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Hotărîrea din 13 iulie a Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, a Consiliului Suprem al Dezvoltării 

Economice și Sociale și a Consiliului de Miniștri 
in atenția opiniei publice

Deplină aprobare însoțită de preocuparea 
de a da o utilizare eficientă noilor resurse 

pentru progresul economiei naționale 
și bunăstarea tuturor 

în pagina a li-a

Sub semnul voinței co

mune de a întări prie

tenia, de a dezvolta și

mai mult colaborarea

multilaterală româno-

iugoslavă, continuînd

seria tradiționalelor și

fructuoaselor reuniuni,

a început ieri la Brioni

Intîlnirea de lucru dintre tovarășii
Nicolae Ceaușescu și losip Broz Tito

Despre noua majorare a salariilor
PE MARGINEA RECENTEI HOTĂRÎRI AU CUVÎNTUL 

SPECIALIȘTII:
@ Cine beneficiază de actuala majorare ® Raportul 
dintre plafonul salariilor și drepturile cuvenite unor cate
gorii de salariați H Cum se acordă compensațiile lunare

BRIONI 15. — Corespondentul
Agerpres, Simion Morcovescu,
transmite 1 Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, împre
ună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
a sosit duminică la amiază la 
Brioni. într-o vizită prietenească, la 
invitația tovarășului losip Broz 
Tito. președintele Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, pre- 

* ședințele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

La ora 11.00, avionul special cu 
care a călătorit tovarășul Nicolae 
Ceaușescu aterizează pe aeroportul 
din Pola. important centru cultural 
și economic al Istriei, care s-a pre
gătit să întîmpine sărbătorește pe 
solii poporului român. Aeroportul 
este împodobit cu drapelele de stat 
ale României și Iugoslaviei. La co- 
borirea din avion, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sint salutați de Stane 
Dolanț, secretarul Biroului Executiv 
al Prezidiului U.C.I., Gemal Biedici, 
președintele Consiliului Executiv 
Federal, cu soția. împreună cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu au sosit to
varășii Ion Gheorghe Maurer, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului de 
Miniștri. Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Emil Drăgănescu, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președin
tele părții române in Comisia 
mixtă româno-iugoslavă de cola
borare economică. Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R.. George 
Macovescu. membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor externe.

Pe aeroport se aflau Miloș Mi- 
nici, vicepreședinte al Consiliului 
Executiv Federal, secretar federal 
pentru afacerile externe, Milka 

Planinț, președintele C.C. al Uni
unii Comuniștilor din Croația, Ti
homir Vlaskalici. președintele C.C. 
al Uniunii Comuniștilor din Serbia, 
Dușan Gligorievici, membru al 
Consiliului Executiv Federal, pre
ședintele părții iugoslave în Comi
sia mixtă de colaborare economică, 
și alte persoane oficiale. Erau, de 
asemenea, prezenți ambasadorul 
României la Belgrad. Vasile Șan- 
dru, și ambasadorul Iugoslaviei la 
București, Iso Njegovan.

Fanfara militară intonează imnu
rile de stat ale României și Iu
goslaviei, în timp ce se trag,' în 
semn de salut, salve de tun. După 
primirea raportului comandantului 
companiei de onoare a marinei mi
litare aliniate pe aeroport, tovară
șul Nicolae Ceaușescu împreună 
cu tovarășul Stane Dolanț trec în 
revistă compania de onoare.

De la aeroport, cortegiul oficial 
se îndreaptă spre portul din Pola. 
unde oaspeții români se îmbarcă 
pe nava „Podgorka“, care, flancată 
de două vedete rapide, se în
dreaptă spre Brioni.

La debarcaderul din Brioni, în 
întimpinarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu și a persoanelor care-1 
însoțesc pe conducătorul partidului 
și statului nostru au venit tovară
șul losip Broz Tito împreună cu 
tovarășa Iovanka Broz și tovară
șii lure Bilici. membru al Birou
lui Executiv al Prezidiului U.C.I., 
Aleksandar Sokoraț. șeful cabinetu
lui președintelui republicii, și alte 
persoane oficiale iugoslave.

La coborîrea de pe navă, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și losip 
Broz Tito iși string mina cu căl
dură, se îmbrățișează. Cei doi șefi 
de stat au trecut apoi in revistă 
garda de onoare aliniată la debar
cader, după care, intr-o ma
șină deschisă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost conduși la reșe
dința ce le-a fost rezervată pe 
timpul șederii la Brioni.

CONVORBIRI OF
Duminică după-amiază, la Vila 

Alba, de la Brioni, au început con
vorbirile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, și tovarășul losip 
Broz Tito. președintele R.S.F. Iugo
slavia, președintele Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia.

Din partea română, la convorbiri 
au participat tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele Consi
liului de Miniștri, Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R.. secretar al C.C. al P.C.R., 
Emil Drăgănescu, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R.. 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele părții române in 
Comisia mixtă de colaborare econo
mică. Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R.. George Macovescu. membru 
al C.C. al P.C.R.. ministrul afacerilor 
externe. Vasile Șandru, ambasadorul 
României în Iugoslavia, și Constan
tin Mitea. membru al C.C. al P.C.R., 
consilier al președintelui Consiliului 
de Stat.

Din partea iugoslavă au participat 
Stane Dolanț, secretarul Biroului E- 
xecutiv al Prezidiului U.C.I.. Gemal 
Biedici. președintele Consiliului Exe
cutiv Federal. Iure Bilici, membru 
al Biroului Executiv al Prezidiului 
U.C.I., Miloș Minici, vicepreședinte al 
Consiliului Executiv Federal, secretar 
federal penliru afacerile externe, Mil
ka Planinț, președintele C.C. al U.C. 
din Croația. Tihomir Vlaskalici. pre
ședintele C.C. al U.C. din Serbia, 
Dușan Gligorievici. membru al Con
siliului Executiv Federal, președin
tele părții iugoslave in Comisia mix
tă de colaborare economică, Raif Diz- 
darevici. adjunct al secretarului fe
deral pentru afacerile externe, Ignaț 
Golob, șeful Secției pentru relațiile 
internaționale a Prezidiului U.C.I., 

Iso Njegovan, ambasadorul Iugo
slaviei in România, Aleksandar So
koraț, șeful cabinetului președintelui 
republicii, și Miloș Melovski, consi
lier al președintelui republicii pentru 
probleme de politică externă.

Cei doi conducători de partid și de 
stat s-au informat reciproc asupra 
mersului construcției socialiste din 
țările lor. A fost examinat stadiul 
relațiilor dintre Republica Socialistă 
Romania și Republica Socialistă Fe
derativă Iugoslavia, dintre Partidul

ICIALE
Comunist Român și Uniunea Comu
niștilor din Iugoslavia, subliniindu-oe 
cu satisfacție evoluția continuu as
cendentă a acestora. A fost exprimată 
dorința comună de a acționa pentru 
extinderea in continuare — pe mul
tiple planuri — a acestor relații, în 
interesul reciproc al popoarelor celor 
două, țări, al cauzei păcii și socia
lismului.

Convorbirile s-au desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă prietenie și cor
dialitate tovărășească.

Este binecunoscut că preocuparea 
fundamentală a partidului nostru, 
țelul suprem al politicii sale, 
sensul a tot ceea ce se infăptuiește 
in țara noastră sint creșterea bună
stării materiale și spirituale a mase
lor, satisfacerea cit mai deplină a 
nevoilor întregului popor. Consec
vența cu care partidul acționează 
pentru atingerea acestui țel și-a gă
sit o nouă și puternică ilustrare in 
documentele ședinței comune a Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, a Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale 
și a Consiliului de Miniștri care a 
adoptat un ansamblu de măsuri de 
excepțională importanță pentru rea
lizarea obiectivelor stabilite de Con
gresul al X-lea și Conferința Națio
nală ale partidului referitoare la creș
terea continuă a nivelului de trai.

In cadrul acestui ansamblu se în
scriu și măsurile care vizează majo
rarea salariilor pe anul 1973. Ele se 
adaugă unui larg șir de ac
țiuni inițiate de partid, în primii 
doi ani ai actualului cincinal, pe li
nia creșterii nivelului de trai, cum 
ar fi : ridicarea salariului minim pe 
economie de la 800 la 1 000 lei, ma
jorarea altor categorii de salarii mici, 
cit și a tuturor categoriilor de pen
sii, sporirea considerabilă a alocații
lor pentru copii. Toate acestea au 
fost, insoțite de numeroase alte mă
suri întreprinse pe un plan social 
extrem de larg : introducerea
pensiilor pentru bătrînețe și in
validitate, a asistenței medicale 
gratuite pentru țăranii cooperatori, 
majorarea burselor și ajutoarelor so
ciale, acordarea indemnizațiilor pen
tru mamele cu mulți copii, reducerea 
substanțială a prețurilor la o serie 
de produse industriale de larg con
sum. In același timp, cheltuielile so- 
cial-culturale ale statului s-au am
plificat simțitor.

Revenind asupra măsurii de creștere 
a salariilor se cuvine subliniată sem
nificația ei aparte :■ prin aceasta se 
încheie, potrivit hotăririlor Congresu
lui al X-lea și Conferinței Naționale, 
p'rima etapă de majorare a salariilor 
din cincinal ; această majorare ur
mează să se facă eșalonat, pe ramuri 
și activități. în intervalul 1 august — 
1 noiembrie a.c.

Deosebit de important este că de 
majorarea salariilor urmează să be
neficieze absolut toate categoriile de 
salariați din economie ce au salarii 
tarifare peste 1180 lei lunar ; deci, 
toți salariații care depășesc această 
limită vor beneficia de majorarea in
tegrală prevăzută pentru prima etapă. 
Cit privește personalul incadrat cu 
salarii între 1 000 și 1 180 lei lunar, 
care a beneficiat in anul 1972 numai 
de anumite corecturi la salariile ta

rifare. cu această ocazie va primi di
ferența de majorare prevăzută pen
tru prima etapă. Precizăm că sala
riații care înainte de 1 septembrie 
1972 au avut salarii de la 800 Ia 
1 000 lei au primit in cursul anu
lui trecut întreaga creștere pre
văzută pentru prima etapă. Majoră
rile de salarii efectuate in cursul a- 
nultii 1972, precum și cele ce urmea
ză să se acorde in intervalul 1 august- 
1 noiembrie a.c. sc înscriu în creș
terea medie a salariilor cu 8,2 la sută, 
prevăzută pentru prima etapă din a- 
cest cincinal.

Desigur, acțiunea de creștere a pă
lăriilor va continua intr-un ritlm 
mult mai accelerat in ultimii doi ani 
ai actualului cincinal, cind se va în
cheia cea de-a doua etapă a majoră
rilor. Ca urmare a creșterii salariilor 
cu peste 1G Ia sută, cit s-a prevăzut 
in plan, salariul minim din economie 
va ajunge la peste 1 100 lei lunar, iar 
salariul mediu lunar va fi la sfirșitul 
anului 1975 de 1950 Iei, nivel mult su
perior celui stabilit in planul cin
cinal.

Consecvent principiilor echității so
cialiste. partidul nostru dovedește și 
cu acest prilej o deosebită grijă pen
tru a asigura unele avantaje pentru 
categoriile de salariați cu venituri 
mai mici. In acest scop, hotărirea a- 
dopiată stipulează limpede că sala 
riații care beneficiază de transport 
la și de la locul de muncă — al cărui 
cost este suportat integral sau par
țial de unitățile productive — con
tinuă să-și mențină acest drept in 
cuantumul avut la data majorării sa
lariilor, chiar dacă salariile majorate 
vor depăși plafonul in vigoare pină 
la care se acordă abonament de 
transport. De asemenea, în toate ca
zurile in care, pe baza majorării sa
lariilor tarifare, unii salariați vor 
depăși plafoanele in raport de care 
se acordă alocația de stat pentru co
pii. ei vor beneficia în conti
nuare de acest drept. Totodată, pen
tru a veni in sprijinul salariaților cu 
salarii mai mici și care au copil in 
invățămintul de toate gradele, hotă
rirea precizează că aceștia vor putea 
beneficia de burse pentru anul șco
lar 1973—1971, potrivit reglementări
lor in vigoare, fără a se lua în con
siderare majorările de salarii apro-

partidului pentru viața de 
zi a oamenilor muncii, a

Letiția IONESCU 
director general 
Andrei BURLA 
director
Ministerul Muncii

Dineu in cinstea tovarășului Nicolae Ceausescu 
și a tovarășei Elena Ceausescu

Tovarășul Iosip Broz Tilo, cu so
ția. Iovanka Broz, a oferit seara, la 
Vila Alba, un dineu in cinstea tova
rășului Nicolae Ceaușescu și a to
varășei Elena Ceaușescu.

