
TOVARĂȘEI NICOIĂE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ ffl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, 

VA FACE O VIZITĂ DE PRIETENIE 1N IUGOSLAVIA
Secretarul general al Partidului 

Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae

Ceaușescu. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, va face o vizită 
de prietenie în Iugoslavia în zi
lele de 15 și 16 iulie 1973, la in

vitația președintelui Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, Iosip Broz. Tito.
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în ziua de 13 iulie 1973 a avut loc, 
sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ședința comună a Comite
tului Central al Partidului Comunist Ro
mân, a Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale a României 
și a Consiliului de Miniștri.

la ordinea de zi au fost înscrise ur
mătoarele puncte :

1. — Măsuri cu privire la majorarea 
prețurilor la contractarea animalelor și 
la majorarea prețurilor de desfacere cu 
amănuntul a produselor animaliere.

2. — Trecerea la majorarea salariilor 
pe anul 1973 și compensarea cheltuie
lilor determinate de modificarea prețu
rilor la produsele din carne.

în legătură cu cele două puncte în
scrise la ordinea de zi, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a făcut o amplă expunere în 
fața Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, a Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale și a 
Consiliului de Miniștri, care se dă pu
blicității.

Comitetul Central al Partidului Co
munist Român, Consiliul Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale și Consiliul 
de Miniștri, dina o înaltă apreciere ex
punerii tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
au aprobat în unanimitate propunerile 
prezentate.

Se dă publicității hotărîrea Comite
tului Central al P.C.R., Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și Sociale 
și Consiliului de Miniștri cu privire la 
problemele înscrise la ordinea de zi.

(Textul hotăririi se publică in pag. II)

Stimați tovarăși,

Ședința comună a Comitetului 
Central al partidului, Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale a României și Consiliu
lui de Miniștri este consacrată 
dezbaterii unor măsuri de impor
tanță deosebită pentru progresul 
economic și social al țării noastre, 
pentru realizarea programului e- 
laborat de Congresul al X-lea și 
Conferința Națională și, totodată, 
pentru înfăptuirea măsurilor de 
creștere a nivelului de trai al în
tregului nostru popor.

în cadrul acestor măsuri, pe 
prim plan se situează crearea unor 
condiții mai bune pentru dezvol
tarea în ritm mai intens a zooteh
niei, una din ramurile principale 
ale agriculturii, de care depinde 
îmbunătățirea aprovizionării popu
lației cu carne, lapte, ouă și alte 
produse alimentare de bază.

. După cum vă este cunoscut, 
partidul și statul acordă' o atenție 
deosebită dezvoltării și moderni
zării bazei tehnico-materiale a a- 
griculturii, alocînd în acest scop 
fonduri tot mai însemnate. In ac
tualul cincinal sînt prevăzute pen
tru agricultură investiții de 100 
miliarde lei, orientate cu prioritate 
în direcția creșterii gradului de 
mecanizare și chimizare a produc
ției agricole, extinderii lucrărilor 
de îmbunătățiri funciare, înfăptui
rii programului național de dez
voltare a zootehniei, de sporire a 
producției animaliere. Ca urmare 
a măsurilor luate, s-au asigurat 
creșteri importante ale producției 
agricole, în ultimii ani înre- 
gistrîndu-se ritmuri anuale de 
8—10 la sută, superioare celor rea
lizate în perioadele precedente. 
După cum este cunoscut, în ulti
mii doi ani’, producția de cereale 
a atins cel mai înalt nivel din isto
ria țării. De asemenea, s-a dez
voltat producția de plante tehnice, 
legume, cartofi. In ce privește zoo
tehnia, în 1972 efectivele de ani

male au fost mai mari decît în 
anul 1970 cu peste 550 mii bovine, 
circa 2,5 milioane porcine, peste 
600 mii ovine și cîteva milioane 
păsări. Corespunzător creșterii 
producției, în 1972 s-a vîndut 
populației, față de anul 1970, circa 
84 de mii tone carne și produse 
din carne în plus, 1,4 milioane 
hectolitri lapte și produse lactate 
și 227 milioane ouă mai mult. Și 
în semestrul I al acestui an s-au 
obținut creșteri importante față de 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut la efectivele de animale, la 
producția animalieră, la livrările 
către fondul de stat. în conformi
tate cu prevederile planului cinci
nal, în următorii doi ani, creșterile 
fondului de stat și livrărilor de car
ne și produse animaliere către 
populație vor permite ca în 1975 
să se vî-ndă cu peste 200 mii 
tone carne mai mult decît în 1970. 
In felul acesta, pe întregul cinci
nal se va realiza un spor la li
vrări de peste 60 la sută.

în anii din urmă au fost luate, 
după cum se cunoaște, o rserie de 
măsuri pentru creșterea cointere
sării producătorilor agricoli. S-a 
introdus venitul garantat al coope
ratorilor care, în zootehnie, se ri
dică la 1 200 lei lunar. Lucrătorii 
din întreprinderile agricole de stat 
au beneficiat de majorările de sa
larii efectuate în toamna anului 
1972. S-a extins acordul global, 
atît în cooperative, cât și în uni
tățile agricole de stat. Au fost spo
rite pensiile țăranilor cooperatori, 
s-au introdus alocații pentru copiii 
cooperatorilor, precum și diferite 
alte ajutoare sociale pentru țără
nime.

Apreciind rezultatele obținute 
pînă în prezent în zootehnie, tre
buie totodată arătat că dezvoltarea 
acestui sector nu se situează Ia ni
velul cerințelor și al condițiilor 
create prin eforturile materiale ale 
statului. Deși sporul la des
facerea cărnii și a produse
lor din carne către popu

lație se situează între 9—10 și chiar 
11 la sută anual, producția ani
malieră este încă scăzută, nu reu
șește în suficientă măsură să aco
pere cerințele în continuă creștere. 
Este de înțeles că dezvoltarea zoo
tehniei, îndeosebi a sectorului de 
bovine, cere eforturi serioase și o 
perioadă mai îndelungată. Tocmai 
de aceea trebuie să luăm măsuri 
hotărîte pentru a asigura dez
voltarea într-un ritm mai intens a 
zootehniei.

în același timp, trebuie spus că 
s-au manifestat serioase lipsuri în 
organizarea și conducerea activi
tății din sectorul zootehnic, îndeo
sebi în asigurarea bazei furajere 
corespunzătoare, în folosirea pășu
nilor și fînețelor. Pe cele 4 mili
oane de hectare de pășuni și fi
nețe de care dispunem obținem 
producții cu mult sub posibilitățile 
reale.

Totodată, este necesar să subli
niem că prețurile actuale de con
tractare și achiziții, îndeosebi la 
bovine și porcine, nu sînt acoperi
toare. Practic, actualele prețuri nu 
reușesc să acopere cheltuielile de 
producție ale întreprinderilor de 
stat, ale cooperativelor și nu sînt 
stimulative nici pentru producăto
rii individuali. Cele mai multe în
treprinderi de stat și cooperative 
agricole se prezintă an de an cu 
pierderi în sectorul zootehnic, iar 
statul trebuie să acopere din buget 
deficitele acestor unități. Am în 
vedere cooperativele și întreprin
derile de stat care desfășoară, în 
general, o activitate bună — nu pe 
cele mai slabe, unde preturile de 
cost sînt foarte ridicate. Chiar 
acolo unde activitatea se desfă
șoară în condiții corespunzătoa
re, actualele prețuri nu acoperă 
cheltuielile reale de producție.

Este de înțeles că, în această si
tuație, nu se poate asigura o sti
mulare corespunzătoare a dezvol
tării zootehniei. De aceea, apare 
necesar să luăm măsuri ca prețu
rile de contractare și achiziție să 

acopere cheltuielile de producție, 
asigurînd și un anumit benefi
ciu întreprinderilor, cooperative
lor, producătorilor individuali, în 
condițiile unei activități nor
male.

Există, de asemenea, necorelări 
între prețurile la bovine și porcine 
și prețurile de cumpărare a păsări
lor ; prețurile pe care le plătim 
pentru carnea de pasăre întrec cu 
mult cheltuielile reale de produc
ție. De aceea, apare necesar să e- 
fectuăm o reducere a prețurilor la 
păsări. Carnea de pasăre reprezin
tă în prezent circa 15 la sută din 
totalul cărnii vîndute populației, 
iar în 1974—1975 va reprezenta 20 
la sută. Ea are deci o pondere im
portantă în alimentarea populației 
și, ca atare, reducerile de prețuri 
la păsări se vor reflecta în mod 
corespunzător în bugetul fiecărei 
familii.

Pornind de la aceste consideren
te, Comitetul Executiv a elaborat 
propunerile pe care le supune Co
mitetului Central, Consiliului Su
prem și Consiliului de Miniștri cu 
privire la majorarea prețurilor la 
contractarea și achiziția animalelor 
— bovine, porcine și, într-o mică 
măsură, ovine — și la reducerea 
prețurilor la păsări.

în stabilirea noilor prețuri se are 
în vedere acoperirea cheltuielilor 
de producție, în condițiile unei 
activități normale, și obținerea u- 
nui beneficiu de circa 10 la sută. 
Aceasta va crea condiții pentru 
o stimulare intensă a tuturor cres
cătorilor de animale — atît între
prinderi de stat, cooperative agri
cole, cît și producători particulari.

în ce privește tineretul bovin, 
majorarea care se propune Ia con
tractare reprezintă, în medie pe un 
kilogram, 2,70 lei. Acest spor va fi 
diferențiat în funcție de greutatea 
la livrare, urmărindu-se a se sti
mula livrarea animalelor Ia greu
tăți cît mai mari.

1 (Continuare în pag. a IH-a)

Vineri la amiază, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, a vizitat expo
ziția „Produse și tehnologii noi în 
construcția de mașini’'.

Prin cele peste 1 500 de produse 
și tehnologii noi, expoziția reprezin
tă o elocventă sinteză a creativității 
tehnice și realizărilor actuale ale 
constructorilor de mașini.

Vizitarea expoziției de către tova
rășul Nicolae Ceaușescu a prilejuit 
o nouă întilnire cu factorii de răs
pundere din ministere, centrale, în
treprinderi și institute, cu spe
cialiști. o trecere in revistă a 
principalelor preocupări din do
meniul industriei construcțiilor de 
mașini, cit și adoptarea unor măsuri 
eficiente în vederea materializării 
obiectivelor de perspectivă elaborate 
în lumina programului de dezvoltare 
și modernizare in continuare a aces

ÎNTÎLNIREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU

cu prima promoție a Institutului central de pregătire 
a cadrelor de conducere din economie si administrația de stat 

din cadrul Academiei „Ștefan Gheorghiu"
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat, s-a întîlnit, vineri 
după-amiază, cu prima promoție 
de absolvenți ai Institutului cen
tral de pregătire a cadrelor de 
conducere din economie și admi
nistrația de stat din cadrul Acade
miei „Ștefan Gheorghiu11.

In sală se aflau prorectorii A- 
cademiei și cadre didactice, pre
cum și cei 214 absolvenți — direc
tori de centrale industriale și în
treprinderi, ingineri șefi și alte 
cadre cu funcții de răspundere în 
industrie, construcții, agricultură, 
transporturi, circulația mărfurilor, 
planificare, statistică, finanțe- 
bănci, administrația de stat.

Cei prezenți au întâmpinat cu 
puternice și îndelungi aplauze sosi
rea tovarășului Nicolae Ceaușescu.

La întîlnire au luat parte tova
rășii Gheorghe Pană, Virgil Tro- 
fin, Ilie Verdeț. Leonte Răutu, 
Cornel Burtică, Miron Constanti- 
nescu.

(Continuare în pag. a IV-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit 
pe directorul ziarului egiptean „Al Missa“

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Romă-» 
nia, a primit, vineri după-amiază, pe 
Ahmed Sabri, directorul cotidianului 

n B

p
tei ramuri. Industriei constructoare 
de mașini, ramură-cheie pentru 
dezvoltarea rapidă și modernizarea 
economiei naționale, conducerea 
partidului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu îi acordă permanent o 
deosebită atenție, un sprijin nemij
locit. Cele peste 200 de vizite de lu
cru — din care 24 numai in acest 
an— în unități ale industriei con
strucțiilor de mașini, întilnirile și 
consfătuirile de lucru, contactele 
permanente cu conducerile ministe
relor, cu specialiștii și muncitorii din 
întreprinderi sau din instituțiile de 
cercetare și proiectare au constituit 
un factor dinamizant, deschizind noi 
orizonturi și generoase perspective 
pentru progresul continuu al acestei 
industrii, in pas cu cele mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii.

în această vizită, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost însoțit de tovarășii 
Ilie Verdeț, membru al Comitetului

Stimați tovarăși,

Este o deosebită plăcere pentru 
mine să mă întîlnesc cu absolven
ții primei serii a Institutului cen
tral de pregătire a cadrelor din e- 
conomie și administrație. Aș dori 
să încep prin a vă felicita în mod 
călduros, în numele Comitetului 
Central, al meu personal, pe dum
neavoastră toți cei care ați urmat 
timp de 2 ani cursurile acestui 
institut și — așa cum a spus tova
rășul Răutu aici — ați absolvit a- 
ceste cursuri cu rezultate bune. 
Vă felicit în mod călduros I (A- 
plauze puternice, prelungite).

Am ascultat cuvîntul celor trei 
tovarăși care s-au referit la rezul
tatele obținute în decursul acestor 
2 ani, și care și-au luat angaja

egiptean „Al Missa“, care se află în 
vizită in țara noastră la invitația zia
rului „Scinteia".

La întrevedere a participat tovară
șul Cornel Burtică, membru supleant

B R &&

mașini
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședime 
al Consiliului de Miniștri, Ioan A- 
vram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini grele, Virgil 
Actarian. ministrul industriei con
strucțiilor de mașini-unelte și elec
trotehnicii, Gheorghe Oprea, vicepre
ședinte al Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale.

Expoziția este prefațată printr-un 
citat din cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la jubileul Uzine
lor de autocamioane din Brașov, pe 
care constructorii de mașini il con
sideră ca un veritabil program al 
acestei ramuri :

„Noi am numit acest cincinal «Cin
cinalul construcțiilor de mașini» pen
tru că intr-adevăr dorim ca in 1975 
construcția de mașini din România 
să se ridice Ia un asemenea nivel,

(Continuare in pag. a V-a) 

mentul, în numele dumneavoastră, 
de a merge acum în unitățile res
pective pentru a realiza în prac
tică și a transpune în viață ceea 
ce ați studiat în cadrul institutu
lui.

Fără îndoială că organizarea 
institutului — reflectînd preocupa
rea generală a conducerii partidu
lui și statului nostru pentru per
fecționarea întregii activități eco- 
nomico-sociale și, în mod deosebit, 
pentru ridicarea nivelului de cu
noștințe al cadrelor de conducere, 
ca și a tuturor oamenilor muncii 
— răspunde uneia din cele mai 
importante sarcini ale activității 
noastre în condițiile actuale, 
înfăptuirea societății socialiste

(Continuare în pag- a IV-a)

al Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a întreținut cordial cu 
ziaristul egiptean, acordind un inter
viu pentru ziarul „Al MissaM,
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HOTĂRlREA
Comitetului Centrai al Partidului Comunist Român, 

a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale
a României și Consiliului de Miniștri adoptată

in ședința comună din 13 iulie 1973
Comitetul Central al P.C.R., Con

siliul Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale a României și 
Consiliul de Miniștri, reunite în 
ședința comună din ziua de 13 
iulie 1973, au luat cunoștință cu 
profundă satisfacție de propuneri
le prezentate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu privire la majorarea 
prețurilor de contractare a anima
lelor, la modificarea prețurilor de 
desfacere a produselor animaliere 
și compensarea cheltuielilor către 
populație determinate de modifi
carea acestor prețuri, precum și 
de propunerile privind majorarea 
salariilor pe anul 1973.

Comitetul Central al partidului, 
Consiliul Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale și Consiliul 
de Miniștri, dînd o înaltă aprecie
re expunerii prezentate de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, consideră 
aceste măsuri ca avînd o impor
tanță deosebită pentru dezvolta
rea economică și socială a țării, 
pentru realizarea programului 
elaborat de Congresul al X-lea și 
Conferința Națională ale P.C.R. 
și, totodată, pentru înfăptuirea 
măsurilor de creștere a nivelului 
de trai al întregului popor, țelul 
suprem al politicii partidului și 
statului nostru.

Prin aceste măsuri se vor crea 
condiții mai bune pentru dezvolta
rea în ritm mai intens a creșterii 
animalelor, asigurîndu-se astfel o 
îmbunătățire a aprovizionării 
populației cu carne, lapte, ouă și 
alte produse alimentare de bază.

Majorarea prețurilor de contrac
tare și primele acordate întreprin
derilor agricole de stat, cooperati
velor agricole de producție, produ
cătorilor individuali vor stimula 
creșterea pe mai departe a efecti

I. Cu privire lâ modificarea 
prețurilor de contractare 

la animale și produse animaliere
1. Se majorează prețurile de țel livrat la greutăți mari de în-

contractare la tineretul bovin în treprinderile agricole de stat și
medie pe kg de la 8,80 lei la 11,50 cooperativele agricole ; crescători-
lei, diferențiat pe greutatea la lor individuali li se va acoi'da o
livrare. primă de 300 lei pentru fiecare

Se vor acorda prime de 200 vițel obținut în gospodăria proprie
pină la 500 lei pentru fiecare vi- și contractat cu statul.

PREȚURILE DE CONTRACTARE LA TINERETUL BOVIN
r Prețuri actuale> Prețurii noi

Grupe lei/kg Grupe lei/kg
de greutate viu de greutate viu

151—220 kg viu 151—220 kg viu
— calitatea I 8,00 — calitatea I 9.00
— calitatea II 7,50 — calitatea II 8.0 0 r
— sub calitatea H 6,50 — sub calitatea II 7,00

221—320 kg viu 221—280 kg viu
— calitatea I 9,00 — calitatea I 10,00
— calitatea II 8,40 — calitatea II 9,00
— sub calitatea I! 7,40 — sub calitatea II 8,00

281—340 kg viu
— __ — calitatea I 12,25
— — — calitatea II 11,25
— — — sub calitatea II 9,00

321—400 kg viu 341—400 kg viu
— calitatea I 9,30 — calitatea I 13,25
— calitatea II 8,30 — calitatea II 12,25
— sub calitatea II 7,80 — sub calitatea II 10,25
Peste 400 kg viu Peste 400 kg viu
— calitatea I 9,80 — calitatea I 14,35
— calitatea II 9,30 — calitatea 11 13,25
— sub calitatea 11 8,30 — sub calitatea II 11,00

La bovinele adulte se majorează țiat. în așa fel ca să fie stimulată
prețurile de contractare în medie livrarea animalelor de calitatea I.
cu 1,80 lei pe kg în viu, diferen-

PREȚURILE DE CONTRACTARE LA BOVINE ADULTE

Actuale Noi

— calitatea I 8,00 10,00
— calitatea II 7,00 8,50
— sub calitatea II 4,60 6,50

2. Se majorează prețurile de con- cole de stat. Majorarea este dife-
tractare la porci vii în medie pe rențiată pe categorii de greutate,
kg de Ia 10,32 lei la 
tru preluările de la

11,20 lei pen-
cooperativele urmărind stimularea producători-

agricole și de la 9,72 lei pe kg la lor de a livra la fondul de stat
10,24 lei de la întreprinderile agri- porci în greutate de 101—120 kg.

PREȚURILE DE CONTRACTARE LA PORCI VII

Grupele de greutate Prețuri actuale Prețuri noi
lei/kg viu lei/kg viu

Cooperativele agricole dc producție,
asociațiile intercooperatiste
80 — 89 kg viu 8.30 8,50
90 — 100 kg viu 9,50 10,50

Stimularea producătorilor prin cu amănuntul Ia carne de pasăre,
acordarea unor prețuri de con- ouă și grăsimi de porc,
tractare mai mari la animale și In acest scop se stabilesc urmă-
produse animaliere face necesară toarele modificări la prețurile de
majorarea în mod corespunzător a desfacere cu amănuntul :
prețurilor cu amănuntul la aceste 1. — Se majorează prețul mediu
produse și derivatele lor. în ace- cu amănuntul la carnea de vită de
lași timp, vor fi reduse prețurile la 19.15 lei/kg la 24 lei/kg.

PREȚURILE CU AMĂNUNTUL LA CARNEA DE VITĂ

Prețurile cu amănuntul lei/kg 
Calitatea 

actuale noi

— mușchi 28.00 35,00
— calitate superioară 23,00 28,00
— calitatea I 16,00 21,00
— calitatea II 10,00 13,00

2. — Se majorează prețul mediu cu amănuntul la carnea de porc de 
la 13,12 lei/kg la 21,92 lei/kg.

PREȚURILE CU AMĂNUNTUL LA CARNEA DE PORC

specificare Prețuri actuale Prețuri noi
lei/kg lei/kg

— mușchluleț 28,00 32,00
— cotlet (antricot fără coastă) 24,00 27,00
— calitate superioară 22,00 .25,00
— calitatea I 15,00 17,00
— calitatea II 10,00 12,00
— carne de porc cu slănină,

preț mediu 16,28 18,26
— carne de porfi fără slănină,

preț mediu 18,12 21,92

3. _ Se majorează prețurile cu De asemenea, unele prețuri se
amănuntul la preparatele și conser- reduc, iar altele rămîn neschimba-
vele de carne, corespunzător modi- . _ . , , , , ., ..
ficărilor preturilor la carnea de te. Pe principalele produse situația
vacă și de porc. este următoarea :

PREȚURILE DE DESFACERE CU AMĂNUNTUL LA UNELE 
PREPARATE Șl CONSERVE DE CARNE

Prețuri actuale Prețuri noi
lei/kg lei/kg

Prețuri care se imajorează

— salam București 29 34
— salam vînătoresc 29 34
— salam italian 31 36

velor de animale și totodată o îm
bunătățire a veniturilor țărănimii, 
ale tuturor oamenilor muncii din 
agricultură, asigurîndu-se astfel o 
mai bună corelare a veniturilor 
diferitelor categorii de oameni ai 
muncii.

Compensarea cheltuielilor supli
mentare determinate de modifica
rea unor prețuri de desfacere cu 
amănuntul la carne și produse din 
carne arată grija deosebită a 
partidului nostru de a nu afecta, 
prin această acțiune, veniturile 
populației consumatoare.

Preocuparea fundamentală a 
partidului nostru, țelul suprem al 
politicii sale este creșterea con
tinuă a bunăstării materiale și spi
rituale a maselor, satisfacerea cît 
mai deplină a nevoilor întregului 
popor. în acest scop, în anul 1973 
se va încheia prima etapă de ma
jorare generală a salariilor prevă
zută pentru acest cincinal, trans- 
punîndu-se astfel cu consecvență 
în viață programul elaborat de 
Congresul al X-lea și de Confe
rința Națională cu privire la ri
dicarea nivelului de trai al po
porului nostru.

Așa cum rezultă din expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
prin măsurile adoptate veniturile 
reale ale populației nu numai că 
nu se diminuează, dar chiar vor 
crește într-o măsură însemnată 
față de nivelul aprobat prin pla
nul cincinal.

Comitetul Central al P.C.R., Con
siliul Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale și Consiliul de 
Miniștri aprobă în unanimitate 
propunerile cuprinse în expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
hotărăsc următoarele :

101 — 120 kg viu 10.50 12,00
121 — 130 kg viu 9,50 10,50

peste 130 kg viu 9,50 10,50

Unitățile agri.sole de stat
80 — 89 kg viu 8,30 8.30
90 — 100 kg viu 9,00 9.50

101 — 120 kg viu 9,50 10,50
121 — 130 kg viu 9.00 10,00

peste 130 kg viu 9,00 9,50

Pentru livrarea porcinelor în 
greutate de peste 130 kg viu pre
luate pentru fabricarea de salamuri 
uscate și alte preparate solicitate 
la export se acordă un spor de 
preț de 1 leu/kg. Pentru porcii li
vrați fabricilor de semiconserve de 
șuncă se acordă un spor de 
1 1-eu/kg.

Prețuri actuale 
lei/kg

Prețuri noi 
lei/kg

— untură de porc calitate
superioară 15,00 12,00

— untură de porc calitatea I 14,00 11,00
— untură de porc calitatea II 13,00 10,00
— slănină crudă și sărată 17,00 15,00

3. Se majorează prețurile de 
contractare de la 8 lei la 10 lei/kg 
în viu pentru tineretul ovin cres
cut pentru carne pînă la un an 
și în greutate de cel puțin 20 kg.

4. Se majorează prețul de livra
re cu 0,50 lei/kg la crapul de 
crescătorie în greutate de pînă la 
1 kg/bucata și cu 4 lei/kg prețul 
puietului. Pe această bază se va 
asigura corelarea prețurilor și la 
celelalte specii de pește de apă 
dulce.

5. Se reduc prețurile de contrac
tare la păsările vii. La puii de 
găină de calitatea I, prețul de 
contractare se reduce de tâ 15,30- lei 

■ la -13 lei pe kg, iar la - găini și 
cocoși de calitatea I de la 13,95 lei 
la 11,70 lei/kg. Corespunzător se 
va reduce prețul și la celelalte ca
lități de pui și găini.

6. Pentru stimularea producției 
de lapte de vacă se acordă coope
rativelor agricole de producție. în-

II. Cu privire la modificarea 
prețurilor de desfacere 

cu amănuntul la unele produse 
animaliere

La gospodăriile populației se 
vor aplica aceleași prețuri pe gru
pe de greutate ca și Ia cooperati
vele agricole de producție.

De asemenea, se reduc prețuri
le de desfacere cu amănuntul la 
slănină și untură de porc cu 2-3 
lei kg, după cum urmează : 

cepînd cu acest an. o primă de 
0,50 lei/1 de lapte livrat la fondul 
de stat.

Această primă se acordă coope
rativelor agricole de producție care 
obțin o creștere a cantităților de 
lapte livrate statului de 150 1/vacă 
față de realizările anului precedent 
și cu condiția realizării în fiecare 
an a planului efectivelor de vaci 
cu lapte.

De asemenea, se vor acorda 
prime și membrilor cooperatori și 
crescătorilor .individuali pentru 
'cantitățile de lapte livrate statu
lui. > > ' ■■

Nivelul acestor prime este de 
0,25 lei/1 lapte livrat statului pînă 
la 500 1 lapte (de la fiecare vacă) 
și de 0,50 lei/1 pentru cantitățile 
de peste 500 litri lapte.

Aceste prime se acordă fără a se 
modifica prețul de desfacere cu a- 
mănuntul la lapte și produse lac
tate.

(cutia de 300 grame)

— parizer 25 28,50
— salam Poiana 35 39
— mușchi file 42 48,50
— cremvurști 29 33
— carne de porc în suc propriu 10 11,15

Prețuri care se reduc

Prețuri ce răinin neschimbate

— costiță afumată 26 24
— piept afumat 26 tf 24
— slănină afumată 23 19,50
— slănină fiartă cu boia 25 21,50
—• Caltaboș Mușcel 7,50 7,00
— sîngerete Semenic 13 12
— Pateu Sibiu (cutia 100 grame) 2,70 2,65
— pateu carne pasăre (cutia 100 gr) 4 3,70
— hașe (cutia 200 gr) 2,75 2.70
— friptură pui cu cartofi piure 8 7,45

— tobă 17 17
— caltaboș 11 11
— caltalsoș aib 14 14
— tobă de casă 15 15
— tobă cu șorici 10 10

.4. Se majorează prețurile cu a- 
mănuntul Ia pește de apă dulce 
corespunzător cu modificările a- 
duse preturilor de livrare a aces
tuia : la crapul de crescătorie pînă 
La l kg bucata de la 9,25 la 9,75 
lei/kg ; la celelalte specii prețurile 
se vor corela cu prețul crapului de 
crescătorie.

