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După cum s-a anunțat, la 3 Iulie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit pe ziariștii Paul Bernetol, redac- 
tor-șef al revistei „Jeune Afrique", șl pe Chârlf Toumi, director al 
biroului din Tunh, delegat general al aceleiași publicații, și a acor
dat, cu acest prile|, un Interviu.

Expresie a dezvoltării și întăririi raporturilor de prietenie, 
colaborare și solidaritate ale României socialiste 
cu noile state africane, ieri a început

VIZITA PRESEDINTELBIREPUBUCII
SIERRA LEONE. OR. SIAKA PRORYN STEVENS

Primirea 

călduroasă făcută 

de locuitorii 

Capitalei
La invitația președintelui Repu

blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, vineri după-amiază a 
sosit in Capitală- președintele Re
publicii Sierra Leone, dr. Siaka 
Probyn Stevens, într-o vizită ofi
cială în țara noastră.

Acest eveniment vine să demon
streze o dată mai mult consecvența 
cu care România dezvoltă relațiile 
sale cu tinerele state de pe conti
nentul african, sprijinul ferm acor
dat luptei popoarelor africane pen
tru apărarea și consolidarea inde
pendenței naționale, împotriva im
perialismului, colonialismului și 
r.eocolonialismului, dezvoltării lor 
de sine stătătoare în deplină liber
tate, pe calea progresului econo
mic și social.

Vizita în România a președin
telui Republicii Sierra Leone se 
înscrie în lunga suită de contacte 
la nivel înalt, de convorbiri pur
tate, atit pe continentul african, cit 
și in ț-ara noastră, de secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So- 
c.aliste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu conducători de stat 
și de partid, cu reprezentanți ai 
mișcărilor de eliberare națională 
din Africa. Ele au constituit mo
mente de vîrf în promovarea și 
diversificarea conlucrării multila
terale dintre țara noastră și sta
tele Africii, o expresie grăitoare a 
dorinței de a amplifica și întări 
relațiile de prietenie și solidari
tate. de strînsă colaborare dintre 
poporul român și popoarele afri
cane, în folosul și spre avantajul 
reciproc, în interesul cauzei gene
rale a păcii și progresului în lume.

Bunele auspicii sub care a de
butat vizita șefului statului Sierra 
Leone s-au ilustrat încă de la so
sirea înaltului oaspete, pe aero
portul Otopeni, unde numeroși ce
tățeni ai Capitalei au făcut o pri
mire călduroasă, prietenească pre
ședintelui Siaka Stevens.

Pe frontispiciul pavilionului ofi
cial se aflau portretele președinți
lor Nicolae Ceaușescu și Siaka 
Stevens, încadrate de drapelele de 
stat ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Sierra Leone. Pe 
mari pancarte erau înscrise, 
în limbile română și engleză, 
urările : ..Bun sosit în Republica 
Socialistă România Excelenței Sale 
domnului dr. Siaka Stevens, pre
ședintele Republicii Sierra Leonel",

La sosire, pe aeroportul Otopeni

„Să se dezvolte și să se întărească 
prietenia și colaborarea dintre po
poarele Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Sierra Leone !“.

La ora 18,30, aeronava specială 
escortată de reactoare ale forțelor 
noastre armate a aterizat.

La coborirea din avion, președin
tele Siaka Stevens este întîmpinat 
cu cordialitate de președintele 
Nicolae Ceaușescu.

Cei doi președinți își string mîi- 
nile cu căldură.

în întîmpinare au venit, de a- 
semenea, tovarășii : Manea Mă- 
nescu, Gheorghe Cioară, Janos 
Fazekas, Ion Pățan, Iosif Uglar, 
Gheorghe Oprea, viceprim-minis- 
tru al guvernului, George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor externe, 
precum și Valeriu Georgescu, am
basadorul țării noastre in Repu
blica Sierra Leone.

Un grup de pionieri oferă oas
peților flori.

împreună cu președintele Siaka 
Stevens au sosit : Desmond E. F. 
Luke, ministrul afacerilor exter

ne. F. M. Minah, ministrul co
merțului și industriei, E. W. Bly- 
den, ambasadorul Republicii Sier
ra Leone la București, Rowland 
E. A. Harding, membru al Tribu
nalului Suprem, Kande Sio, de
putat în parlament, H. M. Lynch 
Shylon, secretar permanent in 
M.A.E., T. D. King, consilier spe
cial în Ministerul Comerțului și 
Industriei.

Ceremonia continuă cu trecerea 
în revistă a gărzii de onoare. 
Sînt intonate imnurile de stat ale 
Republicii Sierra Leone și Repu
blicii Socialiste România, în timp 
ce se trag în semn de salut 21 de 
salve de artilerie.

După trecerea în revistă a găr
zii militare, sînt prezentați șefii 
misiunilor diplomatice acreditați 
la București, precum și persoane
le române, civile și militare, so
site în întîmpinare.

Cei doi șefi de stat primesc apoi 
defilarea companiei de onoare.

în aplauzele mulțimii, președin

ții Nicolae Ceaușescu și Siaka 
Stevens iau loc într-o mașină des
chisă escortată de motocicliști, în- 
dreptîndu-se spre reședința rezer
vată înalților oaspeți.

La aeroport și în Capitală, la 
trecerea președinților Nicolae 
Ceaușescu și Siaka Stevens, bucu- 
reștenii au aclamat pe cei doi șefi 
de stat, manifestîndu-și convinge
rea că dialogul la nivel înalt în
tre România și Sierra Leone va 
contribui la dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre 
popoarele noastre, la promovarea 
ideilor generoase ale păcii, înțele
gerii și conlucrării dintre toate 
națiunile lumii.

La reședință, președintele Nicolae 
Ceaușescu s-a întreținut cu pre
ședintele Siaka Stevens, intr-o 
ambianță de caldă cordialitate și 
prietenie, de înțelegere reciprocă, 
ce caracterizează relațiile dintre 
România și Republica Sierra 
Leone.

(Agerpres)

ÎNTREBARE : S-a spus ade
sea că România a încercat să 
joace un rol de mediator in
tre arabi și israelieni, pornind 
de la faptul că este singura 
țară socialistă care întreține 
relații diplomatice și cu țările 
arabe, și cu Israelul. Care este 
situația acum, după realizarea 
acordurilor de dezangajare 
militară ? Acordul privind 
dezangajarea forțelor ar pu
tea duce la pace în Orientul 
Mijlociu ? Care credeți că ar 
fi condițiile ?

RĂSPUNS : România nu și-a 
propus niciodată să aibă un rol 
mediator între țările arabe și 
Israel. Noi am pornit însă întot
deauna de la faptul că menținerea 
încordării în Orientul Mijlociu a- 
fectează grav interesele tuturor 
statelor -lumii, îndeosebi ale celor 
din Europa și Africa, și de aceea 
ne-am preocupat și am acționat 
pentru soluționarea acestui con
flict în spiritul rezoluțiilor Consi
liului de Securitate.

Considerăm că după încetarea 
ostilităților din octombrie, după 
începerea conferinței de la Ge
neva și îndeosebi odată cu reali
zarea dezangajării forțelor milita
re în Sinai și pe înălțimile Golan, 
în Orientul Mijlociu s-a creat o 
situație nouă. După părerea noas
tră, această nouă situație de

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit 
delegația societății mixte siderurgice 

„Somisa" din Argentina
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
vineri dimineața, in stajiunea Nep- 
tun, delegația societății mixte side
rurgice ..Somisa" din. Argentina, 
formată din Alberto Martin Pinasco, 
secretar personal al președintelui 
societății „Somisa", și Naldo Bru- 
nelli, secretar general al Uniunii 
muncitorilor metalurgiști din regiu
nea San Nicolas.

Oaspeții se află în țara noastră la 
invitația adresată de șeful statului 
român cu ocazia vizitei făcute in 
Argentina la începutul acestui an.

La întrevedere a participat tova
rășul Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R.

Oaspeții au transmis tovarășului 
Nicolae Ceausescu un cordial salut 
din partea siderurgiștilor de la „So- 
misa“, a conducerii societății, care 

în spiritul istoricelor hotărîri 
ale Conferinței Naționale

VIGOARE, DINAMISM, 
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întregii activități economice 
și sociale
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monstrează că este necesară și po
sibilă o soluție politică in Orien
tul Mijlociu, care să ducă la in
staurarea unei păci trainice și 
juste. în vederea realizării aces
tei păci, noi credem că este ne
cesar să fie reluată conferința 
de la Geneva cu participarea 
în primul rind a țărilor direct 
interesate, care trebuie sâ joa
ce rolul principal. De aseme
nea, apreciem că această conferin
ță trebuie să se desfășoare sub 
auspiciile Națiunilor Unite și că 
•Națiunile Unite trebuie să joace 
un rol mai important decît pînă 
acum. Alături de Uniunea Sovie
tică și Statele Unite — care parti
cipă la această conferință — ar fi 
util, după părerea noastră, să ia 
parte și alte state, îndeosebi din 
Europa și Africa, care pot să con
tribuie la o soluție durabilă a pro
blemelor din Orientul Mijlociu.

Considerăm, de asemenea, că 
trebuie să se pornească de la ne
cesitatea retragerii Israelului din 
teritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967 și, totodată, de 
la recunoașterea integrității și su
veranității tuturor statelor din a- 
ceastă zonă.

Și este de înțeles că se irppune, 
totodată, și soluționarea proble
mei poporului palestinean, în con
formitate cu năzuințele sale na
ționale.

România consideră că este ne
cesar ca toate țările care doresc o 

păstrează o amintire de neuitat în- 
tilnirii avute cu președintele Repu
blicii Socialiste România. Membrii 
delegației au exprimat totodată mul
țumiri călduroase pentru onoarea de 
a fi pfimițț de șeful stalului -român, 
pentru posibilitatea de a vizita țara 
noastră, de a cunoaște in mod ne
mijlocit preocupările și realizările 
oamenilor muncii și in mod deosebit 
ale siderurgiștilor. Ei au dat o inaltă 
apreciere marilor succese obținute 
in dezvoltarea economică si sociala 
a țării, experienței proprii a Româ
niei in realizarea acestor succese.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
arătat, la rindul său, că isi amintește 
cu multă plăcere de vizita făcută in 
Argentina, de întilnirea avută cu co
lectivul de siderurgiști de la „So- 
misa“, exprimindu-și satisfacția pen
tru faptul că o delegație a societății 
a răspuns invitației de a vizita țara 
noastră. 

pace trainică șl justă în Orientul 
Mijlociu să fie mai active și, în 
acest sens, este hotărîtă și în con
tinuare să facă tot qeea ce depin
de de ea pentru a contribui la re
alizarea păcii în Orientul Mij
lociu.

ÎNTREBARE : Ar putea 
juca România un rol în favo
rizarea dialogului între pales- 
tineni și Israel ? Cum vedeți 
soluționarea problemei pales- 
tinene ?

RĂSPUNS : Nu ne-am propui 
să jucăm un asemenea rol. Cre
dem că, dacă cele două părți vor 
ajunge la concluzia că trebuie să 
poarte un dialog, vor găsi și căile
— de altfel, se află în aceeași zonă
— pentru a putea’ să înceapă dia
logul respectiv.

România consideră însă că este 
necesar să se pornească de la în
țelegerea că o pace trainică nu se 
poate realiza fără soluționarea 
problemei palestinene. în acest 
sens, considerăm că participarea 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei la conferința de la Gene
va ar fi deosebit de utilă pentru 
soluționarea într-un spirit just a 
acestei probleme.

Așa cum am mai menționat șl 
în alte împrejurări, apreciem că 
formarea unui stat independent 
palestinean ar deschide o perspec
tivă nouă, atît în ce privește viața 
de sine stătătoare a poporului pa
lestinean, cît și pentru o pace 
dreaptă și trainică în Orientul 
Mijlociu.

(Continuare in pag a Il-a)

în timpul convorbirii ce a avut 
loc au fost evidențiate legăturile da 
prietenie și colaborare dintre oame
nii muncii si sindicatele din Româ
nia și Argentina, însemnătatea schim
burilor de vizite și de experiență, 
menite să contribuie la mai buna 
cunoaștere și apropiere dintre po
poarele român și argentinean, la 
dezvoltarea relațiilor dintre Republi
ca Socialistă România și Republica 
Argentina, in spiritul înțelegerilor și 
documentelor semnate cu prilejul 
recentei vizite in Argentina a șefului 
statului român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ru
gat pe oaspeți ca la reîntoarcerea in 
patrie să transmită siderurgiștilor de 
la „Somisa" cele mal bune urări de 
succes, prosperitate și fericire.

Convorbirea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

„AM ALES 
ROMÂNIA 
CA PE 0 

A DOUA PATRIE» 
în pagina a V-a, 
declarațiile unor 

refugiați politici chilieni 
la sosirea pe aeroportul 

Otopeni

Președintei» Nicolo» Ceaușescu și președintele Siaka Stevens in timpul întrevederii de Io reședin|a rezervata Mii do bucureștenl aclama pe cel doi șefi de «tal
r * înaltului oaspeți

A fost terminată 
conducta forțată 

pentru hidrocentrala 
Someș—Mărișelu

SIBIU (Corespondentul „Scin- 
teii“, Nicolae Brujan). — Vineri, 
colectivul secției cazangerie a 
întreprinderii „Independența" 
din Sibiu a înregistrat un nou 
succes : terminarea cu două luni 
înainte de termen a conductei 
forțate pentru hidrocentrala So
meș—Mărișelu, in lungime de 
872 metri, cu un diametru de 
3 200 mm și in greutate de 1 400 
tone. De subliniat faptul că toa
te operațiunile de control al cali
tății sudurilor automate au fost 
făcute cu ajutorul ultrasunete
lor, al razelor Rdntgen și al li
chidelor penetrante.

Mobilizat de acest.nou succes, 
colectivul acestei secții fruntașe 
a întreprinderii „Independența" 
— in care activează echipa de ca
zangii condusă de loan Moga, 
sudorul loan Stimeriu, cazangiul 
Eduard Muller, maistrul Dumi
tru Sitoianu — a solicitat exe
cuția, peste plan, chiar in acest 
an, și a conductei forțate pen-» 
tru hidrocentrala Sebeș.
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INTERVIUL ACORDAT DE TOVARĂȘUL 
NICOIAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. 1)

ÎNTREBARE : Economia ro
mânească a beneficiat sau a 
fost handicapată de creșterea 
prețului materiilor prime după 
războiul din octombrie 7 Care 
este porifia dumneavoastră in 
legătură cu recenta sesiune a 
Națiunilor Unite prieind ma
teriile prime, convocată la ini
țiativa președintelui Boume- 
dicne ?