Din partea română au luat parte 
Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Pană, Emil Drăgănescu, Ștefan An
drei. George Macovescu și celelalte 
persoane care il însoțesc pe tovară
șul Ceaușescu in vizita in Iugoslavia.

Din partea iugoslavă au luat parte

Stane Dolanț. Gemal Biedici, cu so
ția. Miloș Minici, Milka Planinț, 
Tihomir Vlaskalici. Dușan Gligorie- 
vici șl alte persoane oficiale.

TOASTURILE ROSTITE
în pagina a lli-a

In timpul dineului, desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă. tovărășească, 
președinții Iosip Broz Tito și Nicolae 
Ceaușescu au rostit toasturi.
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Deplină aprobare insolită de preocuparea 
de a da o utilizare eficientă noilor resurse 

pentru progresul economiei naționale 
si bunăstarea tuturor

Măsuri care se răsfrîng favorabil Temeiul fiecărui 
asupra bugetului familiei noastre rind al Hotăririi

Am citit cu mult interes cuvin- 
tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in care se arată, pe înțelesul nostru, 
al tuturor, ritmul sistematic de creș
tere a veniturilor populației, creștere 
care poate fi exemplificată cu situa
ția fiecărui om al muncii. Iată, și eu 
și soția mea sintem muncitori. Ca 
urmare a primelor majorări de sa
larii din actualul cincinal, bugetul 
familiei mele s-a mărit cu încă 300 
de lei lunar (plus alocația copilului 
de 120 lei). Deoarece și eu și soția 
avem salarii relativ mici, ne dăm 
seama că vom beneficia și noi, chiar 
în prima etapă, de viitoarea majo
rare a salariilor, care va începe de 
la 1 august. Este o expresie grăitoa
re a grijii pe care o poartă partidul 
și statul pentru continua creștere a 
standardului nostru de viață. Aș vrea

să adaug citeva cuvinte și despre 
compensațiile bănești reprezentînd 
o parte din cheltuielile salariaților și 
pensionarilor determinate de majo
rarea prețurilor la carne și prepa
rate din carne. Eu cu soția vom primi 
14 lei în plus, iar pentru copil 10. 
Deci 24 de lei lunar. în aparență 
este o sumă mică, dar dacă o în
mulțesc cu 12, cite luni are anul, 
îmi dau seama că voi cîștiga în plus 
288 lei, sumă care se adaugă la bu
getul familiei.

Iată de ce îmi exprim deplina a- 
deziune față de măsurile adoptate 
recent de conducerea partidului 
nostru.

M. CRĂCIUN
cocător la Fabrica de piine 
Herăstrău

Sintem puternic stimulați să obținem 
producții sporite de carne și lapte
In cooperativa noastră, ca și in ce

lelalte unități agricole ale județului 
Neamț, există o veche tradiție și ex
periență in creșterea animalelor. Noi, 
de pildă, obținem anual din zooteh
nie. numai prin contractări de ani
male, aproape 5 milioane de lei. 
Desigur, și cheltuielile pentru reali
zarea producției sînt mari, dar ne 
străduim să rentabilizăm fermele zo
otehnice. în acest sens primim un 
puternic și important sprijin: 
prip acordarea npilpr..prețuri căre, 
pe total zootehnie, ne va permite să 
sporim veniturile cu aproape 300 mii 
de lei. Considerăm că este firesc, ni
mic mai firesc, decît să investim toți 
acești bani pentru a realiza obiecti
vul primordial al măsurilor luate de 
conducerea partidului șl statului 
nostru de a dezvolta mai rapid zo
otehnia, de a obține cantități cit mai 
mari de carne, lapte și alte produse 
de mare valoare alimentară. Avan
tajele oferite ne determină să ne în
zecim eforturile în această direcție. 
De exemplu, din îngrășătoria de ti
neret bovin vom livra animale la 
greutăți cit mai mari, de peste 340

kg. în acest mod, in condițiile noilor 
prețuri, fiecare kilogram de carne 
livrată statului pe bază de contract 
ne va aduce acum 13,25 lei, față de 
9,30 lei cit era prețul vechi.

Ne vom îndrepta atenția spre gene
ralizarea tehnologiei de creștere a 
tineretului taurin prin folosirea fu
rajului combinat pe baza unei re
țete aparținind specialiștilor de la 
Stațiunea experimentală Secuieni. 
Această tehnologie ne ajută să ob
ținem sporuri zilnice de 1,300—1,500 
kg. de fiecare animal și să scurtăm 
perioada de îngrășare cu aproape 3 
luni. Cooperatorii din comuna noas
tră sînt cointeresați să aplice în 
viață programul de creștere a pro
ducției de carne și lapte, să contri
buie la ridicarea nivelului de trai al 
țărănimii cooperatiste, la îmbunătă
țirea aprovizionării populației.

Ion PEȘCA 
președintele 
cooperativei agricole Secuieni, 
județul Neamț

Sosirea unei delegații a Partidului 
Laburist din Marea Britanie

Duminică a sosit în Capitală o 
delegație a Partidului Laburist din 
Marea Britanie care, la invitația 
C.C. al P.C.R., face o vizită in țara 
noastră. Din delegație fac parte Ja
mes Callaghan, vicepreședinte și tre
zorier al partidului, și Ronald G. 
Hayward, secretar general al Par
tidului Laburist.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de tovarășii 
Manea Mănescu, membru al Comi

tetului Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., Ghizela 
Vass, membru al C.C. al P.C.R., și 
Lucian Drăguț, vicepreședinte al 
Consiliului Central de Control Mun
citoresc al Activității Economice și 
Sociale.

Au fost prezenți însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim al Marii Britanii 
la București, Robert M. Russell, și 
membri ai ambasadei.

Plecarea comisarului general al planului 
din Franța»

Comisarul general al planului din 
Franța. Rend Montjoie, care a făcut 
o vizită în țara noastră, la invitația 
Comitetului de Stat al Planificării, a 
părăsit duminică după-amiază Ca
pitala. La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, oaspetele a fost condus de

Constantin Stanciu, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, de alte 
persoane oficiale. Erau prezenți 
Francis Levasseur, ambasadorul 
Franței la București, și membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

întoarcerea din Uniunea Sovietică 
a delegației de activiști ai P. C. R.

Delegația de activiști ai P.C.R. 
condusă de tovarășul Constantin Dra
gan, membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean Brașov al 
P.C.R.. care la invitația C.C. al 
P.C.U.S. a făcut o vizită in schimb 
de experiență in Uniunea Sovietică, 
s-a înapoiat în Capitală.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovară
șa Lina Ciobanu, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

A fost de față V. S. Tikunov, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
U.R.S.S. la București.

(Agerpres)

Ministrul federal al muncii si afacerilor sociale1
din R. F. Germania a părăsit Capitala

Duminică la amiază a părăsit Ca
pitala, plecind spre patrie, Walter 
Arendt, ministrul federal al muncii 
și afacerilor sociale din R. F. Ger
mania, care, la invitația ministrului 
muncii din țara noastră, a făcut o 
vizită in România, împreună cu un 
grup de specialiști.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de Petre 
Lupu. ministrul muncii, și de alți 
membri din conducerea ministerului.

Au fost de față dr. Erwin Wickert, 
ambasadorul Republicii Federale 
Germania la București, și membri ai 
ambasadei,

(Agerpres)

Răspunsul nostru:
Membrii cooperativei noastre agri

cole au primit cu un viu interes 
hotărîrea C.C. al P.C.R., a Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale a României și Consiliului 
de Miniștri cu privire la puternicul 
sprijin acordat pentru creșterea pro
ducției animale. înțelegem bine că 
sînt măsuri izvorîte din necesitatea 
de a se stimula dezvoltarea zooteh
niei și prin prețuri de contractare 
și achiziții care să permită acoperi
rea cheltuielilor de producție și 
realizarea unui anumit beneficiu 
unităților agricole. Bună este și 
stabilirea unei mai juste corelări in
tre prețurile la bovine și porcine și 
prețurile-de cumpărare a păsărilor. 
Eu m-am oprit mai mult la capitolul 
despre stimularea producției la lap
te de vacă, la acordarea, începind 
din acest an, a unei prime de 
0,50 lei pe litru de lapte livrat de 
către cooperativele agricole la fon
dul de stat. Această primă se va 
acorda cooperativelor care obțin o 
creștere a cantităților de lapte livra
te statului de 150 litri pe vacă, față 
de realizările anului precedent, in 
condițiile îndeplinirii planului efec
tivelor de vaci cu lapte.

faptele noastre
Sintem, aș spune, una din unită

țile de bază care aprovizionează 
Brașovul cu produse animaliere. Nu
mai de la inceputul anului, am livrat 
la fondul de stat peste 650 000 litri 
lapte și circa 140 tone carne. Ne-am 
propus să obținem în acest an veni
turi bănești în valoare de aproape 
3 milioane lei din zootehnie. Spori
rea prețurilor la contractare va 
mări mai mult veniturile noastre, 
înțelegind bine importanța indicației 
de a asigura cantități îndestulătoa
re de furaje, in ciuda condițiilor 
nefavorabile din acest an, am reu
șit să depozităm 220 tone fin de tri- 
foliene și să însilozăm 680 tone masă 
verde. Acum sînt in curs de aplicare 
măsuri pentru îmbunătățirea furajă
rii vacilor. în aceste zile reușim să 
vindem la fondul de stat cite 8,3 
litri lapte pe vacă zilnic. Ne anga
jăm să sporim această cantitate la 
circa 10 litri pe zi. Este răspunsul 
nostru ferm și imediat, prin fapte.

Mlhal GAȘPAR
brigadier zootehnic, 
cooperativa agricolă Cristian — 
Brașov

Sint inginer, om al calculului 
exact, și vreau să spun că, înainte 
de toate, din cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu mi-au rămas în
tipărite, la o primă lectură, citeva 
date și cifre care se referă îndeo
sebi la creșterea salariilor. în 1972 
s-a desfășurat, după cum se știe, 
prima etapă de majorare a salarii
lor. etapă care va continua in pe
rioada 1 august — 1 noiembrie a.c. 
De aceste majorări — așa cum se 
prevede — vor beneficia aproxima
tiv 4,6 milioane salariați, ele asigu- 
rind suplimentarea veniturilor popu
lației, la nivelul unui an, cu 6,5 mi
liarde Iei. Mai concret, in 1973 se 
va asigura un salariu real cu 4,5 la 
sută mai mare decit in anul trecut.

De remarcat că toți cei care vor 
beneficia de actualele majorări de 
salarii își vor menține în continuare 
drepturile privind alocația de stat 
pentru copii, bursele în învățămîn- 
tul de cultură generală și superior, 
transportul gratuit la și de la locul 
de muncă.

în ce s-a concretizat sporirea pu
terii de cumpărare a populației în 
ultimii ani ? în 1971 și 1972 vînză- 
rile de mărfuri au crescut cu peste 
2 miliarde lei față de prevederi.

Am beneficiat și eu — ca salariat 
în industrie — de măsurile luate de 
partid privind creșterea nivelului de 
trai al populației. Studiind noua 
hotărire, fiecare își dă seama că 
măsurile inițiate sint generate de 
interesul statornic dovedit la noi 
pentru îmbunătățirea necontenită a 
vieții omului muncii, iar ca cetățean 
al acestei țări nu pot decît să sub
scriu la traducerea în viață a mă
surilor inițiate, sporindu-mi eforturi
le in 'îndeplinirea îndatoririlor pro
fesionale.

Ing. Victoria FLOR 
întreprinderea de articole 
de sticlărie din Capitală

în prim plan - 
rentabilizarea

Pentru ca prevederile hotăririi 
conducerii partidului și statului să 
fie îndeplinite întocmai, un ' prim 
obiectiv, a cărui aplicare a început, 
urmărește asigurarea unei temeinice 
baze furajere. în afara suprafețelor 
destinate, prin planul de producție, 
cultivării furajelor, am trecut la fo
losirea tuturor terenurilor disponi
bile — curțile fermelor, livezi, dru
murile din pepiniera pomicolă, 
unde am însămînțat sfeclă fura
jeră, borceag, porumb masă verde. 
Vom mai insămînța 300 ha cu cul
turi duble. Pentru vacile de lapte 
vom organiza pe lingă fiecare fermă 
pășuni cultivate pe suprafețe de cite 
60—70 ha. Prin eliminarea cheltuieli
lor de recoltare și transport vom ob
ține o reducere a prețului de cost 
la lapte. De asemenea vom amenaja, 
în această toamnă, din fonduri de 
mică mecanizare, 2 bucătării furaje
re pentru fermele de vaci. Ne-am 
propus să ridicăm procentul de na
talitate la vaci la 85—87 la sută, față 
de 76—77 la sută în prezent. Inten
ționăm să profilăm o fermă pentru 
îngrășarea bovinelor. Pe această 
bază vom îngrășa anual 700—800 
bovine cu un tonaj de peste 300 tone 
carne. Avem obligația de a spori 
producția de carne, produs care 
pînă la aplicarea prevederilor actu
ale era nerentabil în unitatea noas
tră. Prin aceste măsuri și altele care 
sînt în studiu ponderea zootehniei în 
producția globală a întreprinderii va 
crește de la 40 la sută în prezent la 
60 la sută la sfirșitul cincinalului. 
Pentru a atinge acest obiectiv regle
mentările actuale reprezintă un sti
mulent de mare importanță.