5. Se reduc prețurile de desfa
cere cu amănuntul :

— la pui de găină calitatea 1 
(în viu) de la 17 lei la 14,50 lei/kg,

PREȚURILE CU AMĂNUNTUL LA PASĂRI

lei/kg
Calitatea I calitatea II calitatea III

actuale noi actuale noi actuale noi

Păsări vii

— pui de găină 17,00 14,50 15,00 12,50 12,00 9,00
— găini și co

coși 15,50 13,00 13,00 10,50 — —

păsări tăiate

— pui de găină 
întregi și ne- 
preambalati 25,00 22,00 22,00 19,00 17,00 13,00

— pui de găină, 
fără cap și pi
cioare. pream- 
balați 27,00 24,00 24,00 21,00

— găini întregi, 
nepreambalate 23.00 20,00 21.00 18,00 16,00 12,00

— găini fără cap
și pici-oare, 
preambalate 25,00 22,00 23,00 20,00 — —

6. Se reduc prețurile de desfacere 
cu amănuntul la ouă, în medie 
cu 0,10 lei pe bucată, diferențiat 
pe perioadele de livrare a acestora 
în > cursul anului.

7. Se stabilește prețul de desfa
cere cu amănuntul de 20 lei/kg la 
sortimentul de carne rezultat din 
sacrificarea tineretului ovin în 
greutate de peste 20 kg crescut 
pînă la vîrsta de un an.

8. Rabatul comercial, cheltuieli
le de fabricație din industrie, pre

III. Cu privire la majorarea 
salariilor

1. începînd de la data de 1 au
gust, pînă la data de 1 no
iembrie 1973, vor fi majorate, 
în mod eșalonat pe ramuri, 
salariile tuturor categoriilor de 
salariați care nu au beneficiat 
încă sau au beneficiat numai par
țial de majorările de salarii pre
văzute pentru prima etapă a cin
cinalului.

Prin actuala majorare, «alaria- 
ții vor obține venituri suplimenta
re în valoare de 6,5 miliarde lei, 
la nivelul unui an.

Ca urmare a acestei acțiuni, 
vor fi majorate salariile unui 
număr de aproape 4,6 milioane 
persoane, din care 2,8 milioane 
vor primi majorarea integrală s 
salariilor prevăzută pentru prima 
etapă a cincinalului. Salariații 
care au primit o parte din majo
rarea prevăzută pentru prima e- 
tapă urmează șă primească dife
rența față de majorarea totală 
cuvenită. 

iar la pui tăiați calitatea I în car
case întregi, nepreambalați. de la 
25 lei la 22 lei/kg ;

— la găini și cocoși tin viu) ca
litatea I, de la 15,50 lei la 13 lei/kg, 
iar la găini tăiate. în carcase în
tregi, nepreambalate. de la 23 lei 
la 20 lei/kg ;

La celelalte sortimente și cali
tăți de păsări și came de pasăre, 
prețurile se vor corela cu cele de 
calitatea I.

cum si adaosurile si remiza d:tn 
toate categoriile de unități de ali
mentație publică se mențin la va
loarea absolută actuală pentru 
toate produsele ale căror prețuri 
se majorează, diminuîndu-se co
respunzător ponderea lor procen
tuală în prețul mărfii.

9. Măsurile privind modificarea 
prețurilor la carne și produse din 
carne se aplică începînd de la 14 
iulie 1973.

în acest fel se încheie prima 
etapă de majorare a salariilor 
prevăzută pentru actualul cinci
nal, asigurîndu-se, în total, o creș
tere medie a salariilor de 8,2 la 
sută.

2. în anii 1974—1975 se va efec
tua cea de-a doua etapă de ma
jorare a salariilor prevăzută pen
tru acest cincinal, în care salarii
le vor fi majorate cu peste 16 la 
sută. Ca urmare, salariul minim 
din economie va ajunge la peste 
1 100 lei lunar, iar salariul mediu 
lunar, la sfîrșitul anului 1975, va 
fi de 1 950 lei.

3. Salariații care prin majorări-

★

Prin Decret al Consiliului de 
Stat au fost aprobate noile pre
țuri de contractare la animale și 
produse animaliere, precum și pre
turii* de producție fi de desface- 

le de salarii ce se vor efectua în 
acest an depășesc plafoanele pen
tru acordarea alocației de stat pen
tru copii, a burselor din învăță- 
mîntul de toate gradele, precum și 
a transportului gratuit la și de la 
locul de muncă, vor beneficia în 
continuare de aceste drepturi.

4. Pe lîngă majorarea de salarii 
toți salariații vor primi, începîi? 
de la data de 14 iulie a.c., cite 71 
lei lunar, reprezentînd compensa
rea cheltuielilor medii suplimen
tare determinate de modificarea 
prețurilor la carne și preparate 
din carne.

Pensionarii vor beneficia de • 
compensație în același cuantum.

De asemenea, se va acorda o 
compensație de 10 lei pe lună 
pentru fiecare copil pentru care 
se primește alocație de stat.

în total, populația va primi 
circa 1,1 miliarde lei anual drept 
compensație pentru modificarea 
prețurilor, sumă care depășește 
cheltuielile suplimentare ale sala- 
riaților și pensionarilor, determina
te de majorarea prețurilor la car
ne și preparate din carne.

Avînd în vedere numărul total 
al salariaților și pensionarilor, 
precum și cel al copiilor pentru 
care se primește alocație de stat, 
fondul total destinat acestui scop 
se va repartiza astfel :

42,0 milioane lei
6 milioane salariați

lunar pentru

11,2 milioane lei lunar pentru
1,6 milioane pensionari ;

40,0 milioane lei lunar pentru
4 milioane copii.

Fondurile destinate acestor com
pensări sînt alocate suplimentar 
față de fondurile prevăzute în pla
nul cincinal pentru majorarea sa
lariilor, pensiilor și alocațiilor 
pentru copii.

Ca urmare a măsurilor preconi
zate mai sus, salariul real în acest 
an va fi de 1 397 lei, față de 1 382 
lei cît este prevăzut în plan, în 
condițiile în care indicele general 
al prețurilor se va situa în limitele 
celui planificat, respectiv 100,9 la 
sută față de anul precedent.

*
Măsurile adoptate de Comitetul 

Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliul Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale a 
României și Consiliul de Miniștri 
privind majorarea prețurilor la 
carne și produse din carne sînt 
menite să vină în sprijinul agri
culturii — ramură de bază a eco
nomiei naționale, în vederea creș
terii nivelului de trai al țărănimii 
și reprezintă o expresie a preocu
părilor consecvente pentru dezvol
tarea armonioasă a . tuturor sec
toarelor vieții materiale.

Realizarea în continuare a în
semnatelor prevederi privind ridi
carea nivelului de trai se sprijină 
și este nemijlocit condiționată de 
înfăptuirea obiectivelor actualului 
plan cincinal, a angajamentelor a- 
sumate în întrecerea socialistă.

Mobilizînd energia și entuzias
mul în muncă al harnicilor con
structori ai societății socialiste, 
valorificînd pe un plan mereu 
mai înalt experiența și spiritul lor 
creator, organele și organizațiile 
de partid au datoria să organizeze 
și să conducă cu fermitate efortul 
colectiv al poporului pentru înfăp
tuirea programului de construire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate în țara noastră.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliul Su
prem al Dezvoltării Economice și 
Sociale a României și Consiliul de 
Miniștri își exprimă convingerea 
că oamenii muncii din țara noas
tră — muncitori, țărani, intelec
tuali, tineri și vîrstnici — vor în
țelege justețea măsurilor adoptate 
și vor răspunde cu entuziasm la 
chemarea de a munci cu hotărire 
pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor planului pe anul în curs 
și realizarea angajamentului na
țional de încheiere a cincinalului 
înainte de termen. Este necesar 
ca fiecare om al muncii să acțio
neze perseverent pentru a con
tribui la sporirea continuă a pro
ducției, a productivității muncii 
sociale, la creșterea avuției naționa
le — singurul izvor al bunăstării 
materiale, al înfloririi patriei 
noastre socialiste.

★

re cu amănuntul, pe sortimente șl 
calități, la unele produse anima
liere, preparate și conserve de 
carne, păsări și ouă.
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

Trebuie să atrag atenția că ti
neretul bovin asigură circa 70 la 
sută din totalul producției de car

Prețuri actuale Prețuri noi

Grupe de greutate lei/kg viu Grupe de greutate lei/kg viu

151—220 kg viu
— calitatea I
— calitatea II
— sub calitatea II

221—320 kg viu
— calitatea I
— calitatea II
— sub calitatea II

321—400 kg viu
— calitatea I
— calitatea II
ț— sub calitatea II

Peste 400 kg viu
— calitatea I
— calitatea II
— sub calitatea II

în plus față de prețurile de mai 
sus, se vor acorda întreprinderilor 
agricole de stat și cooperativelor 
agricole prime de 200 pînă la 500 
lei pentru fiecare vițel livrat la 
greutăți mai mari decît cele prevă
zute. De asemenea, crescătorilor 
individuali li se vor acorda prime 
de 300 lei pentru fiecare vițel ob

— Calitatea I
— Calitatea II
— Sub calitatea II

Majorările prețurilor de con
tractare și primele vor asigura u- 
nităților agricole, în condițiile 
unei activități normale de produc
ție, o rentabilitate de circa 10 la 
sută, creînd condiții bune pen
tru dezvoltarea creșterii bovine
lor.

în ce privește porcinele, prețu
rile de contractare vor fi majorate, 
în medie pe kilogram, cu 0.90 lei 
pentru preluările de la cooperati

Grupele de greutate
Prețuri 
actuale 

lei'kg viu

Prețuri 
noi 

lei/kg viu

Cooperativele agricole de producție., asociațiile intercooperatiste
80— 89 kg 8.30 8,50
90—100 kg 9,50 10.50

101—120 kg 10,50 12,00
121—130 kg 9,50 10,50
Peste 130 kg 9,50 10,50

XJnități agricole de stat

80— 89 kg 8J0 8,30
90—100 kg 9,00 9,50

101—120 kg 9,50 10,50
121—130 kg 9.00 10.00
Peste 130 kg 9,00 9,50

în afara acestor majorări, se va 
acorda un spor de 1 leu pe kg — 
peste prețul de 10,50 și respectiv 
9.50 lei/kg — pentru porcii de peste 
130 kg preluați în vederea fabri
cării de salamuri uscate și alte 
produse speciale din carne.

Pentru porcii livrați din gospo
dăriile populației se vor aplica ace
leași prețuri, pe grupe de greutate, 
ca și la cooperativele agricole de 
producție.

Apreciem că prețurile propuse 
la porcine sînt acoperitoare și asi
gură condiții pentru stimularea 
dezvoltării, în continuare, a aces
tui sector cu o pondere foarte im
portantă în aprovizionarea cu car
ne a populației.

La tineretul ovin, crescut pentru 
carne, pînă la un an, în greutate 
de cel puțin 20 kg se majoreaza 
prețurile de contractare de la 8 
lei la 10 lei kg. Se urmărește sti
mularea unităților agricole socia
liste și a crescătorilor de a îngrășa 
tineretul ovin în vederea obținerii 
unor cantități sporite de carne de 
calitate superioară.

în ce privește păsările vii — ale 
căror cheltuieli de producție s-au 
redus — prețurile de livrare ur
mează a fi micșorate. La puii de 
găină de calitatea I, prețurile de 
contractare se vor reduce de la 
15,30 lei, la 13 lei/kg, iar la găinile 
de calitatea I, de la 13,95, la 11,70 
lei/kg. Corespunzător, se vor re
duce prețurile și la celelalte cali
tăți.

Acestea sînt, în general, măsurile 
de majorare și de reducere a unor 
prețuri de contractare și achiziție 
la animale și păsări.

Se propune, de asemenea, să se 
acorde în următorii ani o primă 
de producție pentru stimularea 
creșterii producției de lapte și 
predarea unor cantități mai mari 
către stat. în acest scop se are în 
vedere să se acorde o primă de 
0,50 lei pentru fiecare litru de lapte 
livrat la fondul de stat cooperati
velor care asigură o creștere anu
ală a livrărilor de lapte cu 150 de 
litri pe vacă furajată mai mult de
cît în anul precedent, cu condiția 
îndeplinirii în fiecare an a planu
lui efectivelor de vaci cu lapte. 
De asemenea, gospodăriile popu
lației care vor livra anual la fon
dul de stat pînă la 500 litri lapte 

ne de bovină. Față de actualele 
prețuri de contractare, noile pre
țuri, diferențiate pe categorii, vor 
fi următoarele :

151—220 kg viu
8,00 calitatea I 9,00
7,50 calitatea II 8,00
6,50 sub calitatea II 7,00

221—280 kg viu
9.00 calitatea I , 10,00
8,40 calitatea II 9,00
7,40 sub calitatea II 8,00

281—340 kg viu
calitatea I 12,25
calitatea II 11,25
sub calitatea II 9,00

341—400 kg viu
9,30 calitatea I 13,25
8.80 calitatea II 12,25
7,80 sub calitatea II 10,25

Peste 400 kg viu
9,80 calitatea I 14,35
9,30 calitatea II 13,25
8,30 sub calitatea II 11,00

ținut în gospodăria proprie și con
tractat cu statul.

La bovinele adulte, prețurile de 
contractare urmează a se majora 
în medie cu 1,80 lei pe kilogram. 
Trebuie să menționez că ponderea 
acestora în producția de carne de 
bovină este de circa 30 la sută.

Majorarea prețurilor se va face 
astfel :

Prețuri 
actuale

Prețuri 
noi

lei/kg viu

8,00 10,00
7,00 8.50
4,60 6,50

vele agricole și cu 0,50 lei pentru 
preluările de la întreprinderile a- 
gricole de stat. Această majorare 
este, de asemenea, diferențiată pe 
categorii de greutate, urmărindu-se 
stimularea producătorilor în livra
rea la fondul de stat a porcilor în 
greutate de 100—120 kg. Față de 
actualele prețuri de contractare, 
la porcine prețurile se vor majora 
în felul următor : 

pe o vacă vor primi o primă de 
0,25 lei pentru fiecare litru, iar 
cele care vor livra statului peste 
500 de litri anual pe o vacă vor 
primi o primă de 0,50 lei la litru. 
Acordarea acestor prime, se va 
face fără modificarea prețului de 
desfacere cu amănuntul la lapte și 
produse lactate.

De asemenea, se vor aduce anu
mite îmbunătățiri la prețul pește
lui. Va crește cu 4 lei/kg prețul la 
puietul pentru repopularea bălți
lor. O anumită majorare se va face 
la alte sortimente de pește, urmă
rindu-se o mai bună corelare între 
sortimente, precum și între pește 
și carne.

Prin toate aceste măsuri se va 
asigura creșterea suplimentară a 
veniturilor producătorilor agricoli 
cu circa 1,5 miliarde lei, la nivelul 
producției pe 1973 și cu circa 1,8 
miliarde lei, la nivelul anului 1975. 
Desigur, s-a luat în calcul livrarea 
animalelor la greutatea planificată; 
fără îndoială, mulți producători 
vor merge spre livrarea de ani
male la greutăți mai mari, unde 
prețurile sînt stimulatorii. Aceasta 
va fi în folosul lor și în folosul 
întregii societăți, asigurîndu-se o 
cantitate mai mare de carne. Apre
ciem că astfel se realizează con
diții materiale mai bune pentru 
înfăptuirea sarcinilor trasate de 
Congresul al X-lea, a prevederilor 
Frogramului național de dezvoltare 
a zootehniei.

Trebuie să menționez însă că 
acordarea acestor sporuri la con
tractarea și achiziționarea anima
lelor nu rezolvă de la sine proble
ma dezvoltării într-un ritm rapid 
a zootehniei.

Crearea unor condiții materiale 
mai bune impune în același timp 
luarea măsurilor corespunzătoare 
de către Ministerul Agriculturii, 
consiliile populare județene, între
prinderile agricole de stat, coope
rativele agricole de producție, 
pentru înlăturarea neajunsurilor 
existente în acest domeniu. Se 
impune înfăptuirea neabătută a 
măsurilor de sporire rapidă a nu
mărului de animale, de creștere a 
producției animaliere, în vederea 
îmbunătățirii continue a apro
vizionării populației. în aceas
tă direcție, în primul rind este 
necesară îmbunătățirea și dez
voltarea bazei furajere, avîn- 

du-se în vedere folosirea cît mai 
eficientă a suprafețelor mari de 
pășuni și finețe pe care le avem, 
executarea lucrărilor corespunză
toare de îngrijire și fertilizare. Pe 
baza experienței și rezultatelor ob
ținute pe anumite suprafețe se 
poate ajunge la triplarea produc
ției de furaje pe un hectar. Tre
buie aplicat cu mai multă fermi
tate programul de strîngere la 
timp, păstrare și preparare rațio
nală a furajelor. Ministerul Agri
culturii, împreună cu Ministerul 
Chimiei, Ministerul Economiei Fo
restiere și alte organe centrale să 
asigure punerea în funcțiune la 
termenele stabilite a tuturor capa
cităților prevăzute pentru produ
cerea biostimulatorilor, a drojdiei 
furajere, a furajelor proteice, aco
perind astfel în condiții mai 
bune necesitățile de furaje combi
nate, atît în întreprinderile agri
cole de stat cît și în cooperative și, 
în perspectivă, și pentru producă
torii individuali. Trebuie să men
ționez că în ultimul timp pe piața 
mondială costul furajelor proteice 
a crescut simțitor, la unele din ele 
prețul s-a dublat chiar în decurs 
de 5—6 luni. Iată de ce este nece
sar să se ia măsuri hotărîte pentru 
a se asigura producția acestora în 
țară. Va fi imposibil ca să mai re
curgem la importuri în viitor — 
pe această cale nu vom pu
tea asigura creșterea și dez
voltarea producției animaliere. 
De asemenea, trebuie să acordăm 
mai mare atenție creșterii și în- 
grășării animalelor în gospodăriile 
populației, atît 1a sate cît și în zo
nele din jurul orașelor — aceasta 
reprezentînd o importantă resursă 
de sporire a producției animalie
re. De altfel, la bovine, gospodă
riile particulare dețin circa 50 la 
sută din totalul efectivelor. Se im
pune ca Ministerul Agriculturii să 
întocmească în cel mai scurt timp, 
împreună cu consiliile populare 
județene, un program de măsuri 
concrete — pe fiecare județ, pe 
fiecare localitate — în vederea 
stimulării creșterii efectivelor de 
animale, atît în unitățile socialis
te cît și la gospodăriile populației.

Ministerul Agriculturii, Ministe
rul Industriei Construcțiilor de 
Mașini Grele și Ministerul Con
strucțiilor de Mașini-Unelte și E- 
lectrotehnicii au datoria să asigu
re înfăptuirea la timp a progra
mului de mecanizare a lucrărilor 
în zootehnie — domeniu unde pu
tem spune că sîntem, de fapt, abia 
la început. Este de înțeles că dez
voltarea rapidă a acestui sector 
impune soluționarea, în cel mai 
scurt timp, a problemelor meca
nizării lucrărilor.

Vor trebui, totodată, stabilite 
măsuri pentru o mai bună orga
nizare a producției și muncii în 
întreprinderile de stat și coopera
tivele agricole de producție, urmă
rindu-se creșterea productivității 
muncii, calificarea corespunzătoa
re a lucrătorilor dm zootehnie, re
ducerea substanțială a cheltuieli
lor de producție. încă destul de 
mari. Este necesar să se înțeleagă 
că măsurile pe care le-am luat a- 
cum de creștere a prețurilor de 
achiziții și contractare trebuie să 
fie urmate de măsuri serioase de 
organizare, de creștere a pro
ductivității. de reducere a 
cheltuielilor în fiecare unitate.

Ministerul Agriculturii, Acade

Prețurile cu amănuntul 
lei/kg

actuale noi

— mușchi 28,00 35.00
— calitate superioară 23.00 28.00
— calitatea I 16.00 21.00
— ga Ii ta tea 11 10,00 13,00

La carnea de porc prețurile cu amănuntul vor fi următoarele :

Prețuri Prețuri
actuale noi
lei/kg lei/kg

— mușchiuieț 28.00 32,00
— cotlet (antricot fără coastă) 24.00 27,00
— calitate superioară 22.00 23.00
— calitatea I 15.00 17,00
•— calitatea II
— carne de porc fără

10,00 12,00

slănină, preț mediu 13,12 21,92
— came de porc cu

slănină, preț mediu 16,28 18,26

S-a avut în vedere să se slabi- mula consumul acesteia. Totodată,
lească un preț mai mic la carnea se propune reducerea prețurilor cu
de porc cu slănină pentru a sti- amănuntul la grăsimile de porc :

Prețuri Prețuri
actuale noi
lei/kg lei/kg

— untură de porc,
calitate superioară

— untură de porc,
15,00 12,00

calitatea I
— untură de porc,

14,00 11,00

calitatea II 13.00 10.00
— slănină crudă și sărată 17,00 15,00

In acest fel se va realiza o co- In ce privește prețurile cu amă-
relare mai bună cu prețul uleiului, 
stimulîndu-se consumul de untură nuntul la carnea de pasăre, ele vor
și slănină. fi următoarele ;

— lei/kg —

Calitatea I Calitatea II Calitatea III

actuale noi actuale noi actuale noi

Păsări vii

ținîndu-se seama de randamentele de ouă — să se reducă prețul la

— pui de găină
— găini și cocoși
Păsări tăiate

17,00
15,50

14.50
13,00

15,00
13,00

12.50
10.50

12,00 9.00

— pui de găină 
întregi și ne- 
preambalați 25,00 22,00 22,00 19,00 17,00 13,00

— pui de găină 
preambalați 27,00 24,00 24,00 21,00 — —

— găini întregi
nepreambalate 23,00 20,00 21,00 18,00 16,00 12,00

— găini pream- 
balate 25,00 22,00 23,00 20,00 — —

Se are în vedere, totodată, ca — Și de prețul de cost al producției

mia de științe agricole trebuie să 
acorde o atenție mai mare îmbu
nătățirii selecției și reproducției 
animalelor, în scopul realizării u- 
no-r indici ridicați de natalitate, re
ducerii consumurilor de furaje pe 
unitatea de produs. Va trebui asi
gurată aplicarea hotărîtă a măsu
rilor sanitar-veterinare, pentru în
lăturarea pierderilor prin mortali
tate pe care le avem în momentul 
de față și care influențează nega
tiv costurile de producție din în
treprinderile agricole de stat și 
din cooperative.

Este necesar să se aplice cu mai 
multă fermitate măsurile de îmbu
nătățire a activității în construc
țiile zootehnice, redueîndu-se chel
tuielile de investiții pe cap de 
animal.

M-aim referit numai la cîteva din 
măsurile ce trebuie luate de Mi
nisterul Agriculturii, consiliile 
populare, comitetele județene de 
partid, întreprinderile de stat și 
cooperative, de specialiști, de toți 
lucrătorii din agricultură pentru a 
asigura îmbunătățirea radicală a 
activității din sectorul zootehnic.

Odată cu aceasta este necesar ca 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare să ia măsurile cores
punzătoare pentru prelucrarea su
perioară a produselor animaliere, 
pentru îmbunătățirea calității • și 
diversificarea producției, pentru o 
valorificare corespunzătoare a sub
produselor și deșeurilor animalie
re. Aceasta trebuie să conducă la 
realizarea unor, acumulări supli
mentare, influențînd pozitiv costu
rile produselor vîndu.te populației. 
Așa cum s-a discutat nu de mult 
la Comitetul Executiv, avem încă 
mult de făcut pentru ca industria 
noastră alimentară să corespundă 
necesităților de aprovizionare în cît 
mai bune condiții a populației, 
în același timp, Ministerul Comer
țului Interior trebuie să urmăreas
că aplicarea strictă a măsurilor de 
îmbunătățire a aprovizionării 
populației, de păstrare corespunză
toare a produselor alimentare, de 
desfacere civilizată către populație, 
în acest domeniu mai sînt multe 
neajunsuri și trebuie să se treacă 
în mod hotărît la aplicarea măsu
rilor stabilite. Este de înțeles că 
sarcini deosebite revin consiliilor 
populare județene, comitetelor ju
dețene de partid, organizațiilor de 
partid din industria alimentară, 
din comerț, care trebuie să acorde 
o atenție sporită îndeplinirii mă
surilor stabilite de partid și gu
vern.

Stimați tovarăși,
Ca urmare a acestor măsuri — 

care, după cum am arătat, asigură 
producătorilor venituri suplimen
tare de aproape 1,5 miliarde lei 
în acest an — se impune îmbună
tățirea prețurilor de vînzare la 
carne și la produsele din carne, 
precum și în alimentația publică, 
în același timp, se va asigura, cu 
acest prilej, o corelare mai bună a 
prețurilor la carnea de bovine, 
porc și pasăre. în funcție de cali
tățile nutritive și de cheltuielile de 
producție necesare. Prețul la car
nea de bovină va trece pe primul 
loc, ceea ce corespunde costului 
mai ridicat și timpului mai înde
lungat de creștere a bovinelor.

Noile prețuri cb amănuntul la 
carnea de bovine vor fi urmă
toarele : 

ouă în medie cu 0,10 lei pe bucată, 
menținîndu-se în continuare dife
rențe în funcție de perioadele de 
livrare.

Pe baza acestor noi prețuri ur
mează să se stabilească, în mod co
respunzător. prețurile la salamuri 
și la celelalte produse industriali
zate din carne, precum și în ali
mentația publică. Pentru a se evita 
o creștere prea mare a prețurilor 
acestor produse, se are în vedere 
ca beneficiile și cheltuielile să ră- 
mînă, în cifră absolută, la nivelul 
actual. în acest fel, procentual, ele 
vor suferi o reducere. Cheltuielile 
de desfacere, rabatul comercial vor 
rămîne, de asemenea, la nivelul 
actual ; deci, procentual, față de 
noile prețuri, și acestea vor trebui 
să sufere o anumită reducere. Am 
avut. în vedere acest lucru, deoare
ce nici salariații industriei alimen
tare, nici cei din comerț nu vor 
face un efort suplimentar prin mă
rirea prețurilor la carne. Ca atare, 
nu are sens să crească beneficiile 
și cheltuielile de circulație.

Prin aplicarea noilor prețuri de 
desfacere la carne și pește — atît 
îți sensul majorării, cît și al redu
cerii — pe total, populația urmea
ză să cheltuiască suplimentar — 
la nivelul consumului actual — cir
ca 750 de milioane lei anual. La 
aceasta se adaugă cheltuielile pe 
care le va suporta statul la canti
nele de studenți, elevi, ucenici, în 
armată și în alte sectoare. Ținînd 
seama de cheltuielile suplimentare 
pe care urmează să le suporte 
populația, pentru a asigura crește
rea salariului real în concordanță 
cu prevederile planului cincinal și 
cu hotărîrile Conferinței Naționa
le, Comitetul Executiv a stabilit 
să se acorde tuturor salariaților și 
pensionarilor o alocație specială, 
neimpozabilă, de 7 lei lunar, care 
se- va adăuga la salariu sau pensie, 
în același scop, se propune majo
rarea alocației pentru copii cu 10 
lei pe lună. De toate aceste sporuri 
vor beneficia circa 11 milioane șase 
sute de mii de persoane ; este vor
ba de 6 milioane de salariați, 4 
milioane de copii și aproape un 
milion și șase sute de mii de pen
sionari. Copiii vor primi 480 mili
oane anual, salariații circa 500 mi
lioane și pensionarii circa 130 mi
lioane lei. în total, la nivelul unui 
an, prin acordarea acestor compen
sații, se va da populației 1,1 mi
liarde lei, adică cu peste 300 mili
oane lei mai mult decît cheltuielile 
suplimentare pe care le va suporta 
populația în urma majorării pre
țului la carne și produse anima
liere. Aceasta înseamnă, practic, că 
populația — salariații și pensio
narii — nu numai că nu va su
porta în . fapt majorarea, dar va 
avea chiar un venit suplimentar 
de peste 300 milioane lei.

