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OAMENII MUNCO
beneficiarii propriilor

lor înfăptuiri
Realitatea vie a celor peste două 

decenii și jumătate care au trecut de 
la eliberarea țării de sub jugul fas
cist evidențiază în mod pregnant ade
vărul exprimat in raportul prezentat 

t de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Congresul al X-lea al partidului : 
..îmbunătățirea condițiilor de viată 
ale poporului, creșterea gradului de 
civilizație și bunăstare a națiunii 
noastre este țelnl suprem al politicii 
partidului nostru, rațiunea întregii 
sale activități, obiectivul central al 
construcției socialismului". Fiecare 
cetățean, fiecare familie constată as
tăzi cu satisfacție că marile succese 
obținute in acest răstimp pe toate 
planurile dezvoltării economico-so- 
ciale s-au răsfrint din plin in viața 
lor.

Ingrijindu-se de ridicarea nivelului 
de trai al întregului popor. Partidul 
Comunist Român a demonstrat con
vingător maselor de oameni ai mun
cii că bunăstarea nu poate fi dobin- 
dită numai in virtutea faptului că 
mijloacele de producție se află in 
proprietate obștească ; la un stan
dard de viață tot mai ridicat se poate 
ajunge numai prin muncă, prin efor
turile întregului popor pentru dez
voltarea economiei și creșterea avuției 
naționale. Oamenii muncii au in față 
nenumărate dovezi care atestă că in
dustrializarea socialistă, politica sus
ținută de acumulări promovată de 
partid constituie condiția sine qua 
non a sporirii substanțiale a venitu
lui național, a creșterii progresive a 
fondului de consum, reprezintă baza 
trainică a ridicării bunăstării oame
nilor muncii.
sens este faptul că. 
1966—1970, fondul de _ ____
avut un ritm anual de creștere de 
6.2 la sută, superior 
registrat in anii 1961—1965 — cind a 
fost de 5.3 la sută — tocmai 
prin aceea că în ultimul cinci
nal și rata acumulării a fost superi
oară. Actualul plan cincinal prevede 
realizarea, în continuare, a unei rate 
înalte a acumulării, ponderea aces
teia în venitul național urmînd să 
fie de 31—32 la sută. Pe această 
bază, fondul de consum va crește in
tr-un ritm și mai susținut în actua
lul cincinal.

Faptele dovedesc că singura cale ce 
duce spre progres și civilizație, spre 
ridicarea standardului de viață o con
stituie dezvoltarea bazei tehnico-ma- 
teriale a socialismului, introducerea 
pe scară largă a cuceririlor științei 
și tehnicii moderne in toate ramurile 
producției materiale. Tocmai prin 
politica de sporire continuă a acu
mulărilor, aplicată cu perseve
rență de Partidul Comunist Ro
mân în anii construcției socialiste, 
s-a reușit ca patria noastră să se în
fățișeze astăzi ca un stat socialist 
înfloritor, cu o industrie dezvoltată 
și o agricultură in plin proces de 
modernizare, capabile sâ asigure tu
turor membrilor societății condiții de 
viață tot mai bune.

Se cuvine precizat că ridicarea ni
velului de trai al oamenilor muncii 
constituie, ca și dezvoltarea econo
miei în* general, un proces diri
jat in mod conștient, în funcție de 
condițiile și posibilitățile materiale

Edificator in acest 
în perioada 

consum a
celui în-

feale ale societății, dintr-o perioadă 
sau alta. Deci, numai pe măsura dez
voltării economici intr-un ritm ra
pid, considerabil superior creșterii 
populației, a sporirii venitului na
țional, a fost posibilă majorarea ve
niturilor oamenilor muncii. Astfel, in 
perioada 1951—1970, ca urmare a creș
terii de aproape 6 ori a venitului na
țional, s-a asigurat sporirea sala
riului mediu pe ansamblul econo
miei de circa 4 ori. Iată de ce 
conducerea partidului insistă stă
ruitor asupra necesității de a 
se realiza creșterea intr-un ritm 
tot mai rapid a productivității muncii, 
folosirea cit mai bună a capacităților 
de producție, reducerea substanțială a 
cheltuielilor materiale de producție. 
Acestea sînt căile esențiale de natură 
să asigure creșterea venitului națio
nal. implicit a fondului de consum.

Succesele remarcabile obținute în 
anii cincinalului precedent in dez
voltarea economiei, in creșterea pro
ductivității muncii, au permis spori
rea salariului mediu cu 28.7 la sută, 
din care 13,7 la sută s-a realizat pe 
calea majorărilor generale înfăp
tuite în perioada anilor 1937 — 
1970, cu prilejul introducerii și 
generalizării pe economie a experi
mentării noului sistem de salarizare, 
precum și pe calea unor măsuri su
plimentare luate de partid in direc
ția sporirii salariului minim pe eco
nomie, de la 570 la 800 de lei, scu
tirii de impozite a salariilor de pină 
la 850 de lei.

Potrivit prevederilor actualului plan 
cincinal sînt preconizate noi măsuri 
de creștere a bunăstării materiale a 
oamenilor muncii. Astfel, salariul 
mediu va ajunge la circa 1 800 lei, 
fiind cu 26 la sută mai mare decit 
in anul 1970. Aceasta se va înfăptui 
atît prin majorarea generală a sala
riilor, cit și prin creșterea an de an 
a salariilor ca urmare a sporirii pro
ductivității muncii prin efortul sa- 
lariaților și a ridicării generale a 
calificării lor. In cadrul măsurilor 
menționate, salariul minim pe eco
nomie va spori de la 800 lei. la 1 000 
lei, încă în cursul anului 1972. ajun- 
gînd la 1 100 lei la sfirșitul anului 
Î975, ceea ce reprezintă o creștere cu 
aproape 39 la sulă. în această poli
tică de creștere continuă a nivelului 
de trai ai poporului, partidul și sta
tui nostru promovează cu consecven
ță principiul echității socialiste, acor- 
dind, după cum se vede din ilustră
rile cifrice de mai sus. o atenlie deo
sebită îmbunătățirii, cu precădere, a 
situației materiale a oamenilor mun
cii cu venituri mai mici.

In ansamblul acestei preocupări 
este de relevat, totodată, sprijinul 
permanent pe care partidul il acordă 
îndeosebi familiilor cu mulți copii și 
cu venituri mai restrinse. Tn vederea 
sporirii acestui sprijin, încă din anul 
1969 alocația de stat a fost majorată 
cu cite 30 de lei de copil, pentru be
neficiarii ale căror salarii nu depășeau 
1 300 lei lunar. în cincinalul prece
dent, pentru plata alocației de stat 
pentru copii s-au cheltuit din buge
tul de stat fonduri însumînd 16.5 mi
liarde lei. Ținînd seama de rezulta
tele importante obținute in dezvolta-

rea economiei naționale, ca șl de ne
cesitatea sporirii in continuare a spri
jinului material pentru această cate
gorie de oameni ai muncii, recent 
partidul și guvernul au hotărit să 
majoreze alocația de stat pentru co
pii și să îmbunătățească regimul de 
acordare a acesteia. Prin această ul
timă măsură, fondul de alocații pen
tru copii va crește în anul 1972 cu 
peste 45 Ia sută, ceea ce reprezintă 
un plus de peste 2 miliarde lei vp- 
nituri in bugetul a sute de mii de 
familii.

In acțiunea sistematică de creștere 
a nivelului de trai, o deosebită impor
tantă acordă partidul folosirii fondu
lui de consum în strinsă concordanță 
cu cerințele legii repartiției după 
muncă. Această orientare dată de 
Conferința Națională a partidului are 
în vedere realizarea unei mai strînse 
și mal stimulatoare corelații între 
cuantumul retribuției și cantitatea și 
calitatea muncii depuse, leagă mai 
bine interesele individuale ale mem
brilor societății cu cele generale ale 
construcției socialiste.

(Continuare în pag. a IlI-a)

Gheorghe STOICA 
adjunct al ministrului muncii

re șantierul de la Tarnija

direcția primordială a predării științelor
sociale în învățămintul superior

Bogăția de idei cuprinse în recen
tele documente de partid, in expune
rea tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
Consfătuirea de lucru a activului de 
partid din domeniul ideologiei și al 
activității politice și cultural-educati
ve dă dimensiunile de adincime 
ale locului și rolului științelor so
ciale in educarea marxist-leninistă a 
studenților, în fonnarea lor ca spe
cialiști care reunesc, în același profil, 
competența științifică cu înaltele tră
sături moral-politice ale comunistu
lui, dezvoltînd și aprofundind tezele 
Congresului al X-lea al partidului în 
acest domeniu.

Stabilind printr-o sinteză, pe cit 
de simplă pe atît de completă, trăsă
turile și conținutul teoretic, științi
fic al noțiunii de societate socialistă

multilateral dezvoltată, secretarul ge
neral al partidului nostru arăta că 
imaginea acesteia nu ar fi completă 
dacă nu am avea in vedere și ac
tivitatea pentru transformarea con
științei oamenilor. Poporul trebuie 
să-și făurească în mod conștient vii
torul. Aceasta impune luarea tuturor 
măsurilor pentru intensificarea acti
vității ideologice și educative, acti
vitate care trebuie să aibă un rol tot 
mai important in formarea omului 
nou. in dezvoltarea conștiinței socia
liste. in întreaga activitate de edifi
care a societății noastre noi.

O teză originală, cu o încărcătură 
revoluționară deosebită, în acest pa
saj din programatica expunere a to
varășului Nicolae Ceaușescu, care 
trebuie să-și găsească locul cuvenit

Partidul a conferit o 
înaltă responsabilitate 
socială literaturii și 
artei noastre. în anii 
din urmă ea a consti
tuit problema centrală 
a multor consfătuiri. 
Nu întîmplător, subli
nia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Consfă
tuirea de lucru a ac
tivului de partid din 
domeniul ideologiei și 
al activității politice 
și cultural-educative : 
„Linia trasată de Con
gresele al IX-lea și al 
X-lea constituie, cred» 
o orientare foarte cla
ră pentru activitatea 
uniunilor noastre de 
creatori... Noi vrem 
ca arta și literatura să 
fie puse in slujba po
porului, să se scrie și 
să se creeze pentru 
clasa muncitoare, pen
tru țărănime, pentru 
intelectualitate, pentru 
toți oamenii muncii".

lată de ce dezidera
tul partinic și intenția 
scriitoricească coin
cid întocmai .* da. 
și noi vrem ca arta si 
literatura să-și justifi
ce sensul existenței, 
punîrudu-se în slujba 
poporului. Prin ce alt
ceva, prin ce fel de 
themare transcendentă, 
și-ar putea afla justi
ficare ? Scrisul e o în
treprindere individuală 
_  mai mult, chinuitor 
de singulară — dar 
care, din clipa întru
chipării lui, a celui 
dinții semn de trezire 
la viață, se îndreaptă 
spre ALTU. revetâi- 
cindu-și cu insistenta 
atenția lor. Spre al
ții, adică spre cititori, 
cărora — după ce crea
torul și-a consumat 
timpul, celulele ner-

voase, energia — li se 
cere la rindul lor să-și 
sacrifice timp, energie 
nervoasă, mai mult, e- 
nergie morală și să se 
identifice cu creația. 
Fără o colectivitate u- 
mană care să se aplece 
asupra paginilor unui 
roman, ale unei cărți 
de versuri, literele ră- 
mîn doar semne moar-

Julietei, chinurile lui 
Oedip sînt simple în
grămădiri de litere, de 
cuvinte. A scrie, în
seamnă a te ști impli
cat in viața altora. 
Cuvintul scris înseam
nă acțiune. Iar dacă 
societatea socialistă ra
portează acțiunea, in 
interesul acțiunii po
zitive, la anumite nor-

ale poporului care, în 
ultimă instanță, il scot 
In frunte și pe artist, 
ca pe un simbol al 
timpului. Dar nu-l scot 
numai in frunte ! Ci se 
poate ca uneori să-l 
scoată și din rînduri, 
aruncîndu-l In unghe
rul cu nimicuri nefo
lositoare, — atunci 
cind vreun fenomen

consfătuiri în ca
drul cărora tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a 
vorbit. în spiritul mar
xismului creator, cu 
deosebită înțelegere și 
fermitate filozofică, 
despre caracterul an
gajat al artelor, des
pre procesul de dez
voltare pozitivă a a- 
cestora, ca și despre

Arta să-i fie poporului
tovarăș de luptă

însemnări de SUTO Andrăs

turbine

te, eroul abia conturat 
devine o ficțiune temă 
și fără viață. Cind ur
mărim ce ne oferă, ce 
dă un scriitor, pier
dem de obicei din ve
dere acele lucruri pe 
care le adaugă cititorul 
lumii de sentimente 
cuprinse in operă — 
tot ceea ce primește 
scriitorul de la cititor. 
Si, la drept vorbind, 
ceea ce primește se 
cheamă viață. Fără un 
cititor, fără spectato
rul de teatru, în a că
ror iubire și in ale că
ror suferințe să renas
că zilnic, dragostea

me de natură etică, de 
ce n-ar fi valabilă a- 
ceastă spiritualitate și 
in sfera acțiunii artis
tice ?

Care trebuie să fie 
direcția acestei acțiuni 
șl in virtutea cărui 
scop ? Cuvintele secre
tarului general al par
tidului, citate mai sus, 
formulează tocmai a- 
ceastă cerință colecti
vă. In concordanță cu 
epoca, in spiritul zile
lor noi. Principiul 
slujirii poporului sub
înțelege identificare cu 
toate acele aspirații

așa-zis artistic nu se 
dovedește a fi decit 
grimasă obscenă, fură 
intenție de a epata, 
vizind mal degrabă bu
zunarul cititorului de
cit ' 
sul 
de 
i-a 
alt 
mos.

Ml-am început aceste 
însemnări fpunînd că 
sublinierea responsabi
lității sociale a litera
turii noastre nu e de 
dată recentă. Am a- 
vut ocazia să particip 
nu o dată la acele

inima lui. Univer- 
uman e un sistem 
valori. Artei nu 

fost hărăzit vreun 
domeniu in cos-

gratuitatea unor ex
perimente artificiale. 
In ultima vreme au 
văzut lumina tiparu
lui o serie întreagă 
de opere valoroase. 
Cea mai bună parte 
a literaturii noas
tre a izbutit să stir- 
nească un larg interes 
In rindurile publicului 
cititor. Un semn dis
tinctiv printre trăsă
turile sale estetice il 
constituie și faptul că 
și-a asumat implica
țiile responsabilității 
oartinice. Spre deosebi
re de zborul păsărilor.

zborul gîndurilor ar
tistului și scriitorului 
are nevoie de un anu
mit lest. Mai exact, de 
o încărcătură de griji 
ale colectivității căreia 
îi aparține, ale nați
unii, ale naționalității 
sale ; și cu cit mai 
puternică va fi această 
încărcătură, cu 
zborul va fi mal 
piu.

în ceea ce ne 
vește, constat că 
pul lucrează pentru 
noi. El ne întoarce 
privirile intr-acolo un
de ne-a rămas inima : 
legată de colectivitatea 
din . care am purces. 
De colectivitatea a că
rei existență e deter
minată de marile bă
tălii ale muncii și ale 
politicii, de asaltul de 
zi cu zi al zărilor des
chise de partid. Ar în
semna să te amăgești 
singur zicînd că toate 
acestea sînt doar trea
ba „altora", a lucrăto
rilor politici, a oameni
lor care mînuiesc cio
cane, coase și cazmale. 
Arta — cea adevărată 
— privită din unghiul 
de vedere al maselor, 
e un tovarăș de luptă. 
Ea este, deci, implica
tă adine in viața e- 
pocii. a poporului nos
tru. Grija și respon
sabilitatea ce ema
nă din cuvintele se
cretarului general al 
partidului pentru a 
asigura un înalt con
ținut de idei orică
rei activități artistice 
presupune, firesc, din 
partea noastră un răs
puns clar, concretizat 
în faptele noastre de 
zi cu zl ; în cărțile 
noastre, năzuite a 
deveni ale tuturor.

atit 
am-

în activitatea catedrelor de științe 
sociale, mi se pare a fi aceea conform 
căreia „prezentul1* trebuie privit nu 
ca o simplă rezultantă a „trecutului", 
în lumina acestei recomandări reiese 
cu claritate că „prezentul" trebuie a- 
șezat, structurat, condiționat în raport 
cu cerințele construirii „viitorului", 
subordonat acestora. Or, pentru noi 
„viitorul" nu este nesondabil, nu 
este o necunoscută, ci o opțiune 
certă, încorporată in obiective de 
ordin material, spiritual, cultural, 
obiective a căror interdependență 
complexă este prinsă științific în pro
iecte complet conturate și pe care le 
numim, în unitatea lor armonioasă, 
societatea socialistă multilateral dez
voltată. Ceva mai mult, pentru reali
zarea acestor obiective ne-am stabi
lit și termene precise, iar cincinalul 
1971—1975 marchează deja startul 
spre acest viitor. Aspirația poporului 
nostru spre asemenea obiective face 
să crească enorm semnificația dece
niilor ce urmează. Această împreju
rare impinge pe prim plan preocupa
rea pentru calitatea umană — atri
but major al hotăritoarei forțe a mer
sului înainte. Ea ne obligă sâ anga
jăm hotărit cele mai nimerite pîrghii 
pe care ni le conferă ideologia mar
xist-leninistă a partidului nostru, 
mijloacele educative izvorâte din a- 
ceasta, spre a ridica pe trepte supe
rioare, revoluționare condiția noastră 
umană.

Obiectivul principal al activității 
celor care lucrăm la aceste discipline 
este formarea omului nou, stăpinit 
de conștiință clară, de pasiune și de
votament pentru edificarea societă
ții socialiste multilateral dezvoltate. 
Subliniind că „...Dacă nu avem 
în vedere și activitatea pentru 
transformarea conștiinței oamenilor 
nu putem avea o imagine completă a 
ceea ce înseamnă noua societate".

tovarășul Nicolae Ceaușescu scoate în 
relief caracterul necesar al procesu
lui educativ ca factor al mersului îna
inte, ca element component al stra
tegiei creșterilor cantitative dar, mai 
ales, calitative pe care le presupune 
înfăptuirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. Parametrii cu 
care se măsoară activitatea ideolo
gică și educativă a catedrelor de ști
ințe sociale devin astfel manifestarea, 
zi de zi. în comportamentul tineretu
lui, a trăsăturilor omului nou, prin 
atitudinea lui față de muncă, prin 
înțelegerea răspunderii sociale ce-i 
revine, prin devotamentul față de 
cauza socialismului, a poporului din 
care face parte integrantă, prin an
gajarea lui de a apăra și consolida 
cuceririle revoluționare. De a- 
ceea, simpla însușire, uneori doar 
prin efort de memorizare, de către ti
neri, a aparatului noțional cu care 
operează științele sociale în analiza 
diverselor laturi ale societății ome
nești — „metodă" desuetă de altfel 
de multă vreme la noi — ar conduce 
cel mult la crearea unor depozitari 
de noțiuni searbede, golind de con
ținutul său major misiunea acestor 
discipline. Un asemenea „sistem" 
de instruire se cere combătut cu toa
tă forța, chiar dacă prezența sa 
nu e decit sporadică. In egală 
măsură, noi trebuie să comba
tem și să înlăturăm cu toată fer
mitatea înclinația spre „tehnicizarea" 
științelor sociale. ,spre „intelectualis
mul" apolitic din activitatea catedre
lor, pentru că tocmai asemenea ten
dințe duc la alienarea, la frustrarea 
științelor sociale de conținutul lor, de 
valoarea lor intrinsec educativă.

Prof. univ. dr. 
Ion BERCEANU

(Continuare în pag. a Il-a)

Producție marfă, peste pian,
în valoare de 900 milioane lei!

CONSTRUCTORII DE MAȘINI

ȘI-AU REÎNNOIT ANGAJAMENTUL

Muncitorii, inginerii și tehni
cienii din industria constructoare de 
mașini raportează îndeplinirea îna
inte de termen a angajamentelor 
luate pe acest an la principalii indi
catori ai planului. Ei au realizat su
plimentar. de la începutul anului, o 
gamă largă de sortimente necesare 
economiei naționale, printre care 
produse electrotehnice și electro
nice, motoare electrice, transforma
toare de forță, aparataj electric de 
înaltă și joasă tensiune, frigidere.

radioreceptoare, mijloace ale tehni
cii de calcul, mașini-unelte.

Manifestînd o înaltă maturitate 
politică, o ridicată conștiință socia
listă, oamenii muncii din întreprin
derile acestei ramuri și-au propus 
să suplimenteze angajamentul anual 
care a fost realizat înainte de ter
men, astfel ca pînă Ia sfîrșitul anu
lui să dea, peste plan, o producție 
marfă in valoare de 900 milioa
ne lei.

(Agerpres)

Apuseni
Urc pentru a doua oară în Munțîî 

Apuseni. Dealurile cresc, se prefac 
in piscuri, peisajul capătă măreție 
pe măsură ce înaintez pe valea So
meșului Rece, pe valea Someșului 
Cald. La sfirșitul anului 1969, apele 
treceau încă pe stînca vînăta, se des
fășurau netulburate pe pajiști, pu
neau în mișcare mori și pive. Acum 
simt că intru într-o cetate, într-un 
imperiu hidrotehnic ale cărui forme 
au fost prefigurate în Moldova, in 
Muntenia, in Oltenia. Roțile sfiriie, 
dealurile prefăcute în munți se lea
gănă in parbriz, pantele retezate sint 
fixate în ziduri de cetate, în contra- 
forți și metereze, ca și cum omul 
s-ar teme să nu surpe construcțiile 
geologice mult încercate.

Drumul suie spre culmi pe coaste, 
părăsește firul apei. De sus îmi sint 
arătate pășuni verzi de-a lungul că
rora pășesc turme de vite. îmi sînt 
arătate satele din zona lacurilor; ele 
vor fi mutate pe terasele superioare. 
Peisajul Apusenilor se completează 
cu structuri de beton, diguri, po
duri noi, rețele de înaltă tensiune. 
Codrii mărginași sînt defrișați. Au 
fost scoase la iveală construcții 
stincoase, rupturi crude sub care a- 
pele Someșului tălăzuiesc plumburii, 
grele și revoltate. Aceste ape sint în 
pragul noului lor destin. Trăiesc a- 
murgul epocii pastorale. Ne îndeam
nă să căutăm Izvorul legendelor. Do
vezile apar pretutindeni cu dărni
cie.

Pe promontoriul de la Gilău, în a- 
propierea barajului, vedem șanțuri de 
apărare datind din comuna primitivă. 
Țăranii ne descriu o anume cetate a 
lui Dariu. Privim castrul roman care 
adăpostea o formație de cavalerie, a- 
poi ne îndreptăm spre malurile Al- 
mașului și ale Căpușului, unde s-au 
petrecut ultimele momente ale lui 
Gelu. Femei călare, cu pălării băr
bătești, ridicînd buciume la gură sună 
și azi pe coamele Apusenilor, evocind 
luptele muntenilor pentru libertate. 
La Poiana Horea, mai sus de Fintî- 
nele, privim troița de la Beliș, care 
amintește de cei 45 de moți arși pe 
rug.

Locurile de refugiu ale marilor vi
teji sint acum aripi ale lacurilor de 
acumulare și in oglinda lor se vor 
răsfringe in curind chipurile și pri
veliștile unei lumi moderne, care nu 
va uita niciodată străvechea mito
logie și simbolurile ei sacre.

Cele două lacuri se conturează pe 
harta deschisă în fața noastră, pe 
bordul mașinii. Sînt primele acumu
lări de mare anvergură din Transil
vania și ele vor fi urmate de ame
najări similare pe Arieș, pe Sebeș, 
pe Valea Drăganului, pentru că noul 
cincinal este, pentru această parte de 
țară, un cincinal al lacurilor și hi
drocentralelor. Pe verdele crud al 
ierbii se va întinde Tarnița, lacul 
de treizeci de milioane de metri cubi 
de apă. Mai spre creștetul munților, 
acumularea Fintînele va atinge două 
sute de milioane de metri cubi și va 
îngădui o cădere de peste cinci sute 
de metri.

Linii frinte marchează galeriile de 
aducțiune. Someșul Rece, care se în
dreaptă spre Gilău, iși va întrerupe 
cursa, va trece în galeriile subtera
ne și se va îndrepta pe o distanță 
de 3.6 km spre Tarnița. Aducțiunea 
principală străbate pe sub albia de 
cremene a Someșului Cald și va uni 
cele două lacuri. Tarnița și Fîntînele, 
între care se află centrala subterana 
și turbinele de la Mărișelu, cu o 
putere de 220 MW, comparabilă cu 
a turbinelor de la Argeș și de la 
Bicaz. Peisajul rămine netulburat, 
în timp ce la peste o sută de me
tri sub albia de stînca a rîului, 
aducțiunea atacată pe trei fron
turi simultan lasă să se ghiceas
că ici-colo volumul imens al dero- 
cărilor. Intre sate vechi și-au fă
cut loc coloniile muncitorești, așe
zări semiurbane cu clădiri de sticlă 
și beton, cu complexe alimentare, 
școli și dispensare, cu cabane cars 
preiau elemente din arhitectura locu
rilor, dînd așezărilor o notă de în
drăzneală și familiaritate. Peste opt 
mii de suflete vor fi adăpostite în 
aceste colonii muncitorești.