Inq. loan CORCEA
directorul I.A.S. Aiud, județul Alba
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»» ELECTROMUREȘ“

Autoutilare,

inventivitate,

economii
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întreprinderea tîrgumureșană
i lectromureș" a devenit cunoscută și 
‘ prin acțiunile largi de autoutilare 
i cu mașini, utilaje și dispozitive ne

cesare procesului de producție. „în 
| acest sens, unitatea noastră a acu- 
. mulat o experiență bogată — ne 
' spune ing. Alexandru Gybrbiro, 
I șeful atelierului de proiectare-teh- 

nologie. Debutul acestei activități a 
I fost destul de modest. Astăzi, în 

schimb, avem un sector specializat 
' atit în compartimentul de proiec- 
| tare-pregătire, cit și in execuție, 

volumul lucrărilor, precum și ni- 
I velul tehnic de execuție fiind in- 
( comparabil mai ridicate". Valoarea 

utilajelor executate în ultimii 10 
ani în cadrul întreprinderii se ri
dică la zeci de milioane lei, de- 
terminind totodată însemnate e- 
conomii de fonduri valutare. Prin
tre altele, aici au fost realizate tre- 
filoare de sîrmă de cupru, mașini 

doafeefe, mașini de bobinat, de e- 
cranat cabluri coaxiale, linii com
plexe de izolare a conductorilor cu 
mase plastice, instalații de galvani- 
zat, benzi de montaj și diferite 
instalații de ridicat și transport in
tern etc.

De o apreciere unanimă se bucură 
mașinile și instalația completă de 
fabricat fire leonice, realizate, de 
asemenea, cu forțe proprii. In mo
mentul de față aceste utilaje asi
gură o gamă întreagă de fire leonice 
care intră in componența conduc
torilor electrici de mare finețe. In 
scurt timp vor putea fi scoase pe 
piață cordoane telefonice extensi
bile, în noi variante, cu fir leonic 
îmbunătățit.

în secția electrocalorice sint in 
'curs de finalizare utilajele pentru . 
) mecanizarea procesului de produc- ) 
Iție a elementelor de încălzitoare 
. tubulare. In urma efectuării lor, ca- 
ipacitatea actuală a secției va crește 
^de 4 ori. Dar dincolo de eficiența 
<sa economică propriu-zisă, autouti- 
rlarea se dovedește a fi și una din 
^direcțiile principale care polarizea
ză fantezia, spiritul de inventivitate 
al cadrelor cu experiență din între
prindere. La „Electromureș" au luat 
ființă două colective de muncitori, 
ajutate de cadre tehnice și ingine
rești, care în afara orelor de ser
viciu concep și realizează utilajele 
solicitate de producție. Pînă în pre
zent, aceste colective au rezolvat 20 
de teme, aducînd economii în va
loare de peste 15 milioane de lei.

începind din acest an, sectorul de 
autoutilare al întreprinderii va exe
cuta majoritatea utilajelor necesare 
pentru dublarea capacității de pro
ducție la fabrica de conductori, 
precum și pentru dezvoltarea capa
cității fabricii de produse electro
calorice.

„E-

• CAMPIONATE»COMPETITII
POLO PE APA 

„Cupa Bucureștiului" 
a rămas la București

Echipele de polo pe apă ale Româ
niei și Ungariei și-au disputat ieri la 
amiază trofeul celei de-a IX-a ediții 
a „Cupei Bucureștiului", competiție 
la care au mai fost prezente selec
ționatele Olandei. Spaniei, Poloniei 
și. in afară de concurs, echipa noas
tră de juniori.

Poloiștii români, in vervă deose
bită, au realizat o nouă victorie. 
Despre succesul de ieri, despre com
petiție în general i-am solicitat ci
teva păreri’ antrenorului federal 
Cornel Mărculescu.

— Ne bucurăm, desigur, că trofeul 
competiției, „Cupa Bucureștiului", a 
rămas la București. Chiar dacă am 
obținut o victorie la limită (6—5, 
deși cu vreo 30 de secunde înaintea 
fluierului final conduceam cu 6—4), 
faptul in sine este de reținut in mod 
special ; poloiștii maghiari — neîn
vinși de nimeni de aproape doi ani 
(!) — sint vicecampioni olimpici.

Echipa noastră a dovedit. în gene
ral pe toată durata turneului. o 
omogenitate și o formă corespunză
toare. Jocul este mai legat, iar va
rietatea acțiunilor de poartă, a șutu
rilor m-a surprins in mod plăcut. Un 
lucru m-a nemulțumit : destul de 
des, pasele și șuturile nu au ajuns la 
țintă, pentru că „expeditorul" (în ca
zul paselor, și „primitorul") nu și-a 
concentrat atenția suficient.

Nivelul general al competiției a 
fost dintre cele mai ridicate, echipele 
de peste hotare, in frunte cu cea a 
Ungariei. onorîndu-.și reputația și 
furnizind jocuri atractive.

Rezultatele tehnice de ieri : 
Olanda — România (juniori) 
10—2, Spania — Polonia 7—6, 
România — Ungaria 6—5 (1—1,
3—3, 1—0, 1—1).
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L. DEAKY
corespondsntul „Scînteii

HALTERE
CONSTANȚA (Corespondentul 

„Scînteii", George Mihăescu). — Timp 
de două zile, la Constanța s-au des
fășurat întrecerile pentru „Cupa Du
nării", competiție tradițională rezer
vată halterofililor juniori. In cadrul 
acestei întreceri s-au intilnlt cei mai 
buni sportivi din Austria, R. F. Ger
mania, Ungaria, Cehoslovacia, Bul
garia, Iugoslavia și România. Pe pri
mele locuri în ultima etapă s-au cla
sat echipele Bulgariei (cu 50 p.) 
Ungariei (42 p) și R.F. Germania 
(30 p). în urma totalizării rezulta
telor, trofeul a revenit echipei Bul
gariei, care a întrunit 250 p.

Despre nivelul tehnic al competi
ției ne-a vorbit președintele comisiei 
de organizare a „Cupei Dunării". Ka- 
laman Vraneț (Ungaria) : „Am asistat 
la un concurs foarte frumos. în cadrul 
căruia, la unele categorii, lupta a fost 
deosebit de dîrză. Cit privește nive
lul competiției, rezultatele înregistra
te, în frunte cu recordul european 
stabilit de românul Vasile Daniel și 
cele 14 recorduri dunărene, vorbesc 
de la sine".

AUTOMOBILISM
SINAIA (prin telefon, de la Du

mitru Lazăr). — Cea mai importantă 
competiție internă de automobilism 
— campionatul republican de viteză 
în coastă — are anul acesta o si
tuație incertă. Două din cele 6 eta
pe înscrise în program, care trebu
iau să aibă loc pînă acum, au fost 
aminate, deoarece nu s-a primit a- 
vizul pentru folosirea tradiționalelor 
trasee de la Poiana Brașov și Ma-

teiaș (lingă Cimpulung Muscel). For
țat de împrejurări, Automobil Clu
bul Român (prin serviciul de com
petiții) a operat o modificare în ca
lendarul competițional inițial, orga- 
nizind ieri la Sinaia etapa de cam
pionat care trebuia să aibă loc... în 
august.

Ploile din ultima vreme au dete
riorat șoseaua care urcă la Cota 1400, 
ceea ce a impus scurtarea traseului 
cu aproximativ un kilometru. Com
petiția s-a desfășurat în bune condi
ții. deși — am remarcat cu surprin
dere — pe întreg traseul nu a exis
tat nici un om de ordine !

Aflat și de această dată într-o 
formă sportivă excelentă, cu mașina 
bine pusă la punct, triplul campion 
republican Eugen Ionescu-Cristea a 
ciștigat detașat primul loc la clasa 
1000—1300 cmc (pe Renault 8-Gordini) 
și odată cu aceasta primul loc in 
clasamentul general. In competiția 
de ieri o bună comportare au avut și 
Horst Graef, Gh. Morassi, Florin Mo- 
rassi, Marin Dumitrescu, înregistrați 
in această ordine în clasamentul ge
nerai ăl etapei.

CICLISM
„Cupa Prietenia" una dintre cele 

mai mari competiții internaționale 
găzduite de velodromul Dinamo — 
la care au participat echipele de ju
niori ale Bulgariei, Cehoslova
ciei, Cubei. R. D. Germane. Po
loniei, Ungariei, Uniunii Sovie
tice și României — s-a încheiat 
ieri dimineață, odată cu probele de 
tandem și urmărire pe echipe (4 km). 
Iată, mai întii, primii clasați : la vi
teză tandem : 1. Rengert, Raasch
(R.D.G.). 2. Thomas, Trittel (R.D.G.), 
3. Nevlik, Uherka (Cehoslovacia) ; 
la urmărire pe echipe : 1. Uniunea 
Sovietică (4’45”4/10), 2. R.D. Germană 
(4’53”3/10), 3. Cehoslovacia (4’53”7/10).

Arbitrul internațional Octavian 
Amza remarca, intr-o discuție cu zia
riștii, că această competiție a consti
tuit un succes pe mai multe planuri : 
nivelul ridicat al performanțelor, 
spectaculozitatea și dîrzenia luptei în 
marea majoritate a probelor etc. In
terlocutorul sublinia, de altfel, că nu 
ar fi de mirare dacă, la imediat ur
mătoarele ediții ale campionatelor 
mondiale sau ale jocurilor olimpice, 
unul sau altul dintre pistarzii ju
niori remarcați acum pe velodromul 
„Dinamo" ar urca pe podiumul me- 
daliaților. Din păcate, pistarzii noștri 
juniori nu s-au putut ridica deloc la 
valoarea partenerilor lor.

★
Intrată în tradiție, „Cupa Cibo", 

organizată anual de asociația spor
tivă brașoveană CIBO (președinte, 
Chifor Zaharie), a revenit la aceas
tă ediție dinamovistului Vasile Sele- 
jan. Disputată în două etape, in îm
prejurimile Brașovului (cu sosirea la 
Poiana Brașov), competiția s-a bucu
rat de un frumos succes. Ca de obi
cei, epilogul competiției l-a consti
tuit cursa veteranilor, la startul că
reia s-au aliniat o serie de cicliști 
fruntași din „vechea gardă". Ieri la 
amiază, imediat după încheierea 
cursei, într-o convorbire telefonică, 
antrenorul Martie Ștefănescu . ne-a 
spus că disputa dintre veteranii ci
clismului nostru (la start au fost 
prezenți 26 de concurenți) a fost 
foarte pasionantă. La plecare, pe 
traseu și, firește, la sosire un nu
meros public a ținut să asiste la în
trecere. Primul s-a clasat ploieștea
nul Gh. Dumitrescu-Brutaru. Nota
bilă. de asemenea, comportarea lui 
Nicolae Ion Țapu, a fostului multi
plu campion și recordman de atle
tism Dinu Cristca, a fraților Traian 
și Nicolae Chicomban etc.

Actualitatea la tenis
• DUBLU SUCCES ROMA
NESC LA BALCANIADA DE 
LA SOFIA • NASTASE ÎN FI

NALA, LA GSTAAD
Duminică, la Sofia, selecționatele 

de tenis ale României au repurtat 
un frumos succes, ciștigind campio
natul balcanic. După ce a învins cu 
2—1 echipa Iugoslaviei, selecționata 
masculină a țârii noastre a dispus 
in ultimul joc (cu 2—1) de echipa 
Greciei. Echipa feminină a întrecut 
cu 3—0 echipa Iugoslaviei. In urma 
acestor succese, selecționatele Româ
niei au intrat in posesia trofeelor.

★

Ieri dimineața a continuat partida 
dintre Ilie Năstase și francezul Pa
trick Proisy, din cadrul semifinale
lor campionatelor internaționale de 
tenis ale Elveției de la Gstaad. care 
fusese întreruptă în ajun. Tenisma- 
nul român a ciștigat cu 6—4, 6—31 
6—4. calificindu-se în finală. El ur
mează să-l întîlnească pe australia
nul Roy Emerson. Din cauza ploii} 
finalele nu au putut avea loc, ieri, 
după-amiază, fiind aminate pentru 
astăzi.