RĂSPUNS : Trebuie să spun de 
Ia început câ problema materiilor 
prime si r energiei nu a apărut 
acum. Ea constituie de multă vre
me o preocupare și evenimentele 
militare din Orientul Mijlociu din 
octombrie nu au tăcut decît să 
declanșeze această criză.

România a participat activ la 
sesiunea specială a Națiunilor Uni
te convocata la inițiativa președin
telui Boumediene. Considerăm că 
la această reuniune s-a făcut nu
mai un început, câ trebuie depuse 
eforturi susținute pentru o soluție 
justă și trainică a problemei ma
teriilor prime și energiei, a așeză
rii pe baze noi a relațiilor dintre 
țările dezvoltate și țările în curs 
de dezvoltare. De fapt, problema 
subdezvoltării — și s-ar putea spu
ne și a materiilor prime și a ener
gici — este rezultatul politicii im
perialiste, colonialiste și neocolonia- 
liste. al existenței unor raporturi 
inechitabile între state. între prețu
rile materiilor prime și cele ale 
produselor industriale.

Cu alte cuvinte, se impune rea
lizarea unei noi ordini economice 
— deci și politice — internațio
nale. bazată pe principii noi, de 
egalitate, respect, avantaj reciproc. 
Aceasta presupune realizarea unor 
raporturi echitabile între prețurile 
p-oduselor industriale și cele ale 
materiilor prime, care să favorize- 
e progresul mai rapid al țărilor 

în curs de dezvoltare ; ea presupu
ne. de asemenea, accesul in condi
ții echitabile al țărilor în curs de 
dezvoltare la tehnologiile moderne, 
în vederea industrializării lor, cit 
si accesul tuturor statelor, de ase
menea in condiții echitabile, la re
sursele de materii prime și energie.

După părerea noastră, rezolva
rea problemei subdezvoltării și a 
problemei materiilor prime consti- 
tuie un factor primordial pentru 
dezvoltarea viitoare a relațiilor 
internaționale, pentru realizarea 
noii politici de pace și de colabo
rare internațională, pe baza depli
nei egalități între toate națiunile 
lumii.

Apreciem că la soluționarea a- 
cestor probleme trebuie să partici
pe în mod activ toate statele lumii, 
iar fârile în curs de dezvoltare — 
România considerindu-se printre 
acestea — trebuie să fie mult mai 
active pentru a contribui la gă
sirea unor soluții juste și corespun
zătoare,

O condiție esențială pentru a- 
ceasta este ca popoarele să preia 
in propriile mîini bogățiile lor 
naționale și să le folosească în in
teresul lor, în scopul dezvoltării 
economice și sociale independente.

ÎNTREBARE : România este 
membră a C.A.E.R. și, totoda
tă. întreține relații bune cu 
Piața comună. Actuala criză 
din Europa occidentală va de

termina vreo schimbare a po
ziției țârii dumneavoastră 7

RĂSPUNS: într-adevâr, România 
întreține relații de colaborare eco-r 
nomică cu toate țările din Piața 
comună și are anumite relații și 
direct cu Piața comună ; de altfel, 
relații cu țările Pieței comune au 
toate țările din C.A.E.R.

Actuala criză din Europa occi
dentală produce, fără îndoială, a- 
numite greutăți in dezvoltarea re
lațiilor economice, manifestate 
mai cu seamă sub forma măsurilor 
restrictive adoptate de Piața co
mună. Nu cred câ această situa
ție va duce la o schimbare a po- 

■ ției României față de dezvoltarea 
colaborării cu țările Pieței co
mune.

Noi ne pronunțăm ferm pentru 
extinderea relațiilor cu toate sta
tele, fără deosebire de orînduire 
socială, ne pronunțăm împotriva 
măsurilor restrictive și limitative 
în relațiile economice internațio
nale, considerînd că realizarea 
unei noi ordini economice inter
naționale presupune schimburi e- 
conomice și cooperare deschisă în
tre state.

ÎNTREBARE : Ați primit 
recent in România pe pre
ședintele Frontului Național 
pentru Eliberarea Angolei. 
Holden Roberto. Știți că di
vizarea din mișcarea de eli
berare a Angolei ridică o se
rie de probleme in perspecti
va actualei decolonizări a te
ritoriilor aflate sub domina
ția portugheză. Aveți în ve
dere o inițiativă pentru a u- 
șura reunificarea rezistenței 
angoleze, date fiind bunele 
relații pe care le aveți cu 
toate mișcările de eliberare 
din această țară ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr. la înce
putul anului 1974. președintele 
F.N.L.A.. Holden Roberto, a vizitat 
România în fruntea unei delegații. 
De asemenea, la începutul anului 
1974, președintele Mișcării Popu
lare pentru Eliberarea Angolei. dr. 
Agostinho Neto, a vizitat România 
împreună cu o delegație. Acum 
citeva sâptămîni au vizitat Româ
nia atît reprezentanți ai F.N.L.A., 
cit și ai M.P.LA.

România a acordat și acordă un 
sprijin activ mișcărilor de elibe
rare din Angola, Mozambic, guver
nului din Guineea-Bissau și. în ge
neral. tuturor mișcărilor de elibe
rare națională.

în ce privește Angola, am expri
mat preocuparea noastră pentru 
colaborarea strinsă între mișcările 
de eliberare din această țară, in 
vederea victoriei în lupta de elibe
rare. Am considerat și considerăm 
că, în interesul luptei de eliberare, 
este necesară — peste deosebirile 
de păreri asupra dezvoltării viitoa
re — o strinsă colaborare între di
feritele organizații din Angola.

în noua situație creată după for
marea guvernului democratic pro
vizoriu din Portugalia, considerăm 
câ este cu atit mai necesară reali
zarea acestei colaborări, pentru a 
putea acționa într-o strinsă unitate, 
in vederea soluționării mai rapide 
a problemelor și obținerii indepen
denței depline.

După părerea noastră, toți prie
tenii’ mișcărilor de eliberare — și, 

desigur, am in vedere în primul 
rind țările africane — ar trebui sâ 
acționeze șl să sprijine realizarea 
acestei colaborări strinse între 
mișcările de eliberare din Angola.

ÎNTREBARE : Pentru că a 
venit vorba de Portugalia, 
dumneavoastră ați recunoscut 
noul regim de la Lisabona. 
Puteți să ne explicați această 
hotărire 7

RĂSPUNS : într-adevâr, la 1 iu
nie am restabilit relațiile diploma
tice cu Portugalia și în curind 
vom trimite la Lisabona un amba
sador.

Noi considerăm că trebuie spri
jinit noul regim din Portugalia. 
Desigur, transformarea democrati
că a țârii este. în primul rind. o 
problemă a poporului portughez, 
dar și celelalte state și forțe de
mocratice sint direct interesate ca 
acest regim să se consolideze. A- 
ceasta va deschide, fără nici o în
doială, perspective mai bune pen
tru o soluție deplipă și justă și a 
problemelor eliberării Angolei, 
Mozambicului și Guineei-Bissau.

ÎNTREBARE : In enumera
rea diferitelor teritorii aflate 
sub dominație portugheză ați 
citat mișcările de eliberare din 
Angola, Mozambic și ..Guver
nul din Guineea-Bissau". Nu 
știu dacă în mod voit ați făcut 
aceasta.

RĂSPUNS : Da. pentru că deja 
Guineea-Bissau este un stat inde
pendent recunoscut de peste 80 de 
state — România fiind printre pri
mele care l-au recunoscut și au 
stabilit relații la nivel de amba
sadă. Deci este o situație diferită 
și, cu atît mai mult, este necesar 
ca Portugalia să înceteze războiul 
dus împotriva acestui stat inde
pendent.

ÎNTREBARE : Ne-ați putea 
spune care este stadiul coope
rării economice și tehnice in
tre România și Libia ? Există 
proiecte in acest domeniu ?

RĂSPUNS : în ultimii ani. rela
țiile dintre România și Libia au 
cunoscut o dezvoltare continuă.

Vizita pe care am făcut-o la în
ceputul acestui an în Libia a con
stituit un moment nou în relațiile 
dintre România și această țară. Am 
stabilit împreună cu președintele 
Geddafi să dezvoltăm raporturile 
de colaborare multilaterală dintre 
țările noastre în domeniul petro
lier, al agriculturii, construcțiilor, 
transporturilor, pisciculturii. Avem 
în vedere, de asemenea, crearea 
unor societăți mixte între România 
și Libia. Aceasta presupune, tot
odată. o colaborare mai largă și în 
formarea cadrelor necesare dezvol
tării acestei cooperări. Pot spune 
'că deja unele dintre aceste acor
duri au început să fie realizate. 
Apreciem că există largi perspec
tive pentru o colaborare rodnică 
pe baze noi, reciproc avantajoasă, 
intre țările noastre.

ÎNTREBARE : Ați putea să 
ne indicați care sint. după pă
rerea dumneavoastră, perspec
tivele cooperării româno-afri- 
cane și care este concepția 
dumneavoastră cu privire la 

relațiile dintre țările africane 
și România ?

RĂSPUNS : în cadrul politicii 
sale de colaborare internațională, 
România acordă o mare însemnă
tate dezvoltării relațiilor sale cu 
țările continentului african, atit in 
domeniul economic — in vederea 
dezvoltării economico-sociale inde
pendente mai rapide a țărilor in 
curs de dezvoltare — cit și în 
contextul luptei generale împotriva 
politicii imperialiste, colonialiste și 
neocolonialiste. Practic, România 
întreține relații cu toate statele 
africane, cu excepția acelora unde 
sint regimuri rasiste.

In ultimii ani am vizitat un 
mare număr de țări africane. Con
ducători. șefi de state ai unui nu
măr de țări africane au vizitat 
România. De asemenea, s-au dez
voltat larg schimburile de delega
ții la diferite niveluri, atît pe li
nie de stat, cît șf între partidele . 
și mișcările de eliberare din aceste 
țări și Partidul Comunist Român 
sau Frontul Unității Socialiste.

România și țările africane cu 
care întreține relații au semnat 
peste 90 de acorduri și declarații 
solemne, inclusiv Tratatul de prie
tenie și cooperare cu Republica 
Guineea.

Toate acestea așază relațiile > 
dintre România și țările africane 
pe principii noi și exercită o pu
ternică influență în afirmarea pe 
plan internațional a noilor princi
pii ale relațiilor între state.

In ceea ce privește colaborarea 
economică și tehnico-ștlințifică, 
trebuie să menționez că în doi ani 
schimburile economice dintre 
România și țările africane s-au 
dublat și există perspectiva ca 
pînă în 1975 ele să se dubleze încă 
o dată.

Un rol important revine noilor 
forme de cooperare economică, in
clusiv societăților mixte, care au 
ca obiectiv crearea de întreprin
deri industriale în țările africane. 
Aceste societăți au un cîmp larg 
de activitate, acționînd în dome
niul petrolier, minier, metalurgic, 
forestier, agricol, piscicol, al mate
rialelor de construcții, produselor 
agroalimentare, construcțiilor de 
mașini ; desigur, un loc însemnat 
în activitatea societăților mixte 
ocupă asistența tehnică și forma
rea cadrelor.

De altfel, trebuie să spun că nu
meroși specialiști români lucrează 
în țările africane, iar un număr 
mare de studenți și tineri africani 
învață in România.

Toate acestea, așa cum am men
ționat. au o importanță deosebită 
în dezvoltarea unor relații pe 
principii noi, în realizarea sarcini
lor de creștere mai rapidă a țâri
lor slab dezvoltate.

Apreciem că există perspective 
minunate pentru o colaborare rod
nică intre România și toate țările 
africane.

ÎNTREBARE : Intrucit in 
momentul sosirii noastre în 
țara dumneavoastră se află 
aici un șef de stat al unei țări 
din America de Sud. v-am 
ruga să ne spuneți citeva cu
vinte despre relațiile Româ
niei cu statele acestui conti
nent, precum și cu celelalte 
țări ale „lumii a treia".

RĂSPUNS : Acordăm, fără nici 
o îndoială, o mare atenție relațiilor 
cu țările Americii Latine. De 

altfel, în ultimii doi ani am vizitat 
7 state de pe acest continent. în
treținem relații largi cu aproape 
toate țările Americii Latine ; se 
dezvoltă continuu relațiile de co
laborare și cooperare economică 
sub diferite forme.

De asemenea, extindem raportu
rile de colaborare și cu țările din 
Asia și, de fapt, in spiritul politicii 
generale a României, acționăm 
pentru o largă colaborare interna
țională. întreținem relații diploma
tice și de colaborare economică cu 
120 de state din întreaga lume.

Noi pornim de la faptul că fie
care stat, indiferent de mărimea 
lui. trebuie să participe activ la so
luționarea tuturor problemelor in
ternaționale. în acest sens, consi
derăm că țările mici și mijlocii, 
țările în curs de dezvoltare trebuie 
să participe cu drepturi egale la 
rezolvarea tuturor problemelor 
care le interesează, că este necesar 
sâ fie consolidat rolul Organizației 
Națiunilor Unite și al altor orga
nisme în viața internațională. 
Aceasta corespunde necesităților 
înfăptuirii în lume a unei politici 
noi, care să asigure fiecărei na
țiuni dreptul la dezvoltare liberă, 
corespunzător năzuințelor sale.

ÎNTREBARE : V-ați referit 
la rolul Organizației Națiu
nilor Unite. Poziția pe care 
ați preconizat-o dumneavoas
tră este, in linii mari, aceea 
a tuturor țărilor „lumii a 
treia". Vrem să vă întrebăm, 
in legătură cu aceasta, dacă 
actuala Cartă a Națiunilor 
Unite permite ca vocea țărilor 
mici să fie auzită in concertul 
națiunilor ?

RĂSPUNS : Noi considerăm că 
Organizația Națiunilor Unite, in
clusiv Carta Națiunilor Unite, 
oferă condiții ca țările mici și 
mijlocii, toate statele lumii să 
participe la activitatea organizației. 
Desigur, sînt necesare o serie de 
îmbunătățiri și o mai mare demo
cratizare a activității O.N.U. ; de 
altfel. România a și prezentat a- 
numite inițiative în acest sens în 
cadrul Națiunilor Unite.