La Tarnița încerc sentimentul că 
mă aflu într-o așezare industrială. 
Aducțiunea secundară care va lega 
apele între ele la subsol, îndreptin- 
du-le spre cele două lacuri energe
tice, va atinge douăzeci și patru de 
kilometri, mai bine de jumătate din 
totalul galeriilor. La Fintînele, ape
le vor fi reținute de un scut de be
ton, a cărui formă de arc ne va 
aminti de barajul de la Argeș.

Citesc un raport explicativ al în
treprinderilor care lucrează în marea 
zonă a sistemului hidroenergetic de 
pe Someș, urmărind verigile șantie
relor care se întind pe mai bine de 
șaizeci de kilometri lungime. între
prinderile care concură la înfăptui
rea acestui măreț obiectiv — între
prinderea de construcții hidroenerge
tice București, grupul de șantiere 
Someș, întreprinderea de construcții 
forestiere-Cluj, întreprinderea Elec- 
tromontaj-Cluj — și-au depășit sub
stanțial sarcinile de plan pe anul tre-

Tralan FILIP
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Ne dedicăm întreaga energie

și capacitate creatoare
* ffu „ o «• n•_ oînfăptuirii politicii

partidului de înflorire

a patriei noastre socialiste
Cu prilejul marii sărbători a poporului nostru, aniversarea elibe

rării patriei, pe adresa Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, continuă sâ sosească tele
grame, prin care comuniștii, toți oamenii muncii, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, ișl exprimă dragostea, încrederea 
nețărmurită in politica înțeleaptă a partidului, in conducerea sa, hotă- 
rirca dc- a nu precupeți nici un efort in marea operă de edificare a 
societății socialiste multilateral dezvoltate in patria noastră.

Exprimînd sentimentele de fier
binte dragoste, profundă prețuire și 
deosebită recunoștință pe care co
muniștii, toți oamenii muncii, ro
mâni, maghiari și germani, le nu
tresc față de tovarășul Nicolac 
Ceaușescu, pen'ru activitatea exem
plară desfășurată în fruntea parti
dului și statului nostru, spre binele 
poporului și prosperitatea patriei, in 
telegrama Comitetului județean 
Brașov al P.C.R. se scrie : Mulțu- 
mindu-vă în numele organizației de 
partid județene, al tuturor locuito
rilor din Tara Birsei, Rupea și Țara 
Făgărașului pentru grandiosul pro- --------------- -------, a njveiuțui ț]egram de ridicare 
conștiință al ma
selor, elaborat in 
chip magistral 
de dumneavoastră, 
dorim să vă a- 
sigurâm că ne 
vom consacra în
treaga noastră e- 
nergie și capaci
tate creatoare a- 
ducerii lui la în
deplinire.

Avînd convin
gerea nestrămu
tată că tot ceea 
ce întreprindeți 
atît pe plan in
tern, cit și in do
meniul politicii 
externe, poartă pecetea înaltei res
ponsabilități fața de interesele ma
jore ale poporului, aprobăm in de
plină unanimitate toate acțiu
nile pe care le inițiați și înfăp
tuit!, fiind încredințați că acestea ser
vesc in chipul cel mai inalt idealu
rile de prietenie și colaborare intre 
țările socialiste, coeziunii forțelor 
antiimperialiste, progresului și păcii 
în lume.

însuflețiți de luminoasele perspecti
ve deschise de Congresul al X-lca al 
partidului, de ideile și acțiunile dum
neavoastră. muncitorii, țăranii și in
telectualii județului Brașov, avind în 
fruntea lor pe cei aproape 60 000 de 
comuniști, cinstesc sărbătorirea glo
rioasei insurecții naționale antifascis
te cu importante depășiri de plan și 
realizări semnificative, aducind o con
tribuție prețioasă la sporirea patri
moniului material și spiritual al pa
triei.

împreună cu cele mai bune urări 
de sănătate și putere de muncă, spre 
bineie și fericirea întregului popor, 
vă transmitem incă o dată legămin- 
tul de profund atașament al tuturor 
oamenilor muncii din județul nostru

PROGRAMUL 1
17.30 Deschiderea emisiunii. Emi

siune in limba maghiară.
18.30 La volan — emisiune pentru 

conducătorii auto.
18,50 Timp și anotimp în agricul

tură.
18,10 Pentru sănătatea dv. Igiena 

timpului liber. Emisiune de 
Andrei Bacalu.

J9.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Ancheta TV. „Lupta cu Iner

ția”. Emisiune de Anca Arion.
20.40 Spectacol muzical de diver

tisment.
21.40 Cadran internațional. Comen

tarii, documentare, reportaje. 
Aparențe șl realități în lumea 
capitalului.

22.20 Seară de balet. Rapsodiile
nr. 1 și 2 de George Enescu. 
Capodopere de tinerețe ale 
marelui nostru compozitor, 
pagini muzicale celebre în
lumea întreagă, rapsodiile 
române vă sînt prezentate în
tr-o interpretare coregrafică, 
cu concursul ansamblului de 
balet al Operei Române 
București. Coregrafia : 
Marcu.

21,45 Telejurnalul de noapte.
PROGRAMUL II

20,00 Punct-contrapunct.
20.40 Biblioteca pentru toți. Vaslle 

Alecsandri — Teatru. Parti
cipă : prof. dr. doc. Ion Zam- 
flrescu. „Piatra din casă”. 
Interpretează : Draga Oltea
na, Fory Etterle. Petrlcă 
Gheorghiu, Mariana Mihuț, 
Al. Drăgan, Dan Tufaru. Re
dactor : Mihaela Macovei. 
Regia : Domnița Munteanu.

21.20 Buletin de știri.
21,25 „Anii nebuni” (Les anntes 

folies). Un celebru film de 
montaj care evocă cele mal 
Importante momente din fur
tunosul deceniu care a urmat 
primului război mondial. Film 
realizat și comentat de Mirea 
Alexandresco și Henri Tor
rent.

din 
V.

teatre
• Teatrul de Operetă (la teatrul 
de vară ,.23 August”) : Voevodul 
țiganilor — 20.
• Teatrul ,.C. L Nottara’ (la Are
nele Romane) < Sus pe acoperiș... 
in sac — 20.
• Teatru] GiuleștI (la teatrul de 
vară „Herăstrău”) : Comedie cu 
olteni — 20.
• Teatru] sstlric-muzlca] „C. Tă- 
nase” (la grădina Boema) : Vox... 
Boema — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română” : La izvoare de frumu
sețe — 17.30
• Comitetul pentru cultură 51 artă 
al municipiului București (la ro
tonda scriitorilor din parcul Clșml- 
giu) : Spectacol de sunet și lumină 
— 20; 20.45. 

față de politica înțeleaptă a partidu
lui, față de dumneavoastră, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, care vă 
consacrați in întregime și in mod 
strălucit viața și activitatea înfloririi 
necontenite a patriei noastre socialis
te, pe calea dezvoltării ei multilate
rale.

Vă rugăm să primiți, iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
din partea Biroului comitetului jude
țean Alba al P.C.R., a‘ comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii români, 
maghiari și germani din acest județ 
cele mai calde felicitări, urări de 
multă sănătate și putere de muncă 
— se scrie intr-o altă telegramă.

Telegrame adresate C. C. al P. C. R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de către organizații de partid, 
colective de oameni ai muncii din întreaga țară,

cu prilejul zilei de 23 August

Ne exprimăm și cu acest prilej 
profunda stimă pe care v-o purtăm 
pentru înaltele calități de comunist 
și conducător, pentru clarviziunea cu 
care conduceți destinele patriei noas
tre pe drumul comunismului, pentru 
energia și principialitatea cu care 
abordați probleme actuale ale mișcă
rii comuniste și muncitorești interna
ționale, ale păcii și securității intre 
popoare.

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că nu vom pre
cupeți nici un efort pentru a traduce 
in-viață in mod exemplar linia po
litică a partidului și statului -nostru, 
istoricele hotăriri ale Congresului al 
X-lea al P.C.R., indicațiile deosebit 
de prețioase pe care ni le dați mereu 
și-n care vedem un strălucit mod de 
aplicare și dezvoltare creatoare a 
marxism-leninismului la condițiile 
concrete ale României și ale lumii 
contemporane.

Vă dorim, incă o dată, din inimă, 
scumpe și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, multă sănătate și fericire, 
ani mulți și rodnici de viață, sp'-e 
binele și propășirea patriei noastre 
dragi.

în telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de Comitetul ju
dețean Argeș al P.C.R. se scrie :

împlinirea a 27 de ani de la înfăp
tuirea mărețului act revoluționar de 
la 23 August 1944 constituie pentru 
noi, comuniștii, și toți oamenii mun
cii din județul Argeș un minunat 
prilej pentru a exprima sentimentele 
noastre profunde de mulțumire și 
recunoștință, de înaltă stimă și pre
țuire pentru grija permanentă și în
drumările prețioase pe care le-am 
simțit in tot ceea ce am realizat, in 
tot ceea ce am înfăptuit.

Drumul de transformări și înnoiri 
multilaterale pe care l-am străbătut 
in acești ani. încununat de noi și noi 
victorii iși are izvorul in clarviziu
nea și înțelepciunea politicii parti
dului, in devotamentul, priceperea și 
înaltul spirit de responsabilitate cu 
care dumneavoastră slujiți interesele 
poporului.

Sentimentele și gîndurile noastre 
de adincă satisfacție și deplină încre
dere in viitor se îndreaptă către 
dumneavoastră, cc-1 mai iubit fiu al 
poporului, simbol al abnegației și

□ □ □ □ □ □
(Urmare din pag. I)

spre o tratareTributari ai lunecării spre o tratare 
tehnicistă a procesului reproducției 
socialiste, de pildă, unii dintre cei ce 
predăm științele sociale înșirăm cu 
meticulozitate motivațiile cerinței 
de a asigura procesul lărgit al dez
voltării social-economice, cultura
le, statale cu personalul calificat 
necesar tuturor compartimentelor de 
activitate și pentru toate niveluri
le și treptele de calificare, dar expe
diem in citeva afirmații sumare, 
sau omitem total să tratăm cerin
țele formativ-educative de ordin mo
ral cu care trebuie înzestrat, in spi
ritul ideologiei marxist-leniniste, fău
ritorul de miine al noii orinduiri. Or, 
tocmai conștiința clară a acestei zidiri 
conștiente a noii societăți este facto
rul care determină funcțiunea de 
motor pe care o conferă istoria rela
țiilor socialiste de producție, pentru 
dezvoltarea socială. Este de Ia sine 
înțeles, că nu in acest mod se poate 
îndeplini sarcina trasată de partid, 
ca, o dată cu formația profesională 
asigurată tinărului încredințat să-1 
pregătim, să realizăm și formarea lui 
ca cetățean conștient de răspunderea 
lui socială, adept convins al ideilor 
marxist-leniniste. axa spiritualității 
omului complet al societății socia
liste multilateral dezvoltate.

în această ordine de idei mf-aș 
îngădui să afirm că trebuie acordată 
chiar prioritate formării lui ca ce
tățean. modelării lui ca membru al 
societății socialiste, ca purtător al ce
lei mal înaintate ideologii, marxism- 
leninismul. De ce ? Pentru că numai 
însușirea înaltelor trăsături morale 
comuniste va permite valorifi
carea cea mai deplină a cunoștin
țelor lui profesionale, pentru rea
lizarea sa completă în beneficiul 
său și al societății in care trăiește.

fermității comuniste, strălucit exem
plu al militantului revoluționar 
inflăcârat, al capacității de luptă 
pentru a asigura poporului un des
tin superior, un loc demn în lumea 
contemporană. '

în telegrama adresată de Comite
tul județean Vaslui al P.C.R. se scrie: 
Vă rugăm să primiți cele mai căldu
roase felicitări — expresie a' senti
mentelor de stimă și prețuire pentru 
activitatea neobosită pe care o des- 
fășurați in conducerea partidului și 
statului nostru, pusă în întregime in 
slujba poporului român. Vă urăm 
multă sănătate, fericire personală și 
putere îndelungată de muncă spre 
binele patriei noastre socialiste.

Comitetul județean Caraș-Severin 
nl P.C.R., profund recunoscător pen
tru sprijinul primit din partea con
ducerii partidului, se scrie intr-o altă 
telegramă, vă transmite, stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, cele mai 
calde mulțumiri, multă sănătate și 

• succese depline in conducerea activi
tății de partid și ' de stat.

In telegrama 
semnată de gene- 
ral-locotenent Va- 
sile Milea, in nu
mele generalilor, 
ofițerilor, subofi
țerilor șl militari
lor in termen din 
unitățile subordo
nate, se scrie: Vă 
raportăm, tovară
șe comandant su
prem, că toți co
muniștii, întregul 
personal au mun
cit cu entuziasm, 
mobilizați de mă
rețele sarcini re
zultate din docu-

mentele de partid și din ordinul 
dumneavoastră, obținînd rezultate 
bune in pregătirea politică și de 
luptă, îndeplinind obiectivele de pe 
șantierele economici naționale și alte 
misiuni ce ne-au fost încredințate.

Sintem mindri și am simțit o ma
re satisfacție, tovarășe comandant su
prem, văzind grija dumneavoastră 
pentru întărirea capacității de luptă 
a armatei, înaltele aprecieri făcute 
oștirii românești, trup din trupul po
porului, apărătoare de nădejde a cu
ceririlor revoluționare ale poporului 
sub conducerea înțeleaptă a Partidu
lui Comunist Român.

Sarcinile ce ne revin din amplul 
program elaborat de conducerea de 
partid cu privire la îmbunătățirea 
muncii politico-ideologice șl cultural- 
educative, precum și sarcinile trasate 
forțelor noastre armate prin expune
rea dumneavoastră cu prilejul săr
bătoririi a 150 de ani de la mișcarea 
revoluționară condusă de Tudor Vla- 
dimirescu și înălțarea la gradul de 
ofițer a promoției absolvenților șco
lilor militare vor constitui pentru 
noi călăuză in activitatea de zi cu 
zi. un ordin, pe care il vom executa 
întocmai. Ne angajăm să ridicăm pe 
o treaptă superioară pregătirea po
litică și de luptă a întregului' efectiv 
din subordine pentru ca in orice mo
ment să fim în măsură la ordinul 
partidului și guvernului, să ne înde
plinim nobila misiune de apărare a 
patriei noastre dragi, Republica So
cialistă România.

Vă rugăm să primiți din partea 
slujitorilor școlii românești cele mai 
sincere felicitări, urări de fericire și 
sănătate — se scrie in telegrama 
adresată de Ministerul Invățămintu- 
lui.

Vă asigurăm de devotamentul nos
tru nețărmurit, față de idealurile și 
cauza nobilă cărora le dăruiți fără 
încetare o energie titanică și o gin- 
dire cu imensă forță creatoare. Sin
tem hotăriți să consacram dezvoltă
rii multilaterale a societății noastre 
socialiste izzz.-iL
pentru a îndeplini cu cinste ___
școlii pe care ați chemat-o ca, in 
organică legătură cu știința și pro
ducția, să contribuie la progresul ne
contenit al patriei socialiste.

toate resursele noastre 
rolul
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gradele. Este una dintre

Iată aria vastă de manifestare pe 
care-și pot afirma dăruirea față de 
partid, slujitorii învățămîntului de 
toate J " te _
misiunile cele mai înalte și cele 
mai pline de răspundere. De 
aceea, nu cred că folosesc o pa
ralelă inadecvată afirmind că creș
terea aportului catedrelor de știin
țe sociale pe acest plan se pune 
aidoma creșterii investițiilor pentru 
realizarea generală a reproducției 

EDUCAȚIA COMUNISTA
A STUDENTULUI

lărgite. Numai lărgirea șl adînclrea 
investiției de muncă pe frontul edu
cării în spirit comunist a tinerel ge
nerații asigură tor marea trăsăturilor 
morale proprii omului societății so
cialiste multilateral dezvoltate. Tar, 
în această direcție de promovare a 
unul substanțial proces formativ, ști
ințelor sociale le revine răspunderea 
primordială, chiar dacă munca edu
cativă în general este obligația ma
joră a întregului corp didactic, indi
ferent de specialitatea în care mem
brii acestuia activează.

Lucrăm cu un tineret a cărui virstă

Măsurile de îmbunătățire a muncii politico-ideologice

și cultural-educative în dezbaterea adunărilor de partid

CERCETAREA JURIDICA
puternic angrenată in ansamblul

factorilor care contribuie
ia dezvoltarea conștiinței socialiste!

Un fertil prilej de evaluare a căi
lor și mijloacelor menite a ridica pe 
un plan superior cercetarea științifi
că juridică, de a-i îmbogăți conți
nutul, a o lega organic de proble
mele actuale și de perspectivă ale 
edificării socialismului in patria noas
tră, astfel ar putea fi caracterizată 
recenta adunare generală a organi
zației de partid de la Institutul de 
cercetări juridice consacrată dezba
terii obiectivelor de o deosebită în
semnătate practică și principială 
puse in față vieții spirituale de 
amplul program de educație comu
nistă elaborat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și adoptat de conducerea 
partidului.

Substanțială, combativă, rod al u- 
nei laborioase 
consultări a masei 
comuniștilor, in
formarea prezen
tată adunării ge
nerale a reușit să 
concentreze aten
ția participanților 
spre dezideratele primordiale ale an
gajării partinice a cercetării științi
fice în ansamblul factorilor care 
determină mersul înainte al socie
tății noastre.

— Programul elaborat de secretarul 
general al partidului nu numai că 
oferă omului de știință un îndreptar 
de inestimabilă valoare, un instru
ment de muncă major, ci are pen
tru fiecare dintre noi semnificația 
fundamentală a definirii sensului 
cercetării științifice, in ansamblul o- 
perei constructive a întregului popor 
și a locului nostru de militanți pe 
frontul ideologic, în acest amplu 
efort de gindire și creație in care este 
angajată națiunea noastră, spunea în 
adunare dr. Ion Rucăreanu, cercetă
tor principal la sectorul de drept in
ternațional. în acest sens, noi ve
dem in recentele documente de partid 
un dublu îndemn — de a orienta cer
cetarea științifică juridică spre o pro
blematică de stringentă actualitate, 
izvorîtă din viață, impusă de viața, 
și, in același timp, de a ne perfec
ționa continuu pregătirea politico- 
ideologică. Fiindcă, așa cum pe bună 
dreptate subliniază documentate do 
partid, fără o legătură puternică cu 
Cerințele vieții, fără o temeinică cu
noaștere a învățăturii marxist-leni- 
nisțe, a. politicii partidului, nu poa
te fi vorba de sporirea aportului Cer
cetării științifice la progresul socie
tății. Se deschide, astfel, un fertil 
teren dc activitate pentru organiza
ția de partid din institut care trebuie 
să se ocupe mai mult decit a făcut-o 
pină acum, ca fiecare cercetător să 
se manifeste ca militant politic, con
știință înaintată, nu doar tin exeget, 
un comentator de texte. Este un do
meniu căruia, la noi, munca politico- 
ideologică i-a rămas incă da
toare. De pildă, se întreprinde prea 
puțin pentru cultivarea combativită
ții cercetătorului științific față de 
ideologia burgheză pe țări mul drep
tului, față de diferite teze reacționare 
ale științei juridice burgheze contem
porane. Socot, de aceea, că organiza
ția de partid va trebui să-și reevalue
ze cu luciditate formele și mijloacele 
cu care acționează asupra conștiinței 
ceicetătorului, să înlăture manifestă
rile de rutină, care au impietat de
seori asupra prospețimii și vigoarei 
muncii politico-ideologice.

Raportul direct dintre calitățile po
litico și profesionale ale cercetătoru
lui științific și calitatea muncii sale, 
deseori subliniat, in lumina documen
telor de partid, a prilejuit critici în
dreptățite privind unele deficiențe in 
stabilirea tematicii cercetării, tără
gănarea finalizării diferitelor teme 
etc.

— Privindu-ne autocritic munca, 
putem spune că multe observații 
din expunerea secretarului general al 
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se măsoară cu înșiși anii noilor noas
tre rinduiell social-economice, crescut 
într-o ambianță socialistă, intr-un cli
mat lipsit de convulsiile care 
sfișie societatea capitalistă. Lucrăm 
cu un tineret din viața căruia au dis
părut — datorită socialismului — in
certitudinea zilei de miine, teama 
lipsei de lucru, imposibilitatea de a se 
realiza. Viața acestor tinere genera
ții, interpătrunzîndu-se însă cu a 
generațiilor noastre, vîrstnlce, din 

care nu toți șl nu în toate împreju
rările ne-am eliberat de mentalități 
străine socialismului, nu este nici
decum scutită de influența nocivă a 
unor astfel de mentalități. Diversele 
contacte cu lumea capitalistă nu 
sint nici acestea lipsite de asemenea 
influențe nocive, mai ales asupra 
oamenilor insuficient maturizați pe 
plan spiritual, politic, ideologic. Așa 
se face că înaintarea după o dinamică 
accelerată spre societatea socialistă 
multilateral dezvoltată nu putea să 
nu ridice necesitatea intensificării ac
tivității ideologice, a muncii polltico-

prea mult pen-

partidului ne vizează direct, arăta, 
printre altele, dr. docent Yolan
da Eminescu, șeful sectorului de drept 
civil. N-am făcut 
tru a aprofunda și explica im
plicațiile juridice ale unor feno
mene noi din societatea noastră, 
cum sînt, de pildă, cele rezultind din 
calitatea dublă, de producător și pro
prietar al mijloacelor de producție, pe 
care o are azi la noi omul muncii ; 
nu ne-am ocupat in mod corespunză
tor de problemele dreptului familiei, 
deși aportul nostru, in definirea unui 
cadru mai eficient relației dintre pă
rinți și copii, in studierea unor ches
tiuni referitoare la autoritatea tute
lară etc., este imperios necesar. Avem, 
așadar, un vast spațiu de gîndire și 

VIAȚA DE PARTID
cercetare, iar fertilizarea lui depinde 
în mod hotăritor de efortul întregii 
organizații de partid, de fiecare din 
noi. Fiindcă termenii gindirii se pun, 
în fend, individual, și in acest sens 
munca ideologică și politică din in
stitut trebuie să stimuleze cu exigen
ță și principialitate, răspunderea fie
cărui cercetător.

S-ar putea -<pune că unghiul din 
care au fost abordate sarcinile cerce
tării și ale cercetătorului științific 
este unul al pluralității, avînd drept 
numitor comun conștiința partinică. 
O dimensiune a acestei pluralități, de 
mai mulți vorbitori sifbliniată, este 
menirea cercetătorului științific ju
ridic de a contribui nemijlocit la 
dezvoltarea conștiinței juridice socia
liste.

— Societatea socialistă multilateral 
dezvoltată, arăta prof. dr. docent Ion 
Vintu, directorul institutului, sc spri
jină pe aportul conștient al celor mai 
largi mase. Pentru aceasta sintem da
tori să participăm, atît prin cerceta
rea științifică, cit și prin prezența di
rectă in mijlocul maselor, mai mult 
decit pinâ acum, la vasta muncă des
fășurată de partid pentru stimularea 
conștiinței răspunderilor fiecăruia în 
angrenajul social. O serie de noțiuni 
noi. printre care, de exemplu'/ muti
ca și conducerea colectivă, presupun 
din partea noastră o explicare mai 
aprofundată a rolului pe care-1 are 
îndeplinirea efectivă de către 
fiecare cetățean a îndatoririlor 
sale, a caracterului activ al concep
tului de democrație socialistă, care 
angajează, care obligă, care se înte
meiază pe efortul tuturor. Sintem 
datori să reevaluăm obligațiile ce ne 
revin în popularizarea și explicarea 
legislației noastre, in studierea mo
dului în care legea este înțeleasă. 
Este un domeniu in care strădaniile 
noastre de pinâ acum rămin 
în urma posibilităților și a cerințe
lor. astfel incit avem obligația să 
realizăm concordanța firească, eli- 
minlnd imaginea desuetă a cercetă
torului de cabinet, rupt de viață, de 
oameni

Prin prisma sarcinilor majore pu
se de partid in fața cercetării știin
țifice. activitatea organizației de ba
ză a fost, în această adunare gene
rală. permanent confruntată cu exi
gențele actuale. Mulți participanți la 
dezbateri, printre care prof. dr. do
cent Salvador Brădeanu, prof. dr. 
docent Mihail Glielnicgcanu, dr. Ma
ria Ioana Eremia, dr. Octav Câpăți- 
nă, cercetătorii Sofia Popescu, Du
mitra Popescu, Sanda Roseti Lăză- 
rescu, Mihai Oroveanu, Constantin 
Rulai, Victor Tănăsescu, făcînd, 
lumina bogăției de idei cuprinse 
expunerea secretarului general 

in 
in 
al

educative, pentru formarea omului 
nou. După cum aceleași condiții 
concrete nu pot să nu ridice sarcina 
obiectivă șl de amplă cuprindere a 
perfecționării întregului sistem de 
predare a științelor sociale, sistem 
caro nu poate fi conceput și realizat 
în adevărata sa esență, decit dacă i 
sa respectă, printr-o aplicare depli
na, puternicul său statut politico-edu- 
cativ.