În citeva rînduri
• Duminică a luat sflrșit tradițio

nala competiție internațională de 
canotaj academic „Regata Lucerna". 
In proba de 2 fără cirmaci, echipa
jul României (Oanță, Grumezescu) 
s-a clasat pe locul doi cu 6'50”80/100 
după echipajul R. D. Germane — 
6’44”64/100. Cursa de 2 plus 1 a reve
nit echipajului R. D. Germane. 
Echipajul României a ocupat locul 
trei.

• INNSBRUCK. — Atletism. în 
concursul internațional de la Inns
bruck, americanul Dwight Stones, 
proaspătul’ recordman mondial (cu 
2,30 m), la săritura în înălțime, a 
realizat performanța de 2,26 m, în 
timp ce la feminin, in aceeași probă, 
fosta recordmană a lumii. Ilona 
Gusenbauer (Austria), in revenire 
de formă, s-a clasat prima cu 
1,89 m.

• GENOVA. — Volei. La Santa 
Mergherita Ligure, in apropiere de 
Genova, s-a disputat intîlnirea ami
cală de volei dintre selecționatele 
feminine ale Bulgariei și Italiei. 
Voleibalistele italiene au obținut o 
surprinzătoare victorie cu scorul de 
3—1 (15—3, 14—16, 15-8, 15—1).

Al 50-LFA DERBY DE TRAP
Hipodromul din Ploiești a găzduit 

ieri dimineață cel de-al 50-lea derby 
de trap, punct culminant al anului 
hipic. întrecerea trăpașilor fruntași 
ai generației de 4 ani a fost urmă
rită cu un deosebit interes de citeva 
mii de persoane. Derbyul a revenit 
lui Gabarit (antrenor-conducător 
V. Gheorghe). Pe locul doi — Sen
zația (M. Ștefănescu), iar pe locul 
trei — Hoțoman (Tr. Marcu), toți 
aparținind hergheliei Dor Mărunt 
(Ialomița).DESPRE NOUA MAJORARE A SALARIILOR cinema

(Urmare din pag. I)

populației consumatoare se manifes
tă pregnant și prin modul în care 
a fost soluționată problema compen
sării cheltuielilor determinate de ma
jorarea unor prețuri de desfacere cu 
amănuntul la carne și produse din 
carne. Pentru ca veniturile salaria
ților, pensionarilor și ale tuturor be
neficiarilor de ajutoare sociale de 
stat să nu fie afectate, partidul 
a prevăzut acordarea unor compen
sații lunare fixe, neimpozabile, pen
tru acoperirea cheltuielilor suplimen
tare determinate de creșterea pre
țului la carne și preparate din carne. 
Suma compensatorie va fi acordată 
la plata salariilor din chenzina a 
doua ; odată cu încasarea salariilor 
pe luna august va fi plătită salaria
ților și compensația corespunzătoare 
perioadei 14-31 iulie a.c. Cit privește 
pensionarii de asigurări sociale de 
stat, pensionarii I.O.V.R., pensionarii 
militari și toți ceilalți beneficiari de 
ajutoare sociale, compensația se va 
plăti începind tot de la 14 iulie a.c., 
în fiecare lună, odată cu drepturile 
de pensie sau de ajutor social ; pen
tru perioada 14 iulie-31 iulie și luna 
august se va acorda drept compen
sație suma de 11 lei, odată cu plata 
pensiilor pe luna august.

întrucît compensația se plătește pe 
lingă drepturile cuvenite, potrivit 

legislației de pensii, aceasta nu va 
influența cuantumul nivelului de ve
nituri in funcție de care pensionarii 
beneficiază de anumite drepturi — 
alocație de stat pentru copii, burse, 
tarife mai reduse pentru chirie etc.

Hotărîrea prevede, totodată, ma
jorarea cu 10 lei a tuturor cuantu- 
murilor lunare ale alocației de stat 
pentru copii. Astfel, o familie care 
are 4 copii, beneficiară de alocație 
de stat, va primi — in loc de 710 iei 
cit era volumul alocației de stat cu
venită pină in prezent — suma de 
750 lei. Beneficiarii de alocație de 
stat pentru copii, existenți la data 
de 14 iulie 1973, vor primi odată cu 
drepturile de alocație pe luna august 
și o sumă de 5 lei, cuvenită pentru 
15 zile din luna iulie a.c. pentru fie
care copil căruia i se acordă alocația.

Prin majorarea salariilor, oamenii 
muncii vor obține — la nivelul unui 
an — venituri suplimentare de 6,5 mi
liarde Iei. Aproape încă 1,1 miliarde 
Iei va primi populația drept compen
sații pentru modificarea prețurilor, 
sumă care depășește cheltuielile su
plimentare ale salariaților și pensio
narilor determinate de majorarea 
prețurilor la carne și preparate din 
carne. Este limpede că adoptarea 
tuturor acestor măsuri de crește
re a bunăstării Întregului po
por a fost posibilă datorită mari

lor realizări obținute in dezvoltarea 
economiei, în creșterea avuției na
ționale, a venitului național.

în această perspectivă, este evident 
că îmbunătățirea in continuare a 
condițiilor de viață depinde, in mod 
hotăritor, de munca întregii noastre 
colectivități, ca și a fiecăruia in parte, 
pentru punerea în valoare a tuturor 
resurselor țării, pentru creșterea con
tinuă a producției și productivității 
muncii în toate unitățile și sectoarele 
economiei, pentru ridicarea eficienței 
economice in toate domeniile de 
activitate — acestea fiind căi sigure 
pentru creșterea continuă a nivelului 
de trai al poporului. Este acesta un- 
îndemn pentru fiecare dintre noi de 
a ne valorifica la maximum capa
citatea și priceperea, spiritul de ini
țiativă, de a ne ridica continuu ca
lificarea, potrivit exigențelor etapei 
actuale, de a exercita cu întreaga 
răspundere drepturile și obligațiile 
ce ne revin din dubla calitate de 
producători și proprietari ai mijloa
celor de producție. Aceasta este sin
gura modalitate viabilă pentru a ri
dica republica noastră socialistă pe 
noi trepte de civilizație și progres, 
pentru a asigura temelii sigure creș
terii continue a bunăstării întregului 
popor — obiectivul central al con
strucției socialiste, țelul suprem al 
întregii politici a Partidului Comu
nist Român,

• Dragostea începe vineri (spec
tacol de gaiă) : PATRIA — 20.
• Conspirația : PATRIA — 10.
• Ciprian Porumbescu : CEN
TRAL — 9,15: 12,30: 16’: 19,30,
DRUMUL SĂRII — 15,30: 19.

S Fantoma lui Barbă Neagră :
UCUREȘTI — 8,30; 11; 13.30; 16; 

18,30; 21, la grădină — 20.15.
q Jandarmul la plimbare : LU
CEAFĂRUL — 8,30: 11; 13,30; 16; 
18.30; 21, la grădină — 20.30, FA
VORIT — 8,43; 11; 13,15: 15,30; 18;
20,30, MELODIA — 9; 11.15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45, MODERN — 8,45; 
11: 13,30; 16; 18,30; 20,45, la grădină 
— 20,15.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,30.
• Lumea se distrează : DOINA 
— 11; 13; 15,30; 17.45; 20. COTRO- 
CENI — 15,30: 18; 20,15.
A La răscruce de vinturl : SALA 
PALATULUI — 17,15 (seria de bi
lete — 4654): 20,15 (seria de bilete 
— 4653). SCALA — 9: 11,15; 13,45; 
16,15; 18,45; 21,15. CAPITOL — 9; 
11,15: 13.30; 16: 18,30; 21, la gră
dină — 20,15, GRĂDINA DINAMO 
— 20,15.
• Ultimul cartuș : LUMINA — 
9; 11,15; 13,30; 16> 18,30: 20,45.
• Un om In sălbăticie : FESTI
VAL — 9; 11,15; 13,30; 16: 18,45;
21,15, la grădină — 20,15, GRADI
NA SELECT — 20.
• Veronica — 9,30—18 în conti
nuare, Program de filme docu

mentare — 20,15 : TIMPURI NOI. 
$ Antoniu și Cleopatra : EXCEL
SIOR — 9: 12,30: 16; 19,30, BU-
ZEȘTI — 9: 12.30; 16; 19,30. la gră
dină — 20,15, GLORIA — 9: 12,30; 
16; 19,30.
• Hombre — 10: 12: 14. Noaptea
— 16,30 : CINEMATECA (sala 
Union).
• Soarta unui combatant din 
corpul de autoapărare : LIRA — 
15,30: 18; 20,30, la grădină — 20,15.
• Monte Carlo : GRI VITA — 8,45; 
11,15; 13.30: 15.45; 18.15: 20.30, FLA
MURA — 9: 11.15; 13.30: 16; 18,15;
20.30, AURORA — 9; 11.15; 13.30;
15,45: 18; 20,30, la grădină — 20.
q Simon Templar intervine ; 
BUCEGI — 15,30: 18: 20.15, la gră
dină — 20.30. CIULEȘTI — 15.30; 
18; 20.30. MIORIȚA — 9: 11.15;
13,30; 15,45: 18; 20,15.
• Ceața : VITAN — 15.30; 17,30;
19.30, la grădină — 20,15.
O Fluturii sint liberi : VOLGA — 
9: 11.15: 13.30: 15,45: 18.15; 20.30. 
TOMIS — 8.45: 11; 13,30: 16; 18,30; 
20,45, la grădină — 20,15.
• Rond de noapte : DACIA — 9: 
11.15: 13,30: 16: 18.15; 20,30. POPU
LAR — 15.30; 18: 20.15.
• Tecumseh î ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 15.30; 18; 20.15. 
A Grăbiți apusul soarelui î UNI
REA — 15,30; 19,15. la grădină —
20.15.
• Aventurile lui Babuscă : CRÎN- 
GAȘI — 15,30: 18: 20,15.
O Copiii căpitanului Grant : 
FLOREASCA - 15,30; 18: 20.15.
• Salcimul liliachiu : ARTA — 16; 
18; 20. la grădină — 20.30.
• Pe aripile vîntului : VIITORUL
— 10; 14.30; 19. MOȘILOR — 4; 
13,30; 18, la grădină — 20.

• O zi mai lungă dectt un an : 
FERENTARI — 15,30: 18; 20.15.
• Eu nu văd, tu nu vorbești, el 
nu aude : PACEA — 15.30; 18;
20,15.
• Fata care vinde flori s RAHO
VA — 15.30; 18; 20,15.
• Nici un moment de plictiseală : 
MUNCA — 15.30: 18: 20.15.
• Acea pisică blestemată : COS
MOS — 15,30: 18; 20,15.
« Ce se intimplă, doctore ? : 
PROGRESUL — 15,30; 13; 20,15.

PROGRAMUL I

17.30 Curs de limba franceză. Re
capitulare (I).

18.00 Telex.
18,05 La ordinea zilei. Azi, județul 

Hunedoara.
18.20 Căminul.
19.00 Scena — emisiune de actua

litate și critică teatrală.
19.20 1C01 de seri.
19.30 Telejurnal « Cincinalul îna

inte de termen. 1973 — an 
hotăritor.

20,00 Avanpremieră.
20,05 Publicitate.
20.10 Ancheta TV : „Dosarul 8013“.
20,50 Revista literar-artistică TV : 

„Reportajul literar la Televi- 
ziune“.

21.30 Roman foileton : „Noile a

venturi ale mușchetarilor**. 
Episodul VI — „Procesul".

22,25 24 de ore.
22,45 Luminile rampei. Rapsodia a 

II-a de George Enescu într-o 
viziune coregrafică semnată 
de Vasile Marcu. Interpre
tează ansamblul de balet al 
Operei Române.

PROGRAMUL II

20.00 Avanpremieră.
20,05 Film serial : „Umbrele dis

par în plină zi" — producție 
a studiourilor de televiziune 
sovietice. Episodul 2.

21,20 Teatru scurt : „Pentru bal“ 
de D. D. Pătrășcanu. Cu : 
Draga Olteanu, Dorina Lazăr, 
Gheorghe Nagy.

21,40 Dans și muzică de pretutin
deni.