Noi am pornit de la necesitatea 
de a se crea condițiile pentru o 
participare mai activă a tuturor 
statelor în diferitele organisme ale 
Organizației Națiunilor Unite și 
la soluționarea problemelor ma
jore ale omenirii prin intermediul 
O.N.U.

Considerăm că este în interesul 
tuturor statelor ca problemele in
ternaționale importante să se so
luționeze prin intermediul O.N.U., 
și nu în afara și peste capul Or
ganizației Națiunilor Unite.

ÎNTREBARE : Domnule
președinte, date fiind rela
țiile foarte bune intre Româ
nia și țările africane, aveți in 
vedere să vizitați ori să revi- 
zitați unele din aceste țări ?

RĂSPUNS : Pornind de la invi
tațiile primite, am in vedere să 
vizitez unele țări în care nu am 
fost pînă în prezent și să revizitez 
alte țări, tot așa cum o serie de 
șefi de state africane vor între
prinde vizite in România.

Aș dori, prin intermediul revis
tei dumneavoastră, să urez po
poarelor africane succes în dezvol
tarea lor, în consolidarea indepen
denței, prosperitate și pace.

în secția de țevi a Întreprinderii metalurgice din lași
Foto : 8. Cristian

NOI CAPACITĂȚI 
INDUSTRIALE

De la corespondenții' „Scînteii"
SUCEAVA

La Combinatul de prelucrare 
a lemnului din Suceava a in
trat in producție o nouă unitate, 
economică — fabrica de drojdie 
furajeră, care va aduce o im
portantă contribuție la aprovi
zionarea zootehniei. Noua fabri
că suceveană este proiectată de 
specialiști români, iar utilajele 
și instalațiile moderne sint fa
bricate aproape in întregime in 
țară. Noua unitate, care valo
rifică apele reziduale rezultate 
din prelucrarea lemnului, per
mite recircuitarea unei însem
nate cantități de fibră lemnoasă, 
contribuind, totodată, la o di
minuare substanțială a poluă
rii riului Suceava.
BACĂU

La întreprinderile de postav 
din Bacău și Buhuși au intrat 
în funcțiune, mai devreme față 
de termenele ' planificate, noi 
secții de țesâtorie, filatură și 
finisaj. Utilate cu mașini și in
stalații moderne, noile secții 
vor mări simțitor capacitățile 
de producție ale întreprinderilor 
respective. La Buhuși, bună
oară, capacitatea anuală de 
producție va crește cu circa 
20 la sută, iar la Bacău se vor 
obține, in plus, circa 1,5 mi
lioane mp stofe anual.

ARAD
In cadrul Combinatului de 

prelucrare a lemnului din Arad 
se află in stadiu avansat de 
execuție noua fabrică de tapi
țerie și mobilă stil. De pe acum, 
sectorul de cochilii din polisti- 
ren expandat a intrat in probe 
tehnologice. Tot aici, în sectorul 
de perne din spume poliureta- 
nice, lucrările de montaj se

apropie de sfîrșit. ..Intensificind 
eforturile la lucrările de con
strucție și de montaj — ne 
spune inginerul Florin Stragea 
— ne străduim ca noua fabrică 
să intre in funcțiune in cinstea 
zilei de 23 August, cu o lună 
mai devreme deciț termenul 
prevăzut in plan“.

ALBA
In municipiul Alba lulia »e 

construiește un nou obiectiv 
industrial : fabrica de lapte 
praf. Noua unitate va produce 
însemnate cantități de lapte 
praf, unt și produse lactate 
proaspete necesare aprovizionă
rii populației. În apropierea ei 
s-au construit, in ultimul timp, 
o fabrică de piine și una de 
gheață și răcoritoare.
SATU-MARE

S-au încheiat cu succes ' pro
bele tehnologice de punere in 
funcțiune a noii întreprinderi 
de bere din Satu-Mare, cu o 
capacitate de 200 000 hl anual. 
Directorul întreprinderii, tova
rășul inginer Vasile Gherman, 
ne-a informat că primele can
tități de bere vor fi livrate 
pentru consumul populației în 
jurul zilei dc 10 august. Se lu
crează intens la punerea la 
punct a liniei de îmbuteliere, 
care va avea o capacitate de 
8 000 sticle pe oră.
BRAȘOV

La întreprinderea „Nivea" 
din Brașov se desfășoară ample 
lucrări de dezvoltare și moder
nizare. In urma lucrărilor ce se 
execută aici, actuala capacitate 
de fabricație a Întreprinderii se 
va dubla. O mare extindere va 
cunoaște sectorul de fabricație 
al produselor cosmetice.

Pe toată durata zilei-lumină cu toate forțele

LA SECERIȘ!
SIBIU

„SĂPTÂMÎNA ORZULUI"
Atit pentru evitarea oricăror pier

deri. cit și pentru crearea condiții
lor ca secerișul orzoaicei și griului 
sa se desfășoare cit mai repede, 
conform unei botâriri a comite
tului județean de partid, săptâmi- 
na din 15—22 iulie a fost declarată 
pentru toate unitățile agricole si- 
biene cultivatoare de orz drept „săp- 
tâmină de început și de. sfirșit" Ia 
recoltarea celor 4 600 ha planificate.

în toate unitățile consiliilor inter- 
cooperatiste din județ s-a asigurat o 
bună organizare a lucrului, mobili
zarea tuturor torțelor in cimp pen
tru ca recolta de pe cele 3 478 hec
tare cu orz, aparținind cooperative
lor agricole, sâ ajungă intr-un timp 
scurt in magazii. Pînă vineri 19 iu
lie. griul a fost strins de pe circa 
1 000 ha. In fiecare din cele 45 cie 
unități cooperatiste din zonele Me
dias. Slimnic și Miercurea, unde re
coltarea orzului a început din plin 
încă din primele zile ale gâptămmii. 
„planurile de bătaie" întocmite din 
seara zilei precedente erau riguros 
aplicate. La Apoldu de Jos, Miercu
rea. Ruși. Tirnava, de pildă, consta
tăm același efort organizatoric pen
tru asigurarea „din mers" a com
binelor cu carburanți, cu întregul 
necesar de saci si cu... mecanici d^ 
depanare, pentru imprimarea unu: 
flux continuu a transportului direct

SATU MARE 

Cu „Gloria", dar și cu secera
Căldurile mari din ultimele zile — 

binevenite după lunga perioadă de 
ploi — au favorizat coacerea cerea

din cimp la bazele de recepție. în 
zo.ia Agnita, primii la recoltarea or
zului sint anunțați mecanizatorii și 
cooperatorii din Ighișul Vechi. Marți 
și miercuri, de pildă, s-au recoltat 
primele suprafețe din hotarul Zlag- 
nei. „Datorită entuziasmului cu care 
se lucrează din zori pînă noaptea, 
există toate garanțiile că vom ter
mina recoltatul celor 70 hectare de 
orz cel mai tirzlu pină simbătă" — 
ne spunea secretarul comitetului co
munal de partid.

Pentru scurtarea timpului de re
coltare. organele județene au luat, 
de pildă, măsura redistribuirii a 130 
combine C—1 și C—3 din unitățile 
consiliilor intercooperatiste Nocrich, 
Avrig, Agnita ș.a. (unde pină la în
ceputul săptămini! orzul nu ajunsese 
incă la maturitate), in unități ale 
consiliilor intercooperatiste Bazna, 
Miercurea, Dumbrăveni. După cum 
ne spunea ing. Alexandru Petruța, 
director adjunct al direcției agricole 
județene, pentru începerea recoltării 
griului este necesar să se transfere, 
in cel mai scurt timp, din județele 
din sudul țării cel puțin 100 com
bine „Gloria", deoarece mult griu, cu 
o producție foarte bună, 6e află cul
cat de vint.

Nlcolae BRUJAN 
corespondentul „Scinteli"

lelor si declanșarea recoltării orzu
lui pe cele 9 906 -ha cultivate in u- 
nitățile agricole dc slat ți coopera

tiste din județul Satu-Mare. Iată 
citeva instantanee surprinse „pe 
viu" in lanuri. Cooperativa agricolă 
Cârâșeu. Forțele mecanice sint con
centrate pe două din tarlalele unde 
pămîntul zvintat nu s-a mai desfun
dat sub greutatea mașinilor. Intrucit 
cooperativa cultivă o mare suprafa
ță cu orz, au fost aduse aci combi
ne din alte cooperative din raza 
consiliului intercooperatist. Chiar in 
ziua cind ne-am aflat aici, au intrat 
in lanuri două combine „Gloria" de 
la cooperativa Valea Vinului, urmind 
ca, în ziua următoare, să mai so
sească alte două de la cooperativa 
agricolă Pomi, unde recoltatul orzu
lui era pe terminate. La cooperati
va agricolă Culciu, organizare, de a- 
semenea, ireproșabilă. Ca urmare, 
intr-un timp scurt au fost recoltate 
primele 60 de ha din cele 190 ha 
cultivate cu orz. Cantitățile treierate 
sint dirijate in aceeași zi direct la 
bazele din Satu-Mare șl Livada. Re
coltatul cu combinele se desfășoară 
din plin și la cooperativa agricolă 
Păulești. Dar cooperatorii <|e aici lu
crează și manual. Zeci de cosași de 
la brigada Apateu au cosit orzul de 
pe o suprafață insemnată in condi
ții dificile, fiind nevoiți să încalțe 
cizmele din cauza terenului mlăști
nos. In condiții similare lucrează și 
cooperatorii din Doba și Sătmărel. 
Pentru a 6e putea lucra mecanizat 
și pe terenurile cu exces de umidi
tate au fost aduse de la orezăriile 
din sudul țării dispozitive pentru 
echiparea cu șenile a peste 20 com
bine „Gloria". In felul acesta, recol
tatul va putea fi mult intensificat.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scinteil"

De-acum. cu fiecare zi, 
lanurile „scad" văzind cu 
ochii, mistuite de gurile 
combinelor. Pe drumu
rile de hotar se scurg, 
lăsind in urmă nori de 
praf inecăcios, sute de 
autocamioane și remorci 
încovoiate de povara recol
tei. Brăzdarele plugurilor 
întorc grăbite pămîntul să 
primească o nouă sămință. 
Și oamenii, cuprinși de fe
bra pe care numai rostul 
piinii o poate da. iși mă
soară zilele in primul rind 
in hectare recoltate, in tone 
de griu deșertate in ham
bare. De aceea poate, sau 
ni se pare nouă, nici un 
alt anotimp nu-i încărcat 
de atita tensiune, de atita 
grabă, nu-i atit de respec
tat de către întreaga su
flare a satelor noastre ca 
anotimpul acesta, al piinii 
noi.

La Mironești $1 Căscioa
rele, la Șoldanu și Herăști,. 
la Hotarele și Budești,' la 
Greaca și Prundu din ju
dețul Ilfov, zilele acestea de 
caniculă au fost o adevă
rată piatră de încercare 
pentru mecanizatori, coope
ratori și specialiști. Ample
le mobilizări de forte, răs
punderile concrete stabilite 
și urmărite îndeaproape de 
organizațiile de partid pe 
fiecare om au avut și au 
darul să grăbească strin- 
gerea recoltei, să înlăture 
pierderile de produse. De 
aceea in multe cooperative 
din județ Întrebarea „Cum 
e griul, tovarășe inginer ?“ 
este de-acum tardivă.

— La noi, la Mironești. 
după plan; trebuia să fie 
de 2 800 kg la hectar. După 
recoltat, e de 3 700 kg...

De sus, de pe „terasa" 
Bărăganului, teritoriul fos
tei bălți Greaca se desco
peră privirilor in toată 
splendoarea. După aproxi
mativ zece ani de Ia înce
perea lucrărilor de în
diguire și desecare, ani 
in care mii de oameni 
— specialiști In hidroa
meliorații sau in pro
ducție agricolă — s-au aflat 
într-o permanentă luptă cu 
mlaștina și pădurile de săl

cii. cu infiltrațiile și țu 
humusul trezit din somnul 
lui de veacuri, am avut re
velația victoriei acestora, 
nu numai asupra naturii, 
ci, subliniez, și . asupra 
scepticismului cu care, de 
ce n-am spune-o, au fost 
privite de unii, de pe mar
gine. marile lucrări initia
te aici de conducerea parti
dului pentru redarea in 
circuitul agricol alf țării a

unor importante suprafețe. 
Pășind, acum, in aceste 
zile fierbinți, pe păminturi- 
le întreprinderii agricole de 
stat Chirnogi, al cărui te
ritoriu, prin cele 11 100 ha, 
se întinde pe 60 la sută din 
fosta împărăție a bălții, 
nu-ți poți stăpinl sentimen
tele de, admirație pentru 
ceea ce au făcut și fac 
oamenii de aici.

Porumb — pe 3 250 ha. in 
care se intră de pe acum 
ca intr-o pădure tinără si 
deasă : soia — pe 1 800 ha, 
cu 7—8 etaje de păstăi nu 
numai in excelentele loturi 
experimentale ale ingineru
lui Viorel Brad, ci in toate 
fermele. Și ce mai fioarea- 
soarelui ! Și ce mai oreză- 
rii 1 Și griul...

— Și griul, tovarășe in
giner ?

— Cum să fie ? Cum sint 
oamenii !

Inginerul loan Oancea, 
directorul, cu care am stră
bătut drumurile de lut ale 
cimpului. e unul 'dintre 
specialiștii care, in aseme

nea situații, iși acoperă 
vorbele cu greutatea „in 
aur" a faptelor de muncă, 
a rezultatelor concrete.

Mai intii a fost orzul : 
4 242 kg la hectar, cu exact 
525 kg peste producția pla
nificată. Adică 300 de tone 
in plus la fondul de stat.

Acum e rindul griului. 
De citeva zile, pentru oa
menii din cele patru ferme 
cultivatoare, nopțile au 

...Și griul, 
tovarășe inginer?