în Impresionantul proces de creș

I

tere și diversificare a economiei 
noastre naționale, care asimilează 
mereu noi tehnologii de produc
ție prin înglobarea de noi ramuri 
și subramurl, bazate pe tehnica cea 
mai modernă, tineretul alcătuiește o 
pondere aproape predominantă. El 
devine astfel, sub conducerea partidu
lui, purtătorul Incontestabil al noului, 
în drumul spre civilizația superioa
ră. comunistă, la care aspirăm. în a- 
ceastă uriașă operă a făuririi viito
rului, vîrstnicil — tinerii de „ieri“— 
predau din mers, cu sentimentul da
toriei implinite și al încrederii in

partidului la adunarea activului de 
partid din domeniul ideologiei, pro
puneri privind lărgirea ariei tema
tice a cercetării, aprofundarea unor 
probleme referitoare la implicațiile 
juridice ale acțiunii legii valorii in 
socialism, cu repercusiunile el asu
pra contractelor economice, la func
țiile statului suveran, la cooperarea 
internațională și aspectele ce se ri
dică prin dezvoltarea colaborării in
tre țările C.A.E.R. etc.

Evident — și mulți vorbitori au 
insistat asupra acestui fapt — suc
cesele, îmbunătățirea calitativă sînt 
posibile numai printr-o îmbunătățire 
calitativă a vieții spirituale a colec
tivului, în centrul căreia se află or
ganizația de partid.

de 
de

- Trăsăturile 
moral-politice ale 
cercetătorului in 
domeniul științe
lor juridice nu 
pot fi decit trăsă
turile activistului 
comunist, spunea 

dr. Victor Duculescu, cercetător prin
cipal la sectorul de drept internațio
nal public. Iar aceste trăsături va 
trebui să le dezvoltăm printr-o mun
că politică mai dinamică, noi, organi
zația de partid. Există încă, in insti
tut, manifestări de delăsare, de apatie, 
cazuri cînd interesele personale pre
valează față de cele generale. învă- 
țămintul de partid, munca de edu
cație in ansamblu le-au combătut 
prea puțin Chiar față de ea însăși, 
dacă se poate spune așa, munca de 
partid n-a fost prea exigentă : adică 
deficiențele în desfășurarea învăță
mîntului de partid au fost minima
lizate, abaterile unor membri 
partid tolerate, iar comitetului 
partid al Academiei de științe social 
și politice i s-a prezentat numai 
partea „roză" a lucrurilor. Să fim 
exigenți față de noi înșine, în pri
mul rind, iată una dintre principa
lele îndatoriri ce ne revin in lumi
na recentelor documente de partid.

— Dezbaterea noastră de astăzi, 
relua ideea dr. Ladislau Lbrincz, șe
ful sectorului de teoria statului, este 
un paș. înainte. Să [privim, însă, con- ■ 
fruntarea de Idei prilejuită de aceăs- 
tă adunare ca prima dintr-un șir de 
dezbateri tot mai profunde, tot mai 
bogate în idei, in cadrul procesului 
de perfecționare a muncii politico- 
ideologice a organizației de partid. 
Avem de învins multe inerții — spre 
exemplificare, aș denumi doar una, 
acea practică a așteptării ca mari 
probleme de drept să le rezolve con
ducerea de partid și de stat, în loc ca 
noi să prospectăm, să investigăm, să 
venim in întîmpinarea eforturilor de 
a se găsi cele mai bune soluții juridi
ce în împrejurări determinate de rea
litățile actuale. Trebuie să cultivăm 
mai intens îndrăzneala creatoare, do
rința de a investiga profund noile 
realități. Toate acestea vizează for
marea noastră ca cercetători și. tot
odată, ca militanți politici, răspun
dere ce revine din plin organizației 
de partid.

Bogată în conținut, combativă și 
exigentă, prilejuind un valoros 
schimb de idei, adunarea generală 
deschisă a organizației de partid de 
la Institutul de cercetări juridice a 
reflectat, implicit, și eforturile me
ritorii ale organizatorilor ei. Un sub
stanțial plan de măsuri a'concentrat 
numeroasele propuneri, a căror ma
terializare va marca, negreșit, pro
grese considerabile in viața acestui 
valoros colectiv.

Platon PARDÂU

urmași, tinerilor — vîrstnicii de 
miine — ștafeta înaltei misiuni de a 
mări contribuția națiunii noastre so
cialiste la efortul omenirii de a trăi 
în condiții demne, de prosperitate și 
pace. Depinde foarte mult și de mun
ca noastră, de pasiunea, compete.-.ța 
și devotamentul cu care ne vom în
deplini sarcinile, nivelul de la care 
vor demara miine în această direc
ție — tinerele generații de azi.

Este meritul secretarului general 
al partidului, care cu intuiția fină ce-i 
caracterizează activitatea de conducă
tor marxist-leninist și pe baza unei 
profunde cunoașteri a realităților 
noastre, a atras la timpul potrivit 
atenția asupra necesității de a 
ne angaja hotărît la rezolvarea 
acestor probleme majore. Orice 
întîrziere sau delăsare în acest 
domeniu poate prejudicia mersul 
nostru înainte, dînd in mod arti
ficial teren de manifestare rămînerii 
în urmă a conștiinței in raport cu 
existența socială. Lunecarea spre o 
asemenea poziție este posibilă numai 
cînd nu surprindenț întreaga semni
ficație s unor acțiuni ca acelea prin 
care, de pildă, făurim „viitorul". după 
planuri stabilite în mod științific, în
treprindem acțiuni conștiente de adu
cere a etajului suprastructural la 
nivelul atins de dezvoltarea bazei e- 
conomice, ba adeseori devansăm 
chiar în mod conștient dezvoltarea 
primului factor, spre a Ușura și mări 
ritmul maturizării ultimului. Pentru 
a se evita intrarea în momente in 
care devine posibilă manifestarea ră
mînerii în urmă a conștiinței față de 
existența socială, hotăritoare este or
chestrarea activității tuturor mijloa
celor de educație, după o partitură 
unică — și anume cea inspirată, cea 
izvorîtă nemijlocit din ideologia mar- 
xist-leninistă, din politica partidului 
nostru.

FAPTUL 
Edivers 
I---------------------------------------

| Mai tari
ca focul

S-a întimplat la Polana-Botlzli 
(Maramureș). O femeie, cart 
trecea către cooperativă, a obser
vat un nor gros de fum. Ardea Io casă de lingă școala satului, 
amenințînd și magazinul sătesc, 
căminul cultural, staționarul me- 

I dical și alte case din apropiere.
Femeia a fugit repede la telefon 
dind alarma la exploatarea mi
nieră Băiuți și la consiliul popu- 

I Iar comunal. în citeva minute, 
I formația P.C.l. de la exploatarea 
I minierd, condusă de Martin Ko- 
Inicska, a fost la datorie. Le-au 

venit in ajutor grupa P.C.l. din 
sat, precum și muncitori de la 
șantierul întreprinderii de pros- 

Ipecțiuni și exploatări geologice
Maramureș, silvicultori, alfi oa
meni din comuna Băiuți. La I sosirea formațiilor de pompieri
din Cavnic, Tg. Lăpuș și Baia 
Mare, incendiul fusese localizat, 
salvindu-se însemnate bunuri 

I materiale. Oamenii au fost mai 
I tari ca flăcările.

I Musafir 
| nepoftit

Iîn orașul Dorohoi și-a făcut 
apariția un oaspete... nepoftit.

IEste vorba de Gheorghe Lucaș 
din comuna Zorleni (Vaslui), 
care avea la activ mai multe con- 
I damnări pentru furturi. După ce
a studiat minuțios posibilitățile 
de spargere a bufetului expres 
din apropierea stației C.F.R., că- 

Ilre miezul nopții a trecut la ac
țiune. A pătruns, prin sparge
rea unui perete, în bufet de 

Iunde și-a însușit o sumă de 
bani și unele produse alimen
tare. Cînd se pregătea însă să 
se facă nevăzut a fost surprins 

I de paznic și predat organelor de 
I miliție din orașul Dorohoi, unde 
' va rămîne „găzduit" pină la pro- 
I nunțarea sentinței.

| Cu găinile 
i la... volan
. Gheorghe Zetea, din Satu- 
I Mare, se întorcea spre casă, la 
I volanul autoturismului proprie- 
• taie personală. De la o vreme 
Iînsă, a simțit că este „concurat" 

Ia conducerea autovehiculului de 
cele citeva perechi de pui de 
găină, pe care ii așezase lingă 
pedala de accelerație. Dind do
vadă de „măiestrie" șoferească, 
(in ziua respectivă împlinise două 
luni de la primirea permisului 
de conducere), s-a apucat să 
manevreze puii, lăsind volanul 

Isă-i scape din miini. Autoturis
mul a nimerit cu viteză intr-un 
copac, fiind serios avariat. Dez- 
nodămintul putea insă să fie cu 

I mult mai grav. Așa, insă, impru- 
| dentul conducător auto s-a ales 
• cu paguba, cifrată la o primă e- 
Ivaluare, la peste 10 000 lei, și cu 

o... lecție de atenție.

| Corectitu-
| dine

I Fiind în trecere prin localita
tea Bran, Dumitru Ștefan din o- 
rașul Rimnicu-Vilcea și-a pier-

I dut, in stația de autobuz, libre- 
I tul C.E.C., împreună cu o im- 
I portantă sumă de bani. Desco- I perind mai tirziu pierderea s-a

reîntors să-i caute, dar fără suc
ces. Cînd iși pierduse toate spe
ranțele, un lucrător de miliție 

Il-a anunțat să se prezinte pentru 
a-și ridica atît cecul, cit șl în
treaga sumă. Aflați in excursie 

Ila Bran, trei elevi : Constantin 
Raicu din Tg. Jiu, Radu Dobrescu 
din comuna Peșteana și Ion Chi- 

ilianu din Drăgoteștl, toți din ju
dețul Gorj, găsiseră libretul îm
preună cu suma de bani și le-au 
dus de indată la postul de mili- 

Iție din Bran. Un gest pentru 
care merită felicitări.

| Pază rea

I Anton Feher, paznic de vite 
la întreprinderea agricolă de stat 
din Mociar (Mureș), a lipsit în- 

Itr-una din nopțile trecute de la 
serviciu. Deși înștiințat, șeful de 
fermă, Adalbert Biro n-a luat 

I măsuri pentru înlocuirea lui.
Astfel, toate vitele aflate la pa
docul nr. 2 au rămas fără paza. 

I Nesupravegheate de nimeni, va
cile au ieșit din padoc, citeva 
ajungind pe calea ferată tocmai 
cind trecea trenul accelerat nr. 

1 445, care venea de la Mangalia.
Douăsprezece vaci au fost tăiate 
de tren.

I ...și „jucăria" 
I a explodat

Doi copii din comuna Orbeni 
1 (Bacău), Gheorghe Bărbuță, th 
I virstă de 13 ani, și Ghiță Bu-

censchi, de 12 ani, se aflau cu 
giștele pe cîmp. Scormonind pă- 

Imintul, ei au găsit o grenadă
neexplodată. Au dezgropat-o. au 
dus-o acasă și au încercat să o 
demonteze lovind-o cu pietre. 

I In urma exploziei, primul a fost 
I accidentat mortal, iar cel de-al 
’ doilea grav rănit

Rubrică redactată de :
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

| cu sprijinul corespondenților
■ „Scînteii".
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COLECTIVUL UZINEI 

„INDEPENDENTA" SIBIU 
FELICITAT DE 

CONSTRUCTORII 
HIDROCENTRALEI 

DE PE LOTRU
Am fost martor, cu mai bine de un an și 

jumătate in urmă, la un moment de reală satis
facție pe care-1 trăia colectivul secției cazange- 
rie al uzinei „Independența*1 din Sibiu. In cadrul 
unei adunări, pc care mulți au asemuit-o cu 
solemnitatea lansării la apă a unei nave de mare 
tonaj. conducerea uzinei făcea cunoscut 
întregului colectiv că aici, la „Indepen
dența** Sibiu se va începe executarea unei impor
tante comenzi : conducta galeriei forțate a Hidro
centralei de pe Lotru.

In fața planșelor expuse, lucrarea apărea ca 
un colos metalic închis între munți, ca un tunel 
de oțel in lungime de 1 300 metri, cu un diametru 
de 4 metri și o grosime a blindajului de pină la 
54 mm. In mod concret, aceasta însemna 5 000 
de tone de virole și tronsoane metalice, iar din 
punct de vedere tehnologic, o autentică pre
mieră pe țară.

Muncitorii de la cazangerie s-au angajat pe 
loc să execute lucrarea chiar înainte de termen 
și la un înalt nivel calitativ.

De atunci, intr-un an și jumătate, angajamen
tul luat de harnicul colectiv al uzinei „Indepen
dența" a fost îndeplinit cu cinste. Nu demult, a 
pornit spre Lotru ultimul tronson al conductei. 
Pe adresa uzinei ..Independența" s-a primit o 
telegramă de la conducerea Hidrocentralei de pe 
Lotru, in care se spune : „Considerăm că succe
sul nostru — acela de a fi încheiat la 3 august, 
cu un avans de 3 luni față de prevederile grafi
cului general, montarea blindajului galeriei for
țate a hidrocentralei, este și succesul muncito
rilor, tehnicienilor și inginerilor uzinei dumnea
voastră. Prin calitatea execuției, prin rezolvarea 
a numeroase probleme tehnice, ca și prin spri
jinul acordat industrializării montajului, ați adus 
o contribuție considerabilă la scurtarea duratei 
de execuție a acestui important obiectiv. Apre
ciem conlucrarea cu dumneavoastră ca un model 
de colaborare între unitățile economice ale sta
tului nostru socialist. Vă felicităm călduros și vă 
adresăm multe mulțumiri tovărășești**.

Am văzut această telegramă — multiplicată, 
din inițiativa comitetului de partid al uzinei — 
circulind, din mină in mină, printre muncitorii 
din toate secțiile uzinei sibiene. Era citită de 
fiecare cu un îndreptățit sentiment de mindrie.

N. BRUJAN 
corespondentul „Scînteii*

CE MASURI AGROTEHNICE 
SE IMPUN PENTRU

SPORIREA RECOLTEI DE GRÎU © De trei ori
mai mult!

CONTRASTE <
<

Pe lingă asigurarea unor semințe 
din soiuri productive — problemă 
de care ne-am ocupat în articolul 
precedent — obținerea unor recolte 
mari de griu este condiționată, in cea 
mai mare măsură, de aplicarea co
rectă a tehnologiei acestei culturi. 
Elementele ei au fost bine concreti
zate încă în anii precedenți. Iată de ce 
la recenta consfătuire a griului s-a 
insistat mai mult asupra modului cum 
se aplica tehnologia respectivă, sub- 
liniindu-se experiența pozitivă a 
unităților agricole fruntașe și mai 
ales neajunsurile manifestate care 
au determinat diminuarea recoltelor. 
Faptul că in condițiile folosirii unei 
semințe din același soi și cu însușiri 
calitative apropiate au fost obținute 
diferențe mari de recoltă intre o uni
tate agricolă și alta și chiar in ca
drul aceleiași unități dovedește ro
lul Imens pe care îl arc amplasarea 
culturii după cele mai bune plante 
premergătoare, folosirea corectă a în
grășămintelor chimice, executarea in 
cele mai bune condiții a lucrărilor 
solului, insămințarea in limitele tim
pului optim, asigurarea unei densi
tăți corespunzătoare fiecărui soi și 
efectuarea cu grijă a lucrărilor de 
întreținere a semănăturilor. Conclu
ziile la care s-a ajuns sint deosebit 
de utile.

Tn ultimii ani s-a pus un accent 
deosebit pe necesitatea asigurării 
unor plante bune premergătoare 
pentru griu și evitarea insămințării 
acestei plante mai mult de doi ani 
consecutiv pe același teren. Ca ur
mare a măsurilor luate in această 
direcție, structura plantelor bune 
premergătoare s-a îmbunătățit. Dacă 
in 1968—1969 păioasele reprezentau 
61 la sută ca premergătoare pentru 
griu in întreprinderile agricole de 
stat și 45 la sută in cooperativele 
agricole, in 1970-1971 ponderea a- 
cestora a scăzut la 39 și respectiv 35 
la sută. Ing. .Marian Duculescu, șef 
de fermă la I.A.S. Segarcea, județul 
Dolj, a prezentat în cadrul consfătui
rii ce avantaje deosebite prezintă 
pentru sporirea recoltei cultivarea 
griului după plante bune premergă
toare. Pe terenurile unde griul a ur
mat tot după griu. recolta a fost de 
3 000 kg la hectar ; după floarea-soa- 
relui — 3 200 kg ; după porumb —
3 600 kg, iar după leguminoase —
4 200 kg la hectar. Iată deci că 
folosirea leguminoaselor ca plante 
premergătoare aduce un spor de 1 200 
kg la hectar, ceea ce reprezintă 40 
la sută in cazul ci nd griul urmează 
tot după griu. Aceste rezultate sint 
confirmate și de rezultatele cercetă
rilor întreprinse la I.C.C.P.T. Fundu- 
Iea. Aici, griul cultivat după griu 
in al treilea an a dat o recoltă de 
2 850 kg la hectar in condiții de fer
tilizare optimă, după porumb — 
4 100 kg, iar după leguminoase — 
4 870 kg la hectar.

Cu toate că aceste avantaje sint 
cunoscute, in numeroase unități agri
cole nu se acordă atenția cuvenită 
amplasării judicioase a griului. Ca 
urmare, unele ferme de stat din ju
dețele Galați. Tulcea și Constanța, 
care au insămințat griu după griu 
în al treilea an, au obținut pe supra
fețele respective producții scăzute. 
Situații asemănătoare s-au intilnit și 
în cooperativele agricole din județele 
Buzău, Argeș, Vaslui și altele. Răs
punderea pentru această situație re
vine în primul rînd unor specialiști 
care fie că nu țin o evidență a lo
cului unde s-au cultivat diferite 
culturi, fie că din comoditate însă- 
mînțează griul pe terenul pe care il 
au la indemînă.

în programul de măsuri aprobat de 
consfătuire s-a prevăzut ca planurile 
de amplasare a griului să fie defini
tivate in timpul cel mai scurt și su
puse aprobării consiliilor de admi
nistrație ale I.A.S. și consiliilor inter- 
cooperatiste. O dată aprobate, ele se 
predau — pină la 1 septembrie — 
șefilor de ferme, brigadierilor și șefi
lor secțiilor de mecanizare, care 
răspund de respectarea lor.

Cu fiecare an, la cultivarea griu
lui se folosesc cantități din ce în ce 
mai mari de îngrășăminte. Pentru 
viitoarea recoltă, in întreprinderile 
agricole de stat se vor folosi doze

optime de Îngrășăminte chimice pe 
întreaga suprafață cultivată cu griu. 
iar in cooperativele agricole va fi 
fertilizată o suprafață mult mai mare 
decit in anii anteriori și cu doze de 
îngrășăminte mult sporite. Experien
ța a numeroase unități agricole a 
demonstrat necesitatea ca ingrășâ- 
minlelc chimice să fie administrate 
cit mai uniform și să se respecte ra
portul optim intre elementele ferti- 
lizante. „întreprinderea noastră — 
spunea Ion Tirlea, director al I.A.S. 
Pecica, județul Arad, folosește a- 
nual 7 000 tone de îngrășăminte chi
mice. De aceea, acordăm cea mai 
mare atenție administrării lor. In 
ultimii doi ani. această lucrare nu se 
face decit in prezența șefului de fer
mă și cu mecanizatorii cei mai buni. 
Intrucît mașina de împrăștiat are ne

prevăzut ca în fiecare întreprindere 
agricolă de stat și cooperativă agri
colă, o dată cu planul de amplasare 
a culturilor să sc stabilească pe tar
lale sortimentul și cantitățile de în
grășăminte. In ce privește raportul 
intre elementele fertilizante, s-a sta
bilit ca in final să se ajungă la 2:1.

Neajunsurile in ce privește folo
sirea ingrășămintelor chimice se da- 
toresc faptului că laboratoarele de 
agrochimie nu acordă suficient spri
jin unităților agricole in ce privește 
stabilirea dozelor, a raportului din
tre elementele fertilizante in func
ție de rezervele solului, de nevoile 
plantelor și de producțiile care ur
mează a se realiza. Ca urmare, mul
te unități continuă să aplice norme 
șablon de îngrășăminte, ceea ce sca
de mult eficiența lor economică, nu

DIN NOU DESPRE CONCLUZIILE DESPRINSE 
DIN RECENTA CONSFĂTUIRE A GRIULUI 
© Amplasarea după cele mai bune 
plante premergătoare — factor esențial 
pentru nivelul producției © O bună 
lucrare a solului — principala măsură 
agrotehnică de prevenire a îmburuienării 
© Cînd trebuie semănat griul?

cazurile care sint cunoscute, noi am 
luat măsura ca întreaga cantitate de 
îngrășăminte să fie aplicată jumă
tate intr-un sens și jumătate in ce
lălalt, ceea ce asigură o împrăștiere 
uniformă. Este unul dintre factorii 
care au contribuit la obținerea a 
aproape 4 000 kg de griu in medie la 
hectar".

Experiența a numeroase unități a- 
gricole a demonstrat necesitatea ca 
la aplicarea îngrășămintelor chimice 
să se respecte raportul optim intre 
elementele fertilizante. Or, in a- 
ceastă privință există multe a- 
nomalii „In județul Constanța — 
spunea Șerbu Dan, director general 
al Direcției generale agricole — s-a 
obținut o producție bună de griu. 
Făcind o grupare pe unități a nive
lului recoltelor, rezultă că pină la 
2 000 kg la hectar s-au obținut pe 2 
la sută din suprafață; între 2 001 și
2 500 kg — pe 14 la sută ; intre 2 501 
și 3 000 kg — pe 36 la sută ; între
3 001 și 3 600 kg - pe 40 la sută și 
peste 3 600 kg - pe numai 5 la sută 
din suprafață. Noi nu sintem mul
țumiți de aceste rezultate și de a- 
ceea căutăm cauzele care au deter
minat ca, in unele unități, să nu se 
obțină recolte pe măsura posibilită
ților. Una dintre greșelile pe care 
le-am făcut constă in aceea că la 
fertilizare nu am respectat raportul 
optim intre azot și fosfor. Conside- 
rind că singure ingrășămintele cu a- 
zbt dau producții mari, am realizat o 
fertilizare unilaterală care, ce-i 
drept, a dus la dezvoltarea plantelor, 
dar a favorizat atacul de fuzarioză, 
ceea ce a diminuat producția. Iată 
de ce consider că ar trebui să ne 
întoarcem cu fața și către fosfor. 
In anul 1970—1971, din cele 86 000 tone 
de îngrășăminte administrate terenu
rilor cu griu, numai o mică parte au 
fost de superfosfat. în acest an si
tuația este și mai grea. deoarece 
combinatul de la Tr. Măgurele nu 
ne-a livrat nici un fel de îngrășă
minte complexe".

Intre măsurile stabilite de con
sfătuire referitor la fertilizare s-a

se realizează sporuri de producție 
corespunzătoare. Referitor la activi
tatea laboratoarelor de agrochimie, 
Tiberiu Mureșan, directorul I.C.C.P.T. 
Fundulea, sublinia necesitatea ca mi
nisterul să reanalizeze modul cum 
își îndeplinesc atribuțiile. „Trebuie 
realizată legătura intre aceste labo
ratoare și stațiunile experimentale, 
legătură care acum nu mai există. 
De aceea, propun ca laboratoarele de 
agrochimie să reintre in structura 
organizatorică pe care au avut-o 
înainte".

Pentru o eficiență economică si
gură, programul de măsuri prevede 
că sortimentele și dozele de îngră
șăminte se vor stabili ținindu-se sea
ma de : analiza agrochimică a solu
lui și recomandările stațiunii expe
rimentale din zonă ; plantele pre
mergătoare ; regimul anterior de în- 
grășare ; calculul necesarului de e- 
lemente fertilizante pentru realiza
rea producției prevăzute.