22,05 Cărți și idei : lucrarea „P.C.R.
— detașament activ al marii 
armate revoluționare interna
ționale". Prezintă Constantin 
Florea.

teatre
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (tn sala Comedia a Tea
trului Național „I. L. Caraglale") : 
A douăsprezecea noapte — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Meleaguri fermecate —
18.30.
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INTILNIREA DE LUCRU DINTRE TOVĂRĂȘII
NICOLAE CEAUȘESCU Șl IOSIP BROZ TITOTOASTURILE ROSTITE LA DINEU
Toastul tovarășului

Iosip Broz Tito
Dragă tovarășe Ceaușescu.
Dragă tovarășă Elena Ceaușescu, 
Tovarăși și tovarășe,
Permiteți-mi ca și cu acest pri

lej să exprim satisfacția de-a vă 
avea aici, ca oaspeți dragi. îmi 
pare rău că vizita dumneavoastră 
este foarte scurtă, că nu veți putea 
vedea multe din țara noastră. Sînt 
convins însă că discuțiile pe care 
le-am avut astăzi și pe care le vom 
continua mîine vor avea o impor
tantă deosebită și vor fi utile nu 
numai pentru relațiile noastre 
bilaterale, ci vor constitui în ace
lași timp și o contribuție la viața 
internațională, la pacea în lume.

Evident, sînt o serie de pro
bleme care nu au suferit amînare 
și asupra cărora a trebuit să fa
cem un schimb de păreri chiar și 
în scurtul interval de timp pe care 
îl avem la dispoziție. Am primit 
astăzi invitația de a vizita Româr 
nia, chiar în acest an. Și o voi 
face cu plăcere, cu mare satisfac
ție. Se înțelege că, în timpul aces
tei vizite, vom avea mai mult 
răgaz pentru a discuta despre 
toate aceste probleme. în lume, 
în acest interval de timp, se vor 
petrece desigur multe lucruri, în

care va fi necesar .sălegătură cu 
vorbim.

Am ajuns 
colaborarea 
pînă acum rezultate importante, în 
special pe plan economic. De ase
menea, am constatat că există un 
spațiu foarte mare pentru extin
derea colaborării, spre 
tinde de ambele părți, 
format reciproc despre 
țărilor noastre. Vreau 
am fost impresionați de informa
țiile pe care tovarășul Ceaușescu 
mi le-a oferit privind dezvoltarea 
internă a României.

Dumneavoastră ați obținut, în- 
tr-adevăr, rezultate mari din toate 
punctele de vedere, 
succese și mai multe în

Ridic paharul pentru 
se ale dumneavoastră,

în sănătatea tovarășului 
Ceaușescu,

în sănătatea tovarășei Ceaușescu, 
în sănătatea colaboratorilor 

dumneavoastră.
Pentru prosperitatea României, 
Pentru relații tot mai bune 

tre cele două țări ale noastre !
Doresc ca raporturile noastre să 

se desfășoare în modul cel mai 
bun cu putință ! (Aplauze).

la convingerea că, în 
noastră, am obținut

ceea ce se 
Ne-am in- 
dezvoltarea 
să spun că

Vă doresc 
continuare, 
noi succe-

in

Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Dragă tovarășe Tito.
Stimată tovarășă Iovanka Broz, 
Stimați tovarăși,
Aș dori să exprim bucuria 

noastră că am putut să ne intîl- 
nim astăzi cu dumneavoastră, să 
ne aflăm în Iugoslavia.

Este adevărat că întîlnirile noas
tre au loc destul de des, că între 
partidele și popoarele noastre se 
dezvoltă relații de strînsă colabo
rare în toate domeniile de activi
tate.

Dezvoltarea vieții sociale, a acti
vității pe plan mondial, reclamă 
însă să ne întîlnim din cînd în 
cînd pentru a discuta împreună 
căile de extindere a relațiilor bila
terale, cît și o serie de probleme 
internaționale.

în cursul convorbirilor de 
tăzi, pe lîngă constatarea că 
lațiile noastre merg deosebit 
bine, am stabilit să acționăm
preună în direcția lărgirii în viitor 
a colaborării și cooperării în pro
ducție.

Fără îndoială că relațiile între 
țările și partidele noastre cores
pund intereselor ' popoarelor 
pective și 
contribuție 
a păcii.

în lume 
schimbări, 
au contribuit și contribuie activ la 
viața internațională, sînt interesate

as- 
re- 
de 

îm-

res- 
reprezintă totodată o 
la cauza colaborării și

sînt intr-adevăr multe 
Popoarele noastre, care

ca în soluționarea problemelor in
ternaționale să se asigure indepen
dența, suveranitatea și posibilita
tea ca fiecare popor să se dezvolte 
corespunzător voinței sale.

Aș dori să exprim satisfacția 
noastră pentru faptul că ați accep
tat invitația de a vizita România 
în toamna acestui an, în vederea 
continuării convorbirilor și a dez
voltării relațiilor dintre țările noas
tre. Consider deci că întîlnirea 
noastră, deși scurtă, va exercita o 
influență deosebit de pozitivă asu
pra dezvoltării colaborării dintre 
țările noastre, cît și asupra vieții 

■ internaționale.
Aș dori, totodată, să exprim sa

tisfacția noastră pentru informa
rea pe care tovarășul Tito ne-a 
prezentat-o, precum și bucuria 
noastră pentru succesele obținute 
de popoarele Iugoslaviei în toate 
domeniile de activitate. Ca prieteni 
ai popoarelor 
deosebit 
succese și 
mari.

Toastez 
Tito și a 
în cinstea 
popoarelor Iugoslaviei

Pentru dezvoltarea 
între partidele și 
noastre !

Pentru colaborare 
lume ! (Aplauze),

Iugoslaviei, sîntem 
de mulțumiți de aceste 
le dorim succese tot mai

în sănătatea tovarășului 
tovarășei Iovanka Broz, 
și pentru prosperitatea

colaborării 
popoarele

și pace în

PLECAREA DIN CAPITALĂ

Se trece în revista garda de onoare

de tovarășa Iovanka Broz

în cinstea tovarășei Elena Ceaușescu
Au participat tovarășele 

Biedici. Silvia Șandru 
Njegovan.

Duminică după-amiază, tovarășa 
Iovanka Broz a oferit un ceai în 
cinstea tovarășei Elena Ceaușescu.

Razia 
Mara

Ceaiul s-a desfășurat într-o am
bianță de cordialitate.

PE ECRANELE CAPITALEI
(16—22 iulie 1973)

I

noastră 
noua 

Nicolae

eco- 
al 

George Macovescu,

ambasadei, 
din țara 

satisfacție 
tovarășii

Drăgănescu, 
al Comitetului Executiv 

al P.C.R.. vicepreședinte al

(Agerpres)

actualitatea culturală ocrotitori ai naturii
deschisă Expoziția de artă plastică

zbor!"

O PERFORMANȚA A PĂPUȘARILOR IEȘENI;

EXPOZIȚII Și

5 spectacole - 20 000 spectatori
Silviu
Lucia

A

Lu- 
Aurel 

ar- 
Mun-

Săbă- 
Verona. 

Bon- 
Co- 

Sere-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, impreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a părăsit duminică 
dimineața Capitala, plecind in R.S.F.

Iugoslavia, unde va face o vizită de 
prietenie la invitația președintelui 
Republicii Socialiste Federative Iugo
slavia. președintele Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, tovarășul 
losip Broz Tito.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este

însoțit de tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele Consiliu
lui de Miniștri, Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al

C.C. al P.C.R., Emil 
membru 
al C.C.
Consiliului de Miniștri, președintele 
părții române în Comisia mixtă ro- 
mâno-iugoslavă de colaborare 
nomică, Ștefan Andrei, secretar 
C.C. al P.C.R.. . "
membru al C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe, de consilieri și 
exporti.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, . 
se aflau tovarășii Emil Bodnaraș, 
Manea Mănescu, Paul Niculescu-Mi- 
zil, Virgil Trofin. Ilie Veidel, 
Gheorghe Cioară. Lina Ciobanu, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, Leonte 
Răutu. Ștefan Voitec. Cornel Bur
tică. Ion Ioniță, Ion Pățan. precum 
și tovarășa Elena Maurer și soțiile 
conducătorilor de partid și de stal 
prezenți la aeroport, membri ai 
C.C. al P.C.R.. ai Consiliului de Stat 
și ai Consiliului de Miniștri, condu
cători ai instituțiilor centrale și ai 
organizațiilor obșieș i.

Erau de față Bojidar Bukumirici. 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R.S.F. Iugoslavia la București, cu so
ția. și membri ai

Opinia publică 
salută cu vie 
intilnire dintre 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito, con
tactele directe dintre conducătorii de 
partid și de stat ai României și Iu
goslaviei, care s-au statornicit ca o 
practică permanentă, fructuoasă, in 
relațiile dintre cele două țări socia
liste frățești. Ea iși exprimă convin
gerea că această vizită la nivel înalt 
va jalona — ca și cele precedente — 
noi perspective pentru întărirea și 
dezvoltarea prieteniei, a colaborării 
rodnice. multilaterale, româno-iu- 
goslave. in interesul ambelor po
poare, al cauzei păcii și socialismu-

„Sâ urce națiunea 
spre comunism in

Sub acest titlu sim
bolic, redacțiile emi
siunilor culturale și 
muzicale ale Radiote- 
leviziunii române or
ganizează azi, 16 iu
lie, ora 20, recitalul 
literar-muzical con
sacrat împlinirii unui 
an de la Conferința 
Națională a Partidului 
Comunist Român. Re
citalul are loc in sala 
de concerte din stra
da Nuferilor.

tn program : poeme 
inedite de Virgil Teo- 
dorescu, Victor Tul
bure, Nicolae Dragoș,

Franz Johannes Bul- 
hardt, Haralambie Țu
gui. Grigore Hagiu, 
Angliei Dumbrăveanu, 
Cornelia Sturzu, Ion 
Petrache, Mihai Ne- 
gulescu, Corneliu Șer- 
ban, Radu Cărneci, 
Dragos Vicol, Szelie- 
ly jânos, Dan Mutaș- 
cu. Constantin '
reanu, Dan 
Recită : Simona 
doc. Constantin 
drescu, Elena 
da, Violeta Andrei, 
Adela Mărculescu. Mi
hai Dogaru, 
Stănculescu,

Mureșan, Traian Stă- 
nescu, George Paul 
Avram. Lucian Mus- 
curel, Radu Ițcuș. Cin- 
tece de Ion Chires- 
cu, Radu Palladi, Va
sil e Donase, Mircea
Neagu, George Gri- 
goriu. Interpretează : 
T eodora Lucaciu și
Gheorghe Crăsnaru. 
Iși dau concursul Co
rul și. Orchestra de 
studio ale Radiotelevi- 
ziunii. Dirijori : 
dovic Baci și 
Grigoraș. Regia 
tistică : Cristian 
teanu.

a 
artiștilor amatori din județul Mara
mureș, închinată zilei de 23 August. 
Tineri și virstnici, mineri, metalur- 
giști, chimiști, constructori, lucră
tori forestieri și de alte profesii din 
acest centru prezintă în cele peste 
120 de lucrări de pictură și grafică 
aspecte din viața și activitatea oa
menilor muncii de pe aceste melea
guri.

c La Galeriile de arta Apollo din 
Capitală (Calea Victoriei nr. 56) poa
te fi vizitată o expoziție care reu
nește lucrări semnate de EUGEN 
TĂUTU — pictură. ȘTEFAN IACO- 
BESCU — grafică și GABOR TOROS 
— sculptură.

o COCA MEȚIANU expune lucrări 
de pictură la Galeriile de artă Gala- 
teea (Calea Victoriei nr. 132).

® în foaierul sălii de festivități a 
Muzeului de istorie al Republicii So
cialiste România (Calea Victoriei nr. 
12) s-a deschis o expoziție de desen 
și pictură a elevei VIOLETA PREDA 
de la Liceul „George Enescu" din Si
naia.

« TIMIȘOARA (Corespondentul 
„Scinteii", Cezar Ioana). — La Mu
zeul Banatului din Timișoara s-a 
deschis expoziția „Revoluția de la 
1848 in istoria Țărilor Române". Sint 
exptise documente originale, extrase 
din acte oficiale și publicații ale vre
mii, fotografii și alte mărturii care 
evocă momentele principale ale des
fășurării revoluției de la 1848 in Ță
rile Române, precum și figuri de re
voluționari bănățeni, în frunte cu Ef- 
timie Murgu, înflăcărat patriot și 
luptător pentru dreptate socială și 
națională.

-ir
Sub auspiciile filialei locale a aso

ciației artiștilor fotografi din Româ
nia. la Timișoara s-a deschis o ex
poziție de artă fotografică daneză. 
Sint expuse numeroase fotografii

alb-negru, care redau imagini suges
tive din viața cotidiană, peisaje ma
rine, instantanee, studii portretistice, 
compoziții și alte creații ale genului, 
semnate de artiști de seamă din 
această țară.