Dialog in lanurile din fosta baltă Greaca.

doar 3—4 ore. Mecanizato
rii, cei 35 de pe „Glorii", le 
dau bătaie de cap, ii alear
gă pe cei de la transporturi, 
pe șoferii autocamioanelor 
de ia I.T.A., pe aletiști. Și 
aceștia n-au ce face, tre
buie să le țină pasul. Griul 
e bun și oamenii sint intr-o 
permanentă întrecere cu 
timpul. Buncărele se deșar
tă numai din mers, combi
nele nu-s lăsate in repaus 
nici cit mănincă cei care 
le conduc, mecanicii de 
intervenție urcă cu rindul, 
cind pe una, cind pe alta, 
ca să nu se piardă timp. 
Numai așa se pot „bate" 
zilnic 320 hectare. Și se 
„bat" și hectare, si recor
duri. Combinerii, mal ales 
cei trei Florea — Oltenicea- 
nu, Niță șl Dudău — Ion 
Luiceanu, Marin Lazăr, Va
sile Spinu șl Gheorghe Pi
ronea ii „obligă" zilnic 
pe economiștii de ferme să 
le dea „suta" de lei pen
tru depășirea normelor la 
recoltare. Pe cițiva dintre 
ei i-am înlilnit într-unul 

din punctele fierbinți ale 
cimpiei, la ferma 7, Cătâ- 
loiu, condusă de tehnicia
nul Zaharia Dobra. In ; lo
cul unui răspuns despre 
calitatea muncii mecaniza
torilor, fermierul ne În
deamnă să încercăm a cău
ta. sub valurile de paie 
râmase in urma combine
lor. „corpuri delicte". Za
darnic ! Acest fapt explică 
in bună parte de ce fer

mierul e atit de sigur cînd 
spune că față de producția 
planificată, de 3 650 kg la 
hectar, ferma va realiza o 
depășire de cel puțin 600 kg 
la fiecare din cele 500 ha 
cultivate cu griu.

— E una din fermele 
bune. Diferențele de rezul
tate insă nu vor fi mari 
intre aceasta și celelalte 
ferme. Din 2 300 ha cu griu, 
precizează directorul, s-a 
recoltat mai mult de jumă
tate. După estimările noas
tre (există tarlale cu griu 
din soiul Lovrln, în care 
producția la hectar va urca 
peste 6 000 kg) vom realiza 
pe intreprindere, față de 
planul de 3 540 kg, o pro
ducție de cel puțin 4 100 kg. 
Deci și de la griu un plus 
de circa 1 200 tone la fon
dul de stat.

Pe lingă cele 60 000 tone 
de produse pe care Între
prinderea din Chlmogi le 
are de livrat în acest an. in 
cinstea celor două mari 
evenimente — a XXX-a 
aniversare a eliberării pa

triei și Congresul al XI-l?a 
al nartldului — comuniș
tii. Întregul colectiv al în
treprinderii s-au angajat să 
obțină un plus de produc
ție de 6 000 tone. Pină la 
această dată, in contul de
pășirilor se înregistrează, 
deci, 300 de tone de orz, 
1 200 tone de griu. Urmea
ză floarea-soarelui, soia, 
porumbul, orezul. Mal tre
buie luate apoi în calcul, 
între altele, circa 900 hl 
lapte de vacă și 1,8 tone 
lină livrată peste plan.

Iată de ce ne-a plăcut 
atit de mult modul in care 
directorul Oancea de la 
I.A.S. Chlrnogi ne-a vorbit 
de mecanizatorii citat! mai 
sus și de alți oameni, 
de inginerul-șef al între
prinderii, Laurențiu Grof, 
de fermierii Zaharia Dobra, 
Viorel Brad, Marin Salu, 
Ioana Zestran sau Iulian 
Tuhașu, de neodihna lor 
din acest miez de vară. As- 
cultindu-1 pe director, in 
concepția căruia singura și 
cea mai firească măsură a 
capacității oamenilor o con
stituie rezultatele muncii 
lor, demonstrate și cu pri
lejul bătăliei pentru pîi- 
nea, pentru recolta acestui 
an. am avut tot timpul sen
timentul că acesta este ne
mulțumit de a nu-și fi gă
sit cuvintele cele mai po
trivite, pe măsura faptelor, 
demne de toată lauda, ale 
oamenilor întreprinderii.

...ȘI griul ?
Unii au terminat sece

rișul, alții sint pe-aproa- 
pe. Se string palele, că și 
ele sint o avuție, nu se mai 
ard, ca altădată, apoi ară 
bine pămintul și seamănă 
culturi duble. Cifrele sta
tistice. sintetizind marele 
efort de muncă al celor cu
prinși In bătălia recoltei, se 
perimează de la o zi la 
alta. Pentru că peste tot, 
ca in toată țara, satele llfo- 
veițe se grăbesc, trăiesc din 
plin sentimentul răspunde
rii de a aduna cu grijă, cit 
mai repede și gospodărește 
întreaga recoltă.

Alexandru BRAD 
corespondentul „Scînteii"
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în spiritul istoricelor hotărîri ale Conferinței Naționale

VIGOARE, DINAMISM, EFICIENȚĂ 

întregii activități economice și sociale

flvînt puternic tortelor de producție
„îndeplinirea inainte de termen a planului cincinal reprezintă un imperativ major 

al accelerării dezvoltării economico-sociale a țării noastre, in interesul avîntului general 
al construcției socialiste, al ridicării mai rapide a nivelului de trai al poporului*'.

(Din documentele Conferinței Naționale)

Ritmuri superioare prevederilor
Reflectind intru totul direcțK J principale de dezvoltare a eco

nomiei, stabilite de Congresul al X-lea al partidului. Conferința 
Naționalâ a decis accelerarea ritmului de dezvoltare a forțelor 
de producție și perfecționarea lor in pas cu revoluția tehnico- 
știintifica mondială. Această orientare ișl găsește astăzi materia
lizarea in ritmurile superioare de dezvoltare economică față de 
cele prevăzute inițial in legea pentru adoptarea planului cincinal.

Producția globală In
dustrială: ,ață de ritmul me_ 
diu anual prevăzut inițial, de 
11—12 la sută, s-a realizat 14.7 la 
sută in 1973 și circa 15 la sută in 
primele 6 luni din acest an ;

Productivitatea muncii 
în industrie: f3i’ de n,mul 
de creștere de 5—7 la sută in pri
mii doi ani ai cincinalului, s-a 
realizat 9.1 la sută anul trecut, pla- 
nificindu-se pentru acest an o 
creștere de 9,6 la suta ;

Modernizare - calitate
Perioada care a trecut de la 

Conferința Națională se distinge 
prin preocuparea neslăbită a parti
dului și statului nostru pentru in
tensificarea procesului de moder
nizare a forțelor de producție.

Sint semnificative, in acest sens,

Venitul național: comR”- 
rativ cu ritmul anual preconizat 
inițial — 11—12 la sută — s-a pla
nificat pentru acest an o creștere 
de 14.6 la sută, ceea ce depășește 
cu peste 12 miliarde de lei nivelul 
prevăzut prin planul cincinal ;

Volumul comerțului ex- 
tSrîOr * de 8.6 la sută in
1971 și 14 la sută în 1972, 
ritmul de creștere a atins a- 
nul trecut 24.8 la sută, urmind să 
depășească 40 la sută în acest an.

schimbările in structura industriei, 
in sensul creșterii ponderii ramu
rilor și subramurilor de „vîrf", de
cisive pentru asigurarea unui pro
gres rapid in ansamblul economiei 
naționale.

• Industria chimică înregistrează 
în acest an o creștere de 31,2 la 
sută. fată de 26—28 la sută, prevă
zut inițial pentru anul 1974.

• Față de 14—16 la sută, cit era 
prevăzut inițial să sporească pro
ducția construcțiilor de mașini în 
anul 1974, s-a planificat pentru 
acest an o creștere de aproape 20 
la sută pentru industria construc
țiilor de mașini grele și 28 la sută 
pentru industria construcțiilor de 
mașini-unelte și electrotehnicii ; cit 
privește industria electronică, teh

Cincinalul înainte de termen!
Chemarea Conferinței Naționa

le : „Cincinalul inainte de ter
men !“ a declanșat o amplă mișca
re națională, antrenînd intr-o însu
flețită întrecere toate colectivele 
de oameni ai muncii. Rezultatele 
acestei întreceri se reflectă în
făptui că, de pe acum, zeci de în
treprinderi au îndeplinit planul 
cincinal sau pe patru ani, obținînd 
mari sporuri de producție la prin
cipalele produse necesare econo
miei naționale, creind astfel pre
misele ca prevederile cincinalului 
că fie finalizate inainte de termen.

Unul din rezultatele de seamă 
ale îndeplinirii cincinalului Înainte 
de termen il constituie și intrarea 
mai devreme în producție a unor 
importante capacități de producție 
Intre care : al 2-lea grup energe
tic de 210 MW la Termocentrala 
Brăila, oțelăria electrică de la în

nica de calcul, producția de ma
șini-unelte și mecanică fină, rit
mul de creștere depășește in acest 
an 30 la sută.

• în timp ce producțiș metalur
gici feroase sporește in acest an cu 
circa 15 la sută — față de 8—9 
la sută prevăzut inițial — produc
ția de oțeluri aliate crește cu a- 
proximativ 19 la sută, iar fabrica
ția de oțeluri carbon de Înaltă ca
litate va ajunge la circa 43 la sută 
din producția totală de laminate 
finite pline.

treprinderea de osii și boghiuri 
Balș. Fabrica de excavatoare de 
la uzina „Progresul" Brăila, pri
mele secții ale Uzinei de utilaj 
chimic Borzești etc.

în marea întrecere socialistă 
s-au afirmat nenumărate inițiative, 
dintre pare multe au acum rezo
nanță națională : „Micronul, gra
mul, secunda — in slujba eficien
ței economice" ; „Să realizăm lu
nar' un apartament cu materiale 
economisite'* ; „în fiecare lună, 
fiecare cuptor să producă o șarjă 
cu energie electrică economisită" ; 
„Să realizăm întreaga cantitate de 
fontă peste plan cu cocs economi
sit" ; „Să lucrăm 5 zile dintr-un 
an cu materiale economisite" ; 
„Nici un gram de metal in plus — 
nici un gram pierdut".

Afirmare plenară democrației socialiste
„Conferința Națională consideră că este necesar să se 

acționeze continuu pentru perfecționarea conducerii con
știente, planificate a activității economico-sociale, a întregii 
societăți, pentru crearea cadrului organizatoric cel mai cores
punzător în vederea participării efective a maselor largi popu
lare la conducerea societății".

(Din documentele Conferinței Naționale)

Permanența dialogului partid-popor
In perioada de după Conferința Națională, tova

rășul Nlcolae Ceaușescu, ceilalți conducători de 
partid șl de stat au vizitat in municipiul București 
și in 37 de județe :

— 120 de întreprinderi industriale și șantiere;
— 26 unități agricole;
— 42 unități soclal-culturale ;

Cadru instituțional larg 
participării maselor la conducere

în scopul perfecționării in con
tinuare a cadrului instituțional, 
menit să înlesnească partici
parea directă, nemijlocită .a mase
lor populare la rezolvarea trebu
rilor obștești, la conducerea vieții 
sociale, au fost instituite :

— Congresul deputaților consilii
lor populare .județene si conferin
țele președinților consiliilor popu
lare comunale si orășenești ;

— consiliile de control muncito
resc șl comisiile pe probleme :

— consiliile de planificare econo
mică si consiliile pentru probleme 
de export la nivel județean și al 
municipiului București.

Procesul de adincire a democra
ției socialiste și-a găsit o vie re
flectare in lucrările , Congresului 
Frontului Unității Socialiste, care 

a iaionat perspectivele unei con
siderabile creșteri a rolului acestui 
organism in viața social-politică a 
țării.

legile țării în
Potrivit practicii trainic înce

tățenite in viata noastră politică, 
au fost supuse dezbaterii maselor și 
adoptate de Marca Adunare Națio
nală : Legea cu privire la dezvol
tarea economico-socială planificară 
a României ; Codul Muncii : Le
gea finanțelor ; Legea privind dez
voltarea construcției de locuințe, 
vinzarea de locuințe din fondul de 
s*at cătfe populație și construirea 
de case de odihnă proprietate per-

— 15 unități de cercetare științifică șl instituții 
de invățămint superior;

— 11 expoziții etc., s-au intilnit cu oameni al 
muncii, cu cadre de conducere din economie, cu 
cadre de partid, analizind probleme ale dezvoltării 
economico-sociale, ampllflcind astfel practica dialo
gului permanent cu masele, statornicită după Congre
sele al IX-lea șl al X-lea ale P.C.R.

Congresul a adoptat Statutul 
F.U.S., a definit principalele direc
ții ale activității sale de viitor, in
tre care : organizarea dezbaterii 
publice a diferitelor proiecte de 
legi și hotăriri, a tuturor proble
melor importante ale politicii parti
dului și statului ; atragerea mai 
activă in activitatea publică de 
masă a țărănimii, femeilor și ti
neretului, a tuturor cetățenilor din 
cartiere.

dezbaterea țării
sonală ; Legea privind adminis
trarea fondului locativ și reglemen
tarea raporturilor dintre proprie
tari si chiriași : Legea privind pro
tecția mediului înconjurător; Legea 
cu privire la controlul financiar 
preventiv; Legea apelor; Legea cu 
privire la realizarea, exploatarea, 
întreținerea și finanțarea amenajă
rilor de irigații si a celorlalte lu
crări de îmbunătățiri funciare.

Platforma siderurgică de la Tirgoviște, unul din obiectivele industriale reprezentative ale actualului cincinal

r
Perfecționare in toate compartimentele vieți s Consfătuirea de la C.C. al P.C.R. cu primii secretari 

și secretarii cu problemele organizatorice ai comi
tetelor județene de partid și ai municipiului Bucu

rești - noiembrie 1973

„Măsurile stabilite de conferință vor exercita o puternică influență 
în direcția perfecționării conducerii întregii noastre activități..., vor trebui 
să facă conducerea mai operativă, mai eficientă, să întărească disciplina și 
ordinea și, totodată, să asigure autonomia și drepturi largi unităților econo
mice și teritorial-administrative".

(Din cuvîntarea tovarășului Nlcolae Ceaușescu la încheierea lucrărilor Conferinței Naționale).

Organisme de îndrumare unitară 
și de control eficient

Perioada ce a trecut de la Conferința Națională a fost marcată 
de crearea unor importante organisme centrale, menite să determine 
o mai bună îndrumare a activității economico-sociale :

Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, prezidat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu : ...

Consiliul pentru Problemele Organizării Economiro-Sociale ; Con
siliul Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și So
ciale ; Comitetul pentru problemele consiliilor populare ; Consiliul pen
tru coordonarea și îndrumarea activității de aprovizionare și presta-» 
rea serviciilor către populație ; Curtea Superioară de Control Fi
nanciar.

Momente esențiale în înfăptuirea 
hotărîrîlor Conferinței

Calendarul politic al anilor ce au trecut de La Conferința Națio
nală a înregistrat evenimente de o deosebită importanță — plenare 
a.e C.C. al P.C.R., consfătuiri de lucru pe ramuri care, prin măsurile 
concrete adoptate vizind perfecționarea activității in cele mai diverse 
domenii. au constituit jaloane esențiale in finalizarea hotărârilor Con
gresului al X-lea și ale Conferinței Naționale.

Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972
• Stabilirea sarcinilor orga- pentru îndeplinirea ți depășirea 

nelor si organizațiilor de partid prevederilor planului de dez

voltare economico-socială a Româ
niei pe anul 1973. • Perfec
ționarea activității comitetelor 
județene, municipale si orășe
nești de partid, a consiliilor popu
lare, organizarea consiliilor de

control muncitoresc asupra activi
tății economice și sociale și consti
tuirea comisiilor pe domenii in u- 
nitâțile economice ; perfecționarea 
activității de planificare in unită
țile economice.

Plenara C.C. al P.C.R. din februarie—martie 1973
• îmbunătățirea organizării și 

retribuirii muncii în agricultură. 
• Reducerea numărului cadrelor de 
conducere și îmbunătățirea structu

rii organizatorice la ministere, cen
trale si organizații economice • 
îmbunătățirea activității de educa
ție fizică și sport.

Plenara C.C. al P.C.R. din iunie 1973
• Dezvoltarea și perfecționarea 

învățămintului de toate gradele, 
realizarea unei unități organice 
intre invățămint-cercetare-produc-

ție • Creșterea rolului femeii in 
viața politică, economică și socială 
a tării.

Plenara comună a C.C. al P.C.R. șl a Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale 

din noiembrie 1973
• Dezbaterea proiectului Planu

lui national unic de dezvoltare e- 
conomică și socială si a Bugetului 
de stat pe 1974 • Aprobarea măsu
rilor adoptate de Comitetul Exe-

Plenara C.C. al P.C.
• Stabilirea unor modificări in 

S’atutul P.C.R.. in scopul elimină
rii unor paralelisme intre organe
le de conducere ale partidului, 
creșterii operativității si coordonă
rii efective a activității de partid

cutiv al C.C. al P.C.R., Consiliul 
de Stat si Consiliul de Miniștri cu 
privire la dezvoltarea energeticii, la 
folosirea judicioasă a combustibili
lor și energiei.

R. din martie 1974
și de stat • Aprobarea proiectului 
Legii remunerării după cantitatea 
și calitatea muncii, a proiectului 
Legii privind sistematizarea teri
toriului și a localităților urbane și 
rurale.

La propunerea Ple
narei C.C. al P.C.R. 
din martie 1974, Ma
rea Adunare Naționa
lă a votat proiectul de 
Lege privind modi
ficarea Constituției, 
prin care se instituie 
funcția de președinte 
al Republicii Socialiste 
România.

Consacrind prin vo
tul său unanim voința 
și sentimentele între
gii noastre națiuni, 
Marea Adunare Na
țională a ales in înal
ta funcție de preșe
dinte al Republicii So
cialiste România pe 
militantul revoluționar 
și eminentul om de 
stat care întruchipea
ză cele mai alese vir
tuți ale partidului și 
poporului - tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

• Precizarea principalelor direc
ții si modalități concrete de ac
țiune in vederea întăririi contro
lului de partid asupra activității e- 
conomice • Perfecționarea stilului 
si metodelor muncii de partid prin 
înrădăcinarea fermă a spiritului

revoluționar în întreaga activitate 
a organelor și organizațiilor de 
partid, promovarea criticii și au
tocriticii, dezvoltarea democrației 
interne, paralel cu Întărirea disci
plinei de partid.

Conferința pe țară a cadrelor de conducere 
din agricultură — februarie-martie 1974

o Adoptarea statutelor asociații
lor intercooperatiste, ale consiliilor 
intercooperatiste și al cooperării si 
asocierii dintre unitățile de slat si 
cooperativele agricole de producție

• Adoptarea de măsuri pentru 
creșterea producției agricole si va
lorificarea ei superioară. îmbunătă
țirea organizării si retribuirii mun
cii in agricultură.

Consfătuirea cu activul de partid și de stat 
din ministere șl instituții centrale - aprilie 1974

• îmbunătățirea stilului si me
todelor de muncă in întreaga ac
tivitate a aparatului de stat, prin 
combaterea birocratismului, a ex
cesului de formularistică, promo
varea muncii vii, cu oamenii.

• Intensificarea activității orga
nizațiilor de partid din minis
tere și instituțiile centrale, dezvol
tarea in fiecare colectiv a unei 
atmosfere de exigență si responsa
bilitate partinică.

Consfătuirea cu activul de partid și de stat 
din domeniul comerțului exterior și cooperării 

economice internaționale — mai 1974
• Creșterea răspunderii organe

lor colective de conducere, a or
ganelor și organizațiilor de partid 
pentru realizarea, innoirea si mo
dernizarea producției destinate ex
portului, pentru valorificarea ei în 
condiții de eficiență superioară. 
• îmbunătățirea pregătirii și selec

ției cadrelor • Raționalizarea utili
zării fondurilor valutare, dimensio
narea importurilor la strictul nece-; 
sar • Creșterea rolului misiunilor 
diplomatice si agențiilor economice 
din străinătate in desfășurarea ac
tivității de export-import și de 
cooperare economică.

Consfătuirea cu activul de partid și de stat 
din centralele industriale și întreprinderi - 

iunie 1974
• întărirea disciplinei si ordinii 

în fiecare unitate economică • Sta
bilirea unor raporturi corespunză
toare intre centrale și întreprinde
rile componente, precum și intre 
centrale și ministere • Valorifi
carea mai intensă a resurselor in
terne ale întreprinderilor in ve

derea creșterii susținute a eficien
ței economice, ridicării nivelului 
calitativ al întregii activități pro
ductive • Afirmarea puternică a 
democrației economice prin crește
rea rolului consiliilor și comitete
lor oamenilor muncii ca organisme 
de conducere colectivă.
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| FAPTUL; 
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| „Transil-
| vania“-lOOO

Supranumită, pentru frumuse- • 
I !•-.! și culoarea ei albi. ..Lobă- i 
I da Mării N’rgre". motonava dc I 
■ pasageri „Transilvania" va înrc- | 
Igistra in curind o cifră-jubileu: 

cel de-al 1000-lea voiaj pe dru
murile de apă ale Mirii Negre 

Iși Mediteranei. O microstatisti- 
că: in existenta ei, „Lebăda Mă
rii Negre** a parcurs un drum 
egal cu de două ori dus și in-

Itors distanța de la Fftmint la i 
Lună. Și o coincidentă : vechi- I 
mea in cimpul muncit... marină- I

Ireștl a comandantului ei. Aurel ’ 
Zancu. este chiar de virsta mo- I 
tonavei. Amindurora. o caldă I 
urare de... cursă lungă ! I

I Cuțu-cuțu... I
| lupule!
IVn bătrin de 83 de ani, Ștefan 

Nicoară din satul Cetea, comuna I 
Galda de Jos (Alba), se afla pe I 
cimp. Dar nu ca spectator, ci I 

Ilucr-ind cot la cot cu ceilalți, că i 
— spune el — „numai munca I 
mă tine sănătos și incă in pu-» | 
|tere“. Către amiază s-a abătut 

pnn partea locului un val de I 
căldură sufocantă. Tocmai a- I 
tunci. de bătrin se apropie o •

I namilă de lup (53 de kg greu- I 
I late), dar din cauza vederii I
I slăbite, moș Nicoară il ia drept | 
Iun ciine obișnuit, imbiindu-1 : 

..Cuțu-cuțu. ce faci. mă. prostu- 
țule, pe căldura asta ? De ce nu 
stai la umbră ? Ți-o fi sete ?

Ila să-ți dea moșul...". Dar moșul 
n-a mai apucat să-și termine 
vorba, că lupul l-a si trintit la

Ipămint. Deși surprins, moș Ni- 
coară s-a luptat cu jivina, pină I 
au sărit sătenii, omorind-o. Hă- I

Init, bătrinul a fost internat in • 
spital, de unde ne-a spus : r 
„Ehei, dacă n-aveam vederea I 
slăbită...**. I

I Cei doi
| dintr-aVI-aA
| La concursul international de 
I desene pentru copii, cu tema 
I „Copiii, lumea și artele plas- 
, ■ ce", care a avut loc recent la
I Praga. printre cei 120 de copii 
I din diferite țări participante 
1 s-au aflat și pionierii Magda- 
I lin Aurel ?i Pavel Adrian din . 
I c asa a Vl-a A de la liceul I 
I ..Ștefan Plavăț" din Orșova. O I 
Ivește de bucurie și răsunet: a- 

mindoi au obținut pentru dese- I

' mie lor premiul I. Dar ca bucu- I 
1 ria să fie și mai mare, amin- I 
I: m că alți trei pionieri (Dan « 

Marius. I-trate și Mircea Croi- I 
torul, cu toții tot din Orșova, au |

■ primit mențiuni. Fapt care ne-a
I făcut să-i menționăm și noi I 
I aici, urindu-le să ajungă pină I 

la... magna cum laudae.

I Cu de la
| sine... țîșnire |
I In urma unor lucrări de Io- a 
I rare, efectuate anul trecut, au I 
• fost descoperite in stațiunea | 
I balneoclimaterică Singeorz Băi

două noi izvoare de ape mine
rale. De curind, din adincurile 
stațiunii a țișnit un nou izvor,

I cu un debit și mai bogat de apă 
I minerală. Potrivit aprecierii 
' specialiștilor, fenomenul ivirii 
Ide la sine a noului izvor de

monstrează, o dată mai mult, 
că la Singeorz Băi există re-- 

Izerve de apă minerală pentru 
incă multă vreme de acum ina- I 
inte. I

I Colete
I „Fragil4*
I Pe adresa societății culturale

I „Liviu Rebreanu1' din Maieru
(Bistrița-Nâsăud) sosesc din 
București. lași. Cluj, Oradea și 
dm alte localități din țară cole-

Ite cu indicația „Fragil", deși nu i 
conțin sticle sau pahare. Sint I 
bunuri mult mai de preț c?re |

I trebuie ocrotite : colete cu cărți 
rare, reviste, scrisori fi docu
mente de mare interes isțorico- 
l’.terar. donate de admiratorii 

Ilui Liviu Rebreanu. A trecut 
doar im an de cind s-a lansat 
această inițiativă și biblioteca 

Idin Maieru s-a îmbogățit cu ci- 
leva mii de volume, unele ex- I 
trem de rare. Printre dona- I 
ton se numără și Solovăstru • 

IVirtic. coleg de școală primara t 
cu Liviu Rebreanu.Stop! Cum 
circulați ?

Inspectoratul General al Mi- 
Itției. in colaborare cu Ministe
rul Transporturilor și Teleco
municațiilor a efectuat o am- 
p’.a acțiune de control pe tra
seele cu trafic rutier intens, 
urmărindu-se modul in care 
sint respectate prevederile De
cretului 620,1973 referitoare la 
folosirea mai judicioasă a com
bustibililor șl energie.. Au fost 
depistate 6 247 de autovehicule 
cu defecțiuni tehnice, determi- 
nmd consumuri excesive de 
carburanți și poluarea atmosfe
rei iar 8 333 de autovehicule 
circulau cu viteză peste limita 
legală. Un număr de 2 943 ae 
conducători auto transportau 
mărfuri si persoane fără forme 
legale. :ar alfi 2 622 țmurt 
ia drum cu autovehiculele fira 
nici o încărcătură sau încărcate 
tub capacitatea normală. Au 
lost aplicate numeroase amenzi 
51 reținute — tot numeroase — 
permise de conducere auto. Ac- 
uuni similare de control conii- 
r''j și pe alte trasee. Iată de 
ce. cind porniți la drum, pune- 
ți-ri întrebarea din titlu, înain
te de a vă pune-o alții.

Rubncâ fedoctotO de
Petre POPA
și corespondenții „Sr.intelF

ÎN ACESTE ZILE DE VARĂ, PE „ȘANTIERUL" TNVAȚĂMÎNTULUI :

Pregătiri intense pentru generalizarea 
primei trepte a liceului

Generalizarea primei trepte a li
ceului. măsură inclusă in contextul 
general al dezvoltării și perfecționă
rii continue a Invățămintulul nostru, 
a declanșat m Unitățile de invățâ- 
minl din întreaga țară o inten
să activitate pentru pregătirea vi
itorului «n de studiu al primei 
clase liceale. Pe lista ..priorităților'* 
in organizarea liceelor s-au Înscris 
la loc de#frunte acțiunile concrete 
de profilare a noilor unități de tip 
liceal, asigurnrea condițiilor concre
te de studiu și de pregătire practică 
• elevilor.

O vizită prin mai multe școli 
din județul Botoșani ne-a confir
mat faptul că. și in această zonă 
a tării, generalizarea primei trepte a 
tnvAUmintului liceal este concepută 
in strinsă corelare cu cerințele actua
le și de perspectivă ale dezvoltării 
joclal-economicc a județului, a țării 
întregi. Pe lingă liceele de speciali
tate existente (cu profil industrial, 
agricol, economic, pedagogic etc.) 
vor funcționa in noul an de studiu 
un liceu de mecanică si un altul de 
textile-confccții. Despre aspectele 
principale șl imediate ale pregătirii 
integrării întregii promoții de absol
venți ai clasei a VIII-a in anul I de 
liceu am discutat mai pe larg cu 
factori de răspundere pe plan jude
țean. cu directori de școli si părinți.