Pregătirea corespunzătoare a tere
nului și îndeosebi a patului germina
tiv constituie un element de cea mai 
mare însemnătate pentru sporirea 
recoltei de griu la hectar. Că au 
existat multe lanuri imburuienate 
s-a datorat și faptului că lucrările 
solului nu au fost făcute așa cum 
prevede tehnologia acestei culturi, 
în vară, suprafețe mari eliberate de 
plantele premergătoare nu sint ara
te sau discuite la vreme. Aceasta 
duce la înmulțirea buruienilor și 
pierderea apei din sol. Acum, față 
de anii precedenți, situația se pre
zintă mai bine : pe aproape toate 
suprafețele eliberate de culturi tim
purii și care urmează să se însămin- 
țeze cu griu s-au făcut arături de 
vară. Neajunsul este că unele din 
acestea nu sint întreținute prin lu
crări repetate care să permită dis
trugerea buruienilor răsărite și nive
larea terenului.

Bună parte din suprafețele desti
nate a fi cultivate cu griu urmează 
după prăsitoare tirzii : porumb, floa- 
rea-soarelui, sfeclă de zahăr, cartofi 
etc. Pentru ca pregătirea solului să

fie Încheiată cu 10—15 zile înainte 
de lnsămințare, unitățile agricole și 
direcțiile generale agricole județene 
trebuie să ia măsuri in vederea con
centrării forțelor de lucru la recol
tare. eliberarea terenului etc. — cu 
prioritate pe suprafețele destinate 
insămințării păioaselor de toamnă.

Ținindu-se seama de neajunsurile 
mari cauzate in acest an culturii 
griului de înmulțirea excesivă a bu
ruienilor, trebuie avut in vedere că 
pe lingă plivit și aplicarea ierbicide- 
lor, lucrările solului vor constitui 
incă o perioadă de ani. principala 
măsură agrotehnică de prevenire a 
înmulțirii și de combatere a buruie
nilor. De aceea, acum, in preajma 
semănatului, specialiștii să analizeze 
modul cum se prezintă fiecare par
celă destinată a se însămînța cu griu 
și să se ia măsuri in vederea exe
cutării acelor lucrări care să permită 
pregătirea exemplară a terenului.

Cind trebuie semănat griul ? Deși 
este o problemă aparent rezolvată, 
consfătuirea a adus unele precizări 
deosebit de utile in ce privește mo
mentul începerii acestei lucrări și 
limitele in care ea trebuie să se tn- 
che'e. în zonele din nordul țării se
mănatul trebuie să înceapă mult mai 
devreme. Faptul că in multe unități 
agricole din Transilvania și Banat 
s-au obținut recolte mari se datoreș- 
te. in principal, executării acestei lu
crări in perioada 15 septembrie — 5 
octombrie. Semănatul prea devreme 
poate dăuna producției. In toamna a- 
nului trecut, după cum arăta P. To- 
moroga, directorul Stațiunii experi
mentale Dobrogea, cooperativa agri
colă din Cobadin, județul Constanta 
— cunoscută pentru rezultatele sale 
bune obținute an de an la cultura 
griului — a terminat semănatul la 1 
octombrie. Pentru condițiile naturale 
din această zonă a fost prea timpu
riu. Ca urmare a temperaturilor ri
dicate din prima parte a lunii octom
brie, plantele au crescut luxuriant, 
iar la venirea frigului au suferit. 
Producția obținută a fost de 3 100 kg 
la hectar, deși putea fi, după cum o 
dovedește experiența anilor anteriori, 
mult mai mare. Mult mai dăunătoare 
este intirzierea semănatului. Tn a- 
cest an, la griul semănat după 20 
octombrie s-a obținut o producție cu 
20 la sută mai mică.

In programul de măsuri aprobat de 
consfătuire se prevede că perioada 
în care se însămințează griul se de
termină pe baza experienței fiecărei 
unități în parte și a recomandărilor 
stațiunii experimentale din zonă. 
Dacă timpul este umed și răcoros, 
semănatul va începe Ia 15 septembrie 
în zona de nord și subcarpatică și Ia 
25 septembrie in sudul țării. Din con
tră, dacă este secetos și cald, semăna
tul se va efectua spre partea finală a 
epocii optime. In acest caz, toate for
țele trebuie îndreptate la pregătirea 
terenului, astfel ca in momentul înce
perii semănatului lucrarea să se în
cheie intr-un timp cit mai scurt și 
nu mai tirziu de 10—15 octombrie. 
Pentru obținerea unor recolte mari 
trebuie acordată o atenție deosebită 
asigurării densității optime, respec
tării adincimii de semănat in funcție 
de natura și umiditatea solului și ta- 
sării terenului pentru a se asigura o 
germinație mai rapidă și pentru pre
venirea descălțării plantelor.

Consfătuirea griului a reliefat atit 
factorii care au contribuit la obține
rea unor recolte mari de griu în a- 
cest an, cit și cauzele care au deter
minat ca in unele unități agricole 
recoltele să nu fie pe măsura posi
bilităților. De asemenea, s-au preci
zat elementele componente ale teh
nologiei griului, care sint adincite in 
cadrul consfătuirilor pe această 
temă în fiecare județ. Rămîne numai 
ca organele agricole, specialiștii, me
canizatorii, toți oamenii muncii din 
agricultură să depună eforturi în ve
derea executării unor lucrări de cea 
mai bună calitate la semănat, con
diție hotăritoare pentru obținerea u- 
nor recolte mari in anul viitor.

Ion HERȚEG

Amelloratoril de la 
Stațiunea experimen
tală agricolă Suceava 
au reușit să obțină 
primii hibrizi dubli de 
porumb extratimpurii 
din țara noastră. A- 
cești hibrizi se cultivă 
cu bune rezultate in 
zonele coli nare și pre- 
montane, caracterizate 
prin temperaturi scă
zute, precipitații abun
dente și nebulozitate 
mare deoarece au o 
precocitate accentua
tă și rezistență la 
frig, ceea ce permite o 
însămințare mai tim
purie. De asemenea, 
boabele sint de calitate 
superioară, au un 
conținut ridicat de 
grăsimi și proteine.

Din numărul mare 
de hibrizi experimen
tați pină acum s-a e-

vldențiat, în mod deo
sebit, hibridul „Su
ceava 54—69“ care, in 
condițiile unei perioa
de de vegetație mai 
scurtă cu 14 zile, a 
dat o producție de 
6 550 kg boabe la hec
tar, față de circa 2 000 
kg obținute la hibrizii 
folosiți in mod obiș
nuit în zonă. Aseme
nea rezultate au deter
minat să se treacă la 
extinderea verificării 
hibrizilor amintiți și 
în cadrul cooperative
lor agricole din județ, 
îndeosebi in cele situa
te în zonele mai reci. 
O atare măsură va a- 
sigura, în anii viitori, 
extinderea in cultură 
a celor mai valoroși 
hibrizi dubli extra
timpurii de porumb 
creați de cercetătorii 
suceveni.

© Piuie a pagubă
Pe baza unor grafice 

întocmite de direcția 
generală a producției 
animale din Minis
terul Agriculturii, In
dustriei Alimentare, 
Silviculturii și Apelor, 
citeva cooperative a- 
gricole din județul Olt 
trebuiau să-și procure 
puii necesari de la 
„Avicola" Tg. Mureș. 
In acest scop, s-a și 
stabilit un grafic de li
vrare. Din cauza uni
tății producătoare, gra
ficul prevedea cu 
20 500 pui mai puțin 
față de repartiție. 
Despre această ciunti
re a fost incunoștin- 
țată și direcția de re
sort din minister. Dar 
și așa graficul a ră
mas... pe hirtie. Cind

delegații cooperative
lor agricole de pro
ducție Orlea, Grojdi- 
bod și Gura Padinii 
s-au prezentat să ridi
ce puii, cei de la „A- 
vicola" au ridicat din 
umeri : „Nu avem să 
vă dăm nici un pui ; 
nici de găină și nici 
de altă pasăre", 
uite-așa, datorită 
curcăturilor din grafi
ce, șapte autocamioa
ne au parcurs peste 
5 000 de tone/km in 
gol. în cooperativele 
amintite se piuie 
a pagubă, piuit care 
trebuie să se 
și la minister 
tru a stabili pe 
buni de plată.

$1. 
în-

audă 
pen

ce!

® Un șantier redivivus
Cu glndul la încer

cările prin care tre
cuseră aproape doi ani 
de zile, constructorii 
Combinatului de ma
teriale de construcții 
din Aleșd conchideau 
sec : „Fatalitate". Și 
erau profund convinși 
de dreptatea lor. Căci, 
cine altcineva le 
încurca socotelile cînd 
căutau să se aprovi
zioneze cu diferite ma
teriale sau să-și asi
gure anumite utilaje 
de execuție ? Chiar a- 
tunci cind constructo
rii izbuteau să-și facă 
rost și de unele și de 
celelalte, apărea din 
cer senin un ghinion 
care le dădea ghes 
unora să părăsească 
șantierul. Fatalitate 
azi, fatalitate mîine, 
și tot așa, o perioadă 
de timp, șantierul în
registra rezultate me
diocre.

Totul, pînă într-o zi,

cind s-a produs cotitu
ra. Noua conducere a 
șantierului a repus 
la locul cuvenit co
laborarea cu benefi
ciarul, s-a ocupat de 
procurarea unor utila
je strict necesare îna
intării lucrărilor. Pri
mele două linii de ci
ment, cu o capacitate 
anuală de 320 000 tone 
— periclitate la un 
moment dat — au fost 
puse în funcțiune la 
termen, iar la lucră
rile in continuare, pe 
șapte luni din acest 
an, s-a realizat 75 la 
sută din planul anual. 
Este o cifră care, pri
vită mai îndeaproape, 
scoate in evidență ac
centul pus pe crește
rea, în rindurile tutu
ror lucrătorilor de la 
acest obiectiv, a spi
ritului organizatoric, 
responsabilității și 
disciplinei in produc
ție.

© Ca în povestea cu
prea multe moașe

(Urmare din pag. I)

De mărețele realizări pe care le-am 
înfăptuit beneficiază întreg poporul, 
toate păturile sociale. în programul 
general de ridicare a nivelului de 
trai, multiple semnificații de ordin e- 
conomic și social relevă ansamblul de 
măsuri privind creșterea nivelului de 
trai ai țărănimii și al celorlalte cate
gorii de oameni ai muncii de la sate, 
între aceste măsuri se impun atenției 
asigurarea unui venit minim garantat 
tuturor țărani'or cooperatori care 
participă cu regularitate la muncă, 
instituirea sistemului de pensii_ pen
tru membrii cooperatori și mărirea 
cuantumului acestor pensii, ca și cele 
privitoare la rezolvarea unor proble
me sociale ale cooperatorilor și fa
miliilor lor (spitalizare și medica
mente gratuite, tratament in stațiu
nile balneo-climaterice, ajutor pre și 
post natal pentru mame, precum și 
acordarea — incepînd din anul viitor 
— a ajutoarelor lunare pentru copiii 
familiilor de cooperatori). Ca urmare, 
a sporirii producției agricole, cit ș; a 
valorificării acesteia in condiții din 
C9 in ce mai avantajoase, se esti
mează că in 1975 veniturile pe o per
soană activă provenite din munca in 
cooperativele agricole de producție și 
în gospodăriile personale vor crește 
cu 22—30 la sută.

Creșterea venitului național a per
mis să se infăptuiască. potrivit hotâ- 
ririlor congreselor și plenarelor parti
dului, numeroase măsuri de îmbună
tățire a nivelului de trai al pensio
narilor prin majorarea tuturor cate
goriilor de pensii, cit și prin îmbu
nătățirea legislației pensiilor. Este e- 
dificatoi în acest sens să menționam 
că in urma majorării pensiilor, cit și 
a creșterii numărului de pensionari, 
fondurile alocate pentru plata pen: 
sliior fcu fost in anul 1970 de 2,2 on

mai mari decit în 1965, iar pensia me
die pentru limita de virstă a sporit în 
această perioadă cu 32 la sută. Așa 
cum este cunoscut, în actualul cinci
nal, pensia medie — în condițiile 
sporirii numărului de pensionari in 
sistemul asigurărilor sociale — va 
crește cu peste 18 la sută. Toate 
aceste fapte constituie o expresie 
grăitoare a grijii partidului și statu-

survenit în structura desfacerilor de 
mărfuri. Este indiscutabil că consu
mul de alimente, îmbrăcăminte, în
călțăminte al familiilor de muncitori 
și țărani s-a schimbat radical în a- 
ceste două decenii și jumătate. Se re
marcă sporirea consumului de ali
mente cu valoare nutritivă superi
oară, ca șl orientarea populației spre 
cumpărarea de bunuri de folosință în-

tegorie do cheltuieli efectuate de stat, 
amintim câ, in afară de sumele 
cheltuite pentru pensii și alocația de 
stat pentru copii, din fondurile social- 
culturale s-au construit școli, așe
zăminte de cultură, instituții de ocro
tire a sănătății, bunuri de a căror fo
losință beneficiază din plin toate pă
turile populației. în prezent, fiecare 
al 5-lea locuitor este cuprins intr-o

OAMENII MUNCII — BENEFICIAREI 
PROPRIILOR LOR ÎNFĂPTUIRI

lui față de cei care au contribuit 
prin munca lor la opera de construc
ție socialistă.

Creșterea veniturilor populației a 
determinat o sporire simțitoare a 
consumului, fapt ce se remarcă prin 
evoluția de-a lungul anilor a desfa
cerii mărfurilor. Astfel, vinzările de 
mărfuri cu amănuntul prin comerțul 
socialist au fost in 1970 de aproape 
7,3 ori mai mari decit in 1950. Numai 
în perioada 1966—1970 acest indice a 
înregistrat o majorare cu 49 la sută ; 
potrivit prevederilor, la sfirșitul ac
tualului plan cincinal desfacerile de 
mărfuri vor fi cu 46 la sută mai mari 
decit in 1970.

Revelatoare pentru progresele în 
ridicarea nivelului de trai al ma
selor in numai două decenii 
sint și modificările calitative care au

delungată care asigură condiții de 
viață și confort mai ridicate.

Concomitent cu creșterea venitu
rilor provenite din muncă, populația 
a beneficiat de fondurile sociale de 
consum. Se cuvine subliniat că in 
anii 1966—1970 statul a alocat de la 
buget peste 152 miliarde lei — aproa
pe un sfert din totalul cheltuielilor 
bugetare — fonduri care s-au resim
țit direct în traiul fiecărui cetățean, 
al fiecărei familii. Calculate în medic 
pe un locuitor, aceste cheltuieli au 
crescut de la 1 100 lei in 1965, la 1 680 
lei in 1970 și, potrivit prevederilor ac
tualului plan cincinal, in anul 1975 
vor reprezenta 2 260 lei. în ultimii 15 
ani, cheltuielile din bugetul de stat 
pentru acțiuni social-culturale au spo
rit de peste 5 ori. Pentru a înțelege 
mai limpede ce xeprezintă această ca-

formă de învățămînt. S-au desființat 
taxele școlare și de examene, s-a in
trodus gratuitatea manualelor școlare, 
un număr mare de elevi și studenți 
beneficiază de bursă. Școala, institu
țiile de artă și cultură de la orașe și 
sate au o contribuție importantă la 
culturalizarea maselor, la formarea și 
dezvoltarea conștiinței socialiste. Alo
carea a 3,7 miliarde de lei numai in 
perioada 1966—1970 pentru finanțarea 
cheltuielilor de dezvoltare a bazei 
materiale a invățămintului demon
strează atenția pe care partidul și sta
tul o acordă ridicării gradului de cul
tură al poporului nostru. Putem spu
ne cu deplin temei că cultura s-a 
transformat In orîndulrea noastră 
socialistă intr-un bun accesibil ma
selor celor mai largi de la orașe și 
sate.

O preocupare’de prim ordin a par
tidului în acțiunea de ridicare a nive
lului de trai al populației a fost și 
continuă să fie construcția de locuin
țe. Intre anii 1951—1970 au fost con
struite din fondurile statului și ale 
organizațiilor cooperatiste aproape 
717 000 apartamente efective. Dacă în 
anii 1966—1970 s-au construit locuințe 
pentru circa 2 milioane de oameni, in 
actualul cincinal vor fi realizate, din 
fondurile sau cu sprijinul statului, 
520 000 de apartamente fizice; se esti
mează totodată că populația își va 
construi, în regie proprie, alte circa 
270 mii de locuințe. Se vor asigura 
astfel condiții ca alte 2,5 milioane de 
oameni să se mute în locuințe noi. 
Se vor construi, de asemenea, peste 
72 mii de locuri în creșe și circa 
60 mii de locuri in grădinițe și case 
de copii.

Desigur, cele citeva aspecte relie
fate în nndurile de față nu epuizează 
nici pe departe complexitatea pro
gramului ae ridicare a nivelului de 
trai adoptat la Congresul al X-lea. Nu 
poate scăpa insă atenției faptul că 
sursa tuturor măsurilor de ridicare a 
bunăstării celor ce muncesc o consti
tuie rezultatele muncii rodnice, pline 
de abnegație a clasei muncitoare, a 
țărănimii, a tuturor făuritorilor de 
bunuri materiale și spirituale. Apare 
clar că numai valorificarea eforturilor 
creatoare, scoaterea la lumină a tutu
ror rezervelor, ridicarea producției la 
parametri cantitativi și calitativi su
periori garantează posibilitatea rea
lă, tradusă in practică, de creștere 
continuă a bunăstării. Iată de ce în 
lumina acestui obiectiv de Interes ge
neral, fiecare om Ia locul său de 
muncă este chemat să contribuie fără 
preget la realizarea exemplară a sar
cinilor planului cincinal, la sporirea 
venitului național.

Printr-un act norma
tiv, emis anul trecut, 
s-a prevăzut construi
rea la Pitești a unui 
liceu industrial care 
să pregătească cadre 
pentru uzina de auto
turisme. Subliniem s-a 
prevăzut, deoarece
construcția localului
n-a început nici astăzi 
și nu se știe cind va 
începe. După cum e- 
voluează lucrurile, se 
pare că liceul are o 
soartă asemănătoare cu 
cea a copilului cu prea 
multe moașe. Să reca
pitulăm : tema de pro
iectare a noii construc
ții, realizată cu forța 
locale, a fost aproba
tă favorabil de orga
nele de resort ale Mi
nisterului Industriei 
Construcțiilor de Ma
șini. Deoarece valoa
rea Investiției depășea 
competența de aproba
re a ministerului de 
resort, s-a impus ca 
studiul întocmit ulte
rior să fie trimis spre 
avizare la organele de 
specialitate ale Comi
tetului de Stat al Pla
nificării, Ministerului 
Finanțelor, Ministeru
lui Invățămintului și 
Consiliului popular ju
dețean 
nisterul învățămlntu- 
lui a dat aviz fa
vorabil ; C.S.P.-ul a 
cerut refacerea devi-

zului general ; Minis
terul Finanțelor a in
dicat construirea unei 
școli cu 16 săli de cla
să. S-a refăcut studiul 
pentru 16 clase. Cind 
să se treacă la treabă, 
a apărut o adresă a 
Băncii de Investiții 
(nr. 363 din 25 III 1971) 
prin care aceasta re
duce numărul de clase 
la numai 12. Beneficia
rul lucrării — Uzina 
de autoturisme — a 
informat Ministerul 
Invățămintului despre 
această nouă variantă, 
exprimindu-și deza
cordul față de ea. între 
timp, Banca de Inves
tiții și-a reconsiderat 
părerea și printr-o 
nouă adresă (nr. 86/C4) 
a avizat construirea li
ceului în formula cu 
16 săli de clasă. In 
sfîrșit, s-a început pro
iectarea și, in curînd, 
se prevede și deschi
derea finanțării. Dar, 
colac peste pupăză. 
Acum se constată că, 
de fapt, nu se poate în
cepe construcția liceu
lui, deoarece M.I.C.M. 
nu a parafat incă ul
timele documente ne
cesare atacării lucră
rii. Ce se mai așteap
tă oare ? Probabil să se 
ducă anul ca să se știe 
o socoteală exactă.

Argeș. Mi-
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TELEGRAME MANIFESTĂRI PESTE HOTARE
EU PRILEJUL ZILEI
DE 23 AUEUST

Excelenței Sole
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
BUCUREȘTI

In numele poporului și guvernului Republicii Venezuela, precum și 
al meu personal imi este plăcut sâ exprim Excelentei Voastre felicitările 
mele cele mai sincere cu prilejui celebrării de către țara dv. a unei noi 
aniversări a zilei eliberării.

RAFAEL CALDERA
Președintele Republicii Venezuela

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Folosesc prilejul aniversării zilei naționale a României pentru a 
transmite felicitările noastre cordiale poporului român cu această ocazie 
fericită împreună cu urările noastre cele mai bune de fericire și sănătate 
Excelenței Voastre.

SALEM ROBYA ALI
Președintele Consiliului Prezidențial 
al Republicii Democratice Populare 

a Yemenului

Excelenței Sale
Domnul ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Doresc să exprim Excelenței Voastre mulțumirile mele cele mai sin
cere pentru primirea atît de călduroasă și de cordială pe care ați binevoit 
să mi-o rezervați mie și colegilor mei. Aș dori, totodată, să vă prezint, 
cu ocazia sărbătorii dv. naționale, dv. cit și tuturor celorlalți distinși con
ducători ai țării dv. și eroicului popor român și cele mai vii felicitări.

Colegii mei și cu mine vom păstra o vie amintire vizitei pe care am 
făcut-o în frumoasa dv. țară.

Vă rog să primiți, domnule președinte al Consiliului de Miniștri și 
scump prieten, expresia stimei mele și a celei mai înalte considerații.

AMIR ABBAS HOVEIDA
Primul ministru al Iranului

CONSILIULUI NAȚIONAL 
AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE 
DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

Cu ocazia celei de-a XXVII-a aniversări a eliberării poporului ro
mân de sub jugul fascist, vă transmitem salutul nostru cordial și cele 
mai bune urări pentru o activitate încununată de succes a Frontului 
Unității Socialiste.

CONSILIUL NAȚIONAL AL FRONTULUI 
NAȚIONAL AL GERMANIEI DEMOCRATE

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Cu prilejul aniversării sărbătorii naționale a națiunii române, pri
miți Excelența Voastră, in numele poporului Uruguayan și al meu per
sonal, cele mai calde felicitări și urări de prosperitate și de fericire per
sonală.

JORGE PACHECO ARECO
Președintele Republicii Orientale 

a Uruguayului

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI 
Domnule președinte.
Cu ocazia sărbătorii naționale, vă rog să-mi permiteți să vă prezint 

urările mele călduroase și sincere pentru fericirea personală a Domniei 
Voastre și a poporului român.

Cu înaltă stimă,
SADRUDDIN AGA KHAN

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

îmi este plăcut să felicit pe Excelența Voastră cu prilejul celebrării 
zilei naționale a României.

JOSE FIGUERES
Președintele Republicii Costa Rica

Excelenței Sale
Domnul NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Cu ocazia aniversării zilei naționale, ne este deosebit de plăcut să 
adresăm Excelenței Voastre, guvernului și poporului român prieten ex
presia felicitărilor noastre cele mai călduroase și urările noastre cele 
mai sincere, pentru un viitor din ce în ce mai prosper.

Rugăm pe Excelența Voastră să primească asigurarea foarte înaltei 
noastre considerații

HASSAN II
Regele Marocului

Excelenței Sale

Domnul NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Cu prilejul sărbătorii naționale a țării dumneavoastră. îmi face plă

cere sâ adresez Excelenței Voastre, în numele poporului congolez, al 
partidului și guvernului său și al meu personal, vii și călduroase feli
citări, dorința de a vedea legăturile noastre de prietenie dezvoltîndu-se 
și mai mult In spiritul înțelegerii, pentru progresul celor două state ale 
noastre.

Reînnoiesc Excelenței Voastre expresia prieteniei mele cordiale și a 
înaltei mele considerații.

General-locotenent
JOSEPH-DESIRE MOBUTU

Președintele Republicii Democratice Congo, 
șeful guvernului

Prin Ambasada română din Santiago s-a primit o telegramă în 
care, cu ocazia aniversării eliberării României, se exprimă PREȘEDIN
TELUI CONSILIULUI DE STAT. NICOLAE CEAUȘESCU, cele mai 
sincere urări pentru prosperitatea crescindă a ponorului român și pen
tru fericirea personală, DIN PARTEA PREȘEDINTELUI REPUBLICII 
CHILE, SALVADOR ALLENDE.

(Urmare din pag. I) 

cut, realizind uneori adevărate per
formanțe. Lucrările principale sint 
in avans. Munții Apuseni au devenit 
teatral unor noi recorduri, pentru ca 
constructorii sint deciși să demon
streze ce înseamnă progresul pe li
nie tehnică și estetică posibil grație 
dotărilor, utilajelor, soluțiilor moder
ne adoptate la obiectivele hidroener
getice de pe Someș.