• CONSTANȚA (Corespondentul 
„Scinteii", George Mihăcscu). — La 
Galeriile de artă din Constanța a 
avut loc, sub auspiciile Comitetului 
județean pentru cultură și educație 
socialistă, vernisajul expoziției pic
torului Brăduț Cov^iu. Expoziția 
cuprinde mai multe' cicluri, intitu
late : „Satul", „Cele patru anotim
puri", „Caii". „Oameni", „Marea" și 
„Livada", inmănunchind cele mai re
cente lucrări ale autorului.

e Tn sala mare a Casei de cultură a 
sindicatelor din Baia Mare a fost

IAȘI. — întors din turneul de la 
Veneția, unde a participat, ca invi
tat al „Scinteii", la Festivalul zia
rului „L’Unită", colectivul Teatrului 
de copii și tineret din Iași, valorifi- 
cind experiența 
lagunelor, 
estivală, 
cartierele 
deplasare, 
pionieri, la sate. Succesul este 
măsura lăudabilei inițiative. De pil
dă, la cele cinci spectacole susținute 
săptămina trecută cu „Punguța cu 
doi bani" de Ion Creangă în car
tierele Tătărași, Alexandru cel Bun, 
Dimitrie Cantemir și in Parcul Ex
poziției din Iași și la tabăra de 
elevi de la Bucșoaia (județul Su
ceava) au participat peste 20 000 de 
spectatori tineri și foarte tineri.

De același mare aflux de specta
tori s-au bucurat și spectacolele pre
zentate ieri la locul 
Ciric (dimineața) și 
retului (seara) cu 
in căutarea merelor 
lentin Silvestru,

căpătată in orașul 
organizează, în perioada 

spectacole în aer liber în 
municipiului Iași și, în 
in taberele de copii și 

pe

prin factura lor, au stirnit și intere
sul celor virstnici.

Seria spectacolelor în aer liber ale 
teatrului ieșean pentru copii și ti
neret va continua pină in septem
brie, adăugindu-se reprezentațiilor 
amintite și spectacolul cu „Boabă 

Bobiță“ de Alecu Popovici.
Manole CORCACI 

corespondentul „Scinteii"

între 16 și 23 iulie a.c. are loc, sub 
egida Organizației pionierilor din 
țara noastră, un Stagiu internațional 
pentru formarea animatorilor mișcă
rilor de copii și adolescenți în do
meniul educației pentru conservarea 
mediului înconjurător, manifestare 
organizată cu sprijinul Ministerului 
Educației și învățămîntului. în 
București și Orașul Victoria, partici
pantei — din țară și de peste hotare 
— vor audia expuneri privind poli
tica statului român de conservare și 
ocrotire a mediului ambiant, moda
lități și tehnici de măsurare și com
batere a poluării mediului, rolul or
ganizațiilor de pionieri și tineret ca 
factori de educare pentru ocrotirea 
naturii și a resurselor sale. Comuni
cările sint prezentate de oameni de 
știință, specialiști, educatori și cadre 
de conducere din organizația pionie
rilor. Oaspeții vor lua parte, de a- 
semenea, la lucrări practice în la
boratoare de specialitate și in cercuri 
pionierești, vor vizita școli, case ale 
pionierilor, monumente de cultură 
și zone pitorești ale țării noastre.

FILME DE SCURT-METRAJ

BUZEȘTI, TOMIS : Vizita de 
lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în județul Bacău ; RA
HOVA, DRUMUL SĂRII : Film 
dedicat vizitei președintelui Consi
liului de Stat. Nicolae Ceaușescu, 
în Olanda ; PATRIA : Răspunderea 
stăpînilor : LUCEAFĂRUL : Ma
drigalul la 10 ani : BUCUREȘTI : 
Zilele și nopțile unui bărbat ; FA
VORIT : Porumbeii și fanfara ; 
CENTRAL : Ghicitori ; LUMINA, 
MIORIȚA, GIULEȘTI : Suflet din 
sufletul neamului său ; 
Străbunii ; EXCELSIOR, 
RIA, MODERN : Pentru 
dreaptă ; ÎNFRĂȚIREA : 
noștri ; DACTA : 
UNIREA : Victor 
Numărătoarea 
TARI : Io.
COTROCENI:

Cintec
Iliu ; 

inversă ; 
Ștefan 
Mihaela

DOINA : 
GLO- 

o cauză
Copiii 

de mai; 
LIRA : 

FEREN- 
Voievod ;

sulețul de catifea ; PACEA ; 
Tobias Dremser și mașinile (R.D. 
Germană) ; CRÎNGAȘI : Alfabe
tul ; MELODIA : Orizont științi
fic nr. 6/73 ; FLOREASCA : Pri
mul tur de manivelă : VIITORUL : 
Toate apele duc la Ciunget ; MO
ȘILOR : Orizont științific nr. 5/73 ; 
POPULAR : Fiecare calorie în plus 
(R.P. Bulgaria) ; MUNCA : Artis
tul nevăzut (R.S. Cehoslovacă) ; 
COSMOS': Insulele interzise (R.D. 
Germană) ; ARTA : Tricentenarul 
Rembrandt (R.P. Bulgaria) ; VI- 
TAN : Domnia sa pietonul ;
PROGRESUL : Tainele insulei Paș- 
telui (U.R.S.S.) ; CLUBUL UZ. RE
PUBLICA : Mircești in pastel ; 
TIMPURI NOI : Pietre și măslini, 
Boemia Centrală, Albrecht Durer, 
Descoperirea unui mormint vechi 
de peste 2 000 de ani, Tata și ma
rea dragoste ; DOINA : Ucenicul 
morar și pisicuța, Fluturele.

Premiere cinematografice

de agrement 
in Parcul Tine- 
piesa .,Hercule 
de aur" de Va-

reprezentații care,

O DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI 
producție a Casei de Filme Cinci. 
Scenariul : Francisc Munteanu. Re
gia : Virgil Calotescu. Imaginea : Ni
colae Girardi. Muzica : Temistocle 
Popa. Decoruri și costume : Arh. Ni
colae Drăgan. în distribuție : Adina 
Popescu, Toma Caragiu, Margareta 
Pogonat, Sergiu Nicolaescu. Vasihca 
Tastaman, Peter Paulhoffer, Reka 
Nagy, Marga Barbu, Liviu Ciulei, 
Sebastian Paoaiani. Virgil Ogășanu.

• FANTOMA LUI BARBA NEA

GRA, producție a studiourilor Walt 
Disney. Regia : Robert Stevenson. 
Cu : Peter Ustinov, Dean Jones, Su
zanne Pleshette, Elsa Lanchester.

Povestea piratului Barbă Neagră, 
celebru cu 200 de ani în urmă, care 
iși face reapariția in plin secol XX.
• TU, EU ȘI MICUL PARIS. Pro

ducție a studioului Defa-Berlin. Re
gia : Werner W. Wallroth. Cu : Eve
lyn Opoczynski, Jaecki Schwarz, 
Jiirgen Frohriep.

Un film despre și pentru tineret.

Studențn Conservatorului de mu
zică „Ciprian Porumbescu" din Bucu
rești vor desfășura practica de vară 
susț.inind microstagiuni estivale in 
mai multe zone ale țării.

Tn județele Arad și Bihor au fost 
deplasate două orchestre simfonice, 
două fârmații corale, tineri soliști — 
studenți și cadre didactice — care sus
țin manifestări artistice de larg in
teres. Studenții de la compoziție, 
muzicologie sau dirijat, sub directa 
îndrumare a cadrelor didactice, vor 
cerceta zone folclorice mai puțin cu-

noscute din ținuturile Beiușului 
Hălmagiului. Cu acest prilej ei vor 
vizita întreprinderi industriale, se 
vor întilni cu tineri muncitori și 
țărani, precum și cu studenți de la 
alte institute care efectuează practi
ca de vară in aceste localități, ală
turi de care iși vor aduce contribu
ția la acțiuni patriotice.

Un număr de studenti vor activa 
pe lingă comitetele județene U.T.C. 
Gorj și Mehedinți și în cadrul Con
siliului național și municipal Bucu
rești al organizației de pionieri, ca 
îndrumători și instructori culturali.
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viața internațională
„Prima etapă a conferinței

a îndreptâfit speranțele"
Ministrul de externe finlandez despre reuniunea de la Helsinki

ARGENTINA:

Confederația Generală
1

a Muncii susține candidatura

laice de bună vecinătate dintre Iugoslavia
Noua 

torii de 
niei și 
Nicolae 
Tito — 
presei, radioului și televiziunii iu
goslave.

în editorialul intitulat „Acordul 
prietenilor", ziarul „BORBA" scrie 
că „intilnirile dintre cei doi con
ducători au devenit o practică 
frecventă și un simbol al relațiilor 
trainice de bună vecinătate dintre 
Iugoslavia și România, 
stabilit ca o orientare 
durată a ambelor țări, 
extind an de an și se 
ză cu un conținut nou 
politic, economic, tehnico-științific, 
cultural, precum și in alte do
menii".

Amintind că a trecut un an de 
Ia ultima întilnire dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și losip Broz 
Tito, cind au inaugurat marele 
complex hidroenergetic de la Por
țile de Fier, in editorial se arată : 
„Dacă se face un bilanț al perioa
dei scurse de la întâlnirea de la 
Porțile de Fier și cca de acum de 
la Brioni, în relațiile iugoslavo- 
române se poate constata cu satis
facție o continuă aprofundare și 
lărgire a gamei colaborării în (oate 
domeniile".

In ce privește i 
plan internațional, 
„orice apariție a 
României pe arena 
este caracterizată 
ca inițiativele lor 
prenta individuală și să fie în spi
ritul luptei pentru pace in lume, 
pentru democratizarea relațiilor, 
precum și de intenția de a înte
meia și dezvolta, pe baze egale in 
drepturi, o colaborare cit mai largă 
și cu un număr cit mai mare de 
state. Acest lucru s-a manifestat 
indeosebi in activitatea concretă la 
Helsinki, in cadrul pregătirilor 
multilaterale și în prima fază a 
Conferinței general-europene pen
tru securitate și cooperare, cînd 
ambele țări au colaborat strîns și 
au luptat pentru aceleași idealuri, 
pentru ca. toate țările să poată ho
tărî în mod independent și suve
ran pe bază de egalitate în toate 
problemele vitale".

„Relațiile noastre bilaterale, scrie 
în continuare „BORBA", au căpă
tat un caracter și mai diversificat 
și au devenit mai armonioase. în
tre Uniunea Comuniștilor din Iu-

întîlnire dintre conducă- 
partid și de stat ai Româ- 

Iugoslaviei — președinții 
Ceaușescu și losip Broz 
se află în centrul atenției

care s-au 
de lungă 
Acestea se 
completea- 

pe plan

pe
că 
Și

colaborarea 
ziarul scrie 
Iugoslaviei 

i internațională 
prin năzuința 
să poarte am

S. U. A

si Muia11
goslavia și Partidul Comunist Ro
mân continuă practica schimbului 
de păreri, sint tot mai vii contac
tele dintre cele mai înalte organe 
reprezentative și guvernamentale, 
dintre organizațiile politice și obș
tești, culturale, științifice și altele". 
In continuare sint prezentate date 
privind dezvoltarea schimburilor 
economice iugoslavo-române și se 
arată că actuala întilnire va da un 
nou impuls dezvoltării acestora.

In încheierea editorialului se 
spune : „Ca și pînă acum, opi-

Presa iugoslavă salută
noua

dintre
Nicolae
și losip

întîlnire
tovarășii 
Ceaușescu 
Broz Tito

nia noastră publică salută cu 
căldură vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în țara noastră, convin
să fiind de importanța și utilitatea 
acestei vizite de lucru și a convor
birilor Tito-Ceaușescu pentru con
solidarea continuă a prieteniei 
colaborării dintre Iugoslavia 
România".

Ziarul „POLITIKA" publică 
deschiderea primei pagini, sub 
tlul „Cea de-a 11-a întîlnire", 
comentariu difuzat 
niug, insoțit de o 
varășului Nicolae 
care se subliniază 
oficiale iugoslave se constată 
satisfacție o evoluție foarte favo
rabilă a colaborării în toate dome
niile relațiilor reciproce. Acum ci
teva zile, se arată in articol, s-a 
semnat acordul suplimentar, potri
vit căruia schimburile de mărfuri 
vor crește pină în 1975 ajungînd 
la 745 milioane dolari. Rezultate 
importante se înregistrează aproa
pe zilnic și in alte domenii. Fără 
îndoială, se menționează in co
mentariu, o asemenea evoluție a 
relațiilor noastre este influențată, 
in cea mai mare măsură, tocmai 
de intilnirile frecvente și de

convorbirile pline de conținut 
ale celor doi președinți și, in ace
lași timp, și de vizitele reciproce 
foarte frecvente ale conducătorilor 
la nivel de stat, partid și al orga
nizațiilor economice din cele două 
țări. Se așteaptă ca președinții 
Tito și Ceaușescu să-și concentreze 
atenția asupra problemelor actuale 
ale vieții internaționale și asupra e- 
venimentelor de pe arena mondială. 
De la ultima lor întilnire au 
avut loc în lume multe evenimente 
importante. S-au deschis perspec
tive noi și mai bune de democra
tizare a relațiilor internaționale. 
Activitatea internațională a celor 
două țări, in special in Europa, îna
inte și în timpul desfășurării pri
mei faze a Conferinței pentru 
securitate și cooperare de la Hel
sinki, este foarte intensă, apre
ciază corespondența. In încheiere 
se subliniază că se poate spune că 
vizita președintelui Ceaușescu, cu 
un pronunțat caracter de lucru, se 
anunță a prilejui o contribuție 
foarte importantă a celor doi șefi 
de stat, atât la promovarea relații
lor reciproce, cit și la o mai bună 
colaborare și înțelegere pe plan 
internațional.