— Clasele anului I de liceu vor’ 
funcționa in mare parte — circa 132 
la număr — in localurile unor școli 
generale din orașe si din comune, 
constituind așa-numitele „filiale" 
— spunea prof. Matei Matei, in
spector școlar general. Asemenea 
„filiale" sint organizate, de regulă, 

acolo unde există spațiu dc școlari
zare. condiții de muncă practică- 
productivă, specialiști care să îndru
me activitatea, întreprinderi econo
mice și agricole capabile să patro
neze asemenea unități liceale. 
Aceasta presupune Insă din partea 
noastră un efort susținut pentru asi

i INVITAȚIE
i LA SATUL
i DE VACANȚĂ 

[ „CONSTANȚA" 
i Cooperația de consum a ame- 
. najat, la marginea cartierului
’ Tomis din Constanța, la intrarea
l în Mamaia, unul dintre cele mai
i frumoase complexe turistice.
’ Aici se află satul de vacanță

„Constanța", care dispune de 25 
i de unități de alimentație publi- 
' că. înălțate in stilul gospodării- 
' lor țărănești din diferite județe 

ale țării, atit ca arhitectură și 
i elemente decorative, cit și in 
' privința artei culinare, a portu-
\ lui și muzicii populare.
I De la expozițiile cu vinzare 
. ale satului de vacanță „Constan- 
1 ța" pot fi cumpărate obiecte ar- 

tizanale făurite de meșteri 
i populari din diferite colțuri ale 
’ țării. In fotografie : casa „Fe- 

ciorii Vrâncioaiei", specifică sti- 
l lului arhitectonic din județul 

Vrancea.
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„OMAGIU ELIBERĂRII"
Sub egida Consiliului munici

pal Ploiești al F.U.S., la casa 
de cultură a sindicatelor a avut 
loc un spectacol muzical-core- 
grafic dedicat aniversării a 30 
de ani de la eliberarea patriei. 
La susținerea amplului program 
au participat formațiile de cor, 
dansuri populare, brigăzile ar
tistice de agitație din munici
piu. promovate in faza republi
cană a concursului „Omagiu e- 
liberării". Numerosul public 
prezent in sală a putut să ascul
te versuri dedicate patriei, să 
admire sprintenele jocuri din 
cimpia prahoveana, să aplaude 
interpretarea unor bucăți cora
le patriotice de către corala 
„Paul Constantinescu" de la pa
latul de cultură din localitate. 
(Constantin Căpraru).

„SALONUL ARTELOR 
FRUMOASE"

La cunoscuta stațiune balneo
climaterică ..Felix" t>-a orga
nizat „Salonul artelor frumoa
se", care va constitui prilejul 
unei confruntări intre publicul 
larg și artiștii locali sau din alte 
județe ale țării, care vor expu
ne lucrări de pictură, sculptu
ră și artă populară. In aceste 
zile, expoziția, care găzduiește 
lucrările plasticianului orădean 
I. Tolan, se bucură de o mare

Mobilă la lași - mai multă,
la 

____________ __ _ _______ a 
lemnului din Iași a încheiat se
mestrul inlii din acest — 
cu rezultate deosebite.

Colectivul de muncă de 
întreprinderea de prelucrare

an 
uu ................ ------ . Au

fost realizate, peste plan, intre 
altele, 1 000 de garnituri conven
ționale mobilă corp. 200 garni
turi convenționale mobilă de 
artă și stil. 50 000 scaune curba
te. In aceeași perioadă, produc
tivitatea muncii a crescut cu 2 
la sută peste prevederile de 
plan. Realizări foarte bune sint 
obținute și în luna iulie, in care 
zilnic se înregistrează depășiri 
de producție intre 10 și 15 ia 
sută. In acest fel s-a ajuns la 
un nou bilanț : incă de la 9 
iulie întreprinderea ieșeană și-a 

gurarea șl dotarea liceelor și filia
lelor lor. amenajarea de săli de cla
să. laboratoare, cabinete, atellere- 
ycoală sau locuri de practică In 
unitățile productive.

Privitor la această primă catego
ric de preocupări, in județ sint vi
zibile ritmul Intens de lucru pe șan
tierele de construcții și amenajări 
școlare — se vor construi 82 de săli 
de clasă in loc de cele 36 planifi
cate — grija deosebită manifestată 
pentru amenajarea unor cantine și 

Stadiul acțiunii în județul Botoșani
internate, pentru asigurarea, cu aju
torul unităților agricole, a transpor
tului elevilor din satele îndepărtate 
către școlile unde va funcționa 
treapta I de liceu etc. Numai in o- 
rașele Botoșani și Dorohoi. prin de
pistarea și eliberarea unor localuri 
adecvate pentru internate si utiliza
rea mai rațională a spațiilor desti
nate birourilor unor instituții locale, 
se va mări capacitatea de cazare a 
elevilor cu peste 1 500 locuri. Pentru 
dotarea laboratoarelor șl cabinetelor 
a fost alcătuit un plan concret de 
comenzi la întreprinderile producă
toare de material didactic, dar și in 
atelierele-școală ale unor unități de 
invățămint din județ. In această or
dine de idei, am reținut propunerea 
făcută de ing. Gheorghe Bulgarii, 
directorul Grupului școlar electro
tehnic din Botoșani, ca întreprinde
rile dc material didactic să pună la 
dispoziția școlilor documentarea ne
cesară pentru elaborarea unor apa
rate și instalații didactice necesare 
laboratoarelor și cabinetelor, pe care 
acestea și le pot confecționa singure, 
in atelierele de care dispun. Demn 
de menționat este și sprijinul unor 
unități economice locale la pregă-

afluență de vizitatori din țară 
și de peste hotare, aflați la 
odihnă și tratament in stațiu
nea „Felix". (D. Găță).

DISCUL CORULUI 
„EMIL MONȚIA" 

înființat in anul 1970, corul de 
cameră „Emil Monția" al Ca
sei municipale de cultură din 
Arad, dirijat de Gheorghe Flue- 
raș. a desfășurat și desfășoară o 
fructuoasă activitate, fiind pre
zent atit pe scenele căminelor 
și caselor de cultură din județul 
Arad, cit și la Întrecerile orga
nizate pe plan local, național și 
chiar internațional, unde a ob
ținut numeroase succese. De cu
rind. din bogatul repertoriu al 
corului — formație artistică in 
componența căreia se află mun
citori și intelectuali, tineri și 
virstnici din orașul de pe Mu
reș — comitetul județean de 
cuitură și educație socialistă îm
preună cu „Electrecord" au re
ținut citeva cintece patriotice șl 
lucrări reprezentative din lite
ratura camerală românească, e- 
ditind primul disc al corului 
„Emil Monția". Este un modest 
omagiu adus de membrii aces
tei formații corale celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
patriei și Congresului al XI-lea 
al partidului. (Constantin Si- 
mion).

realizat in întregime sarcinile de 
producție pe primii 4 ani ai 
cincinalului. Pină la sfirșitul 
anului se va obține o produc
ție de 100 milioane lei peste 
prevederile perioadei respective 
de 4 ani.

După cum am aflat de la to
varășul inginer Petre Necula, 
directorul întreprinderii, co
lectivul de muncă de aici reali
zează aproape 140 de tipuri de 
mobilă, dintre care cele mai 
căutate sint bibliotecile „K. D." 

,și „Prisma", mobila pentru ho
luri. birourile, canapelele, mo
bila de sufragerie etc.

Manole CORCACI 
corespondentul „Scinteif 

tirea condițiilor pentru practica vii
torilor ejcvl al liceului. Fabrica de 
confecții Botoșani a amenajat o li
nie de lucru ca atelier-școalâ pentru 
elevi. întreprinderea „Flamura ro
șie" a dotat un atelier de lăcătușe- 
rie și altul de timplăric, I.R.E, a 
executat instalația de forță și lumi
nă intr-o serie de ateliere-școală 
etc. Oriunde apare un șantier sau 
o întreprindere nouă, in planul de 
lucru al conducerilor respective fi
gurează și luarea in „patronare" a

unui liceu sau a unor clase afiliate.
Generalizarea primei trepte a in- 

vătămintului liceal a ridicat pen
tru Botoșani, ca și pentru o serie 
de alte județe ale țării, o problemă 
deosebită. Ca și in alți ani, nume
roși absolvenți ai claselor a VIII-a 
au fost îndrumați spre licee de spe
cialitate din București și din alte 
centre din țară, unde se pregătesc 
cadre calificate pentru diferite ra
muri ale economiei naționale.

— Aceasta presupunea o amplă si 
realistă informare a elevilor asupra 
meseriilor șl specializărilor necesare 
pe plan național, a rețelei liceelor 
de specialitate, a condițiilor de stu
diu și de viață pe care lc oferă — 
menționa psihologul loan Perju, de 
la Direcția județeană pentru proble
me de muncă șl ocrotiri sociale. Or. 
din acest punct de vedere, actualul 
sistem informațional s-a dovedit de
ficitar. unii dintre elevii noștri s-au 
orientat la intimplare spre un profil 
liceal sau altul, în funcție de soliei1- 
tarile mai insistente ale unor mari 
grupuri școlare din București, Ga
lați sau Brașov, de relațiile pe care 
le-au aflat de la consăteni plecați in 
anii anteriori la studii prin alte ju

„CUPA DAVIS": După prima zi

ROMÂNIA - FRANȚA 1-1
• Toma Ovici, performerul primei zile • Azi, proba 

de dublu

Ieri, in meciul România—Franța din 
„Cupa Davis" a fost o zi a surprize
lor foarte plăcute, insă și a unora 
mai puțin plăcute, o zi in care „out- 
siderii", cum li se zice in limbaj 
sportiv jucătorilor cu șansa a -doua, 
s-au prezentat pe teren fără a lua în 
qonsiderație pronosticurile, invingind 
astfel adversari superior cotați in 
tenisul internațional.

Vreme de o jumătate de oră îna
intea partidei Năstare—Jauffret asis
tasem la o încălzire a campionului 
nostru, dacă se mai putea vorbi de 
așa ceva pe o temperatură de-a drep
tul toridă. Nâstase se arăta in dispo
ziție bună și răspundea fără efort 
aparent cerințelor dificile de joc pe 
mare căldură. Lucrul acesta a fost 
vizibil șl mai departe pe parcursul 
partidei cu prilejul primului set pe 
care l-a ciștigat fără greutăți spe
ciale. Insă, așa cum ați putut vedea 
și dumneavoastră pe micile ecrane, 
treptat, treptat, Ilie Năstase a cedat 
pasul, permițind lui Jauffret să înre
gistreze o victorie puțin așteptată 
chiar de către ziariștii compatrioți ai 
acestuia. Cu tot insuccesul (a pier
dut in patru seturi : 6—2, 4—6, 3—G, 
2—6), cred că nu greșesc deloc dacă 
afirm că jucătorul nr. 1 al echipei 
noastre a rămas același tenisman de 
clasă, cu multiple valențe, și de la care 
sintem îndreptățiți să așteptăm re
zultate pe măsura reputației sale in 
viitoarele meciuri din „Cupa Davis".

După acel greu moment de inceput 
pentru echipa României a intrat in 

,teren spre a apăra culorile noastre 
Toma Ovici. intr-o confruntare cu un 
tenisman celebru cum este francezul 
Pierre Barthes. Și trebuie arătat că 
atitudinea si jocul lui Ovici au ineîn- 
tat tribunele. In puține cuvinte, vor
bind despre atributele care i-au per
mis lui Ovici rin succes de răsunet, 
pot spune câ tenismanul nostru a a- 
runcat in balanță o stare psihică de 
fier — calm si tenace, el *nu s-a lăsat 
impresionat nici de insuccesul’ pre
cedent, nici de faima lui Barthes. A 
lovit mingea cu regularitatea metro
nomului, și-a orientat jocul cu multă 
pricepere, și l-a învins pe francez 
fără drept de aoel. Fiindcă seturile 
I (6—1) și III (6—2) le-ați urmărit 
in întregime ne micile ecrane, vă 
rețin citeva clipe atenția asupra ce

dețe etc., și nu atit In funcție de 
aptitudinile lor reale sau de cerin
țele de cadre calificate intr-o mese
rie sau nltn.

— Nu rare au fost cazurile, in anii 
trecuți. cind tineri botoșăncni ple
cau să învețe in alte părți, deși in 
meseriile respective se puteau pre
găti chiar in județul sau orașul lor
— accentua mecanicul Aurel Amariei, 
de la întreprinderea județeană de 
industrie locală, părintele unei eleve 
de clasa a VIII-a. Și mulțl ră
mâneau să lucreze in alLe părți, 
deși locurile natale le-ar fi o- 
ferit condiții de muncă similare. 
Pentru a evita pe viitor asemenea 
situații este bine ca acțiunea dc o- 
ricntnrc școlară si profesională a ele
vilor să depășească cadrul limitat al 
școlii, să cuprindă șl întreprinderile 
șl unitățile productive, care pot să le 
recomande concret tinerilor (îndeo
sebi din școlile sătești, care dispun 
do mai puține posibilități do infor
mare decit cei din orașe) nu numai 
școlile, profilurile de calificare pro
fesională, ci și locurile șl condițiile
— din cc in cc mai numeroase și mai 
bune — de muncă pe care Industria 
și agricultura Ic pun la dispoziția ti
nerilor din Județul nostru.

După cum ne-au relatat interlocu
torii noștri botoșăneni, lunile de 
vară oferă răgazul necesar pentru a 
continua in ritm intens acțiunile de 
amenajare și dotare a spațiului de 
școlarizare, a atelierelor-școală, de 
selecție și pregătire specifică a ca
drelor didactice care vor preda ele
vilor din anul I de liceu. Generali
zarea primei trepte a invățâmln- 
tului liceal se cere pregătită cu ma
ximă grijă și operativitate, asigu- 
rindu-se pretutindeni condiții opti
me claselor din treapta I a liceului, 
care vor cuprinde pe toți absolven
ții claselor a VIII-a ale școlii ge
nerale.

Florlca DINULESCU
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lor petrecute in setul secund. Acest 
set părea să nu aibă o istorie ; 
Barthes domina jocul și conducea 
cu patru ghemuri la zero. Și lată 
că Ovici, impasibil față de scor, în
cepe să revină pas cu pas. Totuși, 
la 5—2 pentru francez, proba
bil numai acest inimos Toma Ovici 
spera incă să ciștige, lupta plin de 
ambiție să realizeze aparentul im
posibil. Insă, pare-se, nimic nu-i 
imposibil cind voința iți este atit de 
puternică — Ovici a egalat, 5—5. iar, 
după acest scor, a realizat un break 
la... zero ! 6—5 și din ghem in ghem 
s-a mers pină la 8—8. de unde Ovici 
a mai impus un break, și Încă un 
ghem pe serviciu propriu. încheie
rea : cîștigă setul cu 10—8, după 
ce fusese condus la scor ! Felicitări, 
Ovici ! — să-4 spunem in rind cu 
toți amatorii de tenis...

Deci, după prima zi, România- 
Franța 1—1. La acest scor, astăzi, de 
la ora 15, are loc partida de dublu. 
Cuplurile probabile : % Țiriac-Năstase 
și Barthes-Jauffret.

Valerlu MIRONESCU
★

• Ieri au început și alte meciuri 
din cadrul zonei europene a „Cupei 
Davis". După prima zi la Baastad, 
Suedia-Italia 1—1. (Borg-Bertolucci
7— 5, 6—1, 6—0 : Panatta-Johansson
8— 6, 6—1, 4—6, 6—1). La Moscova, 
selecționatele U.R.S.S. șl Iugoslaviei 
se află, de asemenea, la egalitate : 
1—1. La MUnchen, Cehoslovacia con
duce cu 1—0 in meciul cu R.F. Ger
mania.