Am considerat că este bine să 
procedăm în felul acesta, avînd în 
vedere atît necesitatea dezvoltării 
zootehniei, cît și faptul ca aceste 
eforturi să nu fie suportate de oa
menii muncii. în felul acesta, con
siderăm că atît țărănimea, cit și 
muncitorimea vor putea acționa, 
fiecare în sectorul său de activi
tate, pentru înfăptuirea în condi
ții optime a sarcinilor trasate de 
Congresul al X-lea. realizîndu-se, 
totodată, întărirea și mai puterni
că a alianței și colaborării dintre 
clasa muncitoare și țărănime — 
cele două clase de bază ale socie
tății noastre socialiste. Trebuie 
spus că prin măsurile pe care le 
luăm în zootehnie se asigură și o 
creștere simțitoare, pe total, a ve
niturilor țărănimii, deci o apropie
re mai mare între veniturile ță
ranilor și cele ale muncitorilor din 
industrie. Aceasta va exercita, 
fără îndoială, o influență pozitivă 
asupra întregii noastre vieți so
ciale.

Măsurile propuse, modul de so
luționare a lor exprimă în mod 
grăitor politica consecventă a 
partidului nostru de creare a con
dițiilor pentru creșterea producției 
în toate sectoarele de activitate și, 
totodată, preocuparea constantă 
de a asigura, pe măsura dezvoltă
rii .economiei naționale, creșterea 
veniturilor, ridicarea continuă a 
nivelului de trai material și spiri
tual al poporului. Se asigură ast
fel înfăptuirea consecventă a prin
cipiilor eticii și echității socialiste, 
creîndu-se o proporție mai cores
punzătoare între veniturile diferi
telor categorii de oameni ai mun
cii din România.

Stimați tovarăși,

Al doilea punct al ordinii de zi 
se referă Ia trecerea, în conti
nuare, la înfăptuirea primei etape 
de majorare a salariilor prevăzută 
pentru actualul cincinal, etapă 
care a început — după cum se 
știe — în anul 1972. Avem în 
vedere ca, începînd de la 1 august, 
să se treacă în mod eșalonat, pînă 
la 1 noiembrie, la acordarea noi
lor majorări de salarii. De aceste 
majorări urmează să beneficieze 
circa 4,6 milioane de persoane ; 
aproximativ 2,8 milioane vor 
primi sporuri complete, iar restul, 
care a primit anumite sporuri la 
salariu acum un an, vor beneficia 
de completările prevăzute pentru 
prima etapă. Prin aceste majorări, 
salariații vor obține venituri su
plimentare, la nivelul unui an, în 
valoare de 6,5 miliarde lei. Ținînd 
seama că indicele de prețuri se 
va menține în cadrul prevederilor 
de plan, în anul 1973 se va asi
gura un salariu real mai mare cu 
circa 4,5 la sută decît în anul 1972, 
superior nivelului prevăzut în cin
cinal. Salariații care, prin majoră
rile ce se vor efectua în acest an, 
depășesc plafoanele stabilite în 
vederea acordării unor facilități și 

drepturi sociale, vor beneficia, în 
continuare, de drepturile privind 
alocația de stat pentru copii, de 
bursele din învățămîntul de cul
tură generală și superior, de 
transportul gratuit la și de la lo
cul de muncă.

Noile măsuri de creștere a ve
niturilor populației se adaugă ce
lor luate pînă acum, corespunză
tor programului stabilit de Con
gresul al X-lea pentru ridicarea 
generală a nivelului de trai al po
porului. După cum este cunoscut, 
salariul minim pe economie a fost 
majorat de la 800 la 1 000 lei ; au 
fost, de asemenea, majorate alte 
categorii de salarii mici. In cursul 
anului 1972 au fost majorate toa
te categoriile de pensii, asigurîn
du-se pensionarilor venituri supli
mentare de aproape 1.8 miliarde 
lei pe an. De asemenea, au fost 
majorate substanțial alocațiile 
pentru copii. Pe această cale, ve
niturile familiilor, în special ale 
celor cu mai mulți copii, au cres
cut în total cu 2,2 miliarde lei. 
Totodată, după cum se știe, în 
primii doi ani ai cincinalului au 
avut loc reduceri importante de 
prețuri Ia o serie de produse in
dustriale de larg consum, printre 
care televizoare, aparate de radio 
și altele. în această perioadă au 
sporit considerabil cheltuielile so- 
cial-culturale ale statului, volu
mul lor fiind în 1972 cu circa 18 
la sută mai mare decît în 1970. 
Cheltuielile din fondurile sociale 
de consum, calculate pe o fami
lie, se ridică în prezent la circa 
7 000 lei. față de 5 500 în 1970.

Ca urmare a creșterii veniturilor 
populației, a sporirii și diversifică
rii pe scară tot mai largă a produc
ției bunurilor de consum, oamenii 
muncii au cumpărat în anul 1972 
cu peste 70 la sută mai multe măr
furi decît în 1965. Numai în 40 de 
zile din anul 1972 s-a vîndut prin 
rețeaua comercială un volum de 
mărfuri egal cu cel din întregul an 
1950. In primii doi ani ai cincina
lului, vînzările de mărfuri au 
crescut cu peste 2 miliarde mai 
mult decît prevederile de plan pe 
acești ani. Veniturile sporite ale 
populației și-au găsit reflectare și 
în îmbunătățirea corespunzătoare a 
consumului de produse agroali- 
mentare și industriale. De aseme
nea. s-au îmbunătățit și serviciile 
prestate către populație. In primii 
doi ani ai cincinalului s-au con
struit peste 175 000 de apartamente, 
înfăptuind cu consecvență politica 
partidului de dezvoltare în ritm 
rapid a avuției naționale, poporul 
nostru va beneficia în continuare 
de noi măsuri pentru creșterea ni
velului de trai. Prevederile cinci
nalului în domeniul creșterii veni
turilor vor fi realizate cu o anu
mită depășire.

In anii 1974—1975 seva trece lâ 
cea de a doua etapă a majorării 
salariilor prevăzută pentru acest 
cincinal. în această etapă, salariile 
vor fi majorate cu peste 16 la sută. 
Ca urmare, salariul minim din e- 
conomie va ajunge la peste 1100 
lei lunar, iar salariul mediu lunar 
va fi, la sfîrșitul anului 1975, de 
circa 1 950 lei, superior celui stabi
lit în planul cincinal. Aceasta va 
fi posibil ca urmare a angajamen
telor luate — și a realizărilor obți
nute pînă acum în înfăptuirea aces
tor angajamente — privind depă
șirea prevederilor planului cinci
nal. Indicele prețurilor și tarifelor 
se va încadra în prevederile, din 
plan, ceea ce va permite ca sala
riul real să crească, pe întregul 
cincinal, cu peste 21 la sută față de 
20 la sută cît s-a prevăzut.

Adoptarea tuturor măsurilor de 
creștere a bunăstării întregului 
popor a fost și este posibilă dato
rită realizărilor pe care le obți
nem în dezvoltarea economiei, 
măsurilor luate de partidul și sta
tul nostru socialist, pe baza hotă- 
rîrilor Congresului al X-lea și ale 
Conferinței Naționale, pentru per
fecționarea organizării și conduce
rii activității economice, a întregii 
vieți sociale. înfăptuind politica 
partidului, întregul nostru popor 
muncește cu hotărîre pentru a da 
viață angajamentelor asumate pri
vind realizarea înainte de termen 
a actualului cincinal, pentru acce
lerarea ritmului de dezvoltare a 
întregii noastre economii. Am în
cheiat prima jumătate a planului 
cincinal cu rezultate bune. Pro
ducția industrială a crescut in 
1971—1972 într-un ritm mediu de 
11.8 la sută, față de 10,5 la sută 
cît se prevăzuse în planul cinci
nal. în semestrul I al acestui an 
s-a realizat o producție industrială 
cu 14,6 la sută mai mare decît în 
aceeași perioadă a anului trecut. 
Rezultate bune s-au obținut și în 
agricultură, în construcții, trans
porturi, circulația mărfurilor, în 
creșterea productivității muncii, 
reducerea prețului de cost, ridica
rea rentabilității. în toate activită
țile economice. Rezultatele de pînă 
acum, rezervele noi care au fost 
identificate ne-au dat posibilitatea 
să prevedem pentru anii 1973— 
1975 o producție industrială supli
mentară. Posibilitățile reale de 
depășire a sarcinilor cincinalului 
există și în celelalte sectoare ale 
economiei. Bilanțul primei jumă
tăți a cincinalului, perspectivele 
îndeplinirii planului cincinal îna
inte de termen creează o bază 
sigură pentru aplicarea în conti
nuare a prevederilor programului 
de creștere a nivelului de trai al 
întregului nostru popor.

Aș dori și cu acest prilej să sub
liniez că tot ceea ce am realizat 
datorăm în primul rind clasei 
noastre muncitoare, care își înde
plinește în mod minunat rolul de 
clasă conducătoare a societății 
noastre socialiste. De la tribuna 

ședinței comune a Comitetului 
Central. Consiliului Suprem al 
Dezvoltării și Consiliului de Mi
niștri adresez cele mai calde feli
citări și urări de noi succese eroi
cei noastre clase muncitoare. (A- 
plauze puternice, prelungite).

De asemenea, țărănimea noastră 
a obținut succese importante. Ea 
aduce o contribuție de mare în
semnătate la înfăptuirea progra
mului trasat de Congresul al X-lea 
și, de aceea, doresc ca de la aceas
tă tribună să adresez felicitări și 
cele mai bune urări harnicei noas
tre țărănimi, tuturor lucrătorilor 
din agricultură ! (Aplauze puter
nice, îndelungate).

Este clar că și intelectualitatea 
care lucrează în sectorul de con
cepție, de cercetare, sau direct în 
producție, alături de muncitori și 
țărani, aduce o contribuție tot mai 
însemnată la înfăptuirea cincinalu
lui, la realizarea politicii noastre 
de a pune la baza a tot ceea ce 
creăm și dezvoltăm cele mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii con
temporane. Se cuvine, de aceea, să 
adresăm și intelectualilor noștri 
felicitări pentru activitatea desfă
șurată și urări de noi succese în 
viitor ! (Aplauze puternice, pre
lungite).

Este de înțeles că vorbind de 
muncitori, țărani și intelectuali am 
în vedere și pe bărbați, și pe fe
mei, și pe bătrîni și pe tineri, pe 
toți oamenii muncii, fără deosebire 
de naționalitate, pe toți cetățenii 
patriei care, uniți, înfăptuiesc ne
abătut politica partidului de edifi
care a societății socialiste multila
teral dezvoltate în România. (A- 
plauze puternice).

Se cuvine, de asemenea, să 
menționăm rolul tot mai impor
tant pe care îl au comuniștii, or
ganizațiile de partid, organele 
noastre de partid în înfăptui
rea programului elaborat de Con
gresul al X-lea și de Confe
rința Națională, în unirea efor
turilor tuturor oamenilor mun
cii. Consider că felicitările a- 
dresate tuturor categoriilor de oa
meni ai muncii sint deopotrivă a- 
dresate și comuniștilor, și organi
zațiilor de partid din întreprinderi, 
comitetelor județene, întregului 
nostru activ de partid și de siat, 
care își îndeplinește în mod mi
nunat rolul organizator și condu
cător în unirea eforturilor întregu
lui popor pe calea înfăptuirii pro
gramului stabilit de Congresul al 
X-lea al partidului. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Stimați tovarăși.

Am înfățișat măsurile principale 
pe care le propune spre adoptare 
Comitetul Executiv. Consider că 
atît mășurile de creștere a prețu
rilor lâ animale, de mai bună coin
teresare a producătorilor agricoli, 
cît și măsurile de majorare a sala
riilor, cu compensarea corespunză
toare pentru creșterile de prețuri 
ce urmează a se efectua la carne 
și produsele din carne, sînt în con
cordanță cu cerințele și posibilită
țile societății noastre, cu necesita
tea unei mai bune corelări a dife
ritelor sectoare de activitate șt a 
stimulării mai intense a dezvoltă
rii sectorului zootehnic. Totodată 
ele asigură o mai bună corelare a 
veniturilor între diferite categorii 
de oameni ai muncii și, ca atare, se 
înscriu in orientările stabilite de 
Congresul al X-lea și de Confe
rința Națională din 1972. De aceea, 
aș propune Comitetului Central, 
Consiliului Suprem al Dezvoltării 
și Qonsiliului de Miniștri să adopte 
aceste hotărîri, cu convingerea că 
ele vor constitui un imbold și mai 
puternic în activitatea țărănimii 
noastre, a clasei muncitoare, a in
telectualității, a tuturor oamenilor 
muncii, în înfăptuirea programului 
de dezvoltare în ritm susținut a 
economiei naționale, a întregii 
noastre societăți.

Sînt convins că țărănimea, mun
citorimea. intelectualitatea vor 
privi aceste măsuri în mod po
zitiv, văzînd în ele expresia preo
cupării partidului și statului pen
tru dezvoltarea în ritm înalt a în
tregii economii, pentru asigurarea 
unui echilibru corespunzător și a 
unei unități între diferitele sectoa
re de activitate — aceasta fiind 
una din condițiile hotărîtoare ale 
mersului nostru înainte. Orice 
dezechilibru manifestat, la un 
moment dat, într-un sector sau 
altul nu poate să nu producă, pînă 
la urmă, anumite dereglări gene
rale. De aceea, sint convins că 
măsurile propuse corespund pe 
deplin intereselor speietății noas
tre. ale tuturor categoriilor de oa
meni ai muncii, ale întregului nos
tru popor. Am ferma convingere 
că clasă noastră muncitoare, ță
rănimea. intelectualitatea vor ac
ționa cu toată hotărirea pentru a 
transpune în viață aceste măsuri, 
vor intensifica munca pentru a 
realiza înainte de termen sarcini
le stabilite de Congresul al X-lea 
al partidului și de Conferința Na
țională. Cu această convingere, 
propun ca aceste hotărîri să fie 
adoptate, urmînd ca măsurile pri
vitoare la preturi să se aplice în
cepînd din 14 iulie, adică de mîine 
dimineață.

Vă rog să transmiteți tuturor 
oamenilor muncii urări de succes 
în activitatea lor închinată înflo
ririi patriei, prosperității și feri
cirii întregului popor.

Vă doresc tuturor spor la 
muncă, multă sănătate și fericire. 
(Aplauze puternice ; cei prezenți 
in sală ovaționează indelung pen
tru Partidul Comunist Român, pen
tru secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu).
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cu prima promoție a Institutului central de pregătire a cadrelor de conducere din economie 

și administrația de stat din cadrul Academiei „Ștefan Gheorghiu"

Cu vin tarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)

multilateral dezvoltate, progresul 
în ritm înalt al industriei, agri
culturii, al științei și culturii, or
ganizarea întregii vieți economico- 
sociale pe baza celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii con
temporane este strîns legata de 
oameni, de cadre cu pregătire co
respunzătoare, în stare să înțelea
gă bine schimbările din societate, 
evenimentele care au loc atît în 
viața internă, cit și în viața inter
națională, să fie în stare să tragă 
din toate aceste schimbări con
cluziile corespunzătoare pentru 
activitatea practică.

Consider că Academia ,.Ștefan 
Gheorghiu'* — și, în cadrul Aca
demiei, Institutul central de pre
gătire a cadrelor — desfășoară o 
activitate meritorie în domeniul 
pregătirii cadrelor, al ridicării ni
velului de cunoștințe politice și. 
totodată, și al nivelului de cunoș
tințe în domeniul științei condu
cerii, în toate domeniile legate de 
conducerea sectoarelor de activita
te, economice și sociale din țara 
noastră.

Desigur, sîntem la început.

(Urmare din pag. I)

Luînd cuvintul, tovarășul Leonte 
Răutu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., preșe
dintele consiliului de conducere al 
Academiei, rectorul Academiei 
„Ștefan Gheorghiu", a spus :

Ingăduiți-mi să vă exprim, tova
rășe Nicolae Ceaușescu, în nume
le tuturor celor prezență aici — 
absolvenți, cursanți și cadre di
dactice — recunoștința noastră și 
bucuria că, angajat zi de zi într-o 
activitate atît de vastă, de intensă, 
ați găsit timp să vă întîlniți cu 
prima promoție a Institutului cen
tral de pregătire a cadrelor de 
conducere din economie și admi
nistrația de stat din cadrul Aca
demiei „Ștefan Gheorghiu". Noi 
vedem în aceasta o nouă expresie 
a solicitudinii pe care o manifes
tați constant pentru formarea ca
drelor de partid și de stat.

Dumneavoastră vă aparține ini
țiativa creării acestui institut și 
a organizării pe baze noi a Aca
demiei „Ștefan Gheorghiu". După 

Dumneavoastră sînteți prima serie 
a acestui institut. Cei 2 ani de în- 
vățămînt, orientarea studiilor spre 
o strînsă legătură cu unitățile de 
producție, cu viața au reprezentat 
factorul important în desfășurarea 
studiilor. Sper că viața va de
monstra că institutul, organizarea 
învățămîntuiui in cadrul lui sînt 
utile și va dovedi că, intr-adevăr, 
trecînd la organizarea acestor 
cursuri am răspuns unor necesități 
vitale — aș putea spune — ale 
dezvoltării societății noastre so
cialiste.

Urmează, desigur, ca activitatea 
în unitățile unde veți lucra să de
monstreze în practică că acești 2 
ani au fost folosiți din plin de 
fiecare dintre dumneavoastră, că 
toți participanții la acest curs au 
reușit să-și însușească cunoștințele 
corespunzătoare pentru a îndeplini 
în mai bune condiții sarcinile 
care le vor sta în față.

Sînt convins că angajamentele 
pe care vi le-ați luat, de a acționa 
în așa fel încît să aduceți o con
tribuție tot mai mare — împreună 
cu colectivele în care lucrați, cu 
toți oamenii muncii din unitățile 
respective — la înfăptuirea pro- 

cum dumneavoastră sînteți ani
matorul concepției de ansamblu a 
partidului nostru privind formarea 
și perfecționarea cadrelor din toa
te sectoarele de activitate, conti
nua înnoire a cunoștințelor lor, 
corespunzător cu exigențele pe 
care le implică dezvoltarea eco- 
nomico-socială a patriei noastre, 
cit și mutațiile ce au loc pe plan 
mondial în domeniul științei și 
tehnicii.

Sîntem bucuroși să vă informăm 
că toți cei 214 absolvenți ai celor 
7 secții de specialitate ale Institu
tului au obținut în cursul studii
lor rezultate bune și foarte bune. 
Ne-am străduit ca în activitatea 
Institutului, ca și a întregii Aca
demii. să-și găsească materializa
rea ideea dumneavoastră privind 
integrarea învățămîntului cu cer
cetarea și practica. Perioada de 
studii și-a găsit finalizarea în lu
crări elaborate în unitățile din 
care au provenit cursanții. Ma
joritatea lucrărilor de absolvire 

gramului elaborat de Congresul al 
X-lea al partidului și de Confe
rința Națională vor fi îndeplinite 
în bune condiții. De altfel, a- 
ceastă convingere a mea se ba
zează pe rezultatele pe care le-ați 
obținut la învățătură în acești 2 
ani, pe preocuparea și seriozitatea 
cu care ați studiat în toată această 
perioadă, pe faptul că temele sau 
studiile de încheiere a lucrărilor 
s-au axat pe probleme concrete 
ale conducerii activității econcmi- 
co-sociale. Deci am toate motivele 
să-mi pot exprima această încre
dere.

Aș dori ca activitatea fiecăruia 
dintre dumneavoastră să nu 
dezmintă în nici un fel această 
încredere. Și sper că așa se va în- 
tîmpla. (Aplauze).

în încheiere, vă doresc, dragi 
tovarăși, mult succes în activitatea 
dumneavoastră viitoare, în aplica
rea în viață a cunoștințelor dobîn- 
dite în cadrul institutului, în în
deplinirea sarcinilor mari și de 
răspundere care vă stau în față. 
Vă urez tuturor satisfacții tot mai 
mari în muncă, multă sănătate și 
fericire ! (Aplauze puternice).

cuprind soluții cu aplicabilitate 
practică pentru creșterea eficien
ței activității de producție, pen
tru perfecționarea, organizarea și 
conducerea unităților socialiste. 
Toate acestea îndreptățesc con
vingerea că absolvenții primei pro
moții a Institutului, reintegrîn- 
du-se în activitatea practică în 
această perioadă de mare elan al 
muncii constructive de care este 
cuprinsă întreaga țară, vor face 
față cu cinste sarcinilor ce le sînt 
încredințate și vor munci cu res
ponsabilitate, competență, dăruire 
de sine și devotament' nețărmurit 
pentru înfăptuirea politicii parti
dului.

în continuare, a vorbit absol
ventul Gheorghe C. Stroica, in
giner, șef de secție la întreprinde
rea de rețele electrice Craiova.

Am învățat din indicațiile dum
neavoastră, tovarășe secretar ge
neral — a spus între altele vorbi
torul — că perfecționarea conti
nuă a conducătorului, a fiecărui 

comunist, este o cerință importan
tă a dezvoltării societății noastre. 
Am dobîndit în Academia „Ștefan 
Gheorghiu" cunoștințe și experien
ță, o mult mai solidă stăpînire a 
cerințelor conducătorului comunist. 
Știm, sîntem convinși că nu ne pu
tem mulțumi cu atît, că trebuie să 
facem simțite aceste elemente noi 
în viața întreprinderilor, în creș
terea eficienței economice a in
dustriei noastre socialiste, în pro
movarea cu curaj și pricepere a 
perfecționării organizării, condu
cerii unităților economice. Aflați 
în fața sarcinilor întreprinderilor 
noastre, chemați să organizăm mai 
bine și mai eficient producția, să 
antrenăm oamenii muncii în con
ducerea unităților, înțelegem astăzi 
mai bine chemarea pe care ne-ați 
adresat-o de a fi deopotrivă spe
cialiști și oameni politici. Reluîn- 
du-ne activitatea în unitățile eco
nomice care ne așteaptă, ne înca
drăm într-un sistem de organizare 
și conducere în continuă perfecțio
nare. Măsurile recente adoptate de 
conducerea partidului au marcat o 
importantă etapă în acest sens. Ne 
angajăm în fața dumneavoastră că 
nu vom precupeți nici un efort, că 
vom depune toată pasiunea și e- 
nergia pentru înfăptuirea înainte 
de termen a sarcinilor planului 
cincinal, pentru mobilizarea și uti
lizarea eficientă a rezervelor din 
unitățile de unde provenim, pentru 
sporirea productivității muncii și 
reducerea cheltuielilor de pro
ducție.

Vă asigurăm, stimate tovarășe 
secretar general, că fiecare dintre 
noi consideră drept datorie comu
nistă să dovedească recunoștința 
prin fapte în viața fabricilor și 
uzinelor. Este primul gînd care ne 
însoțește în clipede solemne care 
ne-au unit astăzi aici.

Absolventa Georgeta Mecu, di
rector adjunct la filiala Băncii Na
ționale a sectorului 6 municipiul 
București, a spus între altele :

Activitatea desfășurată pentru 
perfecționarea cunoștințelor mi-a 
permis, ca și colegilor mei, o cu
noaștere mai profundă a liniei po
litice generale a partidului, a mă
surilor adoptate de conducerea 
partidului nostru pentru dezvol
tarea multilaterală a socialismului 
în patria noastră, pentru perfecțio
narea continuă a conducerii tutu
ror domeniilor de activitate, pen
tru promovarea perseverentă a 
noului, măsuri în inițierea și a- 
doptarea cărora, dumneavoastră, 
iubite tovarășe secretar general, 
v-ați remarcat ca un adevărat 
exemplu de inițiativă, competență 
și consecvență pe care întregul 
partid, întregul nostru popor îl 

prețuiesc și se străduiesc să-l ur
meze. înscriindu-se firesc în con
textul acestor măsuri, cursul pe 
care-1 absolvim astăzi este el în
suși expresia preocupărilor perma
nente ale conducerii partidului, ale 
dumneavoastră personal, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru crearea 
celor mai favorabile condiții de 
îmbogățire a cunoștințelor, de în
sușire a celor mai avansate me
tode și tehnici de conducere eco- 
nomico-socială de către cadrele 
învestite cu responsabilități în 
conducerea activității economice și 
administrația de stat.

Institutul pe care-1 absolvim a 
realizat o operă pozitivă și prin 
introducerea noastră în studiul 
unor discipline noi, rod al investi
gațiilor științifice din ultimii ani, 
cum sînt știința conducerii socie
tății socialiste, metodele moderne 
de culegere și prelucrare a date
lor, folosirea calculatoarelor în 
procesele de conducere, metodele 
și tehnicile de prognoză economi- 
co-socială și altele. Aș dori să re
marc utilitatea deosebită pentru 
activitatea noastră viitoare a unor 
cunoștințe politico-ideologice care 
ne vor ajuta ca la locurile noastre 
de muncă să fim nu numai buni 
specialiști, ci și militanți ai liniei 
politice a partidului nostru.

A vorbit, apoi, absolventul Ion 
Neamțu, director al I.A.S. Huși, ju
dețul Vaslui, care a arătat : Pre
zența noastră în Academia „Ștefan 
Gheorghiu" timp de 1 an și 
jumătate ne-a dat posibilitatea 
de a perfecționa modul nostru de 
gîndire, capacitatea de înțele
gere. analiză și soluționare a 
problemelor, de a ne înarma cu 
noi elemente necesare pentru ca 
deciziile noastre să aibă în vedere 
nu numai rațiuni tehnice, ci și ra
țiuni politice și economice.

Noi, cei care lucrăm în agricul
tură, cunoaștem bine grija și a- 
tenția pe care conducerea partidu
lui și statului le manifestă pentru 
progresul neîntrerupt al agricultu
rii pe linia trasată de Congresul al 
X-lea și de Conferința Națională 
din 1972, pentru ridicarea continuă 
a nivelului de trai al poporului 
nostru. Ne angajăm ca, reîncadrați 
în activitatea practică, la locurile 
noastre de muncă, să fim purtă
tori ai celor mai înaintate metode 
de conducere și organizare a pro
ducției, acționind ferm pentru a 
răspunde sensului și esenței mă
surilor adoptate de partid pentru 
progresul neîntrerupt al agricultu
rii noastre.

Dorim, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu — a subliniat în în
cheiere vorbitorul — să vă în
credințăm în această zi impor

tantă pentru noi, la capătul unei 
perioade de activitate de perfec
ționare, atît de fructuoasă pe care 
am străbătut-o în cadrul Acade
miei „Ștefan Gheorghiu", că e- 
xemplul însuflețitor de muncă pa
sionată, plină de dinamism crea
tor. străbătută de înalte responsa
bilități politice pe care dumnea
voastră ni-1 oferiți neîncetat, con
stituie pentru noi un imbold per
manent in înfăptuirea sarcinilor 
care ne stau în față.