Acest articol este preluat, tot în 
deschiderea paginii intii. și de co
tidianul „POLITIKA EKSPRES".

Ziarul „NOVOSTI" publică
articol cu titlul „Colaborare și în
credere", arătind că și această în
tilnire între președinții Tito și 
Ceaușescu constituie un prilej 
pentru aprecierea bilanțului co
laborării rodnice dintre cele două 
țări vecine.

Ziarul „DNEVNIK" acordă, de 
asemenea, o deosebită atenție vizi
tei. Personalitatea și activitatea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu sint 
reflectate intr-un amplu studiu, pe 
o pagină întreagă. Este publicată, 
de asemenea, o cuprinzătoare bio
grafie a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, precum și un articol 
despre aprecierile făcute de condu
cătorul de partid și de stat român 
despre președintele Tito.

Anunțind în telejurnalul din 
seara zilei de 14 iulie vizita to
varășului Nicolae Ceaușescu, co
mentatorul Televiziunii iugoslave a 
pus accentul pe faptul că intre 
Iugoslavia și România se dezvoltă 
relații deosebit de bune.

HELSINKI 15 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat publicației 
„Suomenmaa", ministrul afacerilor 
externe al Finlandei, Ahti Karjalai- 
nen, a subliniat că prima etapă a 
Conferinței pentru securitate și coo
perare în Europa, desfășurată la Hel
sinki, a îndreptățit speranțele puse 
in ea. El a evidențiat faptul că mi
niștrii de externe ai celor 35 de state 
care au participat la conferința de 
la Helsinki au întărit recomandări
le consultărilor pregătitoare 
laterale desfășurate anterior 
pitala finlandeză.

In legătură cu următoarele
ale Conferinței pentru securitate și

multi- 
în ca-

etape

cooperare în Europa, dintre care cea 
de-a doua urmează să se deschidă 
în septembrie, la Geneva, Ahti Kar- 
jalainen a amintit că, la Helsinki, 
s-a exprimat dorința ca a treia fază 
a conferinței să-și încheie lucrările 
încă în acest an, apreciind că există 
perspective favorabile pentru aceasta.

Șeful diplomației finlandeze a 
opinat, totodată, că, în prezent, con
tactele personale între șefii de stat 
și de guvern au o tot mai mare în
semnătate. aducind o contribuție po
zitivă la rezolvarea problemelor 
aflate în dezbaterea Conferinței ge
neral-europene pentru securitate 
cooperare.

la președinția republicii

Și

un

Ș> 
Ș>

în 
ti- 
un 

de agenția Ta- 
fotografie a to- 
Ceaușescu, in 
că în cercurile 

cu

S. MORCOVESCU

O afacere a monopolurilor

cu serioase implicații economice

CONSPIRAȚIA „(MOR 18“

ce 
de

zare ; prețul benzinei 
a fost majorat in u- 
nele state, ca, de e- 
xemplu, in Nevada, 
unde fermierii din 
districtul Burkbennett, 
situat in inima zonei 
petroliere a Texasu
lui, au fost nevoiți să 
cumpere benzină pe 
piața neagră pentru 
a-și transporta recol
ta de pe ogoare și 
plantații, fapt care a 
dus la mărirea locală 
a prețurilor la produ
sele alimentare ; unele 
companii de trans
porturi aeriene, între

„Săptămînă Mării Balticea

Tradiționala „Săptămînă a Mării 
Baltice", care s-a încheiat slmbătă 
seara la Rostock, s-a desfășurat sub 
semnul întăririi securității și păcii 
în Europa. Sub deviza „Marea Bal
tică trebuie să fie o mare a păcii", 
leit-motivul tuturor manifestărilor

l-a constituit adeziunea deplină

Festivalul
panafrican al tineretului

TUNIS 15 (Corespondență de la 
Mircea S. Ionescu). O grandioasă fes
tivitate, organizată duminică după- 
amiază pe stadionul olimpic „El 
Menzah" din Tunis, a marcat înce
perea primului festival panafrican al 
tineretului, care se desfășoară in 
capitala tunisiană pînă la 22 iulie, 
sub deviza „lndependență-unitate- 
solidaritate". Peste 4 000 de tineri, 
reprezentînd circa 34 de țări africane 
și mișcări de eliberare de pe acest 
continent, și-au dat întilnire la ma
rele complex sportiv, pavoazat cu 
drapelele de stat ale țărilor partici
pante.

Festivitatea a început prin into
narea imnului festivalului și a im
nului țării gazdă, după care, rind pe 
rind. delegațiile de tineret ale țărilor 
participante au defilat prin fața tri
bunelor oficiale, unde se aflau preșe
dintele Tunisiei, Habib Bourguiba, 
primul ministru Hedi Nouira, mem
brii guvernului tunisian și ai Birou
lui Politic al Partidului Socialist 
Desturian.. precum și reprezentanți 
ai unor. organizații internaționale și 
africane, organizații naționale de ti
neret. Din țara noastră este prezentă 
o delegație condusă de tovarășul 
Constantin Boștină, președintele U- 
niunii Asociațiilor Studenților Comu
niști din România.

il 
participanților la procesul destinderii 
pe continentul nostru.

In cursul celor șapte zile au avut 
loc numeroase intilniri ale reprezen
tanților opiniei publice din țările 
baltice și din Norvegia și Islanda. 
Intilnirca parlamentarilor, a repre
zentanților diferitelor organizații sin
dicale, a reprezentanților organelor 
comunale etc. s-a desfășurat sub 
semnul procesului de destindere in 
Europa și, îndeosebi, al rezultatelor 
pozitive obținute la prima etapă a 
Conferinței general-europene pentru 
securitate și cooperare de la Hel
sinki.

Paralel au avut loc numeroase ma
nifestări cultural-artistice și sportive 
care s-au dovedit tot atitea contri
buții la adincirea cunoașterii și întă
rirea încrederii între popoarele aces
tei zone a continentului nostru.

C. VARVARA

CAMBODGIA:

Aprobarea constituției Guineei Ecuatoriale

PNOM PENII 15 (Agerpres). — La 
sfirșitul săptămînii trecute, forțele 
patriotice cambodgiene au continuat 
atacurile contra pozițiilor trupelor 
regimului de la Pnom Penh, lupte 
violente avind loc in zonele din ju
rul capitalei khmere.

Acțiunile ofensive ale patrioților 
au vizat întreg perimetrul defensiv 
al forțelor inamice aflate la Pnom 
Penh, luptele desfășurîndu-se la dis
tanțe de 10—20 kilometri de oraș. In 
zonele Kompong Kantout și Kom- 
pong Tuol, aflate la 20 kilometri de 
capitală, în apropierea importantei 
șosele nr. 3. atacurile patrioților au 
silit inamicul să se retragă lăsind pe

CORESPONDENȚĂ. 
DIN WASHING

TON

ca 
de

cu- 
in- 
pe- 
te- 
să

Atlantic Richfield, 
Esso, Gulf, Mobil. 
Shell, Standard Oil of 
California. Standard 
Oil of Indiana, Texa
co și alte zece mari 
firme petroliere ame
ricane sint supuse în 
prezent unei ample 
anchete, întreprinsă de 
Comisia federală pen
tru comerț — orga
nism însărcinat cu a- 
plicarea legii antitrust 
— și de Biroul fede
ral pentru probleme
le economice. Potrivit 
unui raport întocmit 
de acestea, după 
timp de doi ani
zile au fost urmărite 
practicile și acțiunile 
ilegale ale regilor ne
încoronați ai petrolu
lui, „cei 18" sint acu
zați că s-au folosit de 
psihoza crizei de e- 
nergie din S.U.A. și 
au conspirat pentru a 
elimina competitivi
tatea de pe piața in
ternă a petrolului, cu 
scopul de a monopo
liza desfacerea aces
tuia. Autoritățile fe
derale acuză pe acești 
giganți ai petrolului a- 
merican că au recurs 
la mașinațiuni de 
lise urmărind să 
fluențeze legislația 
trolului, să obțină 
renuri petrolifere,
determine stabilirea 
unor prețuri conve
nabile lor, în toate e- 
tapele de prelucrare a 
țițeiului, de la extrac
ție pînă la rafinare.

Iată citeva din re
zultatele violării de 
către magnații petro
lului a legii anti
trust, publicate de co
tidienele americane : 
aproape 2 000 de sta
ții de benzină, apar- 
țiriind unor mici fir
me independente, au 
dat faliment în pri
mele șase luni ale a- 
nului curent; alte 4 000 
de stații de benzină 
și-au micșorat simți
tor volumul vinzări- 
lor prin reducerea o- 
rarului zilnic de vin-

care și „Pan Ameri
can", s-au văzut ne
voite să reducă vite
za de zbor a reactoa
relor lor pentru a e- 
conomisi benzină ; u- 
nele întreprinderi și-au 
redus activitatea 
urmare a lipsei
benzină, iar altele au 
dat faliment. S-ar pu
tea continua cu nu
meroase alte exem
ple din diverse ra
muri ale economiei a- 
mericane, afectate in
tr-o măsură mai mică 
sau mai mare de con
spirația „celor 18“.

Sesizînd situația, 
autoritățile federale au 
hotărit să suspende 
cotele existente la im
portul de țiței. A ur
mat imediat o crește
re a acestor importuri 
cu 35 la sută față de 
anul trecut, iar rafi
năriile au început să 
lucreze, pentru pri
ma dată in ultimii 
6—7 ani, cu aproape 
întreaga ' lor capacita
te de producție. Ar 
fi fost deci normal — 
potrivit aprecierilor 
multor economiști a- 
mericani — ca pre
siunile exercitate de 
lipsa acută de benzină

și de alte produse pe
troliere superioare a- 
supra pieței interne 
să slăbească, nicide
cum să se accentueze. 
Dar „cei 18", in loc 
să răspundă nevoilor 
pieței, au trimis pro
duse petroliere supe
rioare spre păstrare in 
rezervoare sau le-au 
plimbat in tancuri 
petroliere dintr-un 
port intr-altul. Mai 
mult, se pare câ a- 
ceastâ conspirație nu 
a apărut anul trecut, 
ci e mai veche, mai 
ales dacă se are in ve
dere că marile compa
nii petroliere nu au 
mai construit in ulti
mii ani nici o rafină
rie. Aceasta tocmai in 
scopul de a crea o lip
să artificială de ben
zină, ca parte a pla
nului de eliminare a 
concurenților și de 
modelare a pieței in
terne potrivit intere
selor lor.

Raportul autorități
lor federale propune, 
ca primă măsură, che
marea celor mai mari 
opt companii petro
liere in fața instanțe
lor judecătorești, sub 
acuzația de a fi vio
lat grosolan legea an
titrust.

„Washington Post" 
apreciază că, indife
rent cum se va în
cheia confruntarea 
dintre autoritățile fe
derale și magnații pe
trolului, ea nu va in
fluența in nici un fel 
evoluția crizei benzi
nei pină in 1974. Da
torită numărului in
suficient al rafinării
lor, nu silit șanse să 
fie satisfăcut consu
mul de benzină pen
tru cele 100 de mili
oane de autovehicule 
care circulă în pre
zent pe arterele S.U.A. 
și la care se așteaptă 
a se adăuga alte 12 
milioane pină la fine
le acestui an.

C.ALEXANDROAIE

SANTA ISABEL 15 (Agerpres). — 
Cel de-al III-lca Congres al partidu
lui de guvernămint din Guineea 
Ecuatorială — Partidul Unic Națio
nal (P.U.N.) — a aprobat noua con
stituție a tinerei republici africane. 
Constituția consacră faptul că Gui
neea Ecuatorială este o republică de 
tip prezidențial, în care puterea le
gislativă aparține Adunării Națio
nale. Munca este proclamată obliga
ție a tuturor cetățenilor. Constituția 
proclamă, de asemenea, indivizibili
tatea teritoriului național — alcătuit 
din provincia continentală Rio Muni, 
insula Fernando Po și alte citeva 
insule mai mici — și prevede sta
bilirea controlului statului asupra e- 
coiîomiei și comerțului exterior.