Balcaniada de ciclism
în localitatea iugoslavă Krușevaț 

au început Campionatele balcanice 
de ciclism. In proba contra-cronome- 
tru pe echipe, victoria a revenit se
lecționatei Bulgariei, cronometrată 
pe distanța de 100 km în 2h 11’55". 
Formația României (T. Vasile, I. Cos- 
ma, M. Ramașcanu, V. Hoța) s-a 
clasat pe locul doi, cu timpul de 
2h 13* 45”, fiind urmată de Iugosla
via (2h 16'40”).

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A COLUMBIEI

Excelenței Sale
Domnului dr. MISAEL PASTRANA BORRERO

Președintele Republicii Columbia
BOGOTA

Aniversarea proclamării independenței Republicii Columbia îmi ofe
ră deosebit de plăcuta posibilitate să vă adresez, în numele poporului 
român și al meu personal, un călduros mesaj de felicitare și cele mai 
bune urări pentru fericirea dv. personală, de progres și prosperitate po
porului columbian prieten.

Amintindu-mi cu multă plăcere de vizita efectuată în frumoasa dv. 
țară, de convorbirile cordiale și fructuoase purtate cu Excelența Voastră, 
imi exprim convingerea că relațiile de colaborare statornicite între 
România și Columbia vor cunoaște o continuă dezvoltare în interesul am
belor noastre popoare, păcii șl înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste 

România

De la simbolul cafelei 
la industrie modernă

Cafeaua a fost mul
tă vreme unicul sim
bol al Columbiei, a 
doua tară din lume in 
privința producției și 
exportului boabelor a- 
romate. Astăzi, datori
tă unei susținute po
litici de diversificare 
a producției agricole, 
alături de vastele plan
tații de cafea, pe în
tinsele podișuri si șe- 
suri columbiene se 
cultivă trestie de za
hăr. bumbac, cereale, 
legume. Lărgirea ga
mei produselor de ex
port a furnizat Co
lumbiei fondurile ne
cesare valorificării ma
rilor sale rezerve mi
nerale — petrol (a 
doua bogăție a țării), 
gaze naturale, fier, 
cupru, cărbune, meta
le și pietre prețioase. 
Totodată, in urmă cu 
două decenii au apă
rut primele obiective 
industriale, incepind 
cu complexul siderur
gic de la Paz del Rio 
și continuind cu con
struirea unor între
prinderi in domeniul 
industriilor alimentară 

'Si textilă, construcții
lor de mașini, chi
mică.

Columbia si-a do- 
bindit independența 
de stat cu 164 de ani 
in urmă, la 20 iulie 
1810. După cum sub

liniază conducătorii a- 
cestel țări, o nouă 
luptă se desfășoară in 
ultimii ani : pentru 
cucerirea celei de-a 
doua independențe, 
cea economică, pentru 
recuperarea deplină a 
resurselor solului și 
subsolului, aflate vre
me îndelungată sub 
controlul capitalului 
străin. Promovarea in
tereselor naționale, fo
losirea imenselor bo
gății in scopul pro
gresului multilateral 
al țării, — sint dezi
deratele majore ale 
politicii columbiene 
actuale. Prin adopta
rea in 1967 a „Legii 
naționalizării preven
tive", care prevede 
trecerea treptată in 
patrimoniul statului a 
celor mai importante 
întreprinderi aparți- 
nind companiilor stră
ine, a fost restabilit 
controlul de stat co
lumbian in siderurgie, 
chimie, minele auri
fere. Totodată, au fost 
trecute in patrimoniul 
statului importante pe
rimetre petroliere. Pe 
aceeași linie se înscrie 
Înființarea recentă a 
„Comitetului pentru 
apărarea bogățiilor na
ționale".

Poporul român ur
mărește cu caldă sim
patie eforturile po

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovcscu, a trimis o telegramă de 
felicitare ministrului relațiilor exter

9.00 De la Alfa la Omega — en
ciclopedie pentru școlari.

, ă.JO Uvertura „Egmont" de Beetho
ven. Interpretează orchestra 
simfonică a Radiotelevlzlunli.

9.30 Film serial : „17 clipe ale
unei primăveri". Episodul XI.

10,35 Muzică simfonică. In pro
gram : I. S. Bach — Concer
tul in la minor pentru vioa
ră șl orchestră. Solistă Lola 
Bobcscu ; Gustav Mahler — 
Simfonia a Vl-a. Interpretea
ză orchestra simfonică a Ra- 
dlotelevlzlunii. Dirijor : Serge 
Baudo.

13,00 Tenis de clmp : România — 
Franța. Semifinalele grupei A 
din zona europeană a „Cupei 
Davis". Partida de dublu. 
Transmisiune directă de la 
arena Progresul.

ATLETISM: Două zile, în Capitală 

Campionatele naționale ale seniorilor
Astăzi și miine, pe stadionul 

„Republicii", se vor desfășura 
campionatele naționale de atle
tism — examene anuale de 
maximă importanță pentru cei 
mai valoroși atleți și atlete din 
țara noastră. De această dată, 
campionatele constituie și un util 
și ultim prilej de verificare a 
formei sportive^- înaintea apro
piatelor campionate balcanice 
(august, Sofia) și campionate eu
ropene (septembrie, Roma).

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
AUTOMOBILISM. — Cea de-a 

doua etapă a campionatului național 
de viteză in coastă are loc miine 
dimineață la Păltiniș (Sibiu). Tra
seul măsoară 6,7 km, cu o diferență 
de nivel de 600 m. înscrierile, revizia 
tehnică și antrenamentul oficial au 
loc astăzi de la ora 13 (cabana 
„Curmătura" din stațiunea Păltiniș). 
Specific actualului campionat auto
mobilistic este faptul că, pe lingă 
clasele obișnuite, s-a înființat o cla
să specială rezervată autoturismelor 
românești „Dacia 1 300". Liderii cla
samentelor, după prima etapă a 
campionatului (Teliu — Brașov) sint, 
in ordine : I. Crăciun (Brașov), D. 
Motoc (București), E. Ionescu-Cris- 
tea (București), Gh. Morassi (Pitești), 
M. Dumitrescu (București), ultimul 
la clasa „Dacia 1 300".

FOTBAL. — După cum s-a mai a- 
nunțat, in semifinalele campionatu
lui internațional universitar de fot
bal, echipa României a învins la 
Nisa cu 4—0 selecționata Luxembur
gului. calificindu-se pentru finală. 
Comenlînd acest meci, coresponden
tul agenției „France Presse" subli
niază că „fotbaliștii români au con
trolat tot timpul jocul, obținind o 
meritată victorie". în finală, echipa 
României vă întilni Bulgaria, care, 
in cea de-a doua semifinală, a dis
pus cu 1—0 (0—0) de reprezentativa 
Franței.

ȘAH. — In turneul internațional 
de șah de la Lublfn, maestrul român 
Mihai Șubă a obținut o nouă victo
rie, ciștigind in runda a treia partida 
cu maestrul Liebert (R. D. Germa
nă). Alte rezultate : Tal (U.R.S.S.)- 
Szimczak (Polonia) 1—0 ; Niczevski 
(Iugoslavia)-Adamski (Polonia) 1—0 ; 
Anikaev (U.R.S.S.)-Damianovici (Iu
goslavia) remiză. In clasament con

porului columbian pen
tru dezvoltare de sine 
stătătoare, pentru pro
gres economic si so
cial. Dună cum se 
știe, intre România si 
Columbia s-au stator
nicit și se dezvoltă re
lații de prietenie și. 
colaborare in cele mai 
variate domenii, rela
ții care au fost puter
nic impulsionate ca 
urmare a vizitei efec
tuate de președintele 
Nicolae Ceausescu in 
toamna anului trecut 
In Columbia si a re
centei vizite între
prinse in țara noastră 
de președintele ales 
Alfonso L6pez Michel- 
sen. Dialogul la nivel 
inalt, declarația solem
nă comună — docu
ment care proclamă 
hotărirea celor două 
țări de a dezvolta re
lații bilaterale și de a 
coopera pe planul re
lațiilor internaționale 
— acordurile și înțe
legerile încheiate in 
ultimii ani au creat 
cadrul favorabil pen
tru amplificarea le
găturilor de prietenie 
și ' cooperare româ
no—columbiene, co
respunzător intereselor 
ambelor ponoare, cau
zei securității și păcii 
in lume.

G. B.

ne al Republicii Columbia, dr. Al
fredo Vazquez Carrizosa, cu ocazia 
zilei naționale a țării sale.

17.30 Telex.
17,33 Muzică simfonică. Program 

Beethoven : Uvertura ..Leo
nora 3". Interpretează orches
tra simfonică a Radiotelevl- 
ziunil, dirijor Iosif Conta ; 
Con,certul nr. 4 în sol major. 
Interpretează- orchestra sim
fonică a Filarmonicii din 
Viena. Dirijor : Horst Stein. 
Solist : Friedrich Guida.

13.30 Imagini din Columbia.
16,45 Studioul de poezie.
19,15 Beethoven : Sonata „Pateti

ca". La plan Valentin Gheor
ghiu.

19.30 Telejurnal • La cotele anu
lui XXX.

20,00 W. A. Mozart : „Adagio". 
Interpretează Filarmonica 
„George Enescu". Dirijor : 
Mircea Cristescu. Solist : 
Leonid Kogan.

20.10 Teieenclclopedla.
20,50 Film serial : „Un august in 

flăcări".
21.55 Telejurnal.
22.10 Tineri interpreți — pagini 

celebre.

Din programul dc azi. spi
cuim : aruncarea discului femei 
(mare favorită : Argentina Me
nis) ; săritura in lungime femei 
(duel Valeria Ștefănescu — Vio
rica Viscopoleanu), 400 m femei 
(principalele șanse : Mariana 
Suman). 1 500 m bărbați (mare 
favorit Gheorghe Ghipu). între
cerile incep la ora 16. cu săritu
ra cu prăjina. Celelalte probe 
au loc de la ora 17.

duce fostul campion mondial Mihail 
Tal (3 puncte), urmat de Mihai Șubă 
(2,5 p.).

CICLISM. — Etapa a 20-a a „Tu
rului Franței" (St. Gilles-Nantes, 117 
km) a fost ciștigată de olandezul 
Vianen in 2h 53’21”, urmat la 20” de 
belgianul Sercu. Lider al clasamen
tului general se menține Eddy 
Merckx (Belgia).

POLO PE APA. — In bazinul clu
bului sportiv ..Dinamo" din Kiev s-a 
desfășurat intilnirea internațională 
de polo pe apă dintre echipele 
U.R.S.S. și S.U.A. Gazdele au termi
nat învingătoare cu scorul de 6—3 
(2-0, 3—2, 1-0, 0-1).

Campionatele 
mondiale de scrimă

Scrimerul român Dan Irimiciuc 
s-a calificat pentru faza finală a 
probei de sabie din cadrul campio
natelor mondiale de la Grenoble. Au 
mai obținut calificarea sovieticii Vi
nokurov, Krovopuskov. Sidiak, ita
lianul Monlano și francezul Vallee. 
Titlul mondial a revenit italianului 
Montano. Dan Irimiciuc a ocupat 
locul 4.

Sportivul sovietic Serghei Ro- 
mankov a cucerit medalia de 
aur in proba de floretă. In turneul fi
nal, Romankov — debutant la „mon
diale" — a totalizat 4 victorii, fiind 
urmat in clasament de Montano (Ita
lia) (— 3 victorii, Pietruska (Franța)
— 3 victorii, Wojcekowski (Polonia)
— 2 victorii. Revenu (Franța) — 2 
victorii și Simoncelli (Italia) — 1 
victorie.
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La catafalcul tovarășului 
Miron Constantinescu

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
CU PRILEJUL CELEI DE-A XXX-A ANIVERSĂRI A ELIBERĂRII POLONIEI

meri, sicriul cu carpul nelnsu- 
fletit al tovarășului Miron Cortstan- 
tincscu. membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al Comi
tatului Central al Partidului Comu
nist Român, președintele Marii A- 
dunări Naționale, a fost depus in 
bolul .sediului Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste România.

In acordurile marșului funebru, 
rumerosi muncitori din intrenrinde- 
r.!e Capitalei, activiști de nartid $i 
de stat, academicieni si alți oameni 
de știință, artă ei cultură, studenli 
? elevi, intr-un șir neîntrerupt, eu 
venit să-si ia rămas bun de la Miron 
Constantineecu.

încadrat de drapele de na did si 
do stat, ne un nanou îndoliat, se 
află portretul defunctului, iar lingă 
citafalc. no perne de catifea vișinie, 
sint rindu:te ordine si medalii, prin
tre carp titlul de „Erou al Muncii 
Socialiste**.

în jurul catafalcului au fost do. 
puse coroane de flori din partea se
cretarului general al Tartidului Co
munist Român, președintele Rrnu- 
blicii Socialiste România, tovarășul

Nicolae Craus-scu. din DBrtrgl Comi
tetului Centra) al Partidului Comu
nist Român. Marii Adunări Națio
nale. Consiliului de Stat $1 Guvernu
lui Republicii Socialiste România. 
Consiliului Central al Uniunii Gene- 
rale a Sindicatelor din România. Co
mitetului Central al Uniunii Tine
retului Comunist si Consiliului Uniu
nii Asociației Studenților Comuniști 
din România. Consiliului National al 
Femeilor. Comitetului foștilor deți
nuți antifasciști. Comitetului muni- 
c nai București al P.C.R. și a Con
siliului popular al municipiului Bucu
rești. Academiei Republicii Socialis
te România, prezidiului Academiei 
d“ știlntc sociale $| politice, aca
demiei ..Stefan Gheorghiu". Minis
terului Educației și învătămintului. 
Comitetului do Stat al Planificării, 
din partea colectivului ziarului „Scin- 
teia", Universității din București, a 
unor instituții centrale, uniuni de 
creație si organizații cultural-stiinți- 
fice. a unor Întreprinderi. Au fost 
depuse coroane de flori din partea 
familiei defunctului.

(Agerpres)

Tovarășului MANEA MÂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși.
Vă exprimăm dumneavoastră șl. în persoana dumneavoastră, Comi

tetului Central al Partidului Comunist Român. Consiliului de Stat și 
Guvernului Republicii Socialiste România, precum și poporului frate 
român, profunde mulțumiri pentru salutările tovărășești și felicitările 
cordiale transmise cu prilejul celei de-a 53-a aniversări a victoriei re
voluției populare mongole.