In numele primei promoții de 
absolvenți ai institutului, Szabo 
Francisc, inginer șef la Uzina „U- 
nirea" Cluj, a înmînat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj în 
care se spune : „Cu sentimentul 
de adîncă emoție, de satisfacție și 
deosebită bucurie, prilejuit de în- 
tîlnirea cu dumneavoastră, prima 
promoție de absolvenți ai Institu
tului central de pregătire a cadre
lor de conducere din economie și 
administrația de stat din cadrul 
Academiei „Ștefan Gheorghiu", vă 
exprimă profunda recunoștință 
pentru condițiile deosebite de care 
au beneficiat în timpul studiilor 
pentru ridicarea nivelului politic și 
profesional corespunzător exigen
țelor etapei actuale de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Programul complex de învăță- 
mînt, organic legat de o multila
terală activitate practică, inițiat de 
dumneavoastră și realizat cu con
secvență în cadrul Academiei „Ște
fan Gheorghiu", ne-a oferit exce
lente posibilități de a adînci cu
noștințele noastre teoretice, de a 
ne însuși tehnici și metode moder
ne de analiză și prognoză, de fun
damentare științifică a deciziilor, 
de a ne perfecționa calitățile de 
conducători comuniști, capabili să 
participăm cu pricepere și fermi
tate la traducerea în viață a poli
ticii partidului și statului.

Călăuzindu-ne după indicațiile 
dumneavoastră de a îmbina orga
nic învățămîntul, cercetarea știin
țifică și producția, valorificînd ex
periența noastră anterioară, conco
mitent cu însușirea metodelor mo
derne de conducere, am participat 
nemijlocit — prin programul de 
învățămînt — la activitatea de per
fecționare a conducerii unităților 
economice, ne-am străduit să ma
terializăm noile cunoștințe în ela
borarea de studii și soluții de or
ganizare și raționalizare, care să 
contribuie la creșterea eficienței 
întregii activități economice.

Sîntem pe deplin conștienți că 
absolvirea cursurilor Institutului 
amplifică responsabilitatea noastră 
în munca practică consacrată ridi
cării la un nivel calitativ superior 

a întregii activități economice, 
strîns împletită cu cea politico-or- 
ganizatorică și educativă, de reali
zare a principiilor eticii și echității 
socialiste.

Revenind în unitățile noastre în 
împrejurări deosebite, cînd între
gul nostru popor se află în anul 
hotărîtor al îndeplinirii cincinalu
lui, sîntem hotărîți să punem cu
noștințele și experiența noastră în 
slujba realizării sarcinilor econo
mice. Socotim că aceasta este, pen
tru noi. modalitatea cea mai efi
cientă de a răspunde grijii și aten
ției pe care conducerea partidului, 
dumneavoastră personal, ni le a- 
cordați.

Ne angajăm solemn în fața con
ducerii partidului, a dumneavoas
tră personal, mult stimate tovarăTJ 
șe Nicolae Ceaușescu, ca, învățînâ..^. 
permanent din prestigiosul dum
neavoastră exemplu, din stilul de 
muncă pe care-1 promovați, să 
participăm la locurile noastre de 
muncă, cu înaltă răspundere co
munistă, cu energie și pricepere la 
realizarea importantelor sarcini ce 
stau în fața poporului nostru în 
etapa actuală, să contribuim cu 
competență și dăruire la realizarea 
înainte de termen a actualului 
cincinal, la continua perfecționare 
a organizării și conducerii econo
miei și întregii vieți sociale. să 
dovedim în toate împrejurările o 
atitudine fermă, avansată, revolu
ționară, de militanți comuniști.

Asigurîndu-vă de adeziunea 
noastră deplină la politica internă 
și internațională a partidului — 
politică care exprimă interesele 
și aspirațiile profunde ale națiunii 
noastre socialiste — sîntem ferm 
deciși ca unind calitățile specialis
tului cu cele ale conducătorului 
politic — așa cum ne cereți dum
neavoastră — să nu precupețim 
nici un efort pentru traducerea în 
viață a întregului complex de mă
suri politice și economice stabili
te de Congresul al X-lea și Con
ferința Națională ale partidului, 
pentru făurirea societății socialis
te multilateral dezvoltate, pentru 
triumful comunismului in patria 
noasbră".

Intr-o atmosferă însuflețită, en
tuziastă a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea a fost urmărită cu 
deosebită atenție, fiind subliniată 
cu vii aplauze, participanții expri- 
mîndu-și angajamentul lor ferm 
de a tmduce în fapte indicațiile 
secretarului general al partidului, 
de a-și pune întreaga putere de 
muncă și capacitatea creatoare în 
slujba înfloririi patriei socialiste, 
a ridicării ei pe noi trepte de pro
gres și civilizație.

r
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ÎNDEPLINIREA CINCINALULUI ÎNAINTE DE TERMEN
EFICIENTĂ ECONOMICĂ 

ÎN ATENȚIA 
CERCETĂTORILOR 

PLOIEȘTENI
PLOIEȘTI (Corespondentul „Scân

teii", Constantin Câpraru). — Cer
cetătorii ploieșteni se prezintă cu 
rezultate deosebite în muncă, în 
cinstea marii sărbători, eficiența e- 
conomică a activității lor concreti- 
zindu-se în sute și sute de tone 
produse petroliere și chimice în 
plus ca urmare a aplicării studiilor 
întreprinse. Astfel, un grup de cer
cetători de la Institutul de cerce
tări și proiectări rafinării a pus la 
punct un nou procedeu tehnologic 
care, fiind aplicat la instalația de 
distilare atmosferică a Combinatu
lui petrochimic din Pitești, a de
terminat creșterea randamentului 
acesteia cu 10 la sută față de para
metrii proiectați. De menționat că 
aplicarea noii soluții nu a necesi
tat nici un fel de investiție. Un alt 
studiu recent, realizat de un colec
tiv de cercetători de Ia același 
institut, a găsit rezerve de capaci
tăți de producție la unele utilaje 
ale instalației de dezasfaltare de la 
Rafinăria Ploiești. Cercetătorii 
Institutului Petrochimic au reușit 
să pună la punct o tehnologie ori
ginală de obținere a materiei prime 
necesară realizării unor rășini 
schimbătoare de ioni de tip polime- 
ric. Termenul de realizare a tehno
logiei amintite a fost realizat cu 6 
luni în avans față de contract. 
Combinatul chimic din orașul „Vic
toria" va putea furniza în avans 
importante cantități de rășini 
schimbătoare de ioni, necesare cen
tralelor termice și unităților care 
utilizează apa demineralizată.

100 DE ZILE AVANS 
ÎN CINCINAL

CLUJ (Corespondentul „Seîn- 
teii". Alexandru Mureșan). — Cele 
100 de zile avans în cincinal ono
rează colectivul întreprinderii me
canice de material rulant „16 Fe
bruarie" Cluj. Aceasta cu atît mai 
mult cu cit. in ultima vreme. între
prinderea s-a reprofilat pe repara
ții de locomotive Diesel hidraulice, 
care au ridicat o seamă de proble
me dificile, atît tehnologice, cit și 
de dotare. Marea majoritate din a- 
cestea au fost rezolvate cu forțe 
proprii, de către specialiștii între
prinderii, în cadrul acțiunii de 
autoutilare. Numai în primele 6 
luni din acest an s-au executat în 
întreprindere numeroase ștanduri, 
dispozitive, prese de probat arcuri, 
cuptoare pentru forje etc. în va
loare de peste 8 milioane lei. A- 
cestea și-au adus o contribuție în
semnată la creșterea productivită
ții muncii.

— în paralel cu aceste acțiuni — 
ne spunea inginerul Victor Fotescu, 
directorul întreprinderii, în sectoa
rele primare s-a trecut la lucrul în 
3 schimburi și s-a extins pe scară 
largă lucrul în acord global. Aceste 
măsuri, precum și altele, ce vor fi 
luate in viitor, ne vor permite ca 
cel tîrziu la sfîrșitul lunii august 
ori începutul lunii septembrie să 
realizăm planul pe anul în curs.

RITM INTENS DE LUCRU 
PE 0 IMPORTANTĂ 

MAGISTRALĂ ENERGETICĂ
Lucrările de construcție a noii 

magistrale electrice de 400 kV Bra
șov—Borzești se desfășoară din plin. 
Folosind utilaje mecanizate, lucră
torii întreprinderii electromontaj 
Cluj, Bacău și Cimpina au execu
tat aceste lucrări în proporție de 30 

ta sută. De asemenea, sint pe sfirșite 
lucrările noii magistrale de 400 kV 
Brașov—Brazi, care va fi terminată 
și dată în exploatare in acest tri
mestru.

Noile magistrale vor asigura un 
spor de putere unităților economice 
din județele Brașov și Covasna și 
vor mări considerabil gradul de 
siguranță în funcționarea instala
țiilor electroenergetice.

LA ARAD SE PROIECTEAZĂ 
A TREIA GENERAȚIE

DE STRUNGURI MODERNE
Specialiștii întreprinderii de 

strunguri din Arad proiectează cea 
de-a treia generație de strunguri 
moderne. Printre acestea figurează 
strungurile revolver și cele fron- 
toare, strungurile de repriză și cele 
cu comandă numerică. Lucrările de 
proiectare se află într-o fază avan
sată.

în prezent, întreprinderea ară
deană realizează, in cadrul fabrica
ției curente, strungurile S.N.A.- 
750-500-360-280, care au luat locul 
vechilor familii de strunguri para
lele. Ele se caracterizează printr-un 
randament cu 25 la sută mai mare 
și prin gradul înalt de precizie al 
lucrărilor pe care le efectuează.

LIVRĂRI SUPLIMENTARE 
CLIENȚILOR EXTERNI

De Ia începutul anului și pînă în 
prezent, întreprinderea de rulmenți 
din Brașov a livrat pentru export 
peste prevederi produse în valoare 
de 1,5 milioane lei valută. Pentru 
prima oară, în acest an, pe listele 
de export ale uzinei au fost incluși 
parteneri din Australia, Tailanda și 
Maroc.

Mai mult de jumătate din produc
ția întreprinderii „înfrățirea" din 
Oradea este destinată exportului. 
Bunul renume de care se bucură 
rnașinile-unelte realizate aici este 
confirmat și de solicitările mereu 
crescinde ale partenerilor străini. 
De altfel, de la inceputul anului și 
pînă acum, colectivul întreprinderii 
a livrat suplimentar clienților ex
terni circa 300 de mașini-unelte.

BILANȚ BOGAT 
ÎN INDUSTRIA 
SIGHIȘOREANĂ

Oamenii muncii din municipiul 
Sighișoara întîmpină ziua de 23 Au
gust cu noi și semnificative reali
zări. Pînă acum, ei au realizat o 
producție marfă suplimentară eva
luată la 19 milioane lei, cu 9 mili
oane lei mai mult decit fusese con
semnat în angajamentul pe întregul 
an. Au fost puse, astfel, la dispo
ziția economiei naționale, peste 
prevederile planului la zi : 100 000 
articole din faianță, aproape 120 000 
mp țesături din lină, bumbac și 
mătase, 115 000 cărămizi și blocuri 
ceramice, precum și alte produse.

Raportînd realizările de pînă a- 
cum la sarcinile cincinalului, oame
nii muncii din Sighișoara au înre* 
gistrat, după primii doi ani și ju
mătate, un avans de 5 luni.

PREMIERE INDUSTRIALE 
BĂCĂUANE

Industria băcăuană s-a îmbogățit 
cu noi capacități de producție. Prin
tre obiectivele puse in funcțiune în 
primul semestru al anului se nu
mără : o nouă instalație de esteri 
amine și o instalație de acizi grași,

An~ de an întreprinderea mecanica din Timișoara a obținut succese remarcabile în activitatea produc
tivă. Tradiția rezultatelor de prestigiu este continuată și in acest an, colectivul unității preocupîndu-se sus
ținut de diversificarea producției și ridicarea nivelului calitativ al activității, lată-i la’lucru pe cîțiva dintre 
fruntașii întreprinderii : Nicolae Manea și Nicolae Rădulescu (fotografia din stingă), strungarul Ionel 
Bogdan (fotografia ain mijloc), lăcătușii Vasile Condrea și Vasile Musteț și maistrul principal Ion Bota.

Foto : S. Cristian

in cadrul Combinatului petrochimic 
de la Borzești, noile capacități rea
lizate în cadrul planului de dezvol
tare a Fabricii de confecții din Ba
cău, o fabrică nouă de plăci aglo
merate la Combinatul de prelucrare 
a lemnului din Comănești, o moară 
modernă, și o nouă secție de băuturi 
răcoritoare. în același timp s-a ac
celerat ritmul de construcție a în
treprinderii de mașini-unelte și a 
fabricii de nutrețuri combinate, o- 
biective prevăzute a fi date în folo
sință înainte de termenul planificat.

SE DIVERSIFICĂ 
PRODUCȚIA DE AUTO

CAMIOANE
La uzinele de autocamioane din 

Brașov se pregătește construcția 

noului tip de autobasculantă de 50 
de tone, dotată cu două motoare de 
cite 215 C.P.

Recent au intrat în fabricație de 
serie autobasculanta de 17 tone, 
autobasculanta de 30 de tone, do
tată cu două motoare Diesel de cite 
135 C.P., și a trecut cu succes pro
bele, iar de curind a început mon
tajul autobasculantei „Roman" de 
10 tone destinată sectorului minier.

0 MEDALIE 
CARE ONOREAZĂ 

UN COLECTIV
Pentru nimeni nu mai este astăzi 

un secret faptul că orice produs 
creat de industrie este supus com
petitivității internaționale, că el nu 
rezistă pe piață dacă nu întrunește 

calități care să-i confere valoare, 
dacă nu are o maximă utilitate, 

în acest context, creația teh
nică românească continuă să se 
afirme și să-și confirme valoarea 
în confruntările internaționale. Re
cent ne-a parvenit știrea că, la Sa
lonul de invenții de la Viena, un 
nou produs românesc a fost meda
liat, „pentru înaltă eficiență econo
mică". Este vorba de un arzător 
toroidal pentru combustibil gazos, 
realizat la Uzinele de țevi din Ro
man. Acesta se aplică cu mare efi
ciență la cuptoarele cu vatră rota
tivă de la laminoarele de 16 țoii; el 
permite o încălzire uniformă, eco
nomisește combustibilul, reduce 
timpul de ardere, se manevrează 
cu mare ușurință. în plus, se poate 
construi cu mijloace aflate la înde- 
mina oricărei uzine, la un preț de 
cost scăzut.
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU LA EXPOZIȚIA

„PRODUSE Șl TEHNOLOGII NOI ÎN CONSTRUCȚIA DE MAȘINI"

(Urmare din pag. I)

atît din punct de vedere cantitativ, 
cît mai ales calitativ, incit să poată fi 
competitivă cu orice producție simi
lară din orice țară a lumii".

Sub semnul acestei înalte exigențe, 
al acestei mobilizatoare chemări, har
nicul detașament al constructorilor de 
mașini și-a mobilizat energiile și pu
terea de creație, realizînd o gamă 
largă de utilaje și produse, atît pen
tru necesitățile economiei naționale, 
cit și pentru export.

Vizita începe cu sectorul de ma- 
șini-unelte cu comandă numerică și 
afișai de cote, domeniu căruia, în 
ultimul timp, specialiștii noștri, po
trivit indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, i-au acordat o atenție 
deosebită. Rezultatele muncii lor 
or.entate în direcția ridicării perfor
manțelor tehnice și calitative ale uti
lajelor românești, prin legătura strin- 
să a cercetării cu producția,- sînt con
cludente. Mărturie în acest sens sînt 
echipamentele electronice de coman
dă numerică, de acționări reglabile, 
traductoarele de măsură, componen
tele electronice și alte dispozitive. 
Sînt prezentate mașini și echi
pamente pentru comandă nume
rică și afișarea cotei — rea
lizare distinsă cu premiul I in do
meniul produselor industriei de ma- 
șini-unelte și electrotehnicii. Cu e- 
chipamente similare sînt înzestrate 
diverse mașini de prelucrare a me
talelor. de alezat, frezat, rectificat și 
altele. Multe din mașinile-unelte ex
puse se bazează pe soluții construc
tive originale, care le conferă o înal
tă productivitate, o deosebită preci
zie, șansa de a pătrunde cu succes 
p.. piața internațională. între acestea 
se remarcă strungul S.N.B.—320, că
ruia constructorii arădeni i-au adus 
îmbunătățiri esențiale — brevetate ca 
invenție — pentru schimbarea tura
țiilor in timpul lucrului, ceea ce per
mite o creștere cu circa 20 la sută a 
productivității.

Secretarul general a] partidului se 
Interesează de gradul de integrare a 
producției de mașini cu comanda 
program, cere să se treacă cit mai 
repede la producția de mare serie a 
tuturor prototipurilor și, in acest 
sens, să se reducă timpul de pregă
tire și asimilare a fabricației. Spe
cialiștii Institutului de cercetări teh
nologice pentru construcția de ma
șini împărtășesc secretarului general 
al partidului din preocupările lor in 
domeniul tehnologiilor de turnare și 
tratamente tehnice. Sint înfățișate 
rezultatele obținute prin elaborarea 
unor tehnologii proprii aplicate în 
mai multe turnătorii, care permit 
realizarea unor piese complexe cu un 
consum redus de manoperă și în
deosebi de metal. Specialiștii institu
tului prezintă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu machetele unora din gama 
celor 36 tipuri de cuptoare pentru 
tratament termic și de inducție, a- 
gregate care se produc la uzinele 
..Independența“-Sibiu. Fabricarea a- 
cestora asigură îmbunătățirea cali
tății fontei, reducerea consumului de 
cocs, importante economii de valută.

In discuția cu conducerea ministe
rului, cu cercetătorii și specialiștii, 
secretarul general a subliniat că pen
tru economia națională este deosebit 
de important să se realizeze utilaje 
care să folosească tehnologii avan
sate în elaborarea oțelului și fontei.

Relevind cu deosebită mîndrie fap
tul că indicațiile date de tovarășul 
Ceaușescu, cu prilejul vizitei de lu
cru făcute în luna ianuarie la insti
tut, au constituit un însuflețitor pro
gram de activitate, directorul insti
tutului informează că au fost diver
sificate produsele obținute din alumi
niu, s-a lărgit gama pieselor sinteri- 
zate obținute din pulberi metalice, 
au fost înregistrate succese în do
meniul tratării anticorosive.

— Este foarte bine, apreciază con
ducătorul partidului și statului. Tre
buie însă ca toate aceste realizări să 
fie generalizate in producție, intr-un 
timp cît mai scurt.

Problema tipizării pe familii de 

produse ocupă un loc important în 
preocupările specialiștilor. A fost 
firesc deci ca și expoziția să reflec
te rezultatele înregistrate, al căror 
efe.ct este creșterea productivității și 
o eficiență economică sporită. Sînt 
prezentate reductoare destinate ac
ționării mașinilor și utilajelor de ri
dicat și transport și a unor mașini- 
unelte, precum și echipamentele ti
pizate pentru manevrarea hidraulică 
și pneumatică a comenzilor de la 
diverse mașini și utilaje.

în continuare este evidențiată con
tribuția industriei constructoare de 
mașini la reducerea consumurilor de 
energie în diverse ramuri ale econo
miei.

în spiritul sarcinilor trasate de 
Conferința Națională, de Plenara C.C. 
al P.C.R. din luna martie, specialiștii 
și-au concentrat atenția spre elabora
rea unor tehnologii originale privind 
folosirea șisturilor bituminoase drept 
combustibil in centralele termoelec
trice. Utilizarea acestui combustibil, 
nefolosit pină in ptezent, va permite 
obținerea unor importante, economii.

Tot pe linia utilizării raționale a 
resurselor de energie se înscriu și 
noile tipuri de cazane A.M.I. și 
Gama cu randamente superioare — 
88—92 la sută, cu gabarite reduse, 
folosite la încălzirea locuințelor, pre
cum și mai multe tipuri de arzătoare 
complet automatizate. La același 
stand, tovarășului Nicolae Ceaușescu 
îi este prezentată o mașină electroni
că brevetată ca invenție, folosită în 
domeniul proiectării sistemelor de 
injecție la motoarele Diesel. Secre
tarul general al partidului discută 
cu autorul invenției, tînărul inginer 
Mihai Boița, îl felicită pentru reali
zarea sa.

Ca o mărturie elocventă a poten
țialului industriei constructoare de 
mașini, a contribuției ei la dotarea 
tehnică a diferitelor sectoare, două 
realizări rețin atenția. Ește vorba de 
primul reductor naval purtind mar
ca de fabricație a uzinelor reșițene 
și de prima vană-fluture destinată 
hidrocentralei de la Lotru.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu îl 
este prezentată apoi schema instala
ției pentru stații de încercări de 
mare putere, rod al colaborării spe
cialiștilor de la „Electrouzinproiect", 
„Electroputere" și Institutul de cer
cetări și proiectări electrotehnice, 
utilaj de o deosebită complexitate, 
pus în exploatare la uzina craiovea- 
nă. Pentru ingeniozitatea sa, organi
zatorii expoziției i-au acordat pre
miul I în domeniul tehnologiei.

Colectivele a numeroase întreprin
deri constructoare de mașini, îndeo
sebi ale Centralei industriale de auto
vehicule, tractoare și mașini agricole, 
expun o serie de mașini-unelte și 
instalații realizate cu forțe proprii 
pentru înzestrarea lor tehnică, cît și 
a altor unități. Sînt mașini de mare 
performanță, de un înalt nivel teh
nic. Apreciind aceste realizări, secre
tarul general trasează ca sarcină 
conducerii ministerului să se treacă 
la producția de serie în cadrul unei 
întreprinderi specializate, care să 
asigure totodată și livrări la export.

Realizări deosebite în diversifica
rea producției, a promovării tehnolo
giilor noi, a ridicării valențelor cali
tative ale produselor au fost obținute 
în ultimul timp și de constructorii 
de utilaj petrolier, domeniu in care 
țara noastră a cucerit un binemeri
tat prestigiu, situîndp-se pe locul trei 
în lume ca volum al producției și 
pe locul doi din punct de vedere al 
exporturilor.

Conducerea centralei de resort 
prezintă secretarului general al par
tidului mai multe tipuri de sape de 
foraj de înaltă productivitate, com
petitive pe plan mondial, schema 
instalației de foraj pînă Ia 10 000 de 
metri, aflată în curs de fabricație, 
precum și macheta primei platforme 
de foraj marin, ale cărei documenta
ții tehnice au fost deja încheiate.

Un loc deosebit în cadrul expozi
ției este rezervat electronicii, ramură 
cu cel mai rapid ritm de dezvoltare 
în cadrul industriei constructoare de 
mașini, căreia conducerea partidului 
și statului îi acordă o atenție priori
tară, ținînd seama de rolul ei în pro
gresul tehnicii. Sînt concludente în 
acest sens cifrele înscrise pe un pa
nou privind programul special de 
dezvoltare a electronicii : la finele 
cincinalului, producția acestei ramuri 
se va dubla în comparație cu anul 
1970 și, potrivit studiilor de progno
ză. va crește de 4,5 ori la nivelul a- 
nului 1980. Un exemplu semnificativ 
al modernizării producției in pas cu 
tehnica mondială îl constituie calcu
latoarele de birou ,,Felix". Ca rezul
tat al perfecționării continue de la 
modelul CE—30—32, aflat în fabri
cație în 1970—71, care cîntărea 21 de 
kg, tipurile introduse în prezent în 
producție, CE—164 și 126, au o greu
tate de numai 1,8 kg și prezintă din 
multe puncte de vedere avantaje su

perioare. Specialiștii din acest sector 
informează pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu despre îndeplinirea sarci
nilor trasate cu prilejul numeroase
lor vizite de lucru în unitățile in
dustriei electronice și electroteh
nice privind diversificarea producției 
în pas cu cerințele impuse de dezvol
tarea economiei naționale, de pro
gresul mondial deosebit de rapid în 
acest sector. Ei ilustrează aceasta 
print.r-o gamă variată de aparate de 
măsură și control, pentru automatiza
rea proceselor industriale, aparatură 
în domeniul tehnicii de calcul, produ
se de mare performanță și competiti
vitate.

Secretarul general este invitat în 
continuare să viziteze mașinile și 
instalațiile expuse in aer liber pe 
platforma din fața pavilionului. Un 
loc important îl ocupă aici diversele 
tipuri de utilaje destinate mecaniză
rii agriculturii. Multe dintre ele — 
prototipuri — sînt realizate in urma 
indicațiilor date de secretarul gene
ral al partidului, cu prilejul vizitei 
de lucru făcute la începutul acestui 
an la uzina „Semănătoarea". Ele 
sînt menite să asigure o mecanizare 
complexă, efectuarea unei game va
riate de lucrări cu randament sporit. 
Printre acestea sînt semănătoarea de 
cereale cu 48 de rînduri, față de 
numai 29 cît avea vechiul tip, se
mănători înzestrate cu dispozitive de 
împrăștiere a îngrășămintelor și ier- 
bicidelor și alte agregate. De ase
menea, au fost realizate utilaje mari, 
destinate tractoarelor de tip greu. 
O noutate o constituie combina auto
propulsată, de mare productivitate, 
realizată într-o construcție modernă, 
înzestrată cu agregate care permit 
folosirea ei Complexă, la diferite lu
crări de recoltare. în discu
ția cu specialiștii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arată că trebuie diversifi
cată în continuare producția pentru 
satisfacerea cerințelor tot mai mari 
ale agriculturii. Totodată, dă indica
ția să se treacă la producția unei 
mașini care să permită mecanizarea 
recoltării cînepii.

Pe harta economică a țării sînt 
prevăzute în actualul cincinal obiec
tive de cea mai mare importanță. în 
toate județele țării se vor construi noi 
fabrici și uzine, se va extinde re
țeaua de drumuri, vor cunoaște o 
mare amoloare lucrările de irigații 
și îmbunătățiri funciare.

Tot acest program de investiții so
licită, așadar, angrenarea unor ma
șini și utilaje de mare capacitate și 
randament. Acționind in spiritul ho- 
tărîrilor partidului și statului, con
structorii de mașini au trecut la asi
milarea și producerea acestor mașini 
și agregate. Unele din ele sint ex
puse și prezentate ca unicate. Prin
tre acestea se remarcă, in primul 
rind. autocamioanele șl autobascu
lantele cu tonaj sporit, tractoarele 
de mare putere, destinate îndeosebi

șantierelor de construcții, cele eu 
dublă tracțiune etc.

Constructorii de la Uzina meca
nică Cimpulung Muscel sînt pre- 
zenți la această confruntare a 
noului cu autoturismul de teren 
..Aro-244". Noul tip, cu caroserie me
talică, are un confort sporit și este 
destinat atît transportului de per
soane cit și de mărfuri. Merită sub
liniat faptul că, datorită performan
țelor deosebite, peste 85 la sută din 
producția de autoturisme a Uzinei 
din Cimpulung Muscel este desti
nată exportului. între exponatele 
prezentate în aer liber se numără 
și diverse macarale și instalații pen
tru mecanizarea unor lucrări ce ne
cesită. un volum mare de muncă pe 

șantierele de construcții șl de mo
dernizare a drumurilor, precum | și 
utilaj chimic de înaltă complexitate 
pentru dotarea noilor uzine de în
grășăminte, de fire și fibre sinte
tice, mase plastice etc.

întreaga expoziție reflectă străda
nia celor aproape o jumătate de mi
lion de constructori de mașini din 
țara noastră, hotărîrea lor de a în
făptui sarcinile de o deosebită im
portanță trasate de partid, de a tra
duce în viață indicațiile date de Se
cretarul general cu prilejul frecven
telor sale vizite de lucru și întilniri 
cu colectivele diferitelor fabrici \ și 
institute. Numitorul comun al tutu
ror exponatelor prezentate îl repre
zintă înaltul nivel tehnic, caracteris
ticile constructive moderne, eficiența 
economică sporită.