Urmărim apariția monumente
lor industriale care au devenit re
pere majore Intr-un ținut care nu 
cunoștea decit rezonanțele folclori
ce : barajul Fintînele, captările se
cundare. priza și aducțiunea princi
pală, castelul de echilibru și casa 
vanelor, galeria forțată și distribui
torul. centrala Mărișelu și anexele, 
stația de 220 kV și liniile de racord 
cu sistemul energetic național, ba
rajul Tamița, priza și derivația cap
tare, derivația Someșul Rece-Tarnița. 
drumul modernizat Huedin-Baraj 
Fintînele etc. Toate aceste obiective 
au cunoscut febra începutului ți a- 
cum se află in plină dezvoltare. Ape
le Someșului Cald au fost deviate la 
barajul Tarnița incă din decembrie, 
cu opt luni mai devreme față de pre
vederile graficului. Excavațiile in 
ampriza barajului se desfășoară cu 
energie La Mărișelu, in galeria So
meșul Rece II, s-au făcut excavații 
cu un avans mediu de 70 ml pe lună. 
Portalul de intrare și cămășuiala la 
galeria de fugă se văd deschise in 
fața muntelui ca pentru o monumen
tală intrare dc metrou.

Ne oprim la Mărișelu spre a ne 
Întreține cu Vasile Pomeanu, ingi- 
ner-șef la grupul de șantiere Someș. 
Din relatările lui aflăm că galeria 
de acces In centrala subterană a fost 
atacată incă de anul trecut, ca și 

excavațiile din centrală. Galeria cu 
secțiune mare se profilează și pinâ 
in clipa de față s-au realizat peste 
350 metri lineari.

Centrala subterană Mărișelu a în
ceput să fie sculptată cu măiestrie 
în stinca Munților Apuseni. Străba
tem sute de metri pe galeria de 
fugă, intrăm la accesul principal in 
centrală, pe unde vor fi introduse 
utilaje cu gabarit mare in uzina hi
droelectrică Pereții și bolta centra
lei încep să se contureze, la peste o 
sută de metri adincime, repetind 

LACURI Șl TURBINE
spectacolul binecunoscut de la Ar
geș. Hrubele umede, stlncile căscate 
în întuneric, răsunetul exploziilor 
păstrează o atmosferă terifiantă pen
tru cel ce pătrunde pentru prima 
oară pină aici. Pentru noi insă de pe 
acum se prefigurează acea sală su
perbă, cu pereți de metal sclipitor și 
mozaic, in care turbinele stau sub su
pravegherea aparaturii electronice. 
Constructorii afirmă cu mindrie că a- 
gregatele de la Mărișelu vor fi de 
producție românească și, că după tur
binele Kaplan de la Porțile de Fier, 
industria constructoare de mașini din 
țara noastră se va afirma și cu acest 
prilej ca una din ramurile ce aspiră 
la titluri înalte in arena industriei 
mondiale.

In galeria de fugă intllnim mineri

Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu ocazia sărbătorii naționale n Republicii Socialiste România, rog 

Excelența Voastră să primească urările foarte sincere pe care le formu
lez pentru fericire personală și pentru prosperitatea poporului român.

EMILIO GARRASTAZU MEDICI
Președintele Republicii Federative 

a Braziliei

Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu prilejul aniversării zilei naționale a Republicii Socialiste România 

adresez Excelenței Voastre felicitările mele personale și ale națiunii co
lumbiene pentru Excelența Voastră și poporul român, precum și urările 
mele pentru prosperitatea acestei națiuni prietene și pentru fericirea per
sonală a Excelenței Voastre.

MISAEL PASTRANA BORRERO
Președintele Columbiei

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

BUCUREȘTI
Cu ocazia sărbătorii naționale a poporului român prieten, am onoa

rea a adresa în numele poporului nostru luptător, al direcției naționale a 
partidului, felicitări călduroase și urări de succes continuu in construc
ția și progresul patriei române.

Sîntem mîndri de marile victorii obținute în toate domeniile de 
poporul român prieten. Ele sînt, de asemenea, victorii pentru popoarele 
care, la fel ca și noi, încă luptă cu arma în mînă împotriva dominației 
colonialiste, pentru eliberare națională și progres. Ținem să reafirmăm 
cu fiecare zi prietenia și colaborarea frățească cu poporul român, pen
tru cauza păcii și a progresului umanității.

Cu foarte înaltă stimă,
AMILCAR CABRAL

Secretar general al P.A.I.G.C.

Excelentei Sale
Domnul NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI 

în numele poporului și guvernului peruan, îmi este plăcut să exprim 
Excelenței Voastre cordiale felicitări cu ocazia zilei eliberării României. 

Adresez urări pentru prosperitatea crescindă a națiunii dv. și pentru 
fericirea personală a Excelenței Voastre.

General de Divizie
JUAN VELASCO ALVARADO

Președintele Republicii Peruane

Excelenței Sale
Domnul NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătorii naționale, adresăm Partidului Comunist Ro

mân. poporului și guvernului român salutări frățești. Combatanții 
FRELIMO și poporul inozambican daii o înaltă apreciere istorjei luptei 
croite a poporului român împotriva fascismului, nazismului și a tuturor 
formelor de opresiune și vă doresc mari și noi victorii în construcția 
socialismului, pentru fericirea poporului dv. și pentru consolidarea 
luptei generale a popoarelor lumii împotriva colonialismului, neocolo- 
nialismului și imperialismului.

COMITETUL CENTRAL AL FRELIMO

cu mare experiență, ca Ignat Biro, 
loan Beșu, specialiști in tunele hidro
tehnice Vorbim cu Martin Balint și 
Ilie Șerban, pe firul principal al a- 
menajării, și aflăm câ ei se socotesc 
„oameni de șantier", adică oameni a- 
daptați perfect muncilor cu caracter 
de unicat desfășurate in creierii mun
ților, departe de centrele urbane. 
Faptul câ planul pe 1970 a fost de
pășit la valoarea producției globale 
cu patruzeci de milioane lei, preli- 
minindu-se pentru anul în curs o de
pășire de peste paisprezece milioane, 

se datorește șl priceperii, simțului 
de organizare, calificării de care dau 
dovadă oamenii subteranelor. Echi
pele lui Augustin Duruș, de la cap
tare, și Vasile Călin, de la frontul 
de debușare, care au executat circa 
un kilometru de galerii la aducțiu
nea secundară Someșul Rece — Tai
nița, sint urmărite ca într-o compe
tiție, spectaculoasele lor rezultate 
fiind știute și comentate cu mindrie 
de întregul colectiv al sistemului hi
droenergetic de pe Someș.

Am trecut prin coloniile de lucru 
de la Gilău, Tarnița, Someșul Rece, 
Mărișelu, Fereastra Leșului. La Beliș, 
pe terasa superioară a Someșului Cald, 
unde vor fi strămutate sute de fami
lii șl unde ne sint prezentate proiec

tele de sistematizare ale satului-mo- 
del, ne oprim incercind să cuprindem 
cu privirea piscurile ce se pierd in 
zare asemenea unor talazuri încre
menite în creierul munților se ajun
gea cu greu și nici acum drumurile 
nu sint prea lesnicioase. Șoseaua de 
acces Huedin-Beliș se va desena cu- 
rind Intre versanțil împăduriți și ba
rajele netede, realizind o legătură ra
pidă cu arterele civilizate, un punct 
de atracție și un promontoriu pentru 
contemplarea unor frumuseți necu
noscute incă pe aceste meleaguri : o- 
glinzi de ape și lucrări de artă in
dustrială de mare valoare.

Barajul de la Beliș va avea nouă
zeci și doi de metri înălțime și se vor 
folosi pentru construcția lui soluții 
aplicate pentru prima oară in țară. 
El va avea o mască de beton 
și o structură de materiale locale. 
Excavațiile urmează să fie începute 
in scurtă vreme. Oamenii din par
tea locului participă cu interes la 
opera de cioplire și modelare a Apu
senilor. Tnvățind să schimbe cursul 
riurilor, sâ le întoarcă din cale, sâ le 
treacă prin mima peșterilor, sâ dureze 
temelii pentru uzine in care apele vor 
deveni energie electrică, moții învață 
denumirile tehnice și caută expresii 
potrivite pentru noul curs al pîraielor 
care se vor scufunda în galerii. Ei 
participă la defrișarea pădurilor de 
brad, sapă la fundația stilpilor de 
înaltă tensiune, lucrează la excava
țiile barajelor Fintînele și Tarnița, 
vorbind cu uimire și satisfacție des
pre „țara" lor care, in cursul noului 
cincinal, va realiza un șir de o- 
biective hidroenergetice menite să 
restituie munților metalici din apu
sul Transilvaniei celebritatea de 
care i-au bucurat altădată.

MOSCOVA. — La 23 August a a- 
vut loc la Leningrad o adunare festi
vă. Despre semnificația zilei de 23 
August, despre succesele dobindite de 
poporul român In cei 27 de ani de 
după eliberare și despre dezvoltarea 
rodnică a relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre România și U.R.S.S. 
au vorbit A. P. Tupikin, secretar al 
Comitetului raional de partid 
Kuibișev, și Maria Groza, conducă
toarea delegației A R.L.U.S. O a- 
dunare festivă similară a avut 
loc la Riga, organizată de A- 
sociația de prietenie și relații cultu
rale cu țările străine din Letonia și 
de Filiala Republicană a A.P.S.R. Au 
luat cuvintul poetul V. K. Luks, 
președintele Filialei Republicane a
A.P.S.R.,  precum și Chiriac Bucur, 
secretar al Ambasadei române 
din Moscova. A urmat un concert 
festiv dat de formațiunea corală 
„Dalie", care a efectuat recent un 
turneu in România. Seri ale priete
niei româno-sovietice consacrate zi
lei de 23 August au fost organizate 
și de tipografia „Krasnii Proletarii", 
Uzina dc frine și Uzina de prefabri
cate nr 1 din Moscova, de membri 
colectivi al A.P.S.R. La aceste mani
festări au participat și reprezentanți 
ai Ambasadei române din Moscova.

★
La 24 august s-a deschis la cine

matograful „Mir" din Moscova tradi
ționalul Festival al filmului românesc 
organizat in fiecare an cu prilejul săr
bătorii noastre naționale.

La festivitatea deschiderii festivalu
lui au fost prezenți Teodor Mari
nescu, ambasadorul României in 
U.R.S.S., și membri ai ambasadei ro
mâne. Au luat cuvintul V. N. Golov- 
nea, vicepreședinte al Comitetului 
pentru cinematografie de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S., Mir
cea Sintimbreanu. director general al 
Centrului National al Cinematogra
fiei, șeful delegației de cineaști ro
mâni. și actorul Mircea Albulescu. A 
fost prezentat apoi filmul .,Mihai Vi
teazul" primit cu multă căldură de 
spectatori.

★
în sălile muzeului de ar

hitectură „A. V. Sciusev" din 
Moscova a fost deschisă expoziția 
„Imagini ale arhitecturii contempo
rane din Republica Socialistă Roma
nia", organizată de Uniunea arhitec
telor din U.R.S.S., Asociația de prie
tenie sovieto-română și muzeul de 
arhitectură „A. V. Sciusev". Cu acest 
prilej, au vorbit G. M. Orlov, pre
ședintele Uniunii arhitecților din 
U.R.S.S., și Gh. Stoica, secretar al 
Ambasadei române din Moscova.

IIAVANA. — Ambasadorul Romfl- 
niei în Cuba, Petre Ionescu, a oferit 
o recepție. Au participat Sergio Del 
Valle, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. din Cuba, Bias Roca, 
membru al Secretariatului C.C. al 
P.C. din Cuba, comandantul Pedro 
Miret, membru al C.C. al P.C. din 
Cuba, ministrul industriei minelor, 
combustibilului și metalurgiei, co
mandanții Julio Garcia Olivera. Ma
nuel Diaz Gonzalez. Roberto Estra
da și Roberto Cabrera, membri ?i 
C.C. al P C. din Cuba, Carlos Chain, 
ministru adjunct al afacerilor ex
terne, alte persoane oficiale, nu
meroși oameni de artă și cultură, 
ziariști. Au (ost prezenți, de aseme
nea, șefi și membri ai misiunilor di
plomatice acreditați la Havana, ingi
neri și specialiști români care acordă 
asistență tehnică in Cuba. Recepția 
s-a desfășurat într-o atmosferă cor
dială, prietenească.

★
Sub auspiciile Consiliului Național 

cubanez al Culturii și ale Ambasadei 
romane din Cuba, la Havana a avut 
loc deschiderea unei expoziții de 
cărți, artizanat și discuri românești. 
Organizată în cinstea celei de-a 27-a 
aniversări a eliberării României de 
sub jugul fascist, expoziția cuprinde 
volume de beletristică românească si 
universală, lucrări cu caracter știin
țific. o frumoasă colecție de costume 
naționale din diferite regiuni ale Ro
mâniei. precum și numeroase lucrări 
muzicale.

BERLIN. Conducerea Combinatului 
de construcții de mașini cu aburi din 
Berlin a oferit, cu ocazia zilei de 23 
August, o masă in cinstea colectivu
lui de specialiști de la Uzinele Vul
can din București. Specialiștii ro
mâni montează in centrul Berlinului 
o termocentrală cu o capacitate de 
200 gigacalorii, proiectată și con
struită de Uzinele Vulcan. Centrala 
urmează să asigure termoficarea a 
20 000 apartamente din capitala
R.D.G.

ROMA. — Ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Roma, Iacob 
Ionașcu, a oferit un cocteil. Au fost 
prezenți Armando Cossula, membru 
al Direcțiunii P.C. Italian, Corrado 
Belci, subsecretar de stat la Minis
terul Comerțului Exterior. Franco 
Ferri, directorul Institutului „Anto
nio Gramsci". Giorgio Migliardi. șe
ful secției externe a P.S.I.U.P., mem
bri ai parlamentului, personalități ale 
vieții economice și culturale, precum 
și Oris Wels, director general ad
junct al F.A.O.

★
Cu ocazia zilei naționale a Româ

niei, radioul italian a dedicat o emi
siune specială țârii noastre, in ca
drul rubricii „Obiectivul zilei".

NAȚIUNILE UNITE. - Reprezen
tantul permanent al țării noastre la 
O.N.U., ambasadorul Gheorghe Dia- 
conescu, a organizat la sediul Orga
nizației, in auditoriul „Dag Ham- 
marskjoeld", un spectacol cu filmul 
„Tudor". Au participat ambasadori, 
funcționari superiori ai secretariatu
lui O.N.U., reprezentanți ai misiu
nilor diplomatice acreditate la Na
țiunile Unite, ziariști.

TUNIS. — Ambasada Romanici la 
Tunis a oferit o recepție la care au 
participat vicepreședintele Adunării 
Naționale, Fredj Ben Ammar, con
ducători ai unor instituții economice 
și culturale, ambasadori și membri 
ai corpului diplomatic acreditați la 
Tunis.

CAIRO. — Consulul român la 
Alexandria, Nicolae Ficiu, a oferit 
un cocteil in saloanele oficiului con
sular. Au luat parte oficialități egip
tene, printre care Fouad Mohieddin- 
ne, guvernatorul Alexandriei, mem
brii corpului consular, oameni de 
știință, cultură și artă, ziariști.

PEKIN. — în comuna populară 
„Prietenia chino-romănă", din Lu 
Guo-tiao, in apropiere de Pekin, a 
avut loc o inlilnire a țăranilor coo
peratori cu ambasadorul României în
R. P. Chineză, Aurel Duma, și cu 
membri ai ambasadei. In cinstea oas
peților a fost oferită o masă, la care 
ambasadorul român și Ciu Iui-ting, 
președintele Comitetului revoluționar 
al comunei, au toastat pentru prie
tenia dintre cele două popoare, în
tâlnirea s-a încheiat cu un specta
col muzical-coregrafic, prezentat de 
membri ai comunei.

SANTIAGO DE CHILE. — La am
basada română din Santiago de Chile 
a avut loc o conferință de presă, in 
cadrul căreia ambasadorul României, 
Vasile Dumitrescu, a vorbit despre 
însemnătatea zilei de 23 August, des
pre marile realizări obținute de țara 
noastră in construcția socialistă, pre
cum și despre politica externă a sta
tului român.

In provincia Antofagasta, unde s-a 
Înființat prima filială provincială a 
Institutului de cultură chiliano-ro- 
mân, a fost deschisă o expoziție de 
carte românească și o expoziție de 
fotografii.

TEHERAN. — Ambasadorul Româ
niei la Teheran, Alexandru Boabă, 
a oferit o recepție. Au participat 
președintele Medjillsului, Abdollah 
Riazi, președintele Senatului, Sharif 
Emami, președintele Companiei na
ționale a petrolului iranian (NIOC), 
M. Eghbal, ministrul de externe, Ar- 
deshir Zahedi, alte oficialități ira
niene, ziariști. Ziua de 23 August a 
fost marcată in Iran prin emisiuni la 
radio și televiziune care au cuprins 
comentarii despre România, muzică 
populară românească și relatări pri
vind relațiile româno-iraniene.

HELSINKI. — Ambasadorul Româ
niei la Helsinki, Mircea Bâlănescu, a 
oferit o recepție. Printre cei 
prezenți s-au aflat Veikko Helle, loc
țiitor al președintelui Consiliului de 
Miniștri și ministrul muncii. Olavi 
Mattila, ministrul comerțului exterior 
și ministru de externe ad-interim, 
Mikko Laaksonen, ministrul justiției. 
Val to Kakela, ministrul finanțelor, 
Meeri Kalavalnen, ministrul educa
ției, Olavi Saalonen, ministrul indus
triei, Richard Totterman, subsecretar 
de stat la M.A.E., Johannes Virolai- 
nen, pi im-vicepreședinte al Parla
mentului, președinte al partidului de 
centru, Teuvo Aura, primarul orașului 
Helsinki. Au participat, de ase
menea, Erkki Salomaa. vicepreședinte 
al Partidului Comunist Finlandez, 
Arvo Aalto, secretar general al P.C.F., 
Olavi Hanninen și Viile Pessi, mem
bri ai Biroului Politic al C.C. al 
P.C.F., Kalevi Sorsa, secretar general 
al Partidului social-democrat și pre
ședinte al Comisiei de politică exter
nă a Parlamentului, Ele Alenius, pre
ședintele Uniunii Democrate a Po
porului finlandez. Recepția s-a des
fășurat intr-o atmosferă de cordia
litate și prietenie.

BERNA. — Ambasadorul român in 
Elveția, Ion Georgescu, a oferit luni 
o recepție. Au participat numeroase 
personalități, printre care ambasado
rul Ernesio Thalmann, secretar gene- 
ial al Departamentului politic fede
ral (Ministerul de Externe), dr. Ar
min Riesen, secretar general al De
partamentului de justiție și poliție, 
prof. W. Hoffer, președintele grupului 
interparlamentar elvețian, dr. Her
man Vaner, directorul Oficiului cen
tral al apărării. Au participat, de ase
menea, Roger Dafflon, secretarul 
organizatoric al C.C. al Partidului 
Elvețian al Muncii, Frederic Blaser, 
membiu al Biroului Politic. Edgar 
Woog, președintele Comisiei centrale 
de control a partidului. Recepția s-a 
desfășurat intr-o atmosferă cordială.

BRUXELLES. — Ambasadorul Re
publicii Socialiste România la Bruxel
les, Alexandru Lăzâreanu, a oferit 
luni o recepție la care au participat 
Paul Struye, președintele Senatului 
belgian, F. Delmotte, ministrul eco
nomiei regionale, L. E. Troclet. mi
nistru de stat, Marc Drumaux și 
Jcan Terfve, președintele și respec
tiv vicepreședintele Partidului Co
munist din Belgia, E. Leburton, pre
ședinte al Partidului Socialist Bel
gian, G. Mathot și J. Luyten, secre
tari naționali ai P.S.B., personalități 
ale vieții politice, economice și cul- 
tural-științifice, reprezentanți ai pre
sei belgiene. Recepția s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

MONTEVIDEO. — Ambasadorul 
Republicii Socialiste România in Uru
guay, Valeriu Pop, a oferit o recepție 
la care au participat, printre alții, Juan 
Carlos Blanco, subsecretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe, repre
zentantul personal al președintelui 
Republicii Uruguay, colonelul Roberto 
Escandon Sanchez, șeful Casei mili
tare a președinției, senatori, deputati, 
personalități ale vieții politice și eco
nomice. șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați la Montevideo. Recepția 
s-a desfășurat intr-o atmosferă prie
tenească. cordială.

★
La sediul ambasadei române din 

Montevideo a avut loc o conferin
ță de presă, în cadrul căreia am
basadorul român a vorbit despre 
semnificația zilei de 23 August și rea
lizările obținute de țara noastră in 
cei 27 de ani de la eliberare. Cu acest 
prilej au fost prezentate filme docu
mentare românești. Radio Nacional 
a consacrat o emisiune specială ță
rii noastre, in cadrul căreia a vor
bit și ambasadorul României.

SYDNEY. — Consulul general ro
mân in Australia, R. I. Budura, a 
oferit o recepție la Sydney. Au par
ticipat membri ai guvernului și per
sonalități ale vieții politice australie
ne. printre care T. M. Hewitt, mi
nistrul muncii și al industriei, re- 
prezentind premierul și guvernul 
statului New South Wales, senatorul 
L. Murphy, P. Coleman, deputat in 
Adunarea legislativă a statului New 
South Wales. A luat parte, de ase
menea, Laurie Aarons, secretar na
țional al Partidului Comunist din 
Australia. Recepția s-a desfășurat 
lntr-o atmosferă prietenească.

TEL AVIV. — Ambasadorul Re
publicii Socialiste România la Tel 
Aviv, Valeriu Georgescu, a oferit o 
recepție la care au luat parte mem
bri ai guvernului israelian, deputați, 
reprezentanți ai vieții publice și cul
turale, ziariști.

LIMA. — Sub auspiciile Fundației 
culturale peruano-române și Institu
tului national de cultură din Lima 
a avut loc o adunare festivă dedi
cată Zilei naționale a României. Des
pre însemnătatea acestui eveniment 
au vorbit directorul Institutului na
țional de cultură. Miguel Oviedo, 
președintele Fundațel culturale pe
ruano-române, precum și ambasa
dorul României la Limn, Mircea Ni- 
colaescu. Cu acest prilej a fost pre
zentată o gală de filme documentara 
românești și s-a inaugurat o expo
ziție de gravură românească. Presa 
peruană a publicat ample articol» 
despre țara noastră.

GENEVA. Reprezentantul perma
nent al Republicii Socialiste Româ
nia pe lingă Oficiul Națiunilor U- 
nite și instituțiile sale specializata 
cu sediul la Geneva, ambasadorul Ion 
Datcu, a oferit o recepție in saloa
nele Palatului Națiunilor Unite. Au 
luat parte Georges Palthey, director 
general adjunct al Oficiului Națiu
nilor Unite din Geneva, Wilfred 
Jenks, director general al Biroului 
Internațional al Muncii, David Arthur 
Davies, secretar general al Organi
zației Meteorologice Mondiale, con
ducători ai altor instituții speciali
zate și organizații internaționale cu 
sediul la Geneva. Au fost prezenți, 
de asemenea, ambasadori — repre
zentanți permanenți pe lingă Ofi
ciul O.N.U. de la Geneva, șefii de
legațiilor in Comitetul pentru dezar
mare, oficialități guvernamentale, re
prezentanți ai Cantonului Geneva.

HAGA. — Ambasadorul României 
la Haga, George Elian, a oferit o re
cepție la care au participat ministrul 
olandez al afacerilor interne, W. J. 
Geertsema, secretarul de stat pentru 
afaceri externe, Th. E. Westerterp, 
secretarul de stat pentru justiție, 
T. H. Grosheide, alte oficialități olan
deze, membri al corpului diplomatic 
din Haga, parlamentari, oameni de 
cultură și artă.

RABAT. — Ambasadorul României 
în Maroc a oferit un cocteil la care 
au participat Abdelatif Filall, mi
nistrul afacerilor externe al Marocu
lui, Mohamed Bernoussi, ministrul 
lucrărilor publice, prințul Hassan 
Ben Mehdi, guvernatorul Băncii Ma
rocului, precum și alte persoane o- 
ficiale marocane.

LAGOS. — Ambasadorul român la 
Lagos, Gheorghe Iason, a oferit la 
23 August o recepție in saloanele 
hotelului Ikoyi. La recepție au par
ticipat funcționari superiori din 
M.A.E. nigerian și alte instituții cen
trale, oameni de afaceri, ziariști.

ANKARA. — însărcinatul cu afa
ceri a.i. al țării noastre la Ankara, 
George Eftimie, a oferit o recepție. 
Au participat Mahmet Unol, vicepre
ședintele Senatului. Ozer Derbil, mi
nistrul relațiilor economice cu străi
nătatea, general de armată Zeki li
ter. adjunct al ministrului apărării, 
prefectul și primarul orașului Anka
ra, senatori și deputați, generali și o- 
fițeri superiori, oameni de cultură șl 
artă.