Ordinea de zi a congresului a mai 
inclus probleme ca : dezvoltarea e-

învățămintul și 
populației, com- 
separatiste, apă-

conomiei naționale, 
ocrotirea sănătății 
baterea tendințelor 
rarea națională.

Luind cuvîntul în cadrul congre
sului, Francisco Macias Nguema, 
președintele Partidului Unic Națio
nal, președintele Republicii Guineea 
Ecuatorială, a subliniat adeziunea 
țării sale la politica de pace și co
laborare intre popoare și la princi
piile Organizației Unității Africane.

Congresul a hotărit schimbarea 
numelui celui mai mare oraș al ță
rii — Santa Isabel — în Malabo, 
numele unui erou național. S-a hotă
rit, de asemenea, ca principala insu
lă componentă a teritoriului țării — 
Fernando Po, — denumire rămasă 
din vremea dominației spaniole — 
să se numească Macias Nguema.

colonialiștilor portughezi în Mozambic
LONDRA 15 (Agerpres). — Cunos

cutul săptămînal britanic „Observer" 
citează in ediția sa de duminică un 
raport întocmit de un grup de mi
sionari spanioli, in care se relevă că 
trupele colonialiste portugheze au 
comis la 16 decembrie, anul trecut, 
un alt asasinat în masă în Mozam
bic, omorînd 53 de locuitori pașnici, 
Intre care femei și copii, din satul 
Chawola. Se relevă că este vorba de 
aceeași unitate militară care, după 
uciderea a peste 400 de persoane și 
distrugerea localității Wiriyamu, s-a 
deplasat in localitatea vecină, Chawo
la. Raportul a fost întocmit pe baza 
mărturiilor a șase Supraviețuitori, de

către grupul de misionari spanioli a- 
flați in Mozambic. Aceste mărturii 
completează datele apărute săptămi- 
na trecută in cotidianul londonez 
..Times", în legătură cu masacrul de 
la Wiriyamu.

★
Un purtător de cuvînt al Organi

zației Națiunilor Unite a exprimat 
profunda îngrijorare a secretarului 
general al O.N.U., Kurt Waldheim, 
in legătură cu noile știri privind 
masacrele comise de trupele portu
gheze in Mozambic — transmite a- 
genția Associated Press. El a men
ționat că Waldheim urmărește îndea
proape situația din Mozambic.

PHENIAN 15 (Agerpres). — După 
încheierea celei de-a șaptea sesiuni 
a convorbirilor dintre societățile de 
Cruce Roșie din nordul și sudul Co
reei, la Phenian a avut loc o con
ferință de presă. Purtătorul de cu- 
vînt al delegației R.P.D. Coreene a 
arătat că, in cadrul acestei sesiuni, 
partea nord-coreeană a propus pu
blicarea de către cele două părți a 
unei declarații comune, constând din 
următoarele cinci puncte : Abolirea 
de către administrația de la Seul a 
..legilor anticomuniste" in vigoare, 
care stipulează condamnarea parti
zanilor altor idei, idealuri și sisteme 
politice nerecunoscute oficial ; in
terzicerea tuturor activităților „anti
comuniste" și dizolvarea organizații-

Un detașament al patrioților din Angola, format din femei, se pregătește 
pentru luptă.

BUENOS AIRES 15 (Agerpres). — 
Sub conducerea președintelui in
terimar al Argentinei, președintele 
Camerei Deputaților, Râul Lastiri, 
la Buenos Aires a avut loc prima 
reuniune a noului guvern al țării, 
desemnat in urma demisiei lui Hec
tor Campora din funcția de șef al 
statului, și a cabinetului condus de 
acesta.

Comunicatul publicat la sfirșitul 
reuniunii menționează că, pînă la 
organizarea alegerilor prezidențiale, 
noul guvern se va întruni săptămi- 
nal, pentru a examina problemele 
curente. Totodată, se relevă că ac
tualul cabinet, alcătuit, în majori
tate, din membrii celui precedent, 
va continua politica economică sta
bilită anterior și va acționa cu 
dilecție in sensul soluționării 
aspecte sociale.

Referitor la alegerile pentru 
semnarea noului președinte al 
comunicatul subliniază 
vor avea loc „cit mai 
sibil".

în legătură cu aceeași problemă, 
surse parlamentare argentinene, re
luate de agenția France Presse, au 
declarat că noul scrutin prezidențial 
se va desfășura potrivit principiului 
majorității simple și că toate parti
dele politice vor putea să prezinte 
candidați.

Pe de altă parte, secretarul gene
ral al Confederației Generale a 
Muncii, Jose Rucci, a arătat, intr-un 
interviu radiotelevizat, că organiza
ția pe care o conduce susține can
didatura generalului Juan Peron la 
funcția de șef al statului. Confede
rația Generală a Muncii, a spus el, 
sprijină pe deplin apelul la unitate 
adresat tuturor cetățenilor țării de 
către liderul mișcării justițialiste.

plastice în îngrășăminte
Biologul vienez Herbert Scha- 

den a obținut in laborator o bac
terie care transformă masele 
plastice, cunoscute ca substanțe 
indestructibile si nerecuperabile, 
intr-un îngrășămint de înaltă 
calitate. „Armata" de bacterii, 
care operează „curat", fără să 
degaje nici un fel de produs no
civ secundar, are nevoie de ma
ximum 24 de ore pentru a meta
morfoza pină și masele plastice 
cele mai rezistente in produse 
binefăcătoare pentru agricultură.

pre- 
unor

de- 
țării, 

că acestea 
curînd po-

Record îngrijorător
Accidentele de circulație în

grijorează din ce in ce mai mult 
opinia publică din Elveția. Nu
mai in 1972 pagubele de pe 
urma accidentelor s-au ridicat la 
1.3 miliarde de franci, ceea ce 
reprezintă 15 la sută din produ
sul național brut. Zilnic se pro
duc 200 de accidente, echivalind 
cu 60 de milioane de zile lu
crătoare pierdute anual.

Geologie... după miros
Ciini special dresați de către 

un grup de crescători sovietici 
prospectează cu succes aurul și 
metale rare ca beriliul și wol
framul, greu detectabile chiar și 
prin mijloacele tehnice cele mai 
perfecționate. Clinii, in schimb, 
pot să descopere filoanele bogate 
pină la o adincime de 13 m, da
torită unui miros specific pe 
care metalele respective îl de
gajă.

cimpul de luptă importante cantități 
de materiale militare, iar avioane 
ale S.U.A. au intervenit spre a dis
truge armamentul abandonat, pentru 
a evita capturarea acestuia de către 
patrioții khmeri. Aviația americană 
a intervenit, de asemenea, în spri
jinul unor importante efective milir 
tare lonnoliste încercuite de patrioți 
in zona Bat Deng, din nordul capi
talei.

Alte acțiuni de luptă importante 
ale patrioților khmeri s-au produs în 
regiunea fluviului Mekong și a rîului 
Bassac, unde au fost atacate convoaie 
fluviale ale inamicului.

lor „anticomuniste" ; recunoașterea 
inviolabilității persoanelor, partidelor 
și organizațiilor care activează pen
tru ușurarea suferințelor compatrio- 
ților și asigurarea libertății de expri
mare, de presă, de întrunire și de 
mișcare pentru cetățenii din ambele 
părți ale țării ; luarea unor măsuri 
active pentru eliminarea actualei 
stări de opoziție militară și a ten
siunii care împiedică circulația și 
contactele libere ale compatrioților 
dispersați în Nord și Sud și ame
nință pacea : asumarea de către cele 
două organizații de Cruce Roșie a 
obligației de a interveni in scopul 
garantării — prin măsuri juridice și 
administrative — punerii in practi
că a acestor clauze.

agențiile de presă
în R.P. Bulgaria a pre- 
R.P. Congo, Marien 
președinte al C.C. al 

Congolez al Muncii, și

Comunicatul comun pr|- 
vind vizita 
ședintelui 
N’Gouabi, 
Partidului
convorbirile pe care acesta le-a avut 
cu Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, 
subliniază dezvoltarea relațiilor din
tre cele două țări și partide, exprimă 
dorința de a vedea încununată de 
succes Conferința general-europeană 
pentru securitate și cooperare și rea
firmă sprijinul față de lupta dreaptă 
a popoarelor africane pentru libertate 
și independență.

Comisia pentru probleme 
externe a Senatului ameri
can 8 adoptat un proiect de rezo
luție care interzice finanțarea unor 
operațiuni militare 
treprinse de terțe 
acțiunii, senatorul 
precizat că scopul
ajunge la certitudinea că S.U.A. nu 
vor continua să furnizeze fonduri, 
direct sau indirect, pentru operațiuni 
in sud-estul asiatic.

în Indochina în
tări. Inițiatorul 
Clifford Case, a 
ei este de a se

Reuniunea internaționa
lă privind dezvoltarea Ame- 
ricii Latine și'a încheiat lucrările 
în capitala Columbiei. Participanții, 
reprezentînd nouă state latino-ame- 
ricane, precum și Franța și Spania, 
au abordat in 
căile proprii 
țiunilor de

special probleme vizind 
de dezvoltare ale na- 
la sud de Rio Grande.

Primul
al Partidului Muncii din 
Albania, Enver Hodja, a primit 
delegația militară chineză, condusă 
de Siu Sian-cien, vicepreședinte al 
Comisiei militare a C.C. al P.C. 
Chinez, care se află in vizită de prie
tenie în Albania.

secretar al C.C,

Secretarul de stat al
S.U.A., William Rogers, care con

duce delegația americană la sesiu
nea Comitetului Japonia—S.U.A. 
pentru comerț și problemele econo
mice, ce se va desfășura in capitala 
niponă, a sosit la Tokio. La sesiune 
vor fi examinate, după cum infor
mează agenția Associated Press, ra-

La volan, fără mașină !
Pentru a veni în ajutorul ce

lor care doresc să învețe rapid 
conducerea auto, o firmă engle
ză a pus la punct un volan por
tativ, care permite viitorilor 
automobiliști să se obișnuiască 
cu dificultățile care pot apărea 
ăe-a lungul unui traseu, fără ca 
să conducă o mașină propriu- 
zisă.

Volanul, cintărind aproxima
tiv 10 kg, este pus in legătură 
cu un sistem de reglare special, 
care permite conducătorului să 
„simtă? parametrii unui, auto
mobil adevărat : suspensia, vi
teza, poziția la viraje etc. etc. 
Noua invenție permite deprin
derea intr-un timp record și 
fără riscuri a reflexelor esenția
le cerute unui conducător auto.

Antidot al „mareei 
negre"

După mai mulți ani de cerce
tări, o firmă americană, in cola
borare cu una suedeză, a. reușit 
să pună la punct o substanță 
sub formă de spumă, care, da
torită proprietăților ei absor
bante, s-a dovedit a fi mijlocul 
ideal de combatere a mareelor
negre de pe țărmul
Substanța poate absorbi țiței 
intr-o cantitate care depășește 
de optsprezece ori 
greutate, formând o 
barieră aspiratoare, care, după 
saturare, trebuie doar îndepăr
tată. Ea poate fi răspindită cu 
ajutorul ambarcațiunilor, elicop
terelor sau avioanelor.

mărilor, 
țiței

propria-i 
adevărată

De ce au nevoie 
vacile de proteze 

dentare ?
Intr-o fermă model din 

R.F.G., vacile cu dentiție proas
tă au fost dotate cu proteze din 
oțel inoxidabil. Ca urmare, ele 
au redescoperit plăcerea de a 
paște și de a rumega, iar exce
dentul de lapte răsplătește cu 
generozitate strădania „dentiș
tilor".

transmit
porturile comerciale și economice 
japono-americane. evoluția comerțu
lui internațional in ultimul an, inclu
siv a situației monetare, precum și 
probleme privind viitoarele negoci
eri comerciale și monetare din cadrul 
G.A.T.T. și Fondului Monetar In
ternațional.

Consiliul Securității Na
ționale al Turciei a recoman- 
dat ridicarea legii marțiale în pro
vincia Siirt, prelungirea ei cu o lună 
in provincia Diyarbakir și cu două 
luni in provinciile Ankara și Istan
bul. Recomandarea urmează să fie 
examinată de guvern și supusă spre 
aprobare parlamentului. Instituirea 
legii marțiale a fost decretată in 
aprilie 1971, inițial în 11 provincii ale 
Turciei.

Vicepreședintele partidu
lui de guvernămint din 
brazilia Petron>° Portela, a tost 
desemnat președinte provizoriu al 
acestui partid (Alianța Renovatoare 
Națională), pentru a-1 înlocui pe se
natorul Filinto Muller, decedat 
miercurea trecută în urma accidentu
lui de aviație care s-a produs în 
apropierea Parisului.
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