Expoziția constituie, totodată, pen
tru cadrele de muncitori, tehnicieni 
și ingineri, pentru proiectanți și cer
cetători, nu numai din ramura [in
dustriei constructoare de mașini, dar 
și din alte sectoare ale economiei, 
un loc de rodnic schimb de expe
riență. de popularizare și generali
zare a noilor produse și tehnologii.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, dialogul permanent de 
lucru cu conducerile ministerelor, 
cu specialiștii, indicațiile date, apre
cierea realizărilor obținute și felici
tările adresate reprezintă pentru 
harnicul și talentatul detașament al 
constructorilor de mașini prilej de 
bucurie, dar și de analiză a sarcini
lor de mare răspundere prevăzute 
pentru actualul cincinal. în viitorii 
ani, a spus la încheierea vizitei to
varășul Nicolae Ceaușescu, producția 
de mașini trebuie să fie alta, mai 
bună, să nu mai semene cu cea de 
azi. Posibilități există, se cere multă 
fermitate în înfăptuirea programelor 
elaborate de partid.

Este un îndemn spre noi succese, 
căruia muncitorii, inginerii, tehni
cienii, toți cei care lucrează în a- 
ceastă ramură de bază a economiei 
sint hotăriți să-i răspundă prin fapte 
prin realizarea cincinalului înainte 
de termen.

Ion MĂRG1NEANU 
Adrian ÎONESCU 
Mircea IONESCU 
Petru UILACAN
Fotografii : A. Pasat

I. Dumitru

PE CIMP
'MEHEDINȚI

— Din buncărul combinei 
și pînă în magazie, griul 
trebuie să ajungă în cîteva 
ceasuri. Acesta este anga
jamentul nostru, ne spunea 
tov. Emanoil Sîrbu, direc
torul întreprinderii de va
lorificare a cerealelor Me
hedinți. Este o sarcină care 
ne obligă în primul rînd pe 
noi, cei de la bazele de pre
luare, la eforturi sporite, la 
o organizare bună a acti
vității la fiecare loc de 
muncă. Munca este organi- 
’ată în trei schimburi, cu 
un program de preluare 
prelungit — între orele 5 și 
23. Toate acestea au avut 
ca rezultat creșterea ritmu
lui de preluare cu peste 30 
la sută față de anul trecut. 
Deși în unele locuri pre
luările la fondul de stat au 
atins cota maximă prevă
zută, recepționarea și înma- 
gazinarea s-au desfășurat 
cu • multă operativitate, 
staționarea mijloacelor de 
transport înscriindu-se în 
limitele fixate.

Sintem informați că, în 
aceste zile, centrul de greu- 

V. 

tate al secerișului se află 
în sudul județului. Străba
tem Cîmpia Blahniței, acea 
fișie mănoasă de pămînt, 
numită de localnici și „Bă
răganul" Mehedințiului. Sînt 
concentrate aici peste 60 la 
sută din numărul de com
bine și autovehicule de care 
dispune județul. Multe din 
ele au fost „coborîte" din 
nord pentru a da o mină de 
ajutor acum, cînd acolo 
griul a dat abia în pirg. Cu 
aceste forțe sporite au fost 
recoltate pînă ieri peste 
14 000 hectare cu griu. Mul
te cooperative agricole, 
printre care Jiana, Giorogo- 
reni, Salcia, Pristolu etc. 
recoltează ultimele supra
fețe. Avansate sînt și cele
lalte cooperative agricole de 
pe raza consiliilor inter- 
cooperatiste Gogoșu, Girla 
Mare, Burila, Obirsa, Recea 
și Vinju Mare. Peste tot se 
lucrează cu spor de dimi
neață și pînă seara, din 
buncărele combinelor griul 
este preluat și transportat 
operativ spre magazii.

Facem un scurt popas la 
baza de recepție din Girla 
Mare. La gurile de descăr
care se aflau 5 autocamioa
ne, alte două la cîntar, iar 

trei erau la intrare pentru 
luarea probelor de labora
tor. Acestea din urmă apar
țineau cooperativei agri
cole Salcia. Era cea de-a 
1 300-a tonă predată la bază 
de această unitate. Șeful 
bazei de recepție, Vasile

Raidul nostru în județele Mehedinți și Bacău

Trușcă, împreună cu dele
gatul cooperativei ne pre
zintă rezultatul analizelor 
de laborator: greutatea hec- 
tolitrică 80 la sută, corpuri 
străine sub 3 la sută, umi
ditate 12,8 la sută. Grîu să
nătos, curat, ca, de altfel, 
tot ce s-a adus pină acum 
la această bază.

De la Girla Mare ne în
dreptăm spre baza de re
cepție din Gruia. Și aici 
totul este bine organizat. 
Se lucrează operativ și cu 
atenție. Așa după cum ne 
informa șeful bazei, fapt de 
altfel confirmat și de dele
gații unităților agricole, 
timpul de staționare a au

tovehiculelor nu a depășit 
niciodată o jumătate de 
ceas. Pentru sporirea rit
mului de precurățare și 
depozitare a cerealelor au 
fost transferate de la ba
zele din nordul județului 
mai multe utilaje, mărin- 

du-se astfel cu peste 100 
tone capacitatea de pre
luare zilnică a griului.

La baza de recepție din 
Vînju Mare îl întîlnim pe 
ing. șef al consiliului in- 
tercooperatist — Gheorghe 
Perianu. Adusesș cîteva 
mostre de griu pentru ana
liză de la trei cooperative 
agricole. Se declară mulțu
mit de măsurile luate pen
tru sporirea ritmului de 
preluare, de operativita
tea și corectitudinea lucră
torilor din bază. Ne roagă 
insă să scriem măcar două 
rînduri despre sacii cum
părați anul acesta de coo
perativele agricole, ca să 

audă și cei ce i-au făcut : 
sint așa de slabi, îneît nu 
rezistă nici măcar la două 
transporturi. Risipă de grîu 
se face și datorită neetan- 
șeizării unor mijloace de 
transport. La intrarea în 
baza de la Gruia ne de

pășise un autocamion în
cărcat. Griul se scurgea și 
pe deasupra obloanelor, dar 
mai ales pe la „înche
ieturi". Șoferul Ion A. Li- 
căroiu. de la cooperativa 
agricolă Gruia, ne spunea 
că lucrează fără prelată 
sau burete pentru etanșei- 
zare de la începutul lunii 
iulie. Acest camion a efec
tuat pînă acum peste 34 de 
transporturi. Este greu de 
apreciat exact cît s-a pier
dut, dar nu se poate ad
mite să se risipească pe 
drum nici un bob din re
colta acestui an.

Sigur, în zilele ce ur
mează, cînd secerișul se va 

extinde pe întreg cuprinsul 
județului, problema depozi
tării griului va fi mult mai 
complexă. Dar așa după 
cum ara fost asigurați la în
treprinderea de valorifica
re a cerealelor, după cum 
am putut să ne convingem 

la fața locului, în unitățile 
vizitate există garanția că 
aici fiecare bob va fi pus 
la adăpost.

Iosif POP

BAC AU'a

Ceea ce se poate releva 
în marea majoritate a uni
tăților agricole din județul 
Bacău este grija perma
nentă de a cîștiga minute 
și ore prețioase, de a în
lătura greutățile provocate 
de timpul instabil. Este, 

am spune, caracteristica ge
nerală a activității desfă
șurate în cooperativele a- 
gricole din Letea Veche, 
Valea Seacă, Orbeni, Dealul 
Perjului și altele, unde 
combinele au luat cu asalt 
lanurile. O altă constatare 
îmbucurătoare se referă la 
preocuparea pentru organi
zarea chibzuită, gospodă
rească a lucrărilor de la re
coltare și pînă la elibera
rea. pregătirea și însămîn- 
țarea terenului cu culturi 
succesive. în multe unități, 
organizarea muncii în flux 
continuu, realizată pe baza 
indicațiilor biroului comi
tetului județean de partid, 
a dat rezultate bune incă 
din primele zile de seceriș. 
Mecanizatorii care servesc 
cooperativa agricolă din 
Valea Seacă, spre exemplu, 
împreună cu formațiunile 
de cooperatori din cîmp au 
reușit ca, într-o singură zi, 
să siringă recolta de orz de 
pe toate cele 45 ha, să con
tinue apoi cu aceeași in
tensitate eliberarea și pre
gătirea terenului pentru 
culturi succesive. în același 
ritm intens lucrează șl me
canizatorii Gh. Țarălungă, 

primele 
pus în 
carențe 

constată

V. Greblă, I. Ciulei și 
Gheorghe Tăbușcă, de la 
cooperativa agricolă Dealul 
Perjului, care și-au înde
plinit cu bune rezultate un 
prim angajament : încheie
rea înainte de termenul 
fixat a recoltării orzului. 
Sint multe asemenea e- 
xemple care demonstrează 
hotărîrea lucrătorilor de pe 
ogoarele județului Bacău de 
a strînge recolta la timp 
și fără pierderi.

Din păcate însă, 
zile de seceriș au 
evidență și unele 
organizatorice. Se 
acum că unele acțiuni bine 
concepute, concretizate in 
mare parte în planurile de 
acțiune, nu sînt respectate.

Un popas mai îndelungat 
pe raza Consiliului inter- 
cooperatist Sascut nc-a o- 
ferit prilejul unor consta
tări nu tocmai mulțumi
toare pentru acest debut de 
campanie. Ing. Vasile Chi- 
rilă, președintele consiliu
lui, spunea că unele com
bine și prese de balotat 
paie, chiar de la primul 
contact cu lanurile, s-au 
defectat. Reparațiile și re
viziile utilajelor nu s-au 

făcut peste tot cu răspun
derea cuvenită. Cazuri ase
mănătoare am întilnit. in 
ziua de 11 iulie, pe tarlaua 
„Ghinoaia", aparținînd coo
perativei agricole Orbeni, 
unde după 6 ore de „activi
tate" un număr de 5 com
bine abia trăseseră vreo 12 
brazde, iar cele 4 prese de 
balotat paie erau in stare 
de repaus. După o singură 
brazdă trasă în lan o com
bină a fost retrasă pentru 
reparații. Două prese de 
balotat paie s-au defectat 
chiar în timpul deplasării 
spre tarlale.

în planul de acțiune pen
tru actuala campanie agri
colă se face precizarea că, 
în județul Bacău, întreaga 
recoltă de pe cele 54 700 ha 
cultivate cu păioase trebuie 
strînsă în 10—12 zile. Dar, 
după cum se vede din pri
mele zile de seceriș, rezul
tatele nu sint de natură să 
mulțumească. Ele pun in 
evidență necesitatea întă
ririi controlului asupra mo
dului cum se aplică măsu
rile pentru grăbirea recol
tatului, pentru înlăturarea 
oricăror pierderi.

Ion MANEA
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FAPTUL
DIVERS

FIECARE UZINĂ - 0 ȘCOALĂ 
de educare comunistă 

a tineretului

16; 18,30; 21, la grădină — 20,30, 
GRADINA SELECT — 20,15.

PROGRAMUL I

Țărm
9

de mare
la poalele 
Pădurii
Craiului

Acolo unde astăzi se 
Mun(ii Pădurea Craiului 
tindea, cu mai bine de 
milioane de ani în urmă... ma
rea. O dovedesc recentele cer
cetări desfășurate de către In
stitutul geologic din Capitală, 
care au evidențiat aici o bogată 
faună de corali fosili. Aflați 
într-o perfectă stare de conser
vare ce permite să se recunoas
că pe suprafața lor cele mai 
fine detalii ale structurii, co
ralii se găsesc atît solitari, în 
formă de disc sau de evantai, 
cit și coloniali, asemănători ce
lor ce construiesc recife în mă
rile calde actuale. Noua descope
rire permite astfel o completare 
a imaginii țărmului de mare 
care, odinioară, scălda teritoriul 
Munților Apuseni, al Alpilor 
orientali și al lanțurilor mun
toase din R.S.F. Iugoslavia și 
Grecia.

ridică 
se în- 
60 de

Semicen
tenarul
absol
ventilor•

In bănci stau 12 „elevi". Au, 
aproape toți, părul argintiu. 
S-au împlinit 50 de ani de cînd 
cei 12 au absolvit școala primară 
nr. 1 din Roman. Erau atunci 36. 
Au mai rămas 12, toți la vîrsta 
pensionării, dar la catedră se 
află, ca și in urmă cu 50 de ani, 
omul care i-a învățat să deprin
dă tainele cărții. La 93 de ani, 
învățătorul Petru Lăzărescu a 
ținut să fie prezent alături de 
promoția anului 1923. Și cum 
era firesc, odată cu amintirile 
depănate cu acest prilej, absol
venții de acum 50 de ani l-au 
felicitat călduros pe primul lor 
învățător, urîhdu-i „La mulți 
ani !“

2 000 de tineri, în majo
ritatea lor covîrșitoare ute- 
ciști, aduc o contribuție 
notabilă la realizarea pla
nului și a angajamentelor 
asumate în întrecerea pen
tru realizarea cincinalului 
înainte de termen de co
lectivul marii uzine oră- 
dene „înfrățirea". Sînt ti
neri care au absolvit di
verse forme ale învățămîn- 
tului profesional, licee și 
cursuri de calificare, pen
tru care uzina constituie o 
școală superioară de per
fecționare a pregătirii pro
fesionale, de formare ca 
muncitori înaintați.

Cum asigură organizația 
U.T.C. din uzină, prin mo
dalitățile sale specifice, ri
dicarea conștiinței socialis
te a tinerilor, stimularea 
participării lor responsabile 
la bunul mers al produc
ției ? Iată întrebarea la care 
își propun să răspundă 
rîndurile de mai jos.

Ceea ce se impune pri
mordial atenției în această 
ordine de idei este preo
cuparea organizației de 
partid, manifestată mai stă
ruitor în ultimul timp, pen
tru dezvoltarea inițiativei 
proprii a organizației 
U.T.C., afirmarea capacită
ții politico-organizatorice a 
tinerilor comuniști prin fi
xarea unor obiective cu fi
nalitate practică, care re
țin atenția și impulsionează 
eforturile tinerilor. Volu
mul mare de timp con
sacrat înainte organizării 
de ședințe peste ședințe 
este acum. în mare mă
sură, dedicat unor acti
vități cu un bogat conținut 
educativ. După cum este 
firesc, pe prima filă a a- 
gendei comitetului U.T.C. 
din uzină sînt înscrise ac
țiuni care vizează ridicarea 
calificării tinerilor, educa
rea lor prin muncă și pen
tru muncă : schimburi de 
experiență, în cadrul cărora 
cei mai buni meseriași îm
părtășesc din metodele lor

de muncă, „Olimpiada 
strungarilor" — întrecere 
care desemnează „așii" 
unei profesii — participarea 
tinerilor la muncă patrio
tică pentru grăbirea dării 
în folosință a noilor capa
cități de producție în uzină 
etc. De un binemeritat 
ecou se bucură în rîndurile 
tineretului inițiativa orga
nizației de bază nr. 1, de 
a se decerna în cadru fes
tiv steagul de „Fruntaș al 
săptămînii" celor care au 
obținut rezultate remarca
bile în producție, au între-

rezultă că unii secretari al 
organizațiilor de bază con
sideră că este de ajuns să 
controleze planurile de 
muncă și să dea indicații 
generale organizației de 
tineret cu privire la reali
zarea lor. Or, activitatea 
U.T.C. nu poate fi privită 
„din afară", după cum nu 
poate fi admis ca, din do
rința de a „sprijini" efortu
rile pentru creșterea efici
enței acțiunilor întreprinse, 
sarcini ale organizației 
U.T.C. să fie realizate de 
cei a căror îndatorire este

rea politică * tinerilor mun
citori.

Trebuie totodată arătat că 
in adunările de partid con
sacrate problemelor educa
ției tineretului nu se combat 
cu tărie metodele rutiniere 
de activitate, nu se ia ati
tudine în situațiile cînd 
munca de educație este în
locuită cu măsuri adminis
trative. Ni s-a vorbit atît 
la comitetul de partid, cit 
și la conducerea întreprin
derii de faptul că în uzină 
au fost difuzate instruc
țiuni, regulamente de or-

însemnări despre conducerea și îndrumarea 
de către organizațiile de partid 

a organizațiilor U. T. C.
ținut utilajele în cele mai 
bune condiții, au avut o 
comportare demnă în uzină 
și în afara ei.

Cu toate acestea, organi
zația de partid nu este și 
nu poate fi mulțumită de 
rezultatele obținute pînă 
acum în stimularea iniția
tivei organizațiilor U.T.C. 
Și pe bună dreptate. Expe
riența arată că îndrumarea 
organizațiilor U.T.C. se asi
gură cu bune rezultate a- 
tunci cînd se evită tutela
rea măruntă mergind pină 
la substituire, cînd ele sînt 
sprijinite să acționeze în 
mod de sine stătător — de
sigur potrivit orientării ge
nerale a organizației de 
partid și în deplină concor
danță cu obiectivele gene
rale ale acesteia, cu o înal
tă răspundere comunistă 
pentru a transpune în viață 
sarcinile trasate de partid. 
Dar unele birouri ale or
ganizațiilor de partid din 
uzină nu dovedesc înțele
gerea deplină a acestei ce
rințe. Din discuțiile purtate

s-o îndrume. Iată, de pildă, 
cum concepe secretarul or
ganizației de partid de la 
secția sculărie conducerea și 
îndrumarea organizației de 
tineret : „Ajutăm la convo
carea tineretului pentru șe
dințe, la învățămintul poli
tic și la diferite acțiuni 
obștești; participăm la adu
nările generale, le întoc
mim planurile de muncă". 
Firește, aceasta nu poate 
duce decît la pasivitate. Este 
de datoria comitetului de 
partid să asigure pregăti
rea mai temeinică a tutu
ror birourilor organizațiilor 
de bază pentru a asigura o 
îndrumare care să permită 
organizațiilor U.T.C. desfă
șurarea de acțiuni proprii, 
integrate organic în contex
tul preocupărilor organiza
ției de partid pentru buna 
desfășurare a procesului de 
producție, care să concure 
deopotrivă la activitatea e- 
ducativă în rîndurile tine
retului, la creșterea spiritu
lui de răspundere a organi
zațiilor U.T.C., la maturiza-

dine interioară în care sînt 
înscrise obligațiile profe
sionale ale tinerilor, reguli 
de comportare : tinerii să 
respecte pe muncitorii mai 
în vîrstă, să folosească cele 
480 de minute de lucru, să 
întrețină în bune condiții 
mașinile la care lucrează 
etc. Un lucru bun, dar in
suficient. Pentru că a- 
ceste instrucțiuni, regu
lamente nu au fost popu
larizate, dezbătute, explica
te, ci... lăsate prin sertare.

Educarea tineretului se 
realizează, desigur, printr-o 
varietate de forme și mij
loace. între acestea, munca 
politică de masă are un rol 
de o deosebită importanță. 
Totuși, în această uzină, în 
care tinerii reprezintă 75 Ia 
sută din numărul salariați- 
lor, organizația de partid 
li se adresează rar pe a- 
ceastă cale. La gazetele de 
perete se scrie doar din 
cînd în cînd despre munca 
tinerilor, iar la stația de 
radioamplificare, în emi
siunile zilnice consacrate

tineretului se transmite 
doar... muzică ușoară, fără 
să se folosească cit de cit 
și acest mijloc de propa
gandă pentru populariza
rea fruntașilor sau pentru 
alte acțiuni în sprijinul 
producției.

Cum se știe, organizațiile 
U.T.C. trebuie sprijinite să 
organizeze acțiuni cultural- 
artistice și distractive, cu 
un bogat conținut educa
tiv, care să vină în întîm- 
pinarea dorinței tinerilor 
de a-și petrece timpul li
ber în mod plăcut și util. 
Dar, din păcate, acțiunile 
organizației U.T.C. pe acest 
tărim sînt sporadice. Din 
brigada artistică de agita
ție fac parte doar opt ti
neri. în uzină nu există 
formațiuni de cor, de dan
suri, nu se organizează seri 
cultural-artistice. La fel și 
în domeniul sportului și e- 
ducațîei fizice inițiativele 
se lasă prea mult aștep
tate.

Organizația U.T.C. din u- 
zină are un efectiv puternic, 
150 dintre aceștia sint frun
tași in producție. Cu atît 
mai mult organizația de 
partid' trebuie să-și intensi
fice preocupările pentru 
formarea politică a celor 
mai buni tineri, reprezenta
tivi pentru generația lor 
— muncitori înaintați, cu o 
concepție comunistă despre 
muncă și viață, pregătin- 
du-i să devină membri ai 
partidului.

Iată doar cîteva fapte. 
Ele pledează pentru reana- 
lizarea de către comitetul 
de partid din uzina „înfră
țirea" a metodelor de în
drumare a organizației 
U.T.C., pentru măsuri con
crete menite să ducă la îm
bunătățirea activității or
ganizației de tineret.

Vasile MIHAI
Dumitru GÂȚĂ
corespondenții „Scinteii"

Strand
*

sau 
mlaștină ?» •

în urma regularizării Argeșu
lui și a Rîului Doamnei, muni
cipiul Pitești beneficiază de o 
întinsă salbă de lacuri de acu
mulare, care oferă condiții bune 
pentru agrement și întreceri 
nautice. De altfel, la dispoziția 
publicului se și află o flotă 
compusă din mai multe ambar
cațiuni, precum și o plajă. Ad
ministratorii lor se arată însă 
mai puțin grijulii cu întreține
rea acestor lacuri. Așa se face 
că apele au antrenat, în zona 
barajelor, cantități mari de mii, 
fapt care pune in pericol viața 
celor ce se aventurează să 
înoate aici. Numai în ultimele 
zile, 4 persoane, împotmolin- 
du-se în mii, s-au înecat. în- 
tîmplări tragice care impun 
măsuri urgente pentru curățirea 
acestor ape.

• ••

LEMETA" SIGHIȘOARA

Produse de largă utilitate
Colectivul fabricii mixle de 

industrie locală „Lemeta" din 
Sighișoara se pregătește pentru 
o nouă premieră : darea în 
funcțiune a turnătoriei de fontă

' și metale neferoase cu o capa
citate de 5 000 tone piese prelu
crate pe an. Paralel se va mări 
spațiul productiv destinat ate
lierului de lâcătușerie. Nomen
clatorul produselor realizate de 
noile capacități a fost corelat cu 
cerințele pieței. în acest an în
treprinderea ..Lemeta" a livrat 
peste prevederile planului 115 
garnituri de mobilă și cantități 
însemnate de articole de uz gos
podăresc. Printre acestea se nu
mără vanele pentru baie, stro
pitorile de grădină, burlanele de 
radiator speciale pentru sobele 
cu încălzire cu lemne, rindele 
de tăiat castraveți și varză, des

chizătoare 
aceste 
într-o 
prima 
sporit
Principalele produse expediate 
pentru export sint șpaclurile 
pentru zugravi. contragreutăți 
de macara, manșoane de ca
bluri pentru telefoane ele. In 
cadrul întreprinderii au fost 
executate numeroase unicate și 
produse în cooperare cu între
prinderile republicane; armături 
pentru semeringuri, piese pentru 
antene de TV și altele. Produ
sele fabricii „Lemeta" se bucură 
de frumoase aprecieri, devenind 
o

de conserve, toate 
produse fiind executate 

formă modernizată. în 
jumătate a anului au 

și livrările la export.

adevărată carte de vizită a sa.

Lorand DEAKI
corespondentul „Scinteii

„Frigero“ un aparat util
După aprecieri unanime, pri

mite din partea beneficiarilor 
din țară și străinătate, „Fri- 
gero“ este un aparat electro- 
casnic excelent ! Calificativul are 
Ia bază faptul că întreaga gamă 
de produse fabricate la Găești 
este realizată de linii tehnolo
gice moderne. Instalațiile de 
măsură, montate pe fluxul teh
nologic. controlează permanent 
asigurînd in mod automat, fiecă
rei faze a procesului de fabri
cație a noului frigider cu com
presor, 
..Pe de altă parte, lună de lună 
— ne-a informat inginerul Tonu 
Nuță, directorul unității — zes
trea fabricii este în continuă 
creștere. Aici a fost achizițio
nată. în ultima vreme, o presă 
de 315 tone și ae află în fază 
finală lucrările unei moderne 
turnătorii. întregul personal al 
fabricii din Găești — munci
tori. tehnicieni, maiștri și ingi
neri — este cuprins intr-un am
plu program de specializare'’.

o calitate ireproșabilă.

Frigiderele fabricate la Găești 
și-au cucerit un loc de frunte 
în ierarhia aparatelor electro- 
casnice și pentru faptul că toate 
tipurile, de la 140 1 „Cabinet”, 
180 litri „Super”, pînă la 
„Frigero-Lux“ de 240 litri, 
realizează, în compartimentul de 
joasă temperatură, minus 12 
grade. Beneficiarii interni și ex
terni preferă aparatele „Fri- 
gero” și dintr-un alt motiv demn 
de reținut, 
ambiantă 
Celsius, de 
de 140 litri 
sumă în 24
,.Frigero-Super” 
0.8 kW/h. iar ..Frigero-Lux” de 
240 1 — 1.0 kW.h. Pentru a men
ține ridicat prestigiul noului a- 
parat electrocasnic românesc, 
conducerea fabricii din Găești 
ține o strînsă legătură cu be
neficiarii.

9,00 Curs de limba germană. Re
capitulare (2).

9,30 A fost odată ca niciodată... I 
„Băiețelul cel isteț” (I) — 
film artistic, producție iugo
slavă.

10,00 Telex.
10,05 Avanpremieră.
10.10 Ansambluri folclorice : „Flori 

maramureșene”.
10.35 De vorbă cu gospodinele.
10.55 Roman foileton : „Noile a- 

venturi ale mușchetarilor” 
Episodul I — „Provocarea”.

11.45 Selecțiuni din „Gala lunilor”.
12.25 Cărți și idei. Vasile Pîrvan — 

„Corespondență și acte”.
13,00 Telejurnal.
15.30 Serbările vacanței. „Concert 

naiv”.
16,00 Telex.
16,0’5 Caleidoscop cultural-artistic 

— emisiune de informație și 
actualitate literară, teatrală, 
cinematografică și plastică.

16.25 Publicitate.
16.30 Emisiune în limba germană.
18.15 Ritm, tinerețe, dans. Teletop 

’73. Transmisiune directă de 
la Complexul turistic pentru 
tineret Costinești.

19,00 Biruit-au gîndul... „Strănepo
ților romanilor color vechi”.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal o Cincinalul îna

inte de termen. 1973 — an 
hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptămînii : „Grîu- 
șor din Bărăgan”. Interpre
tează Petre Săbădeanu.

20,05 52 de inițiative în 52 de săp- 
tămîni. „Reciclarea tuturor 
salariaților după modelul 
fruntașilor”.

20.15 Teleenciclopedla.
21,00 Publicitate.
21,05 Film serial ; Mannix.
21.55 Franța. De sub meterezele 

Pirineilor la Atlanticul bătut 
de vînturi (reportaj filmat).

32.20 Telejurnal.
22.35 Recital de muzică ușoară 

Sacha Distel.
23.15 Polo : România — Polonia. 

Selecțiuni înregistrate de la 
bazinul Dinamo.

PROGRAMUL II

16,00 Agenda.
16.10 Film serial i Daktari.
16.35 Cîntece și jocuri populare 

cu : 'Ismail Elmas, Ana Be- 
jan, Gheorghe Roșoga, Stefa
nia Stere, Grigore Nicolae 
(clarinet), Gheorghe Palcu, 
Elena Merișoreanu, Matei 
Constantin, Maria Haiduc.

17,0-5 Desene animate.
17.15 Armonii intime. Recitalul 

violonistului Mihai Cor.3tan- 
tinescu. La pian Martha Joja. 
In program lucrări de J. S. 
Bach, Francoeur Kreisler, A. 
Dvorak, O. Bughici, G. 
Fiocco.