TOKIO. — Ambasadorul român la 
Tokio, Iosif Gheorghiu, a oferit o 
recepție. Au participat Shinsaku 
Hogen, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, R. Takeuchi, amba
sador, șef al protocolului, S. Shima, 
marele maestru de ceremonii al 
Casei imperiale. Kogoro Uemura. 
președintele Keidanren (Federația 
organizațiilor economice japoneze).
S. Horie, președintele Asociației 
pentru schimburile comerciale ale 
Japoniei cu U.R S.S. și țările socia
liste est-europene, Hideji Kawasaki, 
președintele grupului parlamentar de 
prietenie Japonia—România, I. Su- 
nama. membru al Prezidiului C.C. al 
P.C. din Japonia, deputați, numeroși 
oameni de afaceri, oameni de artă șl 
cultură, ziariști. Recepția s-a desfă
șurat intr-o atmosferă cordială.

ATENA. - Ambasadorul român la 
Atena, Francisc Pâcurariu, a oferit o 
recepție la care au participat minis
trul comerțului, S. Zappas, ministrul 
agriculturii, I. Papavlahopoulos, sub
secretarul de stat la Ministerul Afa
cerilor Externe, C. Xantopoulos Pa
lamas, alte personalități oficiale, oa
meni de cultură, ziariști.

★

Posturile de radio elene au trans
mis un program de muzică populară 
românească și un concert Enescu, 
dedicate zilei naționale * României.

OTTAWA. — Ambasadorul Româ
niei în Canada, Bucur Șchiopu, a o- 
ferit o recepție în saloanele hotelului 
Skyline, din Ottawa. Au fost prezenți 
Mitchell Sharp, secretar de stat pen
ii u afacerile externe al Canadei, 
H. A. Olson, ministrul agriculturii, 
alte persoane oficiale, profesori și 
oameni de știință, ziariști, precum 
și șefi ai misiunilor diplomatice acre
ditați la Ottawa. Au mai parti
cipat William Kashtan, secretar 
general al Partidului Comunist din 
Canada, și Norman Freed, membru 
al Consiliului Central Executiv al 
P.C. din Canada.

Sărbătoarea națională a țârii noas
tre a fost marcată, de asemenea, la 
Toronto prin organizarea, la 23 Au
gust, a „Zilei României", In cadrul 
tirgului internațional deschis în a- 
cest oraș.

BAGDAD. — Sub titlul „Filma 
despre România socialistă", cotidia
nul de limbă arabă „Al-Taakhl“ a 
publicat Ia 22 august o relatare des
pre gala de filme oferită de însăr
cinatul cu afaceri al României la 
Bagdad. Comentariul subliniază „ad
mirația exprimată de invitați față da 
conținutul filmelor, care au Înfățișat 
aspecte ale progresului industrial, 
cultural și turistic in Republica So
cialistă România".

BEIRUT. — Ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Beirut, Ște
fan Cleja, a oferit o recepție. Au fost 
prezenți Michel Sassin, vicepreședin
tele Camerei Deputaților, S. Abou 
Haidar, primarul orașului Beirut, 
funcționari superiori din ministere, 
șefi și membri ai misiunilor diplo
matice, reprezentanți ai unor orga
nizații internaționale care au sediul 
in Beirut, ziariști, oameni de afaceri, 
personalități ale vieții culturale. Cu 
același prilej, Ștefan Cleja a organi
zat o conferință de presă.
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Vizita delegației militare 
din R. P. Chineză

în curbul xjjfj (jp miercuri. dele
gația militară rhinexft. condusa tie 
tovarășul Li Dă-șin, șeful Direcției 
Uhm^ze* PnlHlrc " A.rninv-i Popula.- 
general de armată Ion Ioniță, minis
trul torțelor armate, a vizitat o uni
tate mecanizată.

Membrilor delegației le-au fost pre
zentate baza materială de instrucție 
M aspecte din pregătirea de luptă a 
mill tarilor.

Recepție oferită de ministrul 
român a! forțelor armate

Generalul de armată Ion Ioniță, 
membru supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al T.C.R., ministrul for
țelor armate, a oferit miercuri seara 
o recepție în onoarea delegației mili
tare a Republicii Populare Chineze, 
condusă de tovarășul Li Dă-șin. 
membru supleant al Biroului Politic 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez, șeful Direcției Ge
nerale Politice a Armatei Populare 
Chineze de Eliberare, care face o vi
zită oficială de prietenie in țara noas
tră.

Au luat parte general-colonel Ion 
Gheorghe, prim-adjunct al ministru- 

•>*4^ forțelor armate și șef al Marelui 
Stat Major, general-colonel Ion Co- 
man. adjunct al ministrului forțelor 
urmate si secretar al Consiliului Po
litic Superior, general-locotcnent Ion 
Dincă. adjuncții ministrului. Petru 
Burlacu, adjunct al ministrului aface
rilor externe. Dumitru Necșoiu, vice
președinte al Consiliului popular nl 
municipiului București. Mihnea 
Gheorghiu, prim-vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., generali și ofițeri, repre
zentanți ai unor instituții centrale, 
ziariști.

Erau prezenți Cian Hai-fun. amba
sadorul R. P. Chineze la București, 
membri ai ambasadei R. P. Chineze, 
precum și atașați militari ai unor 
misiuni diplomatice acreditați in 
România.

în timpul recepției, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă calda, priete
nească. general de armată Ion Ioniță 
și tovarășul Li Dă-șin au rostit toas
turi.

în toastul său, generalul de armată 
Ion Ioniță a subliniat că mani
festările de caldă cordialitate cu care 
a fost intîmpinatâ in țara noastră 
delegația militară chineză, ca și ospi
talitatea deosebită de care s-a bucu
rat delegația militară română, in 
cursul vizitei făcute anul trecut in 
R. P. Chineză, sint o vie expresie 
a sentimentelor de stimă și simpatie 
pe care Ie nutresc reciproc popoarele 
român și chinez, militarii armatelor 
noastre.

Poporul român apreciază in una
nimitate că un moment de cea mai 
mare însemnătate in dezvoltarea 
prieteniei și colaborării frățești din
tre poporul român și poporul chinez 
l-a constituit vizita oficială de prie
tenie făcută in R.P. Chineză de că
tre delegația de partid și guverna
mentală română, condusă de tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Așa cum s-a subliniat recent la 
ședința comună a Comitetului Cen
tal al P.C.R., Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri, convorbirile 
si înțelegerile realizate cu acest prilej 
deschid noi căi pentru adincirea co
laborării și cooperării reciproce, pen
tru amplificarea relațiilor multilate
rale româno-chineze, ceea ce slu
jește intereselor popoarelor noastre, 
cauzei colaborării și unității țărilor 
socialiste, a mișcării comuniste in
ternaționale. luptei antiimperialiste, 
păcii și prieteniei dintre toate na
țiunile.

După ce a subliniat bogatele tradi
ții de luptă duse de forțele progre
siste și revoluționare din China pen
tru eliberarea socială și națională, 
rezultatele remarcabile obținute de 
poporul chinez în dezvoltarea econo
miei. științei și tehnicii, in ridicarea 
nivelului de trai al celor ce muncesc, 
vorbitorul a spus : Poporul român 
dorește din inimă poporului chinez 
să obțină succese tot mai mari in 
construirea socialismului și in ridi
carea capacității de apărare a patriei 
sale. Noi considerăm că realizările 
Chinei populare in dezvoltarea sa 
multilaterală sint o prețioasă contri
buție la creșterea puterii, prestigiu
lui și influenței socialismului in 

>lume. la intărirea frontului antiim- 
< peria list. Vorbitorul a relevat in con

tinuare că poporul român muncește 
cu convingerea că tot ce face pentru 
înflorirea țării sale reprezintă în a- 
celași timp o contribuție la întărirea 
forțelor socialismului, a frontului 
antiimperialist.

După ce a reafirmat poziția Româ
niei in principalele probleme inter
naționale, generalul de armată Ion 
Ioniță a subliniat că partidul și gu
vernul țării noastre apreciază că 
rezolvarea durabilă a marilor pro
bleme ale vieții internaționale nu 
poate fi concepută fără participarea 
Republicii Populare Chineze și spri
jină in mod hotărit restabilirea drep
turilor sale legitime la Organizația 
Națiunilor Unite și in alte organis
me internaționale. In centrul poli
ticii sale externe. România situează 
neabătut dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare cu toate ță
rile socialiste, de care ne leagă a- 
ceeași orinduire socială, ideologia 
marxist-leninistă. Interesele comune 
in lupta pentru victoria socialismu
lui, pentru cauza progresului social 
și a păcii in lume și militează cu 
consecvență pentru unitatea și co
eziunea tuturor țârilor socialiste, a 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, pentru intărirea uria
șului front antiimpenalist. în spin- 
tul politicii profund internaționalis
te Partidul Comunist Roman, arma

vremea
Ieri In țară : Vremea a fost răcoroa

să și în general instabilă. Cerul a 
rnai mult acoperit. Au căzut P1®* 
narare sub formă de averse. însoți-e Se ^cS-cări electrice. în Crlșana. ves
tul Transilvaniei, Oltenia, cțP*™l și 
nordul Munteniei, nord-estul 
si in zona de munte. In Moldova. P'olle 
au fost izolate. Vîntul a suflat potrivit, 
cu intensificări trecătoare in B-răgan, 
Dobrogea și Moldova, predomlnînd din 
sectorul nordic. Temperatura aerului la 

14 oscila între 12 grade la Huedin.
4 Holod, Borod șl CImpulung Muscel și 

□ de grade la Baia Mare. Turnu-Se- 
\erin p Calafat In București : Vremea 

în continuare, oaspeții nu vizitat 
Fabrica de masini-Uhelte și agregate 
din Capitală. Ing, Mircea Pupăză. di
rector general nl Centralei industriale 
de mașini-uneltc șt specialiștii între
prinderii au pr< rentat membrilor de
legației cîtcva din sectoarele de pro
ducții ale acestei moderne fabrici 
bucurcștenc și produsele realizate.

La vizite n luni parte Cian Hai-fun, 
ambasadorul R. P. Chineze la Bucu
rești.

ta noastră, dezvoltă prietenia și 
colaborarea cu armatele țârilor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia, 
cu urinatele tuturor țărilor socialis
te. pe baza stimei, respectului re
ciproc și spiritului tovărășesc. îmi 
exprim convingerea, a spus vorbito
rul, că vizita delegației militare chi
neze va însemna o nouă contribu
ție la intărirea prieteniei și colabo
rării frățești dintre popoarele român 
si chinez, dintre armata României 
socialiste și armata populară chi
neză de eliberare, in interesul ță
rilor noastre, al cauzei socialismu
lui.

In încheiere, ministrul forțelor ar
mate a toastat pentru prietenia și 
colaborarea dintre popoarele și arma
tele celor două țâri, pentru tovarășul
T.iao Tzedun, in sănătatea tovarășu
lui Li Dă-șin și a celorlalți oaspeți, 
a tuturor celor prezenți.

Subliniind că m timpul vizitei de
legația militară chineză s-a bucurat 
de o primire sinceră și călduroasă 
din partea poporului și armatei ro
mâne. a fost înconjurată cu senti
mentele de prietenie pe care oamenii 
muncii din țara noastră le nutresc 
față de poporul chinez, Li Dă-șin a 
mulțumit cu căldură in numele po
porului chinez și al armatei popu
lare de eliberare.

Poporul român are o tradiție re
voluționară glorioasă, este un popor 
harnic și curajos și, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, a dus o 
luptă eroică îndelungată, a spus vor
bitorul, subliniind că in cei 27 de 
ani de după eliberare țara noastră 
a obținut succese însemnate in lupta 
pentru construirea socialismului. Po
porul chinez și armata populară chi
neză de eliberare exprimă admirația 
pentru spiritul revoluționar al po
porului român, se bucură și sint în
suflețite de fiecare succes pe care il 
obține.

Forțele armate ale României, a 
subliniat Li Dă-șin, s-au născut 
in i'ocul luptei mărețe de eliberare 
a patriei. După eliberare, armata ro
mână, sub conducerea Partidului Co
munist Român, a obținut succese re
marcabile in toate domeniile cons
trucției militare, a devenit o forță 
de nădejde in apărarea independen
ței și suveranității naționale, a cuce
ririlor revoluției și construcției socia
lismului.

Succesele și victoriile dv. n-au fo^t 
obținute cj ușurință. Așa cum de 
altfel sublinia tovarășul Nicolae 
C.aușascu : „Trecind peste piedici 
mari, națiunea noastră s-a dezvoltat 
si s-a ridtcat tot mai puternică și 
mai unită’*.

Sintem convinși că sub conducerea 
Partidului Comunist Român, in frun
te cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
poporul frate român și armata sa vor 
putea Învinge cu siguranță orice 
greutate și obstacol întilnit pe dru
mul lor spre înainte, vor obține tot 
mai mari succese in opera de con- 
struiie și de apărare a patriei.

în continuare, Li Dă-șin a subli
niat că în lupta revoluționară înde
lungată, popoarele chinez și român 
s-au simpatizat și sprijinit reciproc, 
au întemeiat o prietenie profundă. 
In ultimii ani, relațiile de prietenie 
și colaborare dintre cele două partide, 
popoare și armate ale noastre au cu
noscut o foarte mare dezvoltare.

Amintind vizita de prietenie in 
Republica Populară Chineză a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. in fruntea 
unei delegații de partid și guverna
mentale române, el a subliniat că a- 
ceasta a întărit și mai mult priete
nia revoluționară dintre cele doua 
partide, popoare și armate ale Chinei 
si României. Prietenia dintre noi se 
întemeiază pe marxism-leninism și 
internaționalismul proletar. Poporul 
și armata română ne-au acordat un 
sprijin și ne-au ajutat activ in lupta 
pe plan internațional, ca și in opera 
de construire a țării noastre : pentru 
aceasta noi vă mulțumim sincer. Rog 
pe tovarășii români să fie convinși 
că in lupta pentru înflorirea patriei, 
împotriva amenințărilor cu forța din 
partea imperialismului, pentru men
ținerea independenței naționale și 
suveranității de stat, poporul chinez 
și armata populară de eliberare, la 
fel ca și in trecut, vor fi alături de 
dumneavoastră, vă vor sprijini ferm.

In încheiere. Li Dă-șin a subli
niat că delegația militară chineză a 
adus cu ea sentimentele adinei de 
prietenie ale poporului chinez și ale 
armatei populare de eliberare, expri- 
mindu-și satisfacția pentru faptul că 
a putut cunoaște succesele obținute 
de poporul român pe diferite fron
turi de activitate Aceasta va contri
bui la dezvoltarea pe mai departe 
a relațiilor de prietenie și colabo
rare dintre noi.

In încheiere, conducătorul delega
ției militare chineze a toastat pentru 
prietenia frățească și unitatea mili
tantă dintre popoarele și armatele 
Republicii Populare Chineze și Repu
blicii Socialiste România, in sănăta
tea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
in sănătatea ministrului forțelor ar
mate și a celor prezenți la recepție.

a fost răcoroasă șl în general instabilă. 
Cerul a fost acoperit. Intermitent a 
plouat Vlntul a prezentat Intensificări 
de scurtă durată, predomlnînd din sec
torul nordic. Temperatura maximă a 
fost de 20 de grade.

In țară : Timpul probabil pentru zi
lele de 27. 28 șl 29 august. Vremea va 
fi In general Instabilă și răcoroasa, mai 
ales în prima parte a intervalului. Ce
ru) va prezenta innorări mai accentua
te in Muntenia. Dobrogea, Moldova șl 
zona muntoasă, unde vor cădea averse 
locale de ploaie, însoțite de descărcări 
electrice. în rest, aversele vor fi la>- 
late. Vlntul va prezenta Intensificări 
trecătoare. Minimele vor fi cuprinse 
între fi $J 16 grade, iar maximele Între 
15 și 25 de grade. în București : Vreme 
răcoroasă șl in general instabilă. Cerul 
va fi temporar noros, favorabil ploii, 
mai ales in prima parte a intervalului. 
Vint potrivit. Temperatura se menține 
coborltă.

a plecat în Republica Malgașă
La 25 august, o delegație a P.C.R.. 

formată din thvarfișli Nicolae Guini, 
membru al C.C., șef de secție 1» 
C C. al P.C.R.. conducătorul dei- gn- 
țici. și Constantin Varillu. adjunct 
de șef do secție la C.C. nl P.C.R., a 
plecat in Republica Malgașă pentru 
a participa la lucrările celui de-al

TELEGRAMA
Comandantul suprem al Forțelor 

Armate unite ale statelor participan
te la Tratatul dc la Varșovia, mare
șalul Uniunii Sovietice I. laku- 
bovski, a trimis generalului de ar
mată Ion Ioniță, ministrul forțelor 
armate ale Republicii Socialiste 
România, o telegramă in care felicită 
cordial pe ministrul român cu pri
lejul sărbătorii naționale — ziua e-

LA SINAIA

Cea de-a XXI-a conferința 
Pugwash asupra științei 

si relațiilor internaționale 
>3 3

Intre 26 și 31 august, la Sinaia, va 
avea loc cea de-a XXI-a conferință 
Pugwash asupra științei și relațiilor 
internaționale. La lucrările conferin
ței vor participa peste 90 de delegați 
din aproape 40 de țări, precum și 
observatori din partea O.N.U. și a 
organismelor sale.

în legătură cu această importantă 
manifestare științifica, președintele 
Comitetului național român Pugwash, 
prof. univ. Corneliu Penescu. a de
clarat, printre altele, redactorului 
Agenției române de presă „Agerpres", 
Constantin Pavel :

„Organizația internațională Pug
wash. înființată in anul 1957, are 
drept scop conjugarea eforturilor oa
menilor de știință in vederea parti
cipării lor la soluționarea probleme
lor majore care confruntă astăzi o- 
menirea : pacea și securitatea in 
lume, dezarmarea, cooperarea știin
țifică și tehnică intre națiuni și al
tele. Inscriindu-se pe această linie, 
reuniunea de la Sinaia își propune 
să ia in discuție o gamă largă de 
teme privind pacea și securitatea, 
dezvoltarea și mediul înconjurător". 
Relevînd actualitatea temelor înscrise 
pe agenda lucrărilor, interlocutorul 
a spus : „Găsirea căilor pentru asi
gurarea securității europene este de 
o importanță majoră. Participanții la 
dezbaterile de la Sinaia vor aborda, 
in acest sens, unele aspecte concrete 
ale pregătirii și organizării conferin
ței europene, și anume ținerea ei 
fără condiții prealabile, fără conce
sii sau avantaje unilaterale și cu par-
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Vl-lca congres nl partidului Congre
sul pentru independența Madagasca
rului.

La aeroport, delegația a fost con
dusa de tovarășii Aldca Mllltaru. 
membru al C.C ni P.C.R., și An
drei Ștefan, prim-adjunct 
secție la C.C, al P.C.R.

de șef de

jugul fas-
tclegramă

liberării României de sub 
cist.

„Vă urez — se spune în __ ..........
— noi și importante succese in ac
tivitatea dv. de răspundere, pentru 
intărirea capacității do apărare a 
Republicii Socialisto România și a 
prieteniei frățești dintre armatele a- 
liatc, precum și multă sănătate și fe
ricire".

ticiparea tuturor statelor interesate ; 
colaborarea multiplă pe plan euro
pean, regional ; neamestecul in tre
burile interne, respectarea dreptului 
fiecărei națiuni de a-și alege singură 
calea dezvoltării economice și so
ciale".

Referindu-se la tema „Mecanisme 
internaționale îmbunătățite pentru 
rezolvarea conflictelor locale și men
ținerea păcii*’, înscrisă in programul 
conferinței de la Sinaia, prof. unlv. 
Corneliu Penescu a subliniat rolul 
O.N.U. și al organismelor sale în sta
tornicirea unui climat de destindere 
și cooperare in lume, arâtind că a- 
ceastă organizație universală trebuie 
să promoveze colaborarea internațio
nală pe baza respectării principiilor 
Cartei Națiunilor Unite.

Fiecare stat, indiferent de mărimea 
lui, trebuie să-și aducă contribuția la 
cauza păcii. Pentru evitarea unor 
conflagrații mondiale, trebuie găsite 
căi și mijloace eficiente, care să a- 
sigure o deplină securitate interna
țională, scop în care dezarmarea se 
impune ca o măsură de prim ordin. 
Organizarea unei conferințe a tutu
ror statelor de pe glob, în care să se 
dezbată aceste probleme, precum și 
propunerile prezentate de către țara 
noastră și de către alte state in Co
mitetul pentru dezarmare de la Ge
neva, sint măsuri importante asupra 
cărora participanții vor avea un 
schimb de opinii, vor face propuneri 
care să contribuie la realizarea aces
tui deziderat al zilelor noastre. As
pectele internaționale ale probleme
lor mediului înconjurător vor sta, 
«le asemenea, in atenția oamenilor 
de știință. întrucit poluarea are un 
puternic aspect internațional, datorită 
interinfluenței intre mediile înconju
rătoare ale diferitelor state, in cadrul 
conferinței vor fi discutate atit as
pectele tehnico-științifice ale meto
delor de evitare a poluării și ale cu
rățirii mediului înconjurător, cit și 
căile de colaborare internațională în 
acest scop. în sfîrșit, „Cooperarea e- 
conomică și tehnică între națiuni, in 
particular pentru dezvoltare**, este 
ultima temă pe agenda acestei reu
niuni. Datorită inegalei dezvoltări e- 
conomice și sociale a diferitelor sta
te, se impune necesitatea unei strin- 
se colaborări, pe multiple planuri, in 
spiritul principiilor dreptului inter
național.

„Organizarea in România a celei 
de-a XXI-a conferințe Pugwash — 
a încheiat prof. univ. Corneliu Penes
cu — reprezintă o nouă confirmare 
a prestigiului de care se bucură țara 
noastră pe arena internațională, o 
recunoaștere a contribuției sale efec
tive la eforturile vizind soluționarea 
marilor probleme ale epocii contem
porane. în conformitate cu drepturile 
și aspirațiile legitime ale tuturor 
popoarelor".

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT «SPORT • SPORT • SPORT «SPORT • SPORT

SURPRIZE...
PREA MULTE

NEPLĂCUTE
Plecind spre „trialul tricolorilor**, 

cum îndreptățit fusese supranumit 
cuplajul de ieri după-amiază de pe 
stadionul „Republicii", nu ne închi
puiam că această trecere In revistă 
a celor mai buni jucători de fotbal 
pe care-i avem o să ne prilejuiască 
atitea .surprize neplăcute. Desigur, cea 
mai neplăcută dintre ele a consti- 
tuit-o evoluția lotului A. care, peste 
mai puțin de o lună de zile, tre
buie să susțină, in deplasare, un 
joc decisiv in campionatul euro
pean.

„Europenele" de tir
ANIȘOARA MATEI, MEDALIE 
DE BRONZ ÎN PROBA DE 

PISTOL SPORT
In localitatea Suhl (R. D. Germa

nă) au continuat campionatele euro
pene de tir. Un frumos succes a ob
ținut sportiva româncă Anlșoara Ma
tei care a ciștigat medalia de bronz 
in proba de pistol sport — 3 X 30 
stabilind și un nou record național cu 
577 puncte. Primele două locuri in 
aceasta probă au fost ocupate de 
sportivele sovietice Nisckova — 533 
puncte (nou record mondial) și Sto
liarova.

Proba individuală de skeet a reve
nit suedezului Karlsson cu 198 puncte 
după un baraj cu polonezul Gawii- 
kowski. Pe locul trei s-a clasat Pe
trov (U.R.S.S.) cu 197 puncte. A- 
ceeași probă la feminin a fost cîștl- 
gatâ de trăgătoarea sovietică Larisa 
Korcinskaia — 144 puncte, secondată 
de Ruth Jordan (R.F.G.) 135 puncte.

Vizita delegației Partidului
Comunist din Japonia

Tovarășul Kenji Miyamoto, pre
ședintele Prezidiului Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Japo
nia. însoțit de membri al delegației 
Partidului Comunist din Japonia, a 
făcut miercuri o vizită la Galați.

Oaspeții au fost însoțiți de tova
rășul Paul Niculescu-Miz.il, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R.

La intrarea in județul Galați, oas
peții nu fost Intimpinați de tovarășul 
Constantin Dăscălescu, membru nl
C.C.  al P.C.R., prlm-sccrctar al Co
mitetului județean Galați al P.C.R., 
de membri ai organelor locale dc 
partid și de stat.

Vizita a Început la Combinatul si
derurgic, unde oaspeții au fost salu
tați de membrii comitetului de partid 
și ai comitetului de direcție, precum 
și de un mare număr de muncitori, 
ingineri și tehnicieni.

Ing. Ion Potoceanu. membru su
pleant al C.C. al P.C.R., directorul 
general al combinatului, prezintă 
macheta cetății siderurgice, precum 
șl date semnificative pentru dezvol
tarea acestui obiectiv industrial, care 
la sfirșitul actualului cincinal va da 
economiei naționale aproape jumă
tate din producția de oțel a țării, 
precum șl mari cantități de alte pro
duse siderurgice. Secretarul comite
tului de partid Informează, totodată, 
despre activitatea organizațiilor 
P.C.R. care cuprind circa o treime 
din numărul total al salariaților.