17.45 Film artistic : ..Operațiunea 
Jericho”. Producție a studiou
rilor franceze. Cu Nadine 
Alari, Pierre Brasseur.’

cinema
• Conspirația : PATRIA — 5;
11,30; 14; 16,30; 19; 21.15.

„Rătăcit “ 
de voie

recepție 
de 3330
Adrian

Pornit de la baza de 
Săveni cu o încărcătură 
kilograme de grîu, 
Șuba, conducător auto la I.A.S. 
Dingeni (Botoșani), era. așteptat, 
din clipă în clipă, la baza de 
recepție din Ungureni. Vremea 
insă trecea, iar șoferul nu mai 
sosea. De aceea, cei de la bază 
au pornit pe urmele sale. Ce se 
intimplase ? Fire întreprinză
toare,. A.Ș. se gindise că cele 
două baze vor pierde răbojul 
transporturilor, astfel că se ho- 
tărîse „să semene" griul... pe 
parcurs, mai precis la locuința 
lui Vasile Șurubaru din 
Stiubieni, căruia i-a vîndttt 
treaga încărcătură cu 8 500 
lei. In consecință, urmează 
acum A.Ș. (care mai are la 
tiv antecedente penale) să 
leagă „roadele" faptei sale.

satul 
în
de 
ca 

ac- 
cu-

„Depanare" 
tragică

Autotractorul 21-MM-1735 (pro
prietatea autobazei nr. 1 Baia 
Mare), condus de șoferul Grigo- 
re Cîndea, rămăsese în pană în 
localitatea Valea lui Mihai (Bi
hor). încărcat cu 10 tone de 
marfă. La scurt timp, conduce
rea autobazei i-a trimis în aju
tor autocamionul 21-MM-1463, 
condus de Magyar Gyorgy. Au
totractorul a fost remorcat în 
pripă cu o bară de „tracțiune" 
improvizată și ambele autovehi
cule au pornit la drum. în loc 
să oprească însă la Oarei, unde 
se afla cel mai apropiat punct 
de depanare de pe traseu, cei 
doi șoferi și-au continuat cursa 
spre Baia Mare. în localitatea 
Ciuperceni (Satu-Mare), în tim
pul unei manevre, bara de trac
țiune s-a rupt și, intrind în 
asfalt, a provocat răsturnarea 
autotractorului în șanț. Conse
cințele acestui accident au fost 
tragice : trei persoane 
pierdut viața, iar alte trei 
fost grav rănite.

și-au 
au

Rubricâ redactatâ ds
Dumitru TÎRCOB 
Gheorqhe DAVID 
ți corespondenții „Scinteii'1

La temperatura 
do plus 25 grade 
exemplu, frigiderul 
tip ..Cabinet" con- 
de ore 0.6 kW h, 

de 180 1 —

Constantin SOCI
corespondentul „Scinteii

J

ft Un om In sălbăticie : FESTI
VAL — 9: 11.15; 13.30: 16; 18,45:
21.15, la grădină — 20,15.
o Soarta unui combatant din 
corpul de autoapărare : LUMINA 
— 9,30; 12; 14,30; 17; 20.
o Ciprlan Porumbescu : CEN
TRAL — 9.15; 12.30; 16; 19 30, BU- 
CEGI — 16; 19.15, la grădină —
20.15,
9 La răscruce de vînturi : SCA
LA — 9; 1.1.15; 13,45; 16,15; 18.45;
21.15, CAPITOL — 9; 11,15; 13,30:

• Lumea se distrează : BUZEȘTI
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
la grădină — 20,15, FLOREASCA
— 16; 18; 20.
• Jandarmul la plimbare t SALA 
PALATULUI — 19,30 (seria de bi
lete — 4653), LUCEAFĂRUL — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, la gră
dină — 20,30. BUCUREȘTI — 9; 
11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21. la gră
dină — 20,30, GRADINA DINAMO 
— 20,15.
a Antoniu șl Cleopatra : SALA 
PALATULUI — 16 (seria de bile
te — 4647), FAVORIT — 9,30; 13; 
16,15; 19,30. MELODIA — 9: 12,30; 
16; 19,30, MODERN — 9; 12,30; 16; 
19,30, la grădină — 20,15.
• Lupul mărilor ; Răzbunarea : 
TIMPURI NOI — 10—19 în con
tinuare.
• Fluturii sînt liberi î EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30: 16; 13,15;
20.30, AURORA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,30, Ia grădină — 20,15.
• Salcîmul liliachiu : UNIREA — 
16; 18; 20, la grădină — 20,15.
• Pe aripile vîntului : ARTA — 
10; 14,30; 19,15, la grădină — 20,15. 
A Ferlți-vă automobilul — 10; 12; 
14: 16,30, Rapsodia diabolică — 
20,30 : CINEMATECA (sala Union).
• Simon Templar intervine :
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, GLORIA — 8,45; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,45, VOLGA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15;
20.30.
a Ultimul cartuș : LIRA — 16,30; 
18; 20,30, la grădină — 20,15, CIU
LEȘTI — 15,30; 18; 20,15, MOȘILOR
— 15,30; 18; 20,30, la grădină — 
20,15.
a Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,30.
a Acea pisică blestemată : DOI
NA — 11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,30. 
a Ceața : VIITORUL — 16 >. 18; 20,15. f
a Copiii căpitanului Grant 
CIA — 9; 11,15; 12,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Fata care vinde fiori e CKIN- 
GAȘI — 15,30; 18; 20,15.
• Cînd legendele mor : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,30; 
18; 20,15, RAHOVA — 15,30; 18; 
20,15.
• Aventurile Iul Babujcă : MUN
CA — 16; 18; 20.
• Rond de noapte : MIORIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Monte Carlo : TOMIS — 8,SO; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, la grădină
— 20,30.
• Coarnele de aur : PROGRESUL
— 16; 18; 20.
• Domnului profesor, cu dragos
te : DRUMUL SĂRII — 15.30; 18; 
20,15.
A Grăbiți apusul soarelui j FE
RENTARI — 15,30; 19.
• Sunetul muzicii î COTROCENI 
— 15,30; 19.
• Veronica : PACEA — 16; 18; 60. 
« O zi mai lungă decît un an : 
POPULAR — 15,30; 18; 20,15.
A Drumul spre Vest j COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.
• Adio, arme ! : VITAN — 15.30; 
19, la grădină — 20,15.

teatre
• Teatrul de operetă (la Teatrul 
de vară Herăstrău) ; Secretul Iui 
Mareo Polo — 20.

■ Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Studio) : Dona Diana
— 29.
• Teatrul „Lucia Siurdza Bn- 
landra" (la teatrul de vară ,.23 
August") : A douăsprezecea noap
te — 20.
o Teatrul Mic (la Arenele Roma
ne) : A opra minune — 20.

a Teatrul Ciulești (in sala Come
dia a Teatrului Național „I. L. 
Caragiâle”) : Liola — 20.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" : Meleaguri fermecate — 
18,30.
• Teatrul satiric-muzieal „C. Tă- 
nase" (ta Grădina Boema) : Fes
tival-Boema — 20.

• Circul ..București" : Arena ’13
— apeclaeol international — 19.30.

PRINTRE OAMENII D1RJI

IADRANULUI MUNTENEGREAN
ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE DIN R.S.F. IUGOSLAVIA

Dacă marea reprezintă vasta scenă 
a unui continuu dialog al omului cu 
lumea, Adriatica — sau, cum îi spun 
popoarele Iugoslaviei, Iadranul — 
întruchipează neindoielnic unul din 
decorurile cele mai somptuoase ale 
acestei scene.

Greșit se socotește însă de către 
unii că țărmul iugoslav al Adriaticii 
ar fi o unitate geografică, pe care o 
integrează unui termen unic, cu o 
rezonanță magică ; coasta dalmatică. 
Există, de fapt, trei segmente dis
tincte ale acestui vast litoral, fiecare 
cu particularitățile sale de alcătuire 
geografică, de formație geologică, 
chiar și de istorie : țărmul munte
negrean, Dalmația propriu-zisă și 
peninsula Istria.

Poposim într-o dimineață albastră 
și pură la capătul unui golf adine 
și strimt dintre două peninsule, o 
fișie de apă ca un fiord scandinav, 
cu un profil neverosimil în zona Me- 
diteranei. De la înălțime se zăresc 
limpede contururile capricioase ale 
țărmurilor pe care pădurile sint ca 
niște tivuri de întuneric la marginea 
de jos a unor vîrtejuri pietroase, 
înălțate semeț și amenințător deasu
pra orizontului, asemenea unor fur
tuni pietrificate. Ne aflăm în orașul 
Kotor, de la capătul coridorului de 
ape al Bokăi Kotorska. E un punct 
semnificativ de confluență nu numai 
între munte și mare, dar și între 
orizonturi și civilizații felurite.

Oamenii de aici au fost parcă din- 
totdeauna predestinați. mării. Le-au 
hărăzit acest destin nu zodiacul, nu 
veșnica traiectorie a constelațiilor, ci 
însuși pămintul, uscatul, întinderile 
stincoase și sterpe din jur. Curmalul 
și smochinul sint amăgitori, ei cresc 
doar pe o palmă de pămînt, pe cele 
cîteva hectare mingiiate de briza 
golfului. încolo — o mare de roci 
colțuroase, o natură aspră și nepri
mitoare. însuși uscatul i-a catapultat, 
deci, pe locuitorii din golful Roto
rului — spre mare. „Marina de la guri
le Rotorului" pare a fi cea mai veche 
confrerie marinărească din lume. In

stituția există și astăzi, dar membrii 
ei nu se mai reunesc decit o dată pe 
an. în acea zi sărbătorească a anu
lui. orașul capătă un aspect festiv, pe 
clădiri flutură steaguri multicolore 
din vremuri trecute, iar marinarii ori
ginari din Rotor, veniți de pe toate în
tinderile de ape ale lumii, se revarsă 
pe străzile înguste, îmbrăcați în 
veșmintele străbunilor lor, indrep- 
tindu-se intr-o solemnă și pitorească 
procesiune spre piața catedralei.

...Ultimul promontoriu al Bokăi 
Kotorska rămine în urma noastră, 
facem un mic ocol și, cițiva kilome
tri mai la sud, oprim la Budva, ve
che așezare portuară de pe vremea 
romanilor, in prezent una dintre ele
gantele stațiuni climaterice de pe lito
ralul muntenegrean. Contemplăm 
cele cîteva edificii care amintesc tre
cutul — un trecut fără măreția și 
strălucirea Rotorului — dar ceea ce 
impresionează cel mai plăcut ochiul 
sînt modernele hoteluri Avala, Sla
via, Internațional, înconjurate de lu
xuriante parcuri1 mediteraneene și le
gate nemijlocit de faimoasa plajă cu 
nisip fin Mogreh prin largi alei be
tonate. i

Realitatea cu care începem să ne 
întilnim tot mai intens și mai preg
nant este aceea a valorii turistice a 
litoralului muntenegrean. Sau, mai 
bine zis, a valorificării raționale și 
cu gust a unor bogății turistice care 
au stat decenii de-a rîndul sub 
obroc, ca niște izvoare latente. De-a 
lungul întregului litoral se constru
iește mult și variat, folosindu-se cu 
maximă chibzuință posibilitățile pe 
care le oferă din belșug natura și 
climatul generos.

Splendidă materializare a acestui 
rafinament gospodăresc, a acestei 
griji de a valorifica, cu minimum de 
cheltuieli, condițiile existente mi s-a 
părut celebrul oraș-hotel Sveti Ste
fan. Dintr-un mărunt tirgușor de 
pescari — pitorească aglomerare de 
căsuțe de piatră pe o mică insulă 
legată de țărm numai printr-un

istm îngust — s-a realizat. începînd 
din 1960, un adevărat hotel, unic in 
felul lui, cu 80 de case individuale 
și 110 apartamente, care se bucură 
de pe acum de o meritată reputație 
mondială. Tn cea mai mare parte, 
vechile case au fost păstrate, fiind 
numai reamenajate în lumina celui 
mai exigent confort modern, adău- 
gindu-li-se și un șir de magazine, 
baruri, restaurante cu îneîntătoare 
terase așezate pe stînci, la poalele 
cărora izbesc necontenit valurile 
mării.

Tn opera aceasta de punere în re
lief a potențialului turistic munte
negrean s-a investit mai ales un 
imens capital de bun gust și fante
zie. Am participat la inaugurarea 
unui nou ansamblu arhitectonic în 
localitatea Petrovaț, hotelul „Cas- 
tellastva". Utilizînd sinuozitățile ca-> 
pricioase ale reliefului, tînărul arhi
tect Milan Popovici s înălțat edifi
ciul in trepte, deschizîndu-i o cute
zătoare perspectivă spre mare și 
soare. Și aici, ca și în alte locuri din 
Iugoslavia, am admirat folosirea 
măiastră a betonului natural, care.pe 
fundalul peisajului stîncos, pro
duce o impresie copleșitoare de 
torță și grație, de — cum îmi spu
nea atît de plastic tînărul arhitect 
— „lumină solidă".

— Turismul — ne relata tovarășul 
Dragoliub Șaranovici, directorul ser
viciului de informații al guvernului 
muntenegrean — reprezintă una din
tre marile și, practic, inepuizabilele 
surse de avuții ale Republicii Mun- 
tenegru. De aceea ne-am îndreptat 
cu atîta pasiune atenția în această 
direcție. Cu capacitățile hoteliere ce 
se dau în exploatare anul acesta, 
vom ajunge la un număr de 82 000 
de locuri, ceea ce reprezintă Încă 
foarte puțin din întregul potențial 
existent. In cadrul planului „Adriati
ca de Sud", ce se realizează cu spri
jinul Fondului Națiunilor Unite pen
tru dezvoltare, ne străduim ca în vii

Țărmului muntenegrean i se deschid cutezătoare perspective

Bogat
sortiment

de mobilier
școlar
a

Ampla acțiune de. reorganiza- 
a fabricii 

locală din

toarele două decenii să ajungem la o 
capacitate de 200 000 de locuri, ceea 
ce va îngădui ca,. intr-un singur se
zon, numai De această fișie a Adria
ticii iugoslave, să putem găzdui 
peste un milion de turiști.

Litoralul muntenegrean nu înseam
nă insă numai turism. Aproape de 
capătul lui sudic se găsește portul 
Bar, căruia — prin construirea căii 
ferate Belgrad-Bar, ce se apropie de 
sfirșit — 1 se oferă, in anii care vin, 
un loc de seamă în ansamblul portu
rilor iugoslave. Ne-am plimbat pe 
cheiurile lui, i-am admirat moder
nele instalații portuare, am aflat că, 
pînă în prezent, s-a ajuns la o capa
citate de manipulare de 1 200 000 
tone, dar că se prevede ca tn anii 
viitori să se ajungă la o capacitate 
de 4,5—6 000 000 tone. Există aici, la 
ora actuală, șase cheiuri de acostare

pentru vase ou tin tonaj de la 10 000 
la 28 000 de tone.

— Sintem bucuroși — ne spunea 
tovarășul Pero Andrici, directorul 
general al portului — să colaborăm 
cu constructorii români, cu care sin
tem intr-un stadiu avansat al tra
tativelor pentru lucrările de realizare 
a unor noi cheiuri în vederea 
manipulării mărfurilor containeriza- 
te. Va fi, sînt sigur, incă o mărturie 
expresivă a rodniciei relațiilor de 
prietenie și colaborare frățească între 
popoarele noastre.

...Asfințitul transformase întregul 
litoral muntenegrean într-o salbă de 
sclipiri diamantine. Privit de pe 
Înălțimile munților din jur, Iadranul 
își revela încă o dată privirilor lu
minile, comorile, frumusețile.

Victor BIRLADEANU

re și modernizare 
mixte de industrie 
Luduș a avut drept efect intro
ducerea în producția de serie a 
unui sortiment bogat de articole 
de larg consum tot mai 
ciate de cumpărători. întreprin
derea se remarcă printr-o rea
lizare exemplară a sarcinilor de 
plan. In prima parte a anului, 
ea a livrat comerțului cantități 
însemnate de cărămizi, articole 
de metal, mobilă, diferite arti
cole din P.V.C. — covoare pen
tru baie, mingi de joacă de di
ferite culori, plase cu inserție și 
simple etc. In același timp au 
fost expediate la export, in a- 
fară de cărămizi pline, cuiere 
din lemn, măsuțe și scaune pen
tru copii. Colectivul întreprin
derii ludușene iși pune în va
loare priceperea și talentul pen
tru a crea o gamă tot mai largă 
de produse cu caracteristici su
perioare, care să îmbine frumo
sul cu utilul. Pină in prezent, 
această întreprindere este cea 
mai mare producătoare de mo
bilă pentru bucătărie dintre în
treprinderile locale din județul 
Mureș. Aici se execută tipurile 
„Rodica 1“ și „Rodica II", „Gri- 
goreta", „Sovata" și altele. Una 
din noutățile de ultimă oră din 
activitatea întreprinderii o con
stituie mobilierul școlar. Pentru 
noul an de învățămînț va fi pus 
la dispoziția școlilor un bogat 
sortiment de mobilier din lemn, 
combinat cu melaminat, cu me
tal și mase plastice : ateliere- 
școală, laboratoare de fizică și 
chimie.

în cadrul întreprinderii 
executată și o largă gamă 
produse metalice, printre 
cărucioare și vagoneți. 
pentru industria chimică au fost 
puse în fabricație 10 tipuri de 
cărucioare destinate transportu
lui intern al fibrelor și firelor 
sintetice.

apre-

este 
de 

care
N umai
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
Excelență,
Vă rog să acceptați mulțumirile mele pentru atentul mesaj pe care 

l-ați trimis cu ocazia Zilei națională a Canadei.

ROLAND MICHENER
Guvernatorul general al Canadei

Cronica zilei

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI, 
ION GHEORGHE MAURER, A PRIMII 

PE RENE MONTJOIE, COMISARUL GENERAI 
Al PLANULUI DIN FRANIA

Cu prilejul Zilei naționale a Iraku
lui, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
George Macovescu. a transmis o 
telegramă de felicitare ministrului 
afacerilor externe al Republicii Irak, 
Murtadha Saeed Abdul-Baqi.

★
Joi și vineri. Walter Arendt, mi

nistrul federal al muncii și aface
rilor sociale din R. F. Germania, 
care se ai'.ă de citeva zile in (ara 
noastră, la invitația ministrului mun
cii, Petre Lupu, a fost oaspetele lito
ralului românesc. Cu acest prilej a 
avut convorbiri cu ministrul turismu
lui. Ion Cosma. și cu primarul muni
cipiului Constanța, Petre Nicolae.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ
a TrÂnțeT

Excelenței Sale
Domnului GEORGES POMPIDOU

ANIVERSAREA PROCLAMĂRII 
REPUBLICII IRAK

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Roma
nia, Ion Gheorghe Maurer, a primit, 
vineri la amiază, pe Renâ Montjoie, 
comisarul general al planului din 
Franța, care face o vizită de do
cumentare în țara noastră.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, a participat Ma
nea Mănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
părții române în Comisia mixtă gu

vernamentală româno-franceză de 
cooperare economică, științifică și 
tehnică.

A luat parte Francis Levasseur, 
ambasadorul Franței la București.

In timpul convorbirii au fost a- 
bordate probleme privind stadiul re
lațiilor dintre România și Franța, 
dezvoltarea cooperării dintre cele 
două țări în domeniile economic și 
tehnico-științific.

(Agerpres)

Plecarea la Praga 
de activiști

Vineri a plecat la Praga o dele
gație de activiști ai P.C.R., condusă 
de tovarășul Gheorghe Paloș, 
membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean 
Gorj al P.C.R., care, la invitația C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, va face o 
vizită de schimb de experiență în 
R. S. Cehoslovacă.

a unei delegații 
ai P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost condusă de Dumi
tru Turcuș, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei R. S. Cehoslovace la 
București.

Cu prilejul aniversării a 25 de ani de la semnarea

Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală 

dintre România și Cehoslovacia 

Conferință de presă la ambasada
R. S. Cehoslovace

La sediul Ambasadei Republicii So
cialiste Cehoslovace la București, vi
neri a avut loc o conferință de presă 
prilejuită de aniversarea a 25 de ani 
de la semnarea Tratatului de priete
nie. colaborare și asistență mutuală 

i dintre România și Cehoslovacia.
Au participat funcționari superiori 

din Ministerul Afacerilor Externe, 
' ziariști. *

Referindu-se la însemnătatea sem
nării, în urmă cu un sfert de veac, a 
tratatului româno-cehoslovac, eveni
ment de seamă în istoria relațiilor 
dintre cele două țări, Jiri Benda, 
consilier la ambasada Cehoslovaciei,

a evidențiat în cuvintul său bilanțul 
bogat al colaborării pe multiple pla
nuri între România și Cehoslovacia, 
faptul că această colaborare cunoaște 
astăzi o continuă dezvoltare. Vorbi
torul a subliniat importanța convor
birilor dintre, .tovarășul .. Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Gustav Husqk, 
pentru adincirea și intensificarea in 
continuare a “relațiilor frățești de 
prietenie, cooperare și colaborare 
dintre popoarele român și cehoslovac, 
în interesul ambelor țări, al păcii și 
socialismului in lume.

(Agerpres)

Pregătiri pentru a Vl-a 
ediție a Festivalului 

internațional 
„George Enescu"

La Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste a avut loc vineri dimi
neața ședința Comitetului de orga
nizare a celei de-a Vl-a ediții a 
Festivalului internațional „George 
Enescu". Comitetul prezidat de Ion 
Dumitrescu, președintele Uniunii 
compozitorilor, a analizat și aprobat 
programul de concerte și spectacole 
al acestei prestigioase manifestări 
muzicale, ce se va desfășura la 
București, intre 11 și 18 septembrie.

Ca și la edițiile anterioare, alături 
de capodoperele enesetene și unele 
din marile opusuri ale literaturii 
muzicale universale, muzica româ
nească va fi reprezentată prin crea
ții semnificative.

Festivalul se va deschide cu un 
concert al Filarmonicii „George 
Enescu". dirijat de Mircea Cristescu, 
avînd în program Simfonia I de 
George Enescu, Preludiul simfonic 
de Ion Dumitrescu și Concertul nr. 
5 pentru pian și orchestră de Beetho
ven.

Reputați artiști — pianiștii Svia
toslav Richter, Philippe Entremont 
și Valentin Gheorghiu, violoniștii 
Yehudi Menuhin și Ion Voicu vor 
apărea ca soliști în concerte, vor sus
ține recitaluri.

Au fost programate, de asemenea, 
apreciate formații camerale româ
nești, cum sini corul „Madrigal", di
rijat de Marin Constantin, orchestra 
„București", condusă de Ion Voicu, 
cvartetele „Philarmonia", „Pro 
Arte", „Musica" și cel al Filarmo
nicii din Cluj, care vor interpreta 
lucrări de George Enescu, Mihail 
Jora, Zeno Vancea, Mircea Chiriac, 
Pascal Bentoiu, Dumitru Capoianu 
și An.atol Vieru. O manifestare va 
fi dedicată integral creației româ
nești de lieduri. In programul festi
valului va fi ilustrat și genul liric.

Muzica populară românească, im
portant izvor de inspirație pentru 
creația enesciană, va fi prezentă pe 
agenda festivalului printr-un con
cert susținut de naistul Gheorghe 
Zamfir și formația sa.

Iubitorii de muzică din țara noas
tră vor avea astfel posibilitatea să 
urmărească un interesant program 
de manifestări, fie direct, in sălile 
bucureștene de concerte și specta
cole, fie prin intermediul transmi
siilor stațiilor de radio și televi
ziune. (Agerpres)

Președintele Republicii Franceze
PALATUL ELYSEE 

PARIS
îmi este foarte plăcut să adresez Excelenței Voastre, cu ocazia săr

bătorii naționale a Franței, viile mele felicitări, precum și călduroase 
urări de sănătate și fericire personală și de progres continuu poporului 
francez prieten.

Nutresc convingerea că relațiile tradiționale de colaborare existente 
între România și Franța se vor dezvolta și mai mult, spre binele țărilor 
și popoarelor noastre, al păcii și securității în Europa și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului AHMED HASSAN AL-BAKR

Președintele Republicii Irak
BAGDAD 

îmi este deosebit de plăcut să adresez, eu ocazia Zilei naționale a 
Republicii Irak, cele mai calde felicitări și cele mai bune urări de sănă
tate și fericire pentru Excelența Voastră, de noi succese poporului ira
kian prieten, pe calea progresului și bunăstării.

Folosesc acest prilej pentru a exprima convingerea Consiliului de 
Stat, a poporului român și a mea personală că relațiile multilaterale de 
colaborare prietenească dintre Republica Socialistă România și Repu-, 
blica Irak se vor dezvolta continuu.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Luna de solidaritate
cu lupta poporului coreean

Adunarea de la cooperativa agricolă de producție 
„Prietenia româno-coreeană" din comuna Făcăieni

In cadrul manifestărilor prilejuite 
de luna de solidaritate cu lupta po
porului coreean, vineri după-amiază 
a avut loc Ia cooperativa agricolă de 
producție „Prietenia româno-core- 
eană“. din comuna Făcăieni, județul 
Ialomița, o adunare organizată de 
Comitetul județean Ialomița al

C.R. și Liga română de prietenie 
cu' popoarele din Asia și Africa.

Au luat parte reprezentanți ai or
ganelor județene de partid și de stat, 
numeroși locuitori din comună.

A participat, de asemenea, Li Min 
Su, ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București, membri ai ambasadei, 
precum și delegația uniunii oameni
lor muncii din agricultura R.P.D. 
Coreene, condusă de Kim I Houn, 
președintele Comitetului central al 
uniunii.

Luînd cuvintul cu acest prilej, 
Toma Dimache, președintele coope
rativei agricole de producție din lo
calitate, a evocat momentele semni
ficative ale luptei poporului coreean 
împotriva agresiunii imperialiste, 
succesele dobindite sub conducerea 
Partidului Muncii din Coreea, în 
munca pentru refacerea economiei 
naționale, pentru construcția socia
lismului. Poporul român, a spus

LOTO
Fond general de premii : 1 086 860 

lei din care 84 403 lei report.
Extragerea I : 64 47 63 23 77 75 49 

Î4 40.
Extragerea a II-a : 81 18 5 78 4 27 

15 17 12.

vorbitorul în continuare, urmărește 
cu deosebită satisfacție și sprijină 
inițiativele R.P.D. Coreene în vede
rea înfăptuirii voinței și aspirațiilor 
întregului popor coreean de unifi
care pașnică și independentă a pa
triei, fără nici un amestec din afară.

Evocind cu satisfacție bunele re
lații de prietenie și colaborate fră
țească româno-coreene, vorbitorul a 
arătat că vizita făcută in R.P.D. Co
reeană de delegația de partid și gu
vernamentală română, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, întîlni- 
rile cu oamenii muncii, convorbirile 
purtate cu tovarășul Kim Ir Sen au 
constituit momente de o Însemnă
tate cu totul deosebită in cronica 
relațiilor româno-coreene.

A luat apoi cuvintul Li Min Su. 
După ce a subliniat însemnătatea 
■victoriei strălucite in războiul pen
tru apărarea patriei, împotriva im
perialismului, vorbitorul a arătat că, 
în prezent, datoria națională supre
mă a poporului coreean o constituie 
unificarea pașnică a patriei. Decla
rația comună dintre nordul și sudul 
Coreei, recentele propuneri făcute de 
tovarășul Kim Ir Sen, a spus vor
bitorul, reprezintă acte istorice de o 
deosebită însemnătate la întărirea 
păcii în lume.