Sint vizitate apoi oțelăria, cu sala 
calculatoarelor electronice și dispece
ratul general, laminoarele de benzi 
la cald și de benzi la rece, prilej de 
cunoaștere la fața locului a moder
nelor procese tehnologice din diver
sele sectoare, a condițiilor de lucru 
ale siderurgiștllor gălățeni. Oaspeții 
au urat colectivului combinatului noi

ÎNTOARCEREA in capitala A DELEGAȚIEI
CONSILIULUI GENERAL A.R.L.U.S.

Miercuri seara s-a înapoiat In Ca
pitală delegația Consiliului General 
A.R.L.U.S., condusă de Maria Groza, 
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale și a Consiliului Național al 
Femeilor, membru în biroul Consi
liului General A.R.L.U.S., care. Ia in
vitația Asociației de prietenie sovie- 
to-română, a luat parte la manifes
tările care au avut..................
Sovietică cu prilejul 
lei de 23 August

loc în Uniunea 
sărbătoririi Zi-

fost inaugurat

PALATUL SPORTURILOR
In cadrul Complexului sportiv „Du

nărea" din Galați a fost inaugurat 
un nou și elegant edificiu — Palatul 
sporturilor. Clădirea, concepută in
tr-un stil arhitectural modern, dispu
ne de spații amenajate pentru hand
bal, baschet, volei, tenis, gimnastica, 
lupte și box. Tribunele pentru public 
au 2100 locuri. Din același complex 
mai tac parte o popicărie, care va 
găzdui Campionatul european de po- 
pice-juniori, și un bazin olimpic 
de natație.

Cu prilejul inaugurării Palatului 
sporturilor. Consiliul popular jude
țean Galați a trimis o telegramă 
Comitetului Central al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu, prin care

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA nr. 34 DIN 25 AUGUST 1971.

FOND GENERAL DE PREMII î
2.178.591 lei, din care 1.407.825 lei re
port.

EXTRAGEREA I : 12 13 27 17 21 2.

Nulă și fără valoare — aceasta 
este singura formulă ce se potrivește 
evoluției acestei formații „revăzută 
și adăugită" de antrenorii săi. Era 
aproape jenant să vezi că, minute 
in șir, selecționabilii nu sint în stare 
să organizeze o acțiune coerentă, la 
un nivel tehnic sau tactic cit de cit 
acceptabil. Nici in divizia B nu șe 
joacă atit dc slab ! în trecutul a- 
propiat am criticat deseori excesul 
de joc la mijlocul terenului, fai
moasa temporizare etc. In alcătui
rea de aseară nici măcar atita lu
cru n-a fost posibil. Scorul de 4—0 
(au înscris Dumitru (2), Anca și Lu- 
cescu) nu trebuie să Impresioneze 
pe nimeni. El exprimă doar dife
rența de randament dintre portarii 
Răducanu (A) și Haidu (olimpici). 
Altfel, ambele formații au jucat la 
fel de slab, de incilcit, precipitat, 
fără nici un orizont. Sub acest unghi, 
credem că trialul, considerat la 
început o activitate de rutină, tre
buie analizat pe Îndelete și mai a- 
les prin prisma măsurilor ce* se im
pun din punctul de vedere al bu
nei reprezentări In campionatul eu
ropean.

Lotul A a jucat in următoarea com
ponență : Răducanu—Sătmăreanu (N. 
Ionescu), lanul (Boc), Vlad, Mocanu 
— Anca, Dumitru — Lucescu, Dem- 
brovski, Iordănescu, Năstase (Fl. Du
mitrescu).

Dintre toate formațiile prezen
te. cea a lotului d<J tineret a 
fost singura care a lăsat o mai 
bună impresie. învingătoare cu 
3—1 in fața formației „posibililor" 
(au înscris Kuhn II, Simionaș, Bro- 
șovschl pentru tineret și Deleanu, din 
lovitură de la 11 m, pentru posibili), 
această echipă a fost singura care 
s-a comportat la un nivel acceptabil.

Valentin PAUNESCU

In muncă și au semnat in

au schimbat 
municipiului

fost vlzl-

succese ........ .. .
Cartea de aur a întreprinderii, ex- 
primlndu-și satisfacția pentru ma
rile progrese înregistrate de Româ
nia socialistă in domeniul industria
lizării.

în continuare, oaspeții parcurg bu
levardele noilor cartiere in Care 
trăiește aproape jumătate din popu
lația orașului, șl se opresc la Casa de 
cultură a sindicatelor și Palatul spor
turilor.

în cursul acestei vizite, ci au apre
ciat construcțiile industriale, do lo
cuințe și social-culturale ridicate In 
ultimul deceniu, care 
din temelii înfățișarea 
Galați.

In aceeași zi a 
tat șantierul naval. Aici, oaspeții sint 
intimpinați de membrii comitetului 
de partid și ai comitetului de direc
ție, de un mare număr de 
constructori navali. După ce ing. Ion 
Calina, directorul tehnic al șantieru
lui, a prezentat un scurt istoric al 
întreprinderii, se vizitează cala de 
lansare a navelor. Oaspeții se inte
resează Îndeaproape de dezvoltarea 
acestei mari unități a industriei noas
tre constructoare, de activitatea des
fășurată de colectivul șantierului, 
fiind informați că aici se construiesc 
mineraliere de 12 500 tdw șl 15 000 
tdw, cargouri de 7 500 tdw și ur
mează să intre in fabricație nave de 
25 000 tdw.

Este vizitat apoi Combinatul avicol 
de lingă Galați, un nou obiectiv al 
județului, care va da 20 000 tone de 
carne pe an.

Oamenii muncii din întreprinderile 
vizitate, locuitorii orașului au făcut 
o caldă primire oaspeților.

Seara, oaspeții s-au înapoiat în 
Capitală.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
membrii delegației au fost întimpi- 
nați de Octâv Livezeanu, vicepreșe
dinte al Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, 
membru în biroul Consiliului Gene
ral A.R.L.U.S.

Au fost de față V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

se exprimă mulțumiri pentru noul 
edificiu ridicat in municipiul Galați.

Vă asigurăm, tovarășe secretar ge
neral. se scrie in telegramă — că oa
menii muncii din județul Galați, iubi
torii sportului, vor acționa in conti
nuare in spiritul înaltei exigențe pe 
care partidul, dumneavoastră perso
nal. ați imprimat-o in toate domeniile 
de activitate, că vor depune toată 
pasiunea și hotărirea pentru ridicarea 
mișcării sportive la nivelul minuna
telor condiții materiale create, al ro
lului deosebit de important pe care 
partidul, statul nostru, le atribuie 
educației fizice și sportului.

(Agerpres)

FOND DE PREMII : 1.558.483 lei, 
din care 1.158.566 lei report categ. 1.

EXTRAGEREA a Il-a : 28 15 10 34 
24.

FOND DE PREMII : 620.108 lei, din 
care 249.259 lei report categ. A.

Astăzi încep la Belgrad

Campionatele mondiale
de caiac-canoe

o 380 de concurenți din 26 de țâri • Sportivii români, 
la toate cele 18 probe

Albert Berger).

mondiale de 
desfășura în-

BELGRAD 25 (prin, telefon de la 
trimisul Agerpres, 1
— întrecerile celei de-a IX-a edi
ții a campionatelor 
caiac-canoe se vor 
cepind de astăzi și pină duminică 
la baza nautică special amenajată 
pe nul Sava. Organizatorii au depus 
toate eforturile — și aceasta se vede 
aici la tot pasul, începind cu locurile 
de cazare și terminînd cu pista de 
concurs excelent amenajată — pentru 
ca această competiție să se desfășoa
re în cele mai bune condiții.

La actuala ediție a campionatelor 
participă 380 de concurenți din 26 de 
țări. Printre aspiranții la medalii se 
află numeroși campioni mondiali și 
olimpici veniți să-și apere titlurile, 
precum și tineri sportivi dornici de 
afirmarea ce le-o poate oferi un con
curs de o asemenea anvergură. Bine
înțeles că in centrul atenției genera
le, și in special a numeroșilor zia
riști și fotoreporteri, se află și re
prezentanții noștri, renumlți in în
treaga lume pentru performanțele 
obținute la edițiile trecute ale Jocu-

„CUPA EUROPEI * LA NATAȚIE
Cea de-a Il-a ediție a „Cupei Eu

ropei" la natație se va desfășura In 
zilele de 28 și 29 august. Echipa mas
culină a României va participa in 
grupa B de la Torino alături de 
formațiile Austriei, Angliei, Ceho
slovaciei, Finlandei, Italiei, Iugosla
viei și Olandei. In urma rezultatelor 
obținute de înotătorii romani la re-

Cronica zilei
Delegația Partidului Socialist Pa

cifist din Olanda, condusă de A. G. 
van dor Spek, deputat In parlamen
tul olandez, a făcut miercuri la a- 
miază o vizită la Marea Adunai® 
Națională, unde s-a Întilnit cu Ion 
Mărgineanu, secretar al M.A.N., și 
Alexandru Ioneacu, secretarul Comi
siei pentru politica externă a M.A.N.

în timpul discuțiilor care au avut 
Ioc cu acest prilej, desfășurate intr-o 
atmosferă cordială, au fost abordate 
linele probleme privind organizarea 
și activitatea Marii Adunări Națio
nale, a comisiilor sale permanente și 
a deputaților, reliefindu-8e, totodată, 
bunele relații ce există intre popoa
rele șl parlamentele celor două țări, 
dorința comună de a le continua, 
adinei șl diversifica.

★
Miercuri seara a sosit In Capitală 

o delegație a Ministerului Comerțu
lui și Aprovizionării al R.D. Germa
ne, condusă de ministrul Gunter 
Sieber.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de Nicolae 
Bozdog. ministrul comerțului interior, 
și de alți membri ai conducerii mi
nisterului.

Au fost de față dr. Hans Voss, am
basadorul R.D. Germane la Bucu
rești, și membri al ambasadei.

★
Miercuri a părăsit Capitala, indrep- 

tindu-se spre Chile, delegația Uniunii 
Tineretului Comunist, condusă de to
varășul Marțian Dan, prim-secretar 
al C.C al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, pentru a par
ticipa la intilnirca tineretului din 
America Latină și de Nord, precum și 
la sesiunea Comitetului Executiv al 
Federației Mondiale a Tineretului 
Democrat.

★
Ambasadorul Republicii Federale 

a Germaniei la București, Erich 
Strâtling, a oferit miercuri o recep
ție cu prilejul plecării sale definitiv» 
din țara noastră.

Au participat Mihai Marinescu, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Ilie Murgulescu, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale, Gheorgh» 
Cioară, președintele Consiliului na
țional pentru știință și tehnologie, 
Petru Burlacu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, reprezentanți ai 
unor instituții centrale și organizații 
obștești, oameni de știință și cultură.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați 
și alți membri ai 
matic.

în țara noastră 
corpului diplo-

de apicultori șl
★

Un numeros grup __ _______
specialiști a plecat la Moscova pen
tru a participa Ia lucrările celui de-al 
XXIII-lea congres internațional de 
apicultură, ce va avea loc in capitala 
Uniunii Sovietice, intre 27 august și 
2 septembrie. La congres vor fi pre
zentate referate și comunicări științi
fice pe teme privind economia, orga
nizarea și tehnologia apicolă, utilaje 
de specialitate, biologia și patologia 
apicolă, flora meliferă și polenizarea 
plantelor agricole. Reprezentanții ță
rii noastre prezintă, la această mani
festare internațională, 21 lucrări de 
specialitate, iar in cadrul expoziției 
organizate cu acest prilej — un stand 
apicol.

★
a părăsit Capitala Cari 

primarul orașului Cleve- 
impreună cu soția, a fă-

Miercuri
B. Stokes, 
land, care, . . .
cut o vizită in țara noastră la invi
tația Institutului român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea.

In cursul vizitei, oaspeții au avut 
întrevederi la Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste, Comi
tetul de Stat pentru Economia șl 
Administrația Locală, I.R.R.C.S., pri
măriile municipiilor București, Con
stanța și Brașov, au vizitat C.A.P. 
Ghimbav, din județul Brașov, stați
uni de pe litoral și Valea Prahovei.

★
Delegația orașului Copenhaga, con

dusă de Egon Weidekamp, președin
tele consiliului municipal, care fac® 
o vizită în țara noastră, a fost timp 
de trei zile oaspetele litoralului ro
mânesc al Mării Negre, unde a vi
zitat stațiunile turistice, monumente 
istorice, precum și stațiunea de cer
cetări vitipomicolă Murfatlar.

In cursul vizitei pe litoral, condu
cătorul delegației, Egon Weidekamp, 
a avut o intilnire cu primarul mu
nicipiului Constanța, Nicolae Petre, 
cu care prilej a avut loc un schimb 
de informații asupra unor probleme 
de interes comun privind administra
ția municipală.

Miercuri după-amiază ___
municipalității orașului Copenhaga 
s-a înapoiat in Capitală.

delegația

(Agerpres)

rilor Olimpice și ale campionatelor 
mondiale. De altfel, delegația 
noastră este printre cele mal 
numeroase prezente aici ; spor
tivii români vor lua parte la 
toate cele 18 probe ale întrece
rilor (pentru prima oară au fost in
cluse in program și probele de cano® 
simplu și dublu viteză — 500 m). 
Maeștrii români al padelei și pagaiel 
vor încerca să reediteze la actuala e- 
diție succesul realizat în anul 1963, 
tot în Iugoslavia, la Jaice, cind au 
fost protagoniștii campionatelor mon
diale de atunci, ciștigind numeroasa 
medalii de aur. Speranțele noastre 
sint legate în primul rind de nu
mele unor valoroși campioni ca A. 
Vernescu, V. Simiocenco, I. Pat- 
zaichin, S. Covaliov și V. Calabi- 
ciov.

Așadar, de astăzi, o dată cu dispu
tarea primelor „calificări", încep e- 
moțiile. Sperăm că sportivii români 
se vor comporta din nou la înălțimea 
așteptărilor și vor repeta succesele 
din trecut spre satisfacția suporteri
lor lor din țară.

centa balcaniadă, Federația română 
de natație a stabilit lotul sportivilor 
noștri care, vineri 27 august, vor fac» 
deplasarea In Italia. Iată componen
ța lotului : Marian Slavic, Eugen 
Aimer, Zeno Oprițescu, Angel Șop- 
tereanu, Ion Miclăuș, Atila Petelel, 
Gheorghe Lupu, Kokai Csaba și Li» 
viu Copcealău.



«

Demascarea farsei electorale
de la Saigon

o DECLARAȚIA PURTĂTORULUI DE CUVlNT AL DELEGA
ȚIEI GUVERNULUI REVOLUȚIONAR PROVIZORIU LA CON

FERINȚA DE LA PARIS

agențiile de presă transmit:

VIETNAMUL DE SUD 25 (Ager- 
presl. — Agenția V.N.A. transmile o 
declarație a purtătorului de cuvlnt r1 
delegației Guvernului Revoluționar 
Trovizoriu al Republicii Vietnamului 
dc Sud la Conferința cvadripartită de 
la Paris in problema vietnameză, care 
denunță farsa electorală organizată de 
actualul regim de la Saigon. Relevind 
că administrația Thieu a fost instalată 
de Statele Unite ca un instrument de 
continuare a războiului lor agresiv, 
declarația subliniază că așa-zisele „a- 
legeri“ din Vietnamul de sud urmă
resc să mențină la Saigon clica răz
boinică a lui Thieu, în scopul reali
zării planului de ..vietnamizare" a 
războiului. Toate afirmațiile despre 
..respectarea" dreptului poporului 
sud-vietnamez la autodeterminare.

Lucrările Comitetului 
pentru dezarmare

GENEVA 23 (Agerpres). — La Ge
neva continuă lucrările Comitetului 
pentru dezarmare. Vorbind în ședin
ța de marți, șeful delegației sovietice, 
A. ROSCIN. a abordat chestiunea 
demilitarizării teritoriilor submarine, 
relevind că statele trebuie să-și inten
sifice eforturile în direcția interzice
rii amplasării in aceste teritorii a 
oricăror tipuri de arme, așa bum 
stipulează acordul încheiat la începu
tul acestui an privind denucleariza- 
rea zonelor submarine și suboceanice.

Delegatul mongol. O. HOSBAIAR. 
a dezvoltat, pe linia pozițiilor expri
mate in Comitet și de alte țări socia
liste. unele idei pe marginea proiec
tului de convenție din 5 aprilie a.c. cu 
privire la prohibirea armelor biolo
gice și a toxinelor, subliniind, in a- 
celași timp, utilitatea documentului 
de lucru depus de 11 state nealiniate.

In aceeași ședință, reprezentantul 
Japoniei, H. TANAKA, a prezentat 
două documente de lucru conținind 
sugestii referitoare la problema con
trolului in cadrul unui acord de in
terzicere a armelor chimice si. res
pectiv. la unele metode privind de
terminarea magnitudinii fenomenelor 
seismice.

Șeful delegației mexicane. A. GAR
CIA ROBLES, vorbind despre ches-

Sesiunea Consiliului 
comerțului 

și dezvoltării
GENEVA 25 (Agerpres). — Marți 

s-au deschis Ia Geneva lucrările se
siunii a Xl-a a Consiliului comerțu
lui și dezvoltării, organ permanent al 
Conferinței Națiunilor Unite pentru 
Comerț și Dezvoltare (UNCTAD). 
Sesiunea actuală este consacrată, in 
principal, pregătirii celei de-a treia 
Conferințe a Națiunilor Unite pentru 
Comerț și Dezvoltare, care va avea 
loc la Santiago de Chile, in aprilie— 
mai 1972.

în prima zi a lucrărilor a fost ales 
Biroul consiliului, al cărui președinte 
a fost desemnat in persoana ambasa
dorului H. J. Brillantes (Filipine). 
Șeful delegației române, Mircea Pe
trescu, ministru-consilier la misiu
nea permanentă a țării noastre la 
Geneva, a fost ales in unanimitate 
vicepreședinte al consiliului.

După cum s-a anunțat, ambasado
rii Uniunii Sovietice, S.U.A., Angliei 
și Franței (statele care au răspun
deri in această problemă in virtutea 
acordurilor încheiate la sfirșitul ce
lui de-al doilea război mondial), au 
convenit asupra întregului text al unui 
proiect de acord în problemele Berli
nului occidental. Detalii asupra acor
dului nu au fost date publicității, dar, 
după cum relatează agențiile de pre
să. prevederile proiectului de acord 
reglementează o serie de aspecte care 
au dat naștere pină acum la nume
roase controverse și dispute. Proiec
tul urmează a fi prezentat spre exa
minare guvernelor respective. Așa
dar, după aproape un an și jumătate 
de la începerea lor, din inițiativa
U.R.S.S.. tratativele cvadripartite a- 
supra spinoasei probleme a Berlinu
lui apusean se încheie cu succes.

înțelegerea la care s-a ajuns a fost 
primi’ă cu viu interes și satisfacție 
de opinia publică din țara noastră, 
care o apreciază ca un act pozitiv 
al vieții internaționale ce poate 
exercita o influență favorabilă asu
pra climatului politic în Europa.

Este bine cunoscut ce a însemnat, 
în contextul relațiilor postbelice, pro
blema Berlinului occidental. Ea a 
devenit in cursul anilor un factor 
permanent de animozități și fricțiuni, 
o sursă a alimentării continue a ne
liniștii și încordării. Nu o dată in 
perioada ce s-a scurs de Ia încheie
rea celui de-al doilea război mon
dial, tulburările și conflictele ivite 
in jurul Berlinului occidental au 
dăunat intereselor păcii și securității 
internaționale.

Acum, prin acordul la care s-a a- 
juns, se deschide perspectiva înlătu
rării acestei situații, eliminării unui 
șir de elemente de disensiune, reali- 
zindu-se astfel un progres pe calea 
lichidării reziduurilor celui de-al doi
lea război mondial și a fenomenelor 
de „război rece”.

Realizarea acestui acord se va a- 
dăuea Ia ceilalți pași care au fost 
făcuți in direcția destinderii și regle
mentării problemelor nesoluționate, 
care grevează asupra normalizării si
tuației din Europa. Este cunoscută 
importanța pe care o au în aceasta 
privință încheierea tratatelor sovie- 
to—vest-german și polono—vest-ger- 
man. Opinia publică apreciază că 
acum se conturează perspectiva ca 
aceste tratate să fie mai rapid ra
tificate, să intre in vigoare și să-sl 
exercite o influență pozitivă atit in 

„neintervenție" în treburile Interne 
ale Vietnamului de sud. despre men
ținerea unei „poziții neutre" în ale
geri etc. au apărut in adevărata lor 
valoare, menționează declarația.

„Singura cale corectă pentru Sta
tele Unite, dacă ele doresc într-ade- 
văr să părăsească Vietnamul de sud, 
este de a da un răspuns serios, la con
ferința de la Paris, planului de pnce 
în șapte puncte al Guvernului Revo
luționar Provizoriu, se spune în de
clarație. înainte de toate, este nece
sar ca Administrația Nixon să retra
gă total trupele americane din Viet
namul de sud in cursul anului 1971 și 
să renunțe la toate manevrele, inclu
siv la farsa electorală prin care se 
urmărește menținerea la putere a cli
cii generalului Thieu".

tiunea prohibirii tuturor experiențe
lor cu arma nucleară, a evidențiat 
necesitatea de a se ajunge la un a- 
cord de principiu in problema contro
lului. pentru a se deschide astfel ca
lea spre încheierea unui tratat în a- 
cest domeniu. El s-a referit, de ase
menea. la proiectul de convenție, a- 
flat în dezbaterea comitetului pri
vind armele biologice, relevind nece
sitatea extinderii ulterioare a acestei 
interdicții asupra armelor chimice. 
El a depus. în acest sens, un docu
ment de lucru.

*
GENEVA 25 (Agerpres). — La Pa

latul Națiunilor Unite din Geneva se 
desfășoară cea de-a Il-a rundă a reu
niunii grupului de experți numiți de 
secretarul general al O.N.U. pentru 
elaborarea raportului pe tema conse
cințelor economice și sociale ale 
cursei înarmărilor și ale chetuielilor 
militare. Acest raport este întocmit 
in temeiul rezoluției Adunării Gene
rale a O.N.U. din 7 decembrie 1970, 
adoptată in unanimitate la punctul 
„Consecințele economice și sociale 
ale cursei înarmărilor și efectele sale 
profund dăunătoare asupra păcii și 
securității in lume” înscris la cere
rea guvernului Republicii Socialiste 
România.

Situație încordată 
in Bolivia

LA PAZ 25 (Agerpres). — Agenții
le occidentale de presă semnalează 
in corespondențele transmise din La 
Paz că situația politică din Bolivia 
continuă să fie deosebit de încordată. 
Marți, in ciuda bombardamentelor și 
atacului masiv declanșat de forțele 
armate fidele noului regim, grupurile 
inarmate de studenți și muncitori au 
continuat rezistența în incinta uni
versității din La Paz, refuzînd să 
depună armele. într-un comunicat 
reluat de cotidianul „Ultima Hora" 
se anunță că adunarea generală a stu
denților aflați pe baricadele din uni
versitate a hotărit să nu recunoască 
autoritatea noului regim de dreapta.

Un comunicat guvernamental infor
mează că noul președinte, colonelul 
Hugo Banzer, a ordonat declanșarea 
unei „operațiuni de curățire" care vi
zează lichidarea rezistenței armate 
atit in capitală cit și in zona coline
lor Laikakota.

relațiile bilaterale, cît și în ambian
ța politică europeană.

Deosebit de important este faptul 
că înțelegerea la care s-a ajuns, vî- 
zind elemente esențiale ale statutu
lui Berlinului occidental, creează 
implicit posibilități pentru îmbună
tățirea relațiilor dintre cele două sta
te germane, pentru așezarea acestor 
relații pe baza egalității in drepturi 
intre R.D.G. și R.F.G., potrivit nor
melor unanim recunoscute ale drep
tului internațional, pentru recunoaș
terea generală a R. D. Germane, pen
tru primirea in Organizația Națiuni
lor Unite a ambelor state germane 
$i participarea lor activă la viața 
internațională.