Ambasadorul R.P.D. Coreene a a- 
dresat calde mulțumiri poporului ro
mân, Partidului Comunist Român, 
guvernului țării noastre pentru aju
torul material și moral acordat, ex- 
primindu-și convingerea că relațiile 
de prietenie și colaborare statornicite 
între partidele, guvernele și popoa
rele celor două țări se vor întări și 
se vor dezvolta și mai mult în viitor.

(Agerpres)

Festival de folclor 
pe litoral

între 17 iulie șl 3 septembrie are 
loc cea de-a IX-a ediție a Festivalu
lui de folclor de pe litoral — mani
festare a mișcării artistice de ama
tori, care oferă spectatorilor români 
și străini, veniți la odihnă, imaginea 
vie, cuprinzătoare a bogăției și va
rietății folclorului nostru. Pe scenele 
teatrelor de vară din Mamaia, Efo- 
rie-Nord, Eforie-Sud, Ncptun, Costi- 
nești, Năvodari și Techirghiol, echipe 
de dansuri, coruri, rapsozi, orches
tre, soliști vocali și instrumentiști 
din 14 județe (Arad, Bacău, Bistrița- 
Năsăud, Cluj, Gorj, Ilfov, Maramu
reș, Mureș, Sibiu, Suceava, Teleor
man. Timiș, Vilcea și Vrancea) se 
vor întrece in a dărui publicului co
morile de frumusețe ale zonelor 
folclorice pe care le reprezintă.

In programul actualei ediții figu
rează un număr sporit de cintece și 
dansuri populare mai puțin cunos
cute, de datini și obiceiuri străvechi 
care, alături de piese folclorice in
spirate din realitățile noi ale țării 
noastre, vor oferi o imagine a con
tinuității și vitalității creației noas
tre populare. (Agerpres)

Franța sărbătorește 
azi împlinirea a 134 
de ani de la căderea 
Bastiliei — eveniment 
care a marcat începu
tul unei noi epoci în 
istoria poporului fran
cez și a omenirii.

In primele rinduri 
ale marii defilări, care 
are Ioc azi la Paris, 
tricolorul Franței va 
fi purtat pentru pri
ma oară de o tinără 
fată, studentă de frun
te a Institutului po
litehnic. Acest mic de
taliu își are semni
ficația sa : școala po
litehnică a fost înte
meiată în Franța în 
anul 1794 de către gu
vernul revoluționar, 
dar de atunci și pînă 
în toamna trecută 
cursurile institutului 
au fost deschise doar 
bărbaților. Revoluția 
franceză, imaginată in 
faimosul tablou al lui 
Delacroix sub chipul 
unei femei care poar
tă steagul conducînd 
poporul la luptă. își 
continuă astfel, și prin 
acest amănunt. tra
dițiile. sale generoase.

Așa cum este cunos
cut, ampla și profunda 
mișcare politică, filo
zofică și socială de 
la sfîrșitul secolului 
al XVIII-lea și-a pus 
amprenta asupra evo
luției ulterioare a ță
rii. Progresul econo
miei și al tehnicii, a- 
vîntul ideilor. știin
țelor și culturii, care 
au adus strălucite con
tribuții la tezaurul ci
vilizației umane, toate 
au fost puternic sti
mulate de profundele 
schimbări înnoitoare 
generate de Revoluția 
din 1789.

Poporul francez se 
poate mîndri că prin 
eforturile lui creatoare 
Franța este o țară care 
se distinge prin nive
lul înalt de dezvoltare 
economică și tehnico- 
științifică, prin bogă
ția culturii și artei pă
trunse de tradițiile u- 
manismului. Bazin- 
du-se pe multiple 
afinități de limbă și 
cultură, între poporul 
român și poporul fran
cez s-au statornicit re
lații de vie simpatie și 
prietenie. România.

poporul nostru se 
bucură in Franța de 
o înaltă stimă și apre
ciere. Bogatele tradiții 
româno-franceze s-au 
dezvoltat in decursul 
secolelor pe multiple 
planuri, fiind întot
deauna inspirate de 
ideile libertății și pro
gresului, ale cola
borării prietenești. 
Figuri de bărbați 
iluștri ai neamului 
nostru marchează a- 
ceste tradiții.

Relațiile prietenești 
dintre cele două țări 
și popoare au cunos
cut un nou și puternic 
avint în ultimii ani. 
Vizita făcută în Ro
mânia de fostul pre
ședinte al Franței, 
generalul Charles de 
Gaulle, precum și vi
zita întreprinsă in 
Franța de președinte
le Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, la 
invitația președintelui 
Georges Pompidou, au 
avut un rol deosebit 
de important in dez
voltarea relațiilor de 
prietenie și colabora
re româno-franceze. 
Convorbirile dintre 
președinții Nicolae 
Ceaușescu și Georges 
Pompidou au reliefat 
evoluția ascendentă a 
legăturilor româno- 
franceze, dorința ce
lor două popoare de a 
acționa pentru o pace 
trainică în Europa și 
în intreaga lume, pen
tru raporturi între 
state întemeiate pe sti
mă și respect reci
proc, pe principiile 
independenței, suvera
nității, egalității, nea
mestecului în aface
rile interne, ca o con
diție indispensabilă 
statornicirii unui cli
mat de destindere, în
țelegere și cooperare.

•Hotărirea comună 
de a dezvolta colabo
rarea intre cele două 
țări — exprimată cu 
prilejul acestor con
vorbiri — este tradu
să în fapt prin nume
roase acțiuni de coo
perare în domeniile 
economic. industrial, 
tehnico-științific. In 
acest context, sesiunea 
Comisiei mixte guver
namentale româno-

Iranceze, care a avut 
loc la începutul aces
tui an la Paris, a 
înregistrat cu x satis
facție cursul favo
rabil al raporturi
lor de colaborare din
tre România și Franța. 
Comisia a convenit a- 
supra măsurilor ne
cesare pentru extinde
rea relațiilor comer
ciale, dezvoltarea coo
perării economice, in
dustriale și tehnico- 
științifice și a stabi
lit noi acțiuni de coo
perare in domeniile in
dustriei constructoare 
de mașini, chimiei, in
dustriei miniere, in
dustriei siderurgice, 
precum și in domeniul 
cercetării științifice.

Ca un rezultat con
cret al acestor acțiuni 
întreprinse pe plan 
guvernamental, sule de 
mii de parizieni au 
putut admira in luna 
aprilie marea expo
ziție „România ’73". 
amenajată in incinta 
tradiționalului tirg in
ternațional al Pari
sului. Se puteau vedea 
aici rezultate sugestive 
ale muncii avintate a 
poporului român — 
instalații, diferite ti
puri-de utilaje și ma
șini de înaltă teh
nicitate, inclusiv au
tomobile și alte pro
duse realizate in co
laborare cu firme 
franceze. Expoziția a 
ilustrat capacitatea e- 
conomică și tehnico- 
industrială a Româ
niei, a subliniat ideea 
că legăturile româno- 
franceze răspund inte
reselor reciproce și 
cauzei colaborării eu
ropene, dorinței celor 
două popoare de a 
adinei tradiționala 
prietenie dintre ele.

în această zi de 14 
iulie, intreaga Franță 
va evoca și omagia 
idealurile de dreptate, 
libertate și progres, 
pentru care, in urmă 
cu 184 de ani. a luptat 
eroica generație a Re
voluției franceze — 
idealuri mereu vii in 
inima poporului fran
cez.

Paul 
DIACONESCU

La Bagdad, străve
chea capitală străjuită 
de siluetele înalte ale 
curmalilor, la Mossul, 
Bassra, Kirkuk, pretu
tindeni în orașele și 
satele Irakului, se săr
bătorește astăzi cea 
dc-a 15-a aniversare a 
revoluției din 14 iulie 
1958. Acest eveniment 
deosebit in viața po
porului irakian — in 
urma căruia a fost li
chidată monarhia și 
proclamată republica 
— a deschis calea 
dezrobirii țării de sub 
dominația politică și 
economică străină, li
chidării moștenirii 
grele a trecutului, 
dezvoltării poporului 
pe un făgaș de pro
gres și prosperitate. 
Aniversarea Zilei na
ționale a Irakului 
coincide și cu împli
nirea a 5 ani de la 
preluarea puterii, in 
17 iulie 1968. de către 
Partidul socialist arab 
Baas, forța diriguitoa
re a actualului regim 
irakian.

Leagăn al unei ci
vilizații milenare, pă- 
mintul antiefei Meso- 
potamii cunoaște, în 
vremurile noastre, o 
adevărată renaștere, 
oamenii acestor me
leaguri străduindu-se 
să-și clădească o viață 
nouă, mai bună, prin 
valorificarea suverană 
a bogățiilor naturale 
ale țării.

Intr-adevăr, Irakul 
dispune de largi re
surse ale solului și 
subsolului. O rețea 
hidrografică bazată pe 
debitul bogat de apă 
al fluviilor Tigru și 
Eufrat fertilizează o 
bună parte din terenu
rile cultivabile, dînd

posibilitate dezvoltării 
unui sector agricol 
capabil să producă im
portante cantități de 
fructe și cereale, in 
primul rînd curmale ; 
cele 335 000 tone ce se 
culeg anual reprezin
tă 36 la sută din pro
ducția mondială.

Principalele bogății 
ale subsolului irakian 
sint petrolul și sulful. 
Cu o producție anuală 
de 70 milioane de 
tone, Irakul se situea
ză printre principalele 
țări producătoare de 
petrol ale lumii. A- 
ceastă importantă a- 
vuție națională se 
afla, pină nu de 
mult, aproape in între
gime în miinile unor 
companii străine. Na
ționalizarea bunurilor 
lui „Iraq Petroleum 
Co." in iunie 1972 a re
dat Irakului principala 
sa bogăție naturală. 
Tot în cursul anului 
trecut a început ex
ploatarea, de către o 
societate de stat, a 
minereului de sulf, ce 
se găsește în impor
tante cantități.

Paralel cu eforturile
de dezvoltare econo
mică au fost între
prinse largi 
domeniul 
cultural, 
construite 
ani multe

acțiuni in 
social și 
Au fost 
în acești 
școli, a-

șezăminte sanitare și 
culturale, numărul ele
vilor din diverse gra
de de învățămint pu
blic fiind in continuă
creștere. Cele patru 
universități de la Bag
dad, Bassra, Mossul și 
Sulamanya pregătesc 
anual zeci de mii de 
cadre pentru nevoile 
acestei țări de 10 mi
lioane de locuitori.

Țărănimea, beneficia
ră a unei cuprinză
toare reforme agrare, 
se bucură de o aten
ție deosebită din par
tea guvernului.

Realizările obținute 
de poporul irakian in 
acești ani de prefaceri 
structurale au fost și 
sint urmărite cu deo
sebit interes și sim
patie de poporul ro
mân. prieten sincer al 
popoarelor arabe, spri
jinitor activ al luptei 
acestora pentru întă
rirea independenței și 
suveranității naționa
le, pentru dezvoltarea 
economică și socială. 
Se poate constata cu 
satisfacție că legături
le de prietenie șl co
laborare dintre po
poarele român și ira
kian se dezvoltă pc 
multiple planuri. După 
cum se știe, președin
tele Consiliului de Stat 
al Republicii Socia
liste România, Nicolae i 
Ceaușescu, a adresat 
recent președintelui 
Republicii Irak, Ah
med Hassan Al-Bakr, 
invitația de a face o 
vizită oficială in tara 
noastră, invitație ce a 
fost acceptată cu plă
cere, data vizitei ur- 
minda fi stabilită ul
terior, pe cale diplo
matică.

Sărbătoarea Zilei 
naționale a Irakului 
oferă poporului român 
prilejul de a-și expri
ma, incă o dată, sen
timentele de prie
tenie față de po
porul irakian, urindu-i 
să dobindească uoi și 
importante succese pe 
calea dezvoltării ge
nerale a țării.

Crăciun 
IONESCU

Plecarea la Bagdad a unei delegații 
guvernamentale române

La invitația guvernului irakian, 
vineri dimineața a plecat la Bagdad 
o delegație guvernamentală română, 
condusă de Teodor Vasiliu, ministrul 
justiției, care va participa la festivi
tățile organizate cu prilejul sărbă
torii naționale a acestei țări.

Pe aeroportul internațional Oto-

poni, delegația a fost condusă de 
Nicolae Ghenea, adjunct al minis
trului afacerilor externe, de alte 
persoane oficiale. A fost de față 
Salah Eddin I. Al-Shcikhll, insftrci- 
nat cu afaceri ad-interim al Repu
blicii Irak la București.

(Agerpres)
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Ieri în țară : tn Banat. Crișana. 
Maramureș, zona de deal și de mun
te și Transilvania, vremea a fost in
stabilă, cu cerul temporar noros și cu 
averse locale de ploaie, însoțite frec
vent de descărcări electrice. In cele
lalte regiuni, cerul a fost variabil, 
Vîntul a suflat slab pină la potrivit. 
Temperatura aerului la ora 14 oscila 
între 16 grade la Huedin și 29 de gra
de la Măicănești. Izolat, in depresiu
nile din estul Transilvaniei, s-a sem

nalat grindină. In București : Cerul 
a fost variabil. Temporar a plouat. 
Vîntul a sullat slab pină la potrivit. 
Temperatura maximă a lost de 27 de 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
15, 16 și 17 iulie. în țară : Vreme in 
curs de încălzire. Cerul va fi variabil. 
Unele innorări se vor semnala in 
vestul țării, unde vor cădea ploi de 
scurtă durată. In rest, averse izolate. 
Vint potrivit. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse intre 12 și 20 grade, 
iar maximele vor oscila între 24 și 
34 de grade. în București': Vreme in 
curs de încălzire. Cerul va fi varia
bil. favorabil ploii de scurtă durată, 
după-amiaza. Vint potrivit. Tempe
ratura in creștere.
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TENIS:

Echipa României pentru partida
cu Noua Zeelandă

-I

Din deșeuri-200 de produse
deosebit de utile

PITEȘTI (Corespondentul 
„Scînteii", Gheorghe Cîrstea). — 
La Combinatul de prelucrare a 
lemnului de la Pitești se acordă 
o mare atenție valorificării de
șeurilor rezultate din procesul 
de industrializare a masei lem- 

se 
de 

in
și

noase. Din aceste deșeuri 
realizează o gamă variată 
circa 200 produse, de un larg 
teres pentru întreprinderi 
cetățeni. Valoarea produselor
așa-zise nenominalizate se ri
dică anul acesta la peste 60 mi-

lioane lei. Intre produse amin
tim : panouri și șarpante pentru 
pătule și barăci, ulucă, șiță și 
ambalaje realizate din capete 
de bușteni, cozi pentru lopeți și 
doage pentru butoaie, diferite 
obiecte de mic mobilier : cuiere, 
galerii, etajere etc. întreprinde
rile economice interesate 
face direct combinatului 
menzile de cumpărare a i 
astfel de produse. Vînzarea 
tre populație a produselor 
face prin magazinele O.C.L. 
ale cooperației de consum.

pot 
co- 

unor 
i că- 

se 
Și

r

i
i

popasurilor

terasă, specializat, în- 
in frigărui combinate.

Traseul

Șoseaua internațională E-15, 
Cluj—Oradea, poate fi denumi
tă pe drept cuvînt un traseu al 
popasurilor turistice. De curînd, 
la km. 21. intr-un peisaj natu
ral odihnitor, s-a deschis o nouă 
unitate turistică a cooperației de 
consum din județul Cluj. Aici 
funcționează un restaurant cu 
90 de locuri și o terasă cu 120 
de locuri. De asemenea, unita
tea dispune și de un camping cu 
48 de locuri în căsuțe, prevăzute 
cu băi, grup social, loc de par
care asfaltat cu două piste pen
tru autoturisme și altul pentru 
autocamioane. In continuare, se 
vor amenaja terenuri de sport.

Pe același traseu, la Izvorul 
Crișului, funcționează un restau
rant cu 
deosebi,
Oaspeții care poposesc aici pot 
fi cazați in căsuțe. In continua
rea traseului spre Oradea, cei 
dornici pot poposi în orașul Hue
din, unde funcționează un res
taurant, o cofetărie și o plăcin
tărie de curînd renovată, la su- 
permagazinul cooperației cu 
restaurant de la Ciucea.

în prezent, organele coopera
ției de consum slnt preocupate 
de amenajarea unei unități tu
ristice la intrarea in Munții 
Apuseni dinspre Turda, minu
nat loc de agrement, a unei ca
bane turistice la Călâțele și a 
alteia in zona Sistemului hidro
energetic de pe Someș, la noul 
Beliș.

Alexandru MUREȘA.N
corespondentul „Scînteii

Cură" de modernizare in stațiunile
balneo - climaterica Homorod

și Rodbav
Stațiunile balneo-climaterice 

de la Homorod și Rodbav, din 
județul Brașov, au o vechime de 
aproape 100 de ani. Dar, în ciu
da valorii terapeutice ridicate a 
apelor lor, Indicate in tratarea 
afecțiunilor ginecologice, ale a- 
paratului locomotor și ale sis
temului nervos periferic, cele 2 
stațiuni, lipsite mult timp de a- 
menajări adecvate, au cunoscut 
un neindreptățit anonimat.

Măsurile luate in ultima vre
me de Oficiul județean de tu
rism Brașov pentru moderniza
rea lor au avut darul să pună 
in valoare aceste neprețuite iz
voare de sănătate. In cursul 
ultimilor doi ani, la Homorod a 
fost renovat și mărit cu încă 30 
de locuri pavilionul de cazare 
nr. 1. Aici a fost introdusă apa 
curentă, caldă și rece, în camere, 
iar la parter s-a amenajat o 
sală de mese. Pavilionul de 
tratamente a fost și el moderni
zat și echipat cu instalații pen
tru băi calde cu apă minerală și 
nămol. Aspectul blocului ali
mentar s-a schimbat și el in 
întregime în urma lucrărilor de 
modernizare a bucătăriei (care 
a fost dotată cu sobe electrice), 
a restaurantului și sălii de mese. 
Pentru dezvoltarea viitoare a 
stațiunii, aici s-au desfășurat

ample lucrări de alimentare cu 
apă potabilă din sursa orașului 
Rupea, precum și de introduce
re a încălzirii centrale. In anii 
viitori se va trece la renovarea 
pavilionului de cazare nr. 2. 
vor fi efectuate o serie de alte 
amenajări pentru împachetări cu 
nămol.

Lucrări similare au fost efec
tuate in ultimul timp și la Rod
bav. Tn primul rind, a fost dală 
in folosință rețeaua de alimen
tare cu apă a stațiunii; a fost 
modernizat pavilionul de cazare, 
care dispune acum de apă cu
rentă in camere și încălzire 
centrală. Blocul alimentar a fost 
și aici complet renovat, amena- 
findu-se o nouă și splendidă 
sală de mese. De asemenea, s-a 
mai amenajat un club, unde cei 
veniți la tratament au posibili
tatea să-și petreacă o parte din 
timpul liber. Alte lucrări aflate 
in curs de execuție se vor ter
mina pină la sfirșitul acestui an.

Introducerea încălzirii centra
le in stațiunile de la Homorod 
și Rodbav au creat condiții ca, 
incă din acest an, să se poată 
trece la permanentizarea activi
tății lor.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii

La sfîrșitul săptâminii viitoare (20, 
21 și 22 iulie) urmează a avea loc 
— la București — partida de tenis 
România — Noua Zeelandă. semi
finală a zonei europene (grupa A) 
din cadrul „Cupei Davis". In vede
rea acestei intilniri, ieri a fost sta
bilită echipa națională a României. 
„Cei patru" sint Ilie Năstase, Toma 
Ovici, Ion Sântei și Viorel Marcu.

★
tn sferturile de finală ale probei 

de simplu bărbați din cadrul cam

pionatelor internaționale de tenis ale 
Elveției, care se dispută la Gstaad, 
Ilie Năstase l-a invlns, ieri, cu 6—4, 
4—6, 6—0 pe Brian Fairlie (Noua 
Zeelandă). In semifinale, Năstase il 
va întilni pe francezul Proisy.

La Sofia, in cadrul Balcaniadei de 
tenis, selecționata masculinii a Româ
niei a Învins cu 2—1 echipa Bulga
riei. în concursul feminin, echipa 
României a ciștigat cu 3-^-0 meciul 
susținut in compania reprezentativei 
Turciei.

In citeva
• BASCHET. — A început turneul 

internațional feminin de la Messina, 
tn primul joc, echipa Italiei a în
vins, după prelungiri, cu 56—55 
(31—31, 51—51) echipa României. Se
lecționata R. P. Chineze a dispus cu 
58—46 (24—28) de echipa Iugosla
viei.

• AL 50-LEA DERBY DE TRAP 
va avea loc miine dimineață (ora 
9,15) pe hipodromul din Ploiești. 
Cursa reunește 11 cai de 4 ani și 
se va desfășura pe distanța de 2 800 
m. Se impun atenției Senzația (re
cord 1'24,5 — conducător M. Ștel’ă- 
nescu) și Gabarit (record 1'24,9 — 
conducător V. Gheorghe), provenind 
de la herghelia Dor Mărunt.

• NATAȚIE. Un nou record româ
nesc. în cea de-a doua zi a con
cursului de inot de la Syracusa, Ma
rian Slavic a ciștigat proba de 200 m 
liber cu timpul de 2’00” 3'10. In pro
ba feminină de 200 ni fluture, Anca 
Groza s-a clasat pe locul doi. cu 
timpul de 2’26” 4/10 (nou record al 
României). Victoria a revenit italien
ce! Novella Caligaris — 2'23” (nou 
record al Italiei).

• ȘAH. Echipa noastră... printre 
codașe la campionatul european mas
culin. — Turneul final al campiona
tului european de șah pe echipe a 
continuat la Bath (Anglia) cu dispu
tarea partidelor Întrerupte. Iată re
zultatele definitive ale întîlnirilor 
din runda a 6-a : Iugoslavia—Anglia 
4,5—3.5 ; Polonia—România 5,5—2,5 ; 
Elveția — Ungaria 4,5—3,5. înaintea 
ultimei runde, în clasament conduce 
U.R.S.S. (35,5 puncte), urmată de Un
garia (30 p). Echipa noastră se află 
pe penultimul loc (cu 18 p). In ulti
ma rundă, echipa României intilnește

rinduri
selecționata Elveției (ultima clasată, 
cu 17,5 p).
• SCRIMA. Penultima probă a C.M. 

de Ia GOteborg. — Proba feminină de 
floretă pe echipe din cadrul cam
pionatelor mondiale de scrimă de la 
Gdteborg a fost ciștigală de selecțio
nata Ungariei, care a întrecut in fi
nală cu 8—7 formația U.R.S.S. După 
cum s-a anunțat, medalia de bronz 
a revenit echipei României.

• ATLETISM. „Scor egal" in me
ciul R.F.G.—S.U.A. — Desfășurată pe 
stadionul olimpic din Milnchen, dubla 
intilnire de atletism dintre selecțio
natele S.U.A. și R.F. Germania s-a 
încheiat cu victoria oaspeților la mas
culin (122—101 puncte) și a gazdelor 
la feminin f85—50 puncte).

• CICLISM. — A inceput „Cupa 
Clbo", Prima etapă a competiției ci
cliste „Cupa Cibo", disputată pc tra
seul Brașov-Făgăraș-I’oiana Brașov 
(147 km), a fost ciștigată de dinamq- 
vistul Vasile Selejan, cronometrat cu 
timpul de 3h 47’. La 34” au sosit 
V. Budea și V. Murlneanu.

9 POLO PE APĂ. Ieri in „Cupa 
Bucurcștiului". — Meciurile din ziua 
a treia a turneului internațional de 
polo pe apă, care se desfășoară la ba
zinul Dinamo din Capitală, s-au în
cheiat cu următoarele rezultate : R<>- 
nrănia-Spania 7—2 (3—0, 1—1, 2—1,
1—0) ; Ungaria-România (juniori) 
7—5 (4—0, 1—0, 1—2, 1—3) ; Olanda- 
Polonla 10—2 (0—1, 3—1, 2—0, 5—0). 
Competiția continuă azi după-amiază 
de la ora 17.

• Vineri, in- cadrul campionatelor 
de inot ale R. D. Germane, Kornelia 
Ender (in vjrstă de numai 14 ani) a 
stabilit un nou record mondial in 
proba de 100 m liber ; 58” 25/100.i



Președintele și vicepreședintele 
Argentinei și-au prezentat demisia 
® PRIN ACEASTĂ ACȚIUNE, SE INTENȚIONEAZĂ FACILI
TAREA REVENIRII FOSTULUI PREȘEDINTE JUAN PERON 

LA CONDUCEREA STATULUI

Comunicat comun 
iugoslavo-ungar

O declarație a președintelui Salvador Allende

PROTOCOL ROMANO-ALGERIAN
privind dezvoltarea colaborării

în domeniul învățământului

BUENOS AIRES 13 (Agerpres). — 
Președintele Argentinei, ' Hector 
Campora, precum și vicepreședintele. 
Vicente Solano Lima, și-au prezen
tat vineri demisia Congresului tării.

Luind cuvintul in fața deputaților 
și senatorilor, reuniți in clădirea gu
vernamentală — Casa Rosada — 
Hector Campora a arătat că a adop
tat această decizie din proprie ini

țiativă. considerind că ..prerogativele 
conducerii trebuie să revină. în mod 
normal, liderului mișcării justiția- 
liste". Această demisie — a spus el 
— era. de altfel, cuprinsă in progra
mul privind reîntoarcerea la condu
cere a generalului Juan Peron. Tot
odată. el a arătat că „în citeva zile 
•Juan Peron se va afla la conducerea 
guvernului argentinean".

SENATORUL FULBRIGHT:

„SCHIMBURILE ECONOMICE CULTIVA 
ÎNCREDEREA INTRE STATE"

WASHINGTON 13 (Corespondență 
de la C. Alexandroaie) : La o sesiune 
a Asociației cercurilor financiaro- 
bancare americane, senatorul William 
Fulbright, președintele Comitetului 
senatorial pentru relații externe, s-a 
pronunțat în favoarea extinderii re
lațiilor comerciale Est-Vest. eviden
țiind, totodată, necesitatea înlăturării 
oricăror condiții în vederoa realizării 
acestui scop. „în cazul însoțirii tran
zacțiilor economice de condiții poli
tice. nu poate exista nici comerț și 
nici destindere", a arătat el. subli
niind că „nu există un alt domeniu 
mai promițător pentru cultivarea în
crederii între state decît ccl al schim
burilor comerciale și investițiilor". 
Senatorul a precizat că „avantajele

politice ale schimburilor comerciale 
sînt reciproce... ca atare nici una din 
părți nu poate pretinde beneficii po
litice ca preț ai colaborării pe plan 
economie".

în încheiere, William Fulbright a 
cerut oamenilor de afaceri și cercuri
lor financiaro-bancare să sprijine ac
țiunile pentru așezarea relațiilor co
merciale ale S.U.A. cu statele socia
liste pe baze nediscriminatorii, prin 
votarea de către Congres a proiec
tului de lege privind acordarea aces
tor țări a clauzei națiunii celei mai 
favorizate, spre avantajul reciproc al 
tuturor părților și spre grăbirea pa
șilor spre destindere și o mai bună 
înțelegere și încredere între stata.

BELGRAD 13 (Agerpres). — Co
municatul comun dat publicității la 
încheierea vizitei de prietenie 
goslavia a lui Jănos Kădăr, 
secretar al C.C. al P.M.S.U., 
prinsă Ia invitația lui Iosip 
Tito. președintele U.C.I. și al 
Iugoslavia, relevă că părțile au con
statat cu satisfacție că relațiile prie
tenești și colaborarea multilaterală 
dintre R.S.F.I. și R.P.U. se dezvoltă 
și se lărgesc pe baza egalității in 
drepturi și avantajului reciproc, pa
ralel cu respectarea de ambele țări 
a căilor lor specifice de construire a 
socialismului și a particularității po
zițiilor lor internaționale. Iosip Broz 
Tito și Jănos Kădăr au constatat că 
există toate condițiile pentru conso
lidarea in continuare a relațiilor 
prietenești, de bună-vecinătate, pen
tru lărgirea colaborării economice, 
științifice, tehnice, culturale și în 
alte domenii.

în cursul schimbului de păreri pri
vind situația internațională s-a con
statat cu satisfacție reducerea con
tinuă a încordării, consolidarea cola
borării intre țări și popoare și iot 
mai puternica afirmare a politicii 
bazate pe principiile coexistenței 
pașnice. S-a apreciat pozitiv îmbună
tățirea de pînă acum a relațiilor din 
Europa, precum și prima fază a Con
ferinței pentru securitate și coope
rare pe continent, exprimindu-se 
convingerea că au fost create prin
cipalele premise pentru colaborarea 
continuă și încununată de succes, 
pentru consolidarea păcii și a secu
rității tuturor țărilor și popoarelor 
din Europa.

Iosip Broz Tito a acceptat invita
ția de a vizita Ungaria.

în Iu- 
prim- 
intre- 

Broz 
R.S.F.

SANTIAGO DE CHILE 13 (Ager
pres). — Procesul revoluționar chi
lian are caracteristici proprii, cores
punzătoare realităților concrete din 
țara noastră — a subliniat președin
tele Salvador Allende la adunarea 
populară de la mina „El Salvador", 
organizată cu prilejul aniversării 
„Zilei demnității naționale" — eveni
ment care marchează naționalizarea 
industriei cuprifere din Chile.

Anaiizînd momentul politic actual, 
șeful statului 
imediate ale 
normalizarea 
realizarea programului Unității Popu
lare, ceea ce reclamă o conștiință 
politică clară a maselor populare și 
eforturi deosebite pentru creșterea

a arătat că sarcinile 
întregului popoi- smt 
activității productive,

producției. „Poporul a înțeles dru
mul pe care am mers și vom merge, 
dovedindu-și spiritul de luptă, ata
șamentul și încrederea față de Uni
tatea Populară. Ne vom îndeplini 
programul, oricare ar fi greutățile, 
acloplind toate măsurile necesare ini- 
potriva celor care incearcă să pro
voace un război civil în țară. Tenta
tiva de lovitură de stat de la 29 iu
nie a fost ultima etapă a unei atmo
sfere încordate, create de către sec
toarele sedițioase ale opoziției". 
„Nimeni și nimic nu va împiedica 
Chile să avanseze pe calea revolu
ției și poporul nostru va ști să-și 
păstreze unitatea", a spus in înche
iere președintele Salvador Allende.

La consultările bipartite sud-vietnameze

Demersuri ale G. R. P. pentru
progresul negocierilor

GENEVA: Palatul Națiunilor — 
un mare edificiu public european

„Săptămina

PARIS 13 (Agerpres). — I.a Paris 
a avut loc, joi. o nouă reuniune a 
Conferinței consultative a celor două 
părți sud-vietnameze. Cu acest pri
lej, șeful delegației G.R.P. al Repu
blicii Vietnamului de Sud. Nguyen 
Van Hieu, a cerut ca administrația 
de la Saigon să răspundă propuneri
lor delegației G.R.P. în comisia mi
litară mixtă bipartită pentru a putea 
fi aplicate prevederile recentului 
Comunicat comun, în special în le
gătură cu problemele cele mai urgen
te — încetarea focului și returnarea 
prizonierilor. De asemenea, Nguyen 
Van Hieu a afirmat că guvernul său 
este pregătit să țină imediat trata
tive privind problemele respectării 
stricte a încetării focului, returnării 
neîntîrziate a tuturor persoanelor

civile deținute și asigurării libertă
ților democratice ale populației.

*
Ministrul de externe al Franței, 

Michel Jobert, l-a primit pe Nguyen 
Van Hieu. Cu acest prilej, conducă
torul delegației G.R.P. al R.V.S. a 
expus ministrului francez al afaceri
lor externe poziția guvernului său 
la consultările cu partea saigoneză.

în cursul unei întrevederi cu re
prezentanții presei, Nguyen Van 
Hieu a arătat că discuțiile cu dele
gația saigoneză se află în impas, din 
cauza poziției pe care se situează 
această delegație. „Sintem hotăriți să 
ne continuăm eforturile, pentru a 
scoate din impas convorbirile" — a 
declarat conducătorul delegației Gu
vernului Revoluționar Provizoriu.

Mării Baltice"

și cercetării
ALGER 13 (Corespondență de la 

M. S. Ionescu). — Tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, ministrul e- 
ducației și invățămintului, care a 
făcut o vizită oficială în Algeria, a 
încheiat, vineri, convorbirile cu mi
nistrul algerian al invățămintului 
superior și cercetării științifice, Mo
hamed Seddik Benyahia, prin sem
narea unui protocol cuprinzind mă
suri- pentru dezvoltarea colaborării

intre România și Algeria în dome
niul invățămintului superior și cer
cetării științifice.

La solemnitatea semnării docu
mentului au luat parte Mohamed Sa
lah Dembri. secretar general al Mi
nisterului Algerian al învățămintu- 
lui Superior și Cercetării Științifi
ce. alte persoane oficiale algeriene, 
precum și ambasadorul Romanici la 
Alger, Ștefan Mihai, și membri ai 
ambasadei.

a/ P.C.R. U.R.S.S.
MOSCOVA (Corespondență de Ia 

N. Crețu). — La 13 iulie, delegația 
de activiști ai P.C.R., condusă de 
tovarășul Constantin Drăgan, mem
bru ai Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comite
tului județean Brașov al P.C.R., care 
face o vizită in schimb de experiență 
in Uniunea Sovietică, a fost primită

de I. A. Pelșe, membru a! Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S. La întâl
nire a participat și 
României la Moscova, 
drus.

Cu acest prilej a avut loc e-sron- 
vorbire, care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă calda, prietenească.

ambasadorul
Gheorgfie Ba-

A 70-A ANIVERSARE A CONGRESULUI AL DOILEA
AL P.M.S.D.R.

Ședința festivă de la Moscova
MOSCOVA 13 (Agerpres). — în 

prezența conducătorilor P.C.U.S. și 
ai guvernului sovietic, in Marele 
Palat al Kremlinului a avut loc, vi
neri, ședința festivă consacrată celei 
de-a 70-a aniversări a Congresu
lui al doilea al Partidului Mun
citoresc Social-Democrat din Rusia 
(P.M.S.D.R.), la care a fost consti
tuit partidul bolșevicilor.

Cuvintul de deschidere a fost ros-

tit de Leonid Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al l’.C.U.s., care.a e- 
vocat semnificația congresului, des
fășurat in iulie-august 1903, la carie 
a fost înființat partidul lui Lenin.

Mihail Suslov, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., a prezentat raportul „Cel 
de-al doilea congres al P.M.S.D.R. 
— eveniment de importanță mont- 
dial-istorică".

Palatul Națiunilor, în care se află 
instalat sediul Oficiului Națiunilor 
Unite de la Geneva, a trăit, cu citeva 
zile în urmă, un moment important 
în existența sa de aproape o jumă
tate de secol ■— inaugurarea unei 
noi aripi a edificiului. Odată cu a- 
ceasta, Palatul Națiunilor, a cărui 
fațadă se întinde pe o lungime de 
575 metri (față de 400 de metri în 
trecut) și avînd ca elemente princi
pale sticla, travertinul și arama, de
vine unul din cele mai mari edificii 
publice europene.

Ideea extinderii Palatului Națiuni
lor a fost evocată tot mai des. .pe 
măsură ce sediul european al O.N.U. 
dobindea, de-a lungul anilor, o pon
dere tot mai importantă în activită
țile desfășurate în cadrul organiza
ției. Numărul și amploarea diferitelor 
reuniuni internaționale ținute sub 
auspiciile O.N.U. în palatul din a- 
propierea lacului Leman au sporit, 
de la an la an, astfel încit astăzi, 
în ce privește numărul conferințelor 
Națiunilor Unite desfășurate în de
cursul a 12 luni. Geneva egalează 
New Yorkul. în 1972. de pildă, Pala
tul Națiunilor a găzduit peste 475 de 
diferite reuniuni, însumind peste 
5 000 de ședințe și la care au parti
cipat aproximativ 24 000 de delegați.

Ceremonia inaugurală a noii aripi, 
desfășurată în prezența președintelui

Confederației elvețiene, Roger Bou- 
vin. și a secretarului general al 
O.N.U.. Kurt Waldheim, a avut loc 
la șase ani de la punerea primei că
rămizi a edificiului respectiv, în care 
a fost incorporat textul Cartei Națiu
nilor Unite.

Noua aripă a palatului se compune 
din două corpuri de clădiri — una 
consacrată conferințelor internațio
nale (ce cuprinde patru săli mari de 
formă cilindrică, cu o capacitate de 
650—900 persoane, și șase săli de di
mensiuni mai mici) și celălalt, un 
edificiu de șapte etaje, în care sînt 
instalate birourile diverselor orga
nisme ale O.N.U., între care secreta
riatul U.N.C.T.A.D.. biroul din Ge
neva al P.N.U.D., biroul regional al 
U.N.I.C.E.F. etc.

Viziunea arhitectonică modernă a 
noii aripi, accentuînd latura func
țională. a ținut seama, deopotrivă, 
de integrarea armonioasă în întregul 
ansamblu al palatului. „Această con
strucție — a declarat Kurt Waldheim 
— răspunzind cerințelor crescînde ale 
organizației, ii va permite să-și înde
plinească mai bine sarcinile, al căror 
număr și importanță cresc de Ia un 
an la altul, contribuind Ia înfăptuirea 
unei lumi mai pașnice, mai drepte, 
mai fericite".

Corneliu VLAD

BERLIN 13 (Agerpres). — în ca
drul manifestărilor prilejuite de 
„Săptămina Mării Baltice", la Ros
tock, in R. D. Germană, s-au des
chis lucrările conferinței oamenilor 
muncii din țările baltice, precum și 
din Norvegia și Islanda, la care par
ticipă 645 de delegați.

Participanții, care au luat cuvintul 
în prima zi a conferinței, au relevat 
că succesele obținute in direcția 
destinderii pe continentul european 
și în întreaga lume au deschis noi 
perspective pentru activizarea miș
cării sindicale, pentru dezvoltarea 
colaborării dintre țările reprezentate 
la conferință pe planul consolidării 
păcii și securității.

Noua constituție
a R. P. Congo

BRAZZAVILLE 13 (Agerpres). — 
în Republica Populară Congo a fost 
dat publicității textul noii constituții 
a țării, aprobat cu prilejul referen
dumului popular, organizat la 24 
iunie a.c. Noua constituție a țării 
stipulează, printre altele, instituirea 
Consiliului de Stat. în frunte cu pre
ședintele Marien N’Gouabi. crearea 
Consiliului de Miniștri și instituirea 
funcției de prim-ministru.

agențiile de presă transmit
13 H ® ® O El ®

Leonid Brejnev l a primit- 
vineri, pe Hafez Ismail, consilier al 
președintelui Egiptului pentru pro
blemele securității naționale, anunță 
agenția T.A.S.S. Au fost abordate 
probleme privind relațiile sovieto- 
egiptene și situația internațională 
actuală. O atenție deosebită a fost 
acordată situației din Orientul A- 
propiat și acțiunilor în vederea re
glementării pașnice în această zonă 
a lumii.

La invitația guvernelor 
R. fi. Egipt, Israelului și Ior
daniei secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, va efectua o vizită 
în Orientul Apropiat, a declarat vi
neri un purtător de cuvint al Na
țiunilor Unite. Data vizitei urmează 
să fie stabilită ulterior, de comun 
acord cu guvernele interesate.

în S.ILfi. a lost adoptată 
hotărîrea de a crea Came
ra de comerț americano- 
SOVÎetică a anuntat> *n cadrul u-

net conferințe de presa, ministrul 
comerțului al Statelor Unite, Frede
rick Dent. Ministrul american a a- 
rătat că hotărîrea a 
urma unei întrevederi 
vut-o reprezentanți, 
companii industriale 
financiare americane,

fost luată în 
pe care au a- 

ai 24 mari 
și organizații 

, între care 
„General Electric Company", „Ge
neral Motors Corporation", „IBM 
World Trade Corporation", „Bank of 
America" și altele.

Ld invitația lui Jeno 
Fock președintele Consiliului de 

Miniștri al R. P. Ungare, primul mi
nistru al Franței, Pierre Messmer, 
va face o vizită oficială în R. P. 
Ungară, intre 18 și 20 iulie.

Prima conferință a comi
tetelor naționale pentru 
apărarea păcii din țările 
africane s’a deschis la Bamako 
(Mali). Ca invitați, la lucrări parti
cipă reprezentanți ai Organizației

unității Africane, Consiliului
Mondial al Păcii, Organizației de so
lidaritate a popoarelor afro-asiatice. 
Conferința se desfășoară pe tema : 
„Independența națională, dezvoltarea, 
cooperarea și pacea".

Evoluția pozitivă a rela
țiilor mexicano-cufeansze. 
Delegația mexicană condusă de Ho
racio Flores de la Pena, ministrul 
patrimoniului național, și-a încheiat 
vizita în Cuba. Referindu-se la e- 
voluția relațiilor dintre Mexic și 
Cuba, in cadrul unei conferințe de 
presă, Horacio Flores de la Pena 
a subliniat că această vizită a con
stituit o reafirmare a prieteniei care 
există între popoarele celor două țări 
și a deschis noi perspective îndeo
sebi în ceea ce privește colaborarea 
economică bilaterală.

Rodnicul dialog la nivel înalt ro
mâno-congolez, început anul trecut 
la Brazzaville, a continuat acum, la 
București, în cadrul vizitei oficiale 
de partid și de stat efectuate, la in
vitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliului 
de Stat al _ 
România, 
Ceaușescu, 
N’Gouabi, 
Central al
Muncii, . , _________
Populare Congo, șef al statului, îm
preună cu tovarășa Celine N’Gouabi. 
Salutată cu satisfacție de poporul 
român, această vizită se înscrie ca un 
moment de seamă, rodnic, in cursul 
continuu • ascendent al relațiilor de 
prietenie și colaborare statornicite 
între partidele, țările și popoarele 
noastre, deschide noi și largi pers
pective pentru adîncirea și diversifi
carea conlucrării româno-congoleze 
reciproc avantajoase.

Așa cum se știe, preocupindu-se 
!n mod statornic de dezvoltarea con
tinuă a raporturilor de prietenie și 
colaborare frățească cu toate țările 
socialiste. România acordă, în a- 
celași timp, o atenție deosebită in
tensificării relațiilor cu țările care 
au pășit pe calea afirmării indepen
dente și. in acest cadru, cu tinerele 
state africane. în această privință, 
vizita istorică întreprinsă anul tre
cut de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în Africa a marcat o contribuție ho- 
tăritoare în amplificarea și adînci
rea raporturilor de solidaritate mili
tantă dintre țara noastră și tinerele 
state de pe continentul african, pe
rioada care a trecut de atunci ilus
trind pe deplin caracterul ei deosebit 
de fertil. Este edificatoare în acest 
sens evoluția relațiilor dintre Româ
nia și Congo. Convorbirile româno- 
congoleze la nivel înalt, desfășurate 
într-o atmosferă de stimă și înțele
gere reciprocă, de caldă prietenie, au 
prilejuit o amplă trecere în revistă a 
relațiilor bilaterale, constatîndu-se, 
cu deplină satisfacție, că legăturile 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Congolez al Muncii, dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Congo, se întăresc 
și se dezvoltă continuu. Aceasta ser
vește atît intereselor celor două po
poare, cit și cauzei întăririi frontului 
antiimperialist, promovării idealu
rilor de libertate și independență, 
creării unui climat de destindere și

Republicii Socialiste 
și a tovarășei Elena 
de comandantul Marien 

președintele Comitetului 
Partidului Congolez al 

președintele Republicii

securitate, propice afirmării nestin
gherite a tuturor popoarelor. înfăp
tuirii năzuințelor lor de progres și 
prosperitate.

Dorința și hotărîrea celor două 
partide, țări și popoare, de a acționa 
împreună pentru împlinirea acestor 
obiective și-a găsit o concludentă ex
presie in Declarația solemnă comună 
semnată de conducătorii celor două 
state. Document de o înaltă semnifi
cație politică, declarația dă glas nă
zuințelor ce animă popoarele român 
și congolez, proclamînd principiile pe

dezvoltării contemporane a societății 
omenești.

Subliniind însemnătatea documen
tului romăno-congolez, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat : „Decla
rația solemnă pe care am semnat-o 
astăzi este un rezultai ai colaborării 
fructuoase care s-a dezvoltat in ulti
mii ani intre popoarele noastre și 
care, totodată, deschide noi perspec
tive pentru amplificarea acestor re
lații, atit în domeniul economic, teh
nic, științific, cultural, cit și în cel al 
colaborării în lupta pentru lichidarea 
cu desăvîrșire a colonialismului, a

au avut loc între miniștrii și experții 
români și congolezi cu prilejul 
vizitei și care s-au concretizat in
tr-un aidememoire asupra cooperării 
economice.

în mod firesc, problemele actuale
ale vieții internaționale au ocupat
o pondere importantă în
dialogului la nivel înalt
București, apreciindu-se că idealurile 
comune care unesc poporul român și 
poporul congolez în eforturile lor 
pentru construirea unei societăți noi, 
mai drepte, oferă posibilitatea unei 
largi conlucrări pe plan internațio-

independenței lor naționale, 
împlinirea năzuințelor lor de 
și prosperitate.

România și Congo sînt țări 
de dezvoltare și este deci

pentru, 
progres

Președintele Partidului 
Congresul Național Indian, 
Shanker Dayal Sharma, a întreprins 
o vizită oficială în R.P. Ungară, unde 
a avut convorbiri cu Jănos Kădăr, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U.. 
Pal Losonczi, președintele Consiliului 
Prezidențial, și cu alte persoane ofi
ciale, consacrate examinării evoluției 
relațiilor bilaterale, precum și a 
unor probleme internaționale actuale.

ROMA 13 (Corespondență de la R. 
Bogdan). — într-o rezoluție adoptată 
la ultima reuniune a Direcțiunii Par
tidului Comunist Italian, în legătură 
cu situația politică din țară, se arată 
că în prezent s-au creat noi posibili
tăți pe calea inițiativei și acțiunilor 
forțelor democratice și populare.

După ce evidențiază că noul gu
vern de centru-stîng i reprezintă o 
schimbare de orientare și de intenții 
politice, dar primele sale luări de 
poziție nu lasă să se întrevadă ca 
programul, in curs de pregătire, va fi 
de natură să facă fală exigențelor 
impuse de criza politică in care sd 
află țara, rezoluția subliniază că exi
gențele reale ale Italiei impun să se 
meargă înainte, către o cotitură de
mocratică. Ca partid de opoziție, 
P.C.I. își propune, de aceea, să de
termine noi deplasări in orientarea 
maselor populare, a opiniei publice. 
El va dezvolta o amplă inițiativă 
unitară, pentru a se înainta către so
luționarea marilor probleme ale vie
ții naționale. Experiența, nu numai 
din ultimul an. dar și din ultimul de
ceniu, 'arată că nu este posibil să se 
înfrunte în mod serios problemele so
cietății italiene, să fie depășite cri
zele, să se acționeze pentru avansa
rea democrației, să se guverneze în 
interesul națiunii, fără consensul șl 
angajarea clasei muncitoare și a ma
selor populare care urmează P.C.I.

cursul 
de la

ehre cele două state înțeleg să-și 
fundamenteze relațiile reciproce, ca 
și relațiile cu celelalte state : dreptul 
inalienabil al fiecărui popor de a-și 
alege sistemul său politic, economic 
și social : independența și suverani
tatea națională ; dreptul de a dispu
ne de resursele naturale conform in
tereselor naționale ; deplina egalitate 
între state ; dreptul de a participa la 
rezolvarea problemelor internaționale 
de interes comun ; avantajul re
ciproc ; cooperarea în scopul men
ținerii păcii ; accesul nestinghe
rit la cuceririle științei și teh
nicii mondiale ; neamestecul in 
treburile interne ; inviolabilitatea 
frontierelor ; abținerea de la fo
losirea forței sau amenințării cu 
forța ; reglementarea diferendelor 
numai prin mijloace pașnice. Decla
rația consacră în acest fel normele 
dreptului și eticii internaționale, care 
se impun cu tot mai multă vigoare, 
pe toate continentele, ca cerință e- 
sențială pentru așezarea relațiilor 
dintre toate statele pe baze noi, de
mocratice, în conformitate cu aspi
rațiile de progres ale popoarelor, ale

politicii imperialiste de forță și dic
tat".

La rindul său, președintele Marien 
N’Gouabi, apreciind că „România 
este pentru Congo mai mult decit un 
prieten privilegiat : este un prieten 
foarte sincer", a relevat că Declara
ția solemnă semnată la București 
„reprezintă un act de credință, pre
cum și voința comună a celor două 
popoare de a continua dezvoltarea 
cooperării, de a intensifica pe mai 
departe relațiile aiit de strins sta
tornicite de cîțiva ani intre România 
și Congo".

în această ambianță, convorbirile 
de la București au avut un pronunțat 
caracter de lucru, evidențiindu-se 
linii directoare pentru intensificarea 
colaborării pe bazele egalității și a- 
vantajului reciproc. Așa cum se sub
liniază în comunicatul comun, carac
terul complementar al celor două 
economii și relațiile de prietenie exis
tente asigură cadrul propice pentru 
amplificarea relațiilor de cooperare, 
mai ales în domeniile industriei, a- 
griculturii și comerțului. Valorifica
rea acestor posibilități a constituit 
obiectul convorbirilor economice care

nai. Convorbirile dintre cei doi pre
ședinți au pus in evidență necesita
tea de a se acționa perseverent în 
vederea întăririi unității frontului 
antiimperialist, factor esențial pen
tru triumful luptei 
cii imperialiste de 
tat, de amestec în 
ale statelor. Cei doi 
glas hotărîrii popoarelor român 
congolez de a acționa pentru respec
tarea dreptului imprescriptibil al 
fiecărui popor de a-și decide liber 
destinele, calea dezvoltării, subliniin- 
du-se, in acest context, imperativul 
lichidării definitive a colonialismului 
și neocolonialismului — ca una din 
sarcinile cele mai importante și mai 
urgente ale lumii contemporane — al 
abolirii politicii de apartheid și 
criminare rasială. în modul cel 
ferm, România și Congo și-au 
afirmat sprijinul și solidaritatea 
de mișcările de eliberare națională 
din țările aflate încă sub dominația 
colonială și care au dreptul inalie
nabil la autoapărare și neatîrnare, 
ca și față de lupta statelor și po
poarelor din Africa și celelalte re
giuni ale lumii pentru consolidarea

împotriva politi- 
dominație și dic- 
treburile interne 
președinți au dat 

Și

dis- 
mai 
re- 

față

în curs 
firească 

importanța care s-a acordat, în ca
drul convorbirilor, problemei redu
cerii și lichidării decalajelor econo
mice, a cărei soluționare este de un 
interes fundamental pentru întărirea 
păcii și securității internaționale, 
pentru asigurarea progresului între
gii omeniri. în acest context, pre
zintă o deosebită valoare reafirma
rea tezei privind primatul efortului 
propriu, paralel cu asigurarea unui 
sprijin mai activ din partea țărilor 
dezvoltate fată de cele în curs de 
dezvoltare, indiferent de orînduirea 
socială sau zona din care fac parte, 
și realizarea unei largi cooperări in
ternaționale, liberă de orice bariere 
sau măsuri discriminatorii.

Trecerea în revistă a probleme
lor internaționale a relevat, tot
odată, efectul pozitiv pe care l-ar 
avea înfăptuirea securității europe
ne, realizarea dezideratului vital al 
dezarmării generale, subliniindu-se 
importanța deosebită ce ar reveni 
în acest sens recunoașterii și respec
tării Africii ca zonă denuclearizată 
și transformării Balcanilor într-o 
regiune a păcii și bunei înțelegeri, 
lipsită de arme nucleare.

Prin întreaga desfășurare, prin do
cumentele semnate, prin concluziile 
puse în evidență, vizita președintelui 
Marien N’Gouabi reprezintă, in mod 
incontestabil, o etapă nouă, superi
oară în cursul ascendent al raportu
rilor româno-congoleze, ilustrind, o 
dată în plus, rodnicia contactelor 
dintre factorii de răspundere, practi
că promovată cu atita consecvență 
de România socialistă. Este o nouă 
confirmare a justeții politicii parti
dului și statului nostru de întărire a 
solidarității cu popoarele Africii noi, 
o ilustrare vie a simpatiei de care 
se bucură țara noastră pe acest con
tinent.

Opinia publică din țara noastră 
își exprimă satisfacția față de rezul
tatele acestei vizite, considerind că 
dialogul româno-congolez la nivel 
înalt a adus o nouă și importantă 
contribuție la amplificarea și adinci- 
rea relațiilor de prietenie și colabo
rare dintre partidele, țările și po
poarele noastre, în folosul reciproc, 
al cauzei păcii și colaborării interna
ționale.

Augustin BUMBAC

„POVESTIRI 
DIN ROMANIA"

Sub titlul „Povestiri 
România", in editura „La < 
Ciencia" din Barcelona a 
rut un volum de povestiri 
Ion Creangă. De asemenea, 
ditura „Doncel" din Madrid 
scos de sub tipar un volum 
legende și basme populare 
mânești sub titlul „Unde a trăit 
Zamolxe".
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SEARA CULTURALA ' 
ROMANEASCA 

LA NAGOYA
Filiala din Nagoya a Asocia

ției de prietenie Japonia-Româ- 
nia a organizat o seară culturală 
românească, in cadrul căreia 
profesorul universitar Naka
yama Takeo, de la facultatea de 
științe juridice a Universității 
Meijo, a împărtășit din impre
siile culese în timpul vizitei pe 
care a intreprins-o anul trecut 

noastră.

Cursul dolarului a scăzut, joi, pe ansamblul piețelor occidentale. în 
ciuda persistenței zvonurilor privind intervenția concertată a băncilor 
centrale în sprijinul monedei S.U.A. Singura excepție la această ten
dință a constituit-o bursa din Frankfurt pe Main (R.F.G.) unde pari
tatea monedei americane a fost la închidere de 2.3 850 mărci, față de 
2,3 710 mărci la jumătatea zilei. în capitala britanică, lira sterlină a 
coborit in raport cu majoritatea monedelor occidentale, după o ame
liorare de scurtă durată. Paritatea lirei la închidere era de 2,5 433 do
lari, cu 30 cenți sub nivelul de miercuri. Ca un reflex al modificărilor 
intervenite în cursurile valutelor, cursul aurului a sporit, prețul un
ciei fiind pe piața londoneză de 120.75 dolari (față de 118,75 dolari eu 
o zi înainte). în fotografie : Agitație la Bursa de schimburi valutare 

din Tokio după ultimele scăderi ale cursului dolarului.

HEDACTIA ȘI ADMINISTRAȚIA s București. Piața Sclnteil, Te). 17 60 10. 17 60 20 Abonamentele se fac la oficiile poștale șl difuzorU din întreprinderi »! instituții Din străinătate, abonamentele M Iac prin „ROMPRESFILATEInlA« București — 
Calea Grlvițel nr. S4—66 P.O.B, — N01. Tiparul e Combinatul Poligrafic CASA SCINTEII 44 SC»