Acordul asupra Berlinului occidental — 
un pas pozitiv pe calea destinderii 

și securității in Europa
Este neîndoielnic că un acord asu

pra problemei Berlinului occidental 
va favoriza înaintarea pe calea secu
rității europene, deziderat major al 
tuturor popoarelor continentului. 
După cum se știe, rezoluții ale 
blocului N.A.T.O. au făcut din 
soluționarea problemelor Berlinu
lui occidental o condiție prealabi
lă pentru organizarea conferinței 
general-europene consacrate securită
ții și cooperării în Europa. Firește, 
pentru aceasta nu există nici un te
mei. deoarece convocarea conferinței 
nu poate și nu trebuie să fie legată 
de nici un fel de condiții prealabile, 
ea avind tocmai menirea de a facilita 
soluționarea problemelor aflate în 
suspensie. Acum, insă, după ce s-a 
conturat acordul asupra Berlinului 
occidental, și acest pretext cade de 
la sine, lăsindu-se astfel deschisă ca-

IN SPRIJINUL ÎNFĂPTUIRII DEZIDERATULUI VITAL
AL POPORULUI COREEAN: UNIFICAREA PATRIEI

NEW YORK 25 (Agerpres). — Gu
vernul Republicii Topulare Mongole 
a propus să se includă pe ordinea de 
zi a viitoarei sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U. problema „retragerii 
truprlor S.U.A. șl a tuturor trupelor 
străine care ocupă Coreea dc sud 
sub drapelul O.N.U.", precum și pro
blema „dizolvării Comisiei O.N.U. 
pentru unificarea și refacerea Co
reei". în memorandumul adresat de 
reprezentanța R. P. Mongole la O.N.U. 
secretarului general. U Thant, se a- 
rată câ această comisie a fost creată 
ilegal, Incălcîndu-se principiile și țe
lurile Națiunilor Unite. Ea a repre

Implicațiile crizei 
financiare interoccidentale

• ÎNGRIJORARE GENERALA IN R1NDUR1LE MEMBRILOR
G.A.T.T. • DECLARAȚIA MINISTRULUI VEST-GERMAN AL

ECONOMIEI ȘJ FINANȚELOR
GENEVA 25 (Agerpres), — Consi

liul G.A.T.T. (Acordul General pen
tru Tarife și Comerț) s-a întrunit 
lntr-o ședință extraordinară pentru a 
dezbate recentele măsuri protecțio- 
niste adoptate de Washington, fn 
cuvintul lor, numeroși vorbitori au 
condamnat măsurile întreprinse in 
mod unilateral de guvernul S.U.A. 
Observatorii apreciază că cel mai dur 
a fost vest-germanul Rolf Dahren- 
dorf care, vorbind in numele Comi
siei C.E.E.. al cărui membru este, a 
declarat că suprataxa americană vio
lează regulamentele G.A.T.T. și adu
ce prejudicii materiale partenerilor 
comeciali ai Statelor Unite. Da- 
hrendorf a subliniat necesitatea ca a- 
ceastă măsură să fie înlocuită de
S.U.A. cu alte măsuri susceptibile să 
contribuie la eliminarea cauzelor 
reale ale deteriorării balanței lor de 
plăți. Ca și alți vorbitori, Dahren- 
dorf a precizat că altele sint 
cauzele deficitului cronic american 
și nu cele invocate de Washington. 
La rindul său, delegatul britanic, 
Max Brown, a menționat că supra
taxa americană a provocat un reflex 
de apărare in rindul partenerilor co

Chile dorește 
cele mai bune relații 

Turneul președintelui
QUITO 25 (Agerpres). — Preșe

dintele Republicii Chile, Salvador 
Allende, a sosit marți la Quito intr-o 
vizită oficială de patru zile in Ecua
dor, la invitația președintelui Velas
co Ibarra.

La sosirea la Quito, președintelui 
Allende i s-a făcut o primire deose
bit de caldă. Grupuri de manifestant! 
au exprimat solidaritatea față de o- 
pera pe care guvernul Unității Popu
lare o întreprinde în Chile. Vorbind 
în fața corpului diplomatic despre 
scopul vizitei in Ecuador, președin
tele Allende a declarat : „Această că
lătorie, care începe in Ecuador și va 
continua in Columbia și Peru, de
monstrează interesul statului Chile 
pentru destinele Americii Latine". 
El a precizat că țara sa dorește să 
mențină cu toate națiunile cele mai 
bune relații, arătind că politica ex
ternă chiliană se bazează pe autode
terminare, neintervenție și tratative.

★
SANTIAGO DE CHILE 25 (Ager

pres). — într-un interviu acordat so
cietății de stat de televiziune din Chi- 

lea spre convocarea cit mai neîntir- 
ziată a conferinței in problema secu
rității europene. Popoarele Europei 
așteaptă să se acționeze in mod prac
tic pentru realizarea de intilniri pre
gătitoare, cu participarea tuturor ță
rilor interesate, pentru trecerea con
cretă la organizarea conferinței.

Caracterul pozitiv al înțelegerii 
privind Berlinul occidental își găsește 
ilustrarea în ecoul larg pe care acest 
eveniment l-a trezit în diferitele țări 
ale lumii. în ședința sa din 23 au
gust, Consiliul de Miniștri al R. D. 
Germane și-a exprimat satisfacția 
pentru această înțelegere „capabilă 
să destindă atmosfera in Europa cen
trală". In același timp, Consiliul de

Miniștri al R. F. a Germaniei, în
trunit miercuri la Bonn, a aprobat 
proiectul de acord.

Comentind încheierea cu succes a 
tratativelor, ziarul polonez „TRYBU- 
NA LUDU" a scris: „Acordul deschi
de perspectiva și posibilitatea trans
formării acestui oraș (Berlinul occi
dental) dintr-un factor al încordării 
intr-un simbol al destinderii in Eu
ropa... Ratificarea tratatelor R.F.G. 
cu U.R.S.S. și Polonia, pregătirea con
ferinței general-europene in proble
mele securității și colaborării — iată 
ce trebuie să urmeze". „Pentru toți 
cei care caută o temelie solidă secu
rității europene, prin slăbirea încor
dării pe continent, știrea încheierii 
cu succes a tratativelor este extrem 
de promițătoare" — remarcă ziarul 
cehoslovac ,,PRAVDA". „In urma 
înțelegerii intervenite intre cele patru 

zentat un Instrument docil al politi
cii agresive a S.U.A. in Corcea și 
constituie, ca și prezența trupelor a- 
mericane, una din principalele pie
dici in calea înfăptuirii celei mai im
portante sarcini naționale a poporului 
coreean — unificarea țării pe o bază 
pașnică și democratică. Retragerea 
trupelor americane și a tuturor tru
pelor străine din Coreea de sud — 
arată memorandumul — corespunde 
pe deplin intereselor și aspirațiilor 
nu numai ale poporului coreean, ci și 
ale tuturor popoarelor care își apără 
dreptul la libertate și independență.

merciali ai Statelor Unite. A- 
genția FRANCE PRESSE apreciază 
că in rindul membrilor G.A.T.T. s-a 
instaurat o îngrijorare generală, de
terminată de măsura restrictivă ame
ricană.

BONN — Ministrul vesl-german 
al economici și finanțelor, Karl 
Schiller, a respins in mod categoric 
sugestiile Fondului Monetar Inter
național (F.M.I.) privind reajustarea 
parităților principalelor monede oc
cidentale. într-un comunicat dat pu
blicității marți la Bonn, Schiller a 
calificat ca nerealistă propunerea 
Fondului ca marca vest-germanâ să 
fie reevaluată cu 14 Ia sută. Propor
țiile reajustării parităților sugerate 
de specialiștii F.M.I., a conchis Schil
ler, nu pot servi ca bază realistă 
pentru o modificare radicală a sis
temului monetar interoccidental.

TOKIO — Cu ocazia reuniunii sale 
de marți, guvernul japonez a hotărit 
să nu reevalueze yenul, moneda na
țională niponă, pronunțindu-se pen
tru o completă reorganizare a siste
mului monetar interoccidental.

să mențină 
cu toate națiunile 
Salvador Allende

le, ministrul cubanez al afacerilor ex
terne, Râul Roa, care și-a încheiat 
vizita oficială în această țară, a de
clarat printre altele : „Cred că 
vizita mea a contribuit la în
tărirea legăturilor dintre cele două 
țări, ca și vizita colegului meu, Clo- 
domiro Almeyda in Cuba, a spus Râul 
Roa Chile și Cuba și-au manifestat 
încă o dată hotărîrea de a merge îm
preună. Sintem siguri că Cuba și 
Chile își vor întări solidaritatea și 
prietenia pe măsură ce înaintează 
spre țelul lor comun Am găsit un 
Chile in ascensiune, un Chile revolu
ționar, un Chile nou, într-un proces 
de germinație. Probabil cea mai a- 
dîncă impresie care mi-a rămas din 
această vizită este atitudinea poporu
lui chilian de sprijinire a guvernului 
popular, un popor care este gata de 
luptă, care este angajat in îndepli
nirea obiectivelor fundamentale ale 
guvernului chilian — a subliniat mi
nistrul de externe cubanez. El a 
reafirmat, totodată, că Fidel Castro 
a acceptat invitația de a vizita Chile 
la o dată care urmează să fie sta
bilită ulterior.

mari puteri — menționează la rindul 
său ziarul ungar „NEPSZABADSAG" 
— se poate îndepărta încă o barieră 
din calea spre crearea in perspectivă 
îndelungată a unui sistem de secu
ritate in Europa".

însemnătatea proiectului de acord 
realizat este subliniată, totodată, de 
personalități politice și de numeroase 
ziare din Occident : „Un pas impor
tant și încurajator" (McCloskey — 
purtătorul de cuvînt al Departamen
tului de Stat — S.U.A.) ; „Tratatele 
Bonnului cu U.R.S.S. și Polonia vor 
putea fi acum ratificate" (Herbert 
Wehner — liderul fracțiunii social- 
democrate a Bundestagului) ; „Acor
dul cu privire la Berlinul occidental 

este primul semn vizibil al unei în
țelegeri Est-Vest de- la tratatul de 
stat cu Austria" (Bruno Kreisky, 
cancelarul Austriei) ; „Speranțele rea
liste au fost împlinite, dacă nu 
chiar depășite" (ziarul vest-ger
man „SUDDEUTSCHE ZEITUNG") l 
„Acordul permite să se spere intr-o 
dezvoltare a destinderii între Vest șl 
Est" (ziarul francez „LES ECHOS") ; 
„O cotitură hotăritoare pentru viito
rul continentului" (ziarul italian „IL 
POPOLO")

Rod al unor îndelungate și laborioa
se negocieri, acordul realizat in pro
blema Berlinului occidental consti
tuie o nouă și concludentă dovadă a 
însemnătății și eficacității metodei 
tratativelor. El vine să confirme o 
dată mai mult că problemele litigioa
se, oricit de complexe și de spinoa
se ar ti ele, se pot reglementa pe ca-

Comitetul O.N.U. pentru 
decolonizare 3 ccrut consiliului 
de Securitate, intr-o rezoluție adop
tată cu 18 voturi pentru și 2 abți
neri, amplificarea sancțiunilor împo
triva Rhodesiei. în același document 
se cere, de asemenea, aplicarea unor 
sancțiuni Republicii Sud-Africane șl 
Portugaliei pentru ajutorul pe care 
îl acordă guvernului minoritar alb de 
la Salisbury, ca și pentru refuzul lor 
de a respecta rezoluțiile Consiliului 
de Securitate cu privire la încetarea 
livrărilor de arme către Rhodesia.

Vizita delegației 
A.R.L.U.S. in U.R.S.S.

MOSCOVA 25. — Corespondență de 
la Silviu Podină. Delegația A.R.L.U.S., 
condusă de Maria Groza, vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale, 
vicepreședintă a Consiliului Național 
al Femeilor, membru în Biroul Con
siliului General A.R.L.U.S., a fost pri
mită miercuri de A. P. Șitikov, pre
ședintele Sovietului Uniunii al So
vietului Suprem al U.R.S.S., pre
ședintele Grupului parlamentar al 
U.R.S.S. Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire prietenească, în cursul 
căreia au fost abordate aspecte ale 
relațiilor parlamentare dintre cele 
două țări, precum și alte probleme 
de interes comun. La convorbire a 
luat parte Teodor Marinescu, amba
sadorul României in U.R.S.S.

★
Timp de trei zile, membrii delega

ției A.R.L.U.S. sosiți in Uniunea So
vietică la invitația Uniunii asociații
lor de prietenie și relații culturale 
cu țările străine și a Asociației de 
prietenie sovieto-română, pentru a 
participa la manifestările organizate 
în U.R.S.S. cu prilejul celei de-a 27-a 
aniversări a eliberării României, au 
fost oaspeții Leningradului, unde au 
avut o întîlnire cu A. P. Baikova, 
prim-vicepreședinte al Sovietului oră
șenesc Leningrad.

în continuare, la 24 august, oaspe
ții români însoțiți de V. I. Konotop. 
președinte aj A.P.S.R.. prim-secretar 
al Comitetului regional Moscova al 
P.C.U.S., au făcut o vizită în regiu
nea Moscova. Cu acest prilej, la col
hozul „Drumul lui Ilici" delegația 
A.R.L.U.S. a participat la o întîlnire 
prietenească, consacrată zilei de 23 
August.

VARȘOVIA

Edward Gierek a primit 
delegația Adunării Naționale 

a R. D. Vietnam
VARȘOVIA 25 (Agerpres). — Ed

ward Gierek, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., a primit la 25 august la 
Varșovia delegația Adunării Naționa
le a R. D. Vietnam, condusă de Hoang 
Van Hoan, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, vicepreședinte 
al Adunării Naționale, anunță agenția 
P.A.P. A avut loc o convorbire cu 
privire la dezvoltarea relațiilor din
tre cele două țări.

în aceeași zi. delegația a fost pri
mită de președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Polone, J. Cyrankiewicz.

lea discuțiilor și tratativelor, printr-^o 
abordare realistă și constructivă, in 
spiritul principiilor coexistenței paș
nice, al intereselor destinderii, secu
rității și păcii.

După cum este bine cunoscut, acesta 
este punctul de vedere pe care ii a- 
firmă și il susține în permanență in 
politica sa externă România socialistă. 
Țara noastră a considerat și consi
deră că in lumea de azi forța și 
amenințarea cu forța nu numai că 
nu pot să rezolve nici o proble
mă internațională, dar aceasta nu 
face decit să complice lucrurile, să 
sporească animozitățile și încordarea, 
în schimb, soluționarea pe calea dis
cuțiilor, tratativelor a problemelor in
ternaționale promovează cauza des
tinderii, stimulează încrederea și în
țelegerea reciprocă, pacea și colabo
rarea intre popoare.

Aprecierea pozitivă pe care opinia 
noastră publică o dă încheierii cu suc
ces a acordu'ui privind Berlinul oc
cidental decurge nemijlocit din pozi
ția de principiu a partidului și sta
tului nostru care se pronunță și mili
tează cu neabătută consecvență pen
tru lichidarea focarelor de tensiune, 
pentru înlăturarea tuturor reziduuri
lor „războiului rece", a oricăror fac
tori de natură să alimenteze neîncre
derea și încordarea, pentru realizarea 
de noi și noi pași pe calea securității 
europene, a întăririi păcii în lume. 
Ne exprimăm convingerea că acest 
nou act. care se Înscrie în ansamblul 
proceselor pozitive din viața politică 
europeană, va fi urmat de alți pași 
în direcția îmbunătățirii climatului 
internațional, al înaintării pe calea 
securității europene. Pentru aceasta 
este cu atît mai necesar ca popoarele 
iubitoare de pace, forțele progresiste, 
toți factorii de răspundere să acțio
neze cu perseverentă pentru dezvol
tarea procesului de destindere, pentru 
progresul continuu al ideilor securi
tății și colaborării in Europa și în 
lume.

în ceea ce o privește. România a 
militat, militează și va milita cu 
consecvență împreună cu celelalte 
țări socialiste, cu celelalte state iubi
toare de pace, cu toate forțele demo
cratice și progresiste de pretutindeni, 
pentru realizarea securității europene, 
întărirea păcii pe continentul nostru, 
cu convingerea că aceasta corespun
de aspirațiilor fundamentale ale po
poarelor din Eurooa. intereselor tutu
ror popoarelor lumii.

B. STOIAN

Delegația de specialiști 
din agricultură, condusă do 
Gheorghe Moldovan, adjunct al mi
nistrului agriculturii, industriei ali
mentare. silviculturii și apelor, care 
efectuează o vizită de documentare 
în R. P. Chineză, a fost primită de 
Li Sien-nlen, vice-premier al Con
siliului de Stat al R. P. Chineze. La 
convorbirile care s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, prietenească, 
au participat, de asemenea, Yang 
Li-kung, adjunct al ministrului agri
culturii și silviculturii, și ambasado
rul României la Pekin, Aurel Duma. 
Delegația română a părăsit, la 25 au
gust, Pekinul, plecind spre patrie.

Cu ocazia celei de-a 5ÎJ-a 
aniversări a independenței 
Afganistanului,13 K3bul 3 3VUt 
loc o paradă militară la care a rostit 
o cuvintare regele Mohammed Zahir 
Shah. Suveranul afgan a arătat cu 
acest prilej că politica externă a țării 
sale se bazează pe principiile neutra
lității active, ncparticipării la blocuri 
politice și militare, independenței, 
egalității tuturor statelor și neinter
venției in afacerile interne ale altor 
state.

La invitația Uniunii lup
tătorilor pentru libertate și 
democrație,in Polonia a sosit °
delegație a Uniunii vest-germane a 
victimelor războiului. Agenția P.A.P. 
relatează că oaspeții din R.F.G. au 
fost primiți de Stanislaw Trepczynski, 
locțiitor al ministrului afacerilor ex
terne al R. P. Polone.

Kim Ir, prim-vicepreședinte al 
Cabinetului de Miniștri al R. P. D. 
Coreene, a primit marți, la Phenian, 
delegația Centrului de prietenie și 
informații S.U.A.—Coreea, condusă 
de Howard Fasonz, președintele cen
trului, cu care a avut o convorbire 
prietenească, informează agenția 
A.C.T.C. Cu ocazia vizitei în R. P. D. 
Coreeană a delegației americane, la 
Phenian a avut loc un miting orga
nizat de Societatea pentru relații cul
turale cu străinătatea. Au participat 
Kan Rian Ug, vicepreședinte al Pre
zidiului Adunării Populare Supreme 
a R. P. D. Coreene, președintele So
cietății coreene pentru relații cultu
rale cu străinătatea, alte personalități 
din R. P. D Coreeană, oameni ai 
muncii din Phenian, membrii delega
ției Centrului de prietenie și infor
mații S.U.A.—Coreea.

Președintele C.C. al P.C. 
din Slovenia, Fr3nț Popil’ 13 
primit pe Rezso Njers, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.S.U., care se află intr-o vizită 
în Slovenia la invitația Prezidiului 
U.C.I., anunță agenția Taniug. In 
cursul convorbirii prietenești ce a 
avut loc cu acest prilej, menționează 
agenția, s-a efectuat un schimb de 
păreri asupra problemelor actuale 
ale activității celor două partide, pre
cum și in legătură cu cele mai ac
tuale probleme Internaționale.

0 nouă rundă a convor
birilor intercomunitare, con_ 
sacrată examinării răspunsului gu
vernului cipriot Ia propunerile comu

DIN LUMEA CAPITALULUI

0 întrebare a opiniei publice din S. U. A.

De ce n-au fost înghețate 
si profiturile?

WASHINGTON 25 
(Agerpres). — Comite
tul director al Parti
dului Democrat din 
S.U.A. a luat o poziție 
critică față de recen
tele măsuri economice 
și financiare ale Ad
ministrației. Buletinul 
de informații al parti
dului publică. într-un 
număr special, o de
clarație in care se a- 
preciază că „refuzul 
Administrației Nixon 
de a îngheța și profi
turile, dividendele și 
dobînzile constituie o 
gravă discriminare 
față de cei care trăiesc 
din salarii".

La rindul său, pre
ședintele centralei sin
dicale AFL-CIO, Geor
ge Meany, a declarat 
vorbind in fața confe

rinței anuale a Fede
rației lucrătorilor din 
transporturi, că bloca
rea salariilor constituie 
„spolierea de milioa
ne de dolari a mun
citorilor americani, in 
timp ce se permite 
industriașilor să-și um
ple buzunarele cu noi 
profituri". El a subli
niat, totodată, că mă
surile guvernamenta
le semnifică o anulare 
de facto a sporirilor 
de salarii negociate și 
prevăzute în contrac
tele colective de mun
că încheiate intre re
prezentanții sindica
telor și patronat., Mea
ny a declarat că sin
dicatele nu pot accep
ta aceste consecințe.

Sindicatul muncito
rilor de la căile fera

„Sub limita inferioară
a condiției umane"

9
Potrivit unei relatări recente, 

șase milioane de italieni, care nu 
găsesc de lucru in propria lor țară, 
se află în străinătate în căutarea 
unei sorți mai bune. Numai în di
feritele țări ale Pieței comune lu
crează peste un milion și jumătate 
de muncitori italieni, dintre care 
aproximativ 500 000 în întreprin
deri din R. F. a Germaniei. Situa
ția acestor muncitori este deosebit 
de grea. Potrivit Cartei Albe a Fe
derației emigranților italieni, pre
zentată spre analiză Comisiei pen
tru afacerile externe a Parlamentu
lui italian, acești muncitori sînt 
tratați la limita inferioară a condi
ției umane. Ei locuiesc, de regulă, 
în tabere alcătuite din barăci, care 
amintesc mai curînd de lagăre de 

nității turce privind reglementarea 
problemei cipriote, a avut loc la Ni
cosia. Respingind propunerile avan
sate de liderul comunității turce, Rauf 
Denklaș. axate pe constituirea de ad
ministrații separate pentru flecara 
din cele două comunități, sub un gu
vern comun, reprezentantul grecilor 
ciprioți, Glafkos Clerides, a avansat 
la rindul său un document cuprinzlnd 
contrapropunerile părții greco-cl- 
priote. Viitoarea întîlnire a fost pro
gramată pentru 6 septembrie.

La cinematograful „Skarpa" 
din capitala poloneză a avut loc 
marți seara premiera filmului 
românesc de lung metraj „Sera
ta". Au participat Z. Garstecki, 
ministru adjunct al culturii și 
artei, J. Czyreck, ministru ad
junct al afacerilor externe, func
ționari superiori din M.A.E., un 
numeros public. A fost prezent 
Marin Mihai, ambasadorul 
României la Varșovia.

0 delegație economică 
austriacă, condusă de Kud'i|f 
Sallinger, președintele Camerei fede
rale de comerț și industrie, a sosit la 
Pekin — informează agenția Chl^Ț 
Nouă. Delegația face o vizită în R. P. 
Chineză la invitația Consiliului chinez 
pentru promovarea comerțului inter
național.

Agenția China Nouă in- 
formeazăla 24 august un av^°n 
militar al S.U.A. a pătruns în spațiul 
aerian al R. P. Chineze, deasupra 
provinciei Guandum. Un purtător de 
cuvînt al Ministerului Afacerilor Ex
terne al R. P. Chineze a fost autorizat 
să dea un avertisment în legătură cu 
această nouă provocare militară.

Delegația Ministerului 
Afacerilor Externe al R.P.D. 
Coreene,conclusă Li Man sou, 
adjunct al ministrului, a fost primită 
la Moscova de Andrei Gromîko, mi
nistrul afacerilor externe al Uniunii 
Sovietice — informează agenția
T.A.S.S. Au fost examinate probleme 
privind relațiile sovieto—coreene șl 
probleme internaționale de interes 
comun.

Președintele Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria, 
Gheorghi Traikov, l-a primit pe pre
ședintele Camerei Populare a Parla
mentului indian, G. S. Dhillon, care 
se află intr-o vizită oficială la Sofia, 
informează agenția B.T.A.

Semnarea unei convenții 
consulare ungaro-linlan- 
dOZ6 3 avut l°c cu Prileiul v*zite* 
in Finlanda a președintelui Consiliu
lui Prezidențial al R. P. Ungare, Pal 
Losonczi, informează agenția M.T.I.

0 delegație a firmei japo
neze „Mitsubishi",
de Chudziro Fudzino, președintele 
firmei, a sosit la Moscova la invitația 
Comitetului de Stat pentru știință șl 
tehnică al U.R.S.S.

te, care numără 350 000 
de membri, a anunțat 
că va considera nule 
contractele de muncă 
semnate recent cu pa
tronatul, dacă profitu
rile nu vor fi și ele 
blocate și dacă spori
rile de salarii stipulat* 
in contractele semnate 
nu vor fi respectate. 
Președintele acestei u- 
niuni sindicale, C.L. 
Dennis, a afirmat că 
„orice aminare în a- 
ceastă privință este 
intolerabilă", preci- 
zind că nu exclude po
sibilitatea declanșării 
unei greve, în ciuda 
cererii administrației 
ca în perioada celor 
90 de zile de „urgen
ță națională" grevele 
să fie suspendate.

concentrare decît de așezări ome
nești.

O situație asemănătoare poate 
fi intilnită și în alte țări, îndeosebi 
în Belgia și Elveția. Muncitorii 
emigranți sînt supuși exploatării 
celei mai aspre, șl la orice încer
care de protest sînt concediați.

Partidele democratice din Italia, 
organizațiile sindicale și emigranții 
înșiși au cerut guvernului să între
prindă măsuri eficiente și urgente 
pentru a asigura locuri de muncă 
in țară tuturor italienilor. Judecind 
după prognozele de dezvoltare a 
economiei țării, se subliniază în 
3arta Albă, pe muncitorii italieni 
nu-i așteaptă zile mai bune. Mi
nistrul muncii al Italiei a anunțat 
recent că, la sfirșitul deceniului in 
curs, in țară vor fi aproximativ 4 
milioane de șomeri.
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