împărtășim pe deplin convingerea dumneavoastră că prietenia și 
colaborarea dintre partidele si țările noastre, bazate pe principiile in
ternaționalismului socialist, se vor dezvolta și adinei și în viitor spre 
binele construirii socialismului în Republica Populară Mongolă și Re
publica Socialistă România, în Interesul consolidării unității țârilor co
munității socialiste, în numele păcii și prieteniei între popoare.

Vă urâm, dragi tovarăși, multă sănătate, fericire personală, iar po
porului frate român mari succese în construirea socialismului in România.

Adunarea festivă din Capitală

Cronica zilei
Tovarășul Emil Drâgftnescu. vice- 

pre- 
al 
la 
la 
cu 
de

m-ministru al guvernului.
* dintele Comitetului de Stat 
Planificării, s-a inapoiat, vineri 
amiază, in Capitală, venind de 
Berlin, unde a purtat convorbiri 
privire la coordonarea planurilor 
dezvoltare ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Democrate 
Germane pe perioada 1976—1980.

La sosirea pe aeroportul Otopeni 
se aflau Teodor Vasiliu. ministrul 
justiției. Emilian Dobrescu. minis
tru secretar de stat, prim-vicepre- 
ședinte al Comitetului de Stat al 
Planificării, alte persoane oficiale. 
Era prezent Joachim Ldschner. Însăr
cinat cu afaceri ad-interim al R.D. 
Germane la București.

La aeroportul Otopeni, oaspetele 
«irian a fost condus dc Ion Cosma, 
ministrul turismului.

A fost de față Muhsem Sayadi, În
sărcinat cu afaceri a.L al R. A. Si
riene la București.

*

La plecarea din Berlin, oaspetele 
român a fost condus de Gerhard 
SchOrcr. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R.D. Germane, pre
ședintele Comisiei de Stat a Plani
ficării. precum și de alte persoane 
oficiale. A fost de față ambasadorul 
României in R. D. Germană, Vasile 
VlacL

Delegația Uniunii Tineretului Co
munist, condusă de tovarășul Ion 
Traian Ștefănescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C.. ministru pentru pro
blemele tineretului, care, la invita
ția C.C. al Uniunii Socialiste a Ti
neretului din R. S. Cehoslovacă a 
efectuat o vizită in această țară, s-a 
Înapoiat vineri in Capitală.

La sosire au fost de față reprezen
tanți ai Ambasadei R. S. Cehoslova
ce la București.

♦

J. ȚEDENBAL
Prim-secretar

al Comitetului Central 
al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol

Președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole

J. BATMUNH
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Mongole

Primire la C.C. al P.C.R
Vineri dimineață, tovarășul Gheor- 

ghe Pană, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. 
a primit pe Anton Hofer, membru 
al Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Austria, președintele Fracțiunii Uni
tății Sindicale din cadrul " ' 
Sindicatelor Austriece. și 
Loistl. membru al C.C. al 
care, la invitația C.C. al P.C.R., se 
află in vizită in țara noastră. A 
participat, de asemenea, tovarășa

Uniunii 
Gustav 
P.C.A..

Ghizela Vass, membru al C.C, al 
P.C.R.

în cadrul întrevederii s-a proce
dat la o informare reciprocă asu
pra activității și preocupărilor ac
tuale ale Partidului Comunist Ro
mân și Partidului Comunist din 
Austria și s-a făcut un schimb de 
vederi in legătură cu unele pro
bleme ale situației politice interna
ționale.

întilnirea s-a desfășurat intr-o at
mosferă caldă, tovărășească.

„AM ALES ROMÂNIA
CA PE 0 A DOUA PATRIE"

*
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Belgiei, ambasadorul acestei țări la 
București. Jacques Graeffe, a oferit 
vineri după-amiază o recepție in 
saloanele ambasadei.

La recepție au participat Ion Cos
ma. ministrul turismului, Nicolae M. 
Nicolae și Octavian Groza, miniștri 
secretari de stat, Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne. reprezentanți al conducerii unor 
ministere și instituții centrale, oa
meni de cultură și artă, ziariști.

Erau prezenți șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diplomatic.

La Institutul de istorie ..Nicolae 
Iorga" din București a avut loc o 
intilnire a prof. univ. Giancarlo Elia 
Valori, secretarul general al Insti
tutului italian de relații internațio
nale. cu cercetători români dLn do
meniul științelor istorice, juridice și 
politice, prezidată de prof. dr. do
cent Mihnea Gheorghiu, președinte
le Academici de științe sociale și 
politice.

Cu acest prilej, prof. G. E. Valori 
a prezentat comunicarea : „Indepen
dența si suveranitatea națională a 
popoarelor în gindirea președintelui 
Nicolae Ceaușescu. România la a 
XXX-a aniversare a Eliberării". Ex
punerea a fost urmărită cu atenție 
de întreaga asistență.

(Agerpres)

Declarațiile unor refugiați politici chilieni

la sosirea pe aeroportul Otopeni

★
George Macovescu, ministrul afa

cerilor externe, a trimis o telegramă 
de felicitare lui Toshio Kimura, cu 
ocazia numirii sale in funcția de 
ministru al afacerilor externe al Ja
poniei.

Vineri dimineața a părăsit Capi
tala dl. Abdallah Al Khami. ministrul 
turismului din Republica Arabă Si
riană, care a făcut o vizită in țara 
noastră in perioada 12—19 iulie.

r

Comisia de organizare a con
cursului „FONDUL PĂCII" cu 
tema : „Trei decenii de afirma
re internațională a României". 
organizat de Comitetul Național 
pentru Apărarea Păcii din Re
publica Socialista România, a- 
nunfâ ca tragerea la sorți a pre
miilor oferite ciștigătorilor con
cursului va avea loc duminică 
28 iulie 1974 la București, in sala 
Casei de cultură a sectorului 2 
din str. M. Eminescu nr. 89.

Festivitatea tragerii la sorți va 
începe la ora 9,00 dimineața.

Un grup de refugiați politici chi
lieni a sosit in România.

„România este in Nicest moment 
salvarea pentru multi chilieni" — a 
declarat presei Alejandro Fernandez, 
membru al Partidului Comunist din 
Chile, la sosirea pe aeroportul Oto
peni. Ani așteptat cu nerăbdare să 
ajungem in țara dv.. un stat socia
list în care vom găsi condiții pen
tru a putea să ne continuăm stu
diile. Cei care am sosit astăzi — 
toti aparținind Frontului Unității . 
Populare — am fo=t impresionați de 
căldura cu care ne-au înconjurat to- ' 
varășii români veniți in întimpina- 
rea noastră".

„Am părăsit Chile acum patru luni 
— a 6Pus la rindul său Miriam Do- 
nos — și sint foarte bucuroasă că in 
sfirșit mă aflu in România, țară unde 
am vrut să ajung, deoarece aici se 
desfășoară un proces de transformări 
similar celui pe care noi l-am dorit 
in Chile".

Expriniindu-și convingerea că in 
România va găsi condiții optime 
pentru a munci. Santiago Cerda a 
spus : „Am ales România ca pe o a 
doua patrie a mea. deoarece aici imi 
voi putea îmbogăți experiența". Re-

ferindu-se la relațiile diplomatice 
româno-chiliene, el a subliniat că 
prezenta Ambasadei române la San
tiago de Chile reprezintă un fapt 
pozitiv in sprijinul cauzei poporului 
chilian. „Ambasada română — a a- 
rătat el — este de un real • folos 
pentru chilieni. Cu ajutorul ei am 
putut să ajungem unde sintem as
tăzi. Ea acordă o serie de facilități 
pentru tovarășii noștri care mai sint 
incă in închisori".

Jorge Godoy, de meserie electri
cian. a ținut să exprime, alături de' 

• sOTIt -sa. aceleași" cuvinte de- - caldă 
mulțumire pentru primirea ce le-a 
fost rezervată la sosirea pe pămin- 
tul românesc. „Noi considerăm
ceasta o dovadă elocventă a prieteniei 
frățești pe care o manifestă poporul 
român față de poporul chilian. Nu 
știu cum as putea mulțumi tovarăși
lor români pentru tot ce au făcut 
pentru noi" — au fost cuvintele cu 
care si-a exprimat gindurile Arturo 
Quiroga. „Știm că în România vom 
avea condiții pentru a ne dezvolta 
cunoștințele profesionale si De alte 
planuri, pentru ca la întoarcerea 
noastră in patrie să putem să fim 
de folos poporului nostru".

a-

A apărut

ERA SOCIALISTA"
nr. 14/1974

Sub titlul GLORIOSUL JUBILEU 
AL ELIBERĂRII PATRIEI sint 
grupate articolele : 23 August 1914 
— act de voință al intregii noastre 
națiuni, de PETRE IL1E ; Făurirea 
și consolidarea statului socialist, 
de IO AN CETERCHI ; Atragerea 
maselor in procesul conducerii, de 
ȘTEFAN BOBOȘ : O constantă a 
politicii economice a partidului, de 
BUJOR ALMĂȘAN : Rolul con
științei economice in edificarea so
cialismului. de VASILE M. PO
PESCU și Solidaritate activi, mi
litantă cu mișcările de eliberare 
națională, de .CONSTANTIN VA
SILIU. în continuare, la rubrica 
PAGINI DE ISTORIE sint inserate 
articolele : în spiritul frăției șl so
lidarității dintre toți oamenii mun
cii. de LADISLAU BANYAI și 
Tradiții ale prieteniei dintre po
poarele român și sovietic, de FLO- 
REA DRAGNE. ION BLAGA 
semnează, in cadrul rubricii POPU
LAȚIE ȘI DEZVOLTARE, artico

lul Probleme actuale ale urbani
zării in România. Sub titlul IMPE
RATIVE ALE LICHIDĂRII SUB
DEZVOLTĂRII sint grupate arti
colele : Tendințe in lupta pentru 
dezvoltare independenta de CON
STANTIN MECU și Noua ordine 
economică, cerință a lichidării sub
dezvoltării. de MARIAN CHI- 
R1LA.

La rubrica DIN MIȘCAREA CO
MUNISTA SI MUNCITOREASCA 
MONDIALA sint publicate articole
le : Situația politică actuală și sar
cinile comuniștilor francezi de 
GEORGES MARCHAIS, P. C. Por
tughez : Pe drumul democrației șl 
păcii și Factori ai dezvoltării di
namice a Poloniei, de PAWEL 
BOZYK. în continuare, revista 
cuprinde obișnuitele rubrici VIAȚA 
INTERNAȚIONALĂ. CĂRȚI ȘI 
SEMNIFICAȚII. REVISTA REVIS
TELOR și CUVÎNTUL CITITORI
LOR.

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a răcit in 

jumătatea de nord a țării și se men
ține călduroasă in celelalte regiuni. 
Cerul a fost variabil cu innorări 
mai accentuate in cursul dupâ-amie- 
zii in Banat. Crișana, Transilvania și 
nordul Moldovei unde s-au semnalat 
frecvente descărcări electrice însoțite, 
local, și de averse de ploaie. Cu to
tul izolat s-au mai semnalat des
cărcări electrice in Maramureș, nor
dul Olteniei și sud-vestul Moldovei. 
Vintul a suflat slab pină la potrivit. 
Temperatura aerului, la ora 14. 
oscila intre 16 grade la Sinnicolau 
Mare și 35 de grade la Călărași. In 
București : Vremea s-a menținut căl
duroasă, cu cerul mai mult senin. 
Vintul a suflat slab pină la potrivit. 
Temperatura maximă a fost de 34 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
21. 22 și 23 Iulie. în țară : Vreme in 
general instabilă. Cerul va fi tem
porar noros. Vor cădea ploi lo
cale, mai ales sub formă de a- 
verse insoțite de descărcări electrice 
îndeosebi in a doua parte a interva
lului. Vint cu intensificări de scurtă 
durată. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre 7 și 17 grade, iar cele 
maxime intre 20 și 30 de grade. In 
București : Vremea va avea un ca
racter instabil. Cerul va fi variabil. 
Vint cu intensificări de scurtă durată. 
Temperatura va continua să scadă in 
primele zile.

Tragerile la sorți
ale unor librete

de economii

r
I
I 
I
I 
I 
I
i

i 
i 
i
i 
i 
i
I

Extinderea gamei de servicii
pentru populație

Problema lărgirii gamei de 
prestări de servicii către popu
lație a constituit și constituie 
una din preocupările de bază in 
activitatea conducerii Uniunii 
județene a cooperației de con
sum Bihor. în mod special, in 
ultimul timp a fost îndreptată 
atenția spre acele zone unde 
situația reclama apropierea con
cretă față de nevoile oamenilor, 
spre localități îndepărtate. Una 
din aceste zone este și cea din 
jurul localității Aleșd. situată 
pe valea Crișului Repede.

— In acest sens — ne spune 
Stefan Cacuci, președintele coo
perativei de consum din zona 
orașului Aleșd — ne-am con
centrat atenția mai mult 6pre

acele locuri unde, după anumite 
păreri, nu se putea asigura, chi
purile, rentabilitatea scontată. 
Noi am pornit de la ideea că 
trebuie să satisfacem nevoile 
oamenilor cit mai complet po
sibil și atunci nu se poate să 
nu avem și rentabilitate.

Faptele au confirmat acest 
punct de vedere. înființarea de 
unități prestatoare de servicii 
in toate localitățile aparțină
toare cooperativei zonale din 
Aleșd a condus nu numai la 
satisfacerea cerințelor cetățeni
lor, dar și la dublarea volumu
lui de producție. Spre exemplu, 
în 1971 funcționau in această 
zonă 26 ateliere de producție, 
care au încheiat bilanțul anual

cu o valoare de aproape 5 mi
lioane și jumătate lei. iar la 
sfirșitul anului 1973, cele 54 de 
unități prestatoare de servicii 
au realizat o producție in va
loare de peste 10 milioane lei. 
Anul acesta s-au mai Înființat 
Încă 7 unități, astfel că in total 
funcționează 61 de unități cu 27 
profile: timplârle, reparații ra- 
dio-televizoare. cizmării, cojo
carii, zidărie, croitorie, reparații 
pentru obiecte de uz 
alte diferite activități 
necesitate pentru 
acestor comune.

La 24 iulie, ora 15, vor avea 
loc in Capitală (sala Clubului 
finanțe-bănci, str. Doamnei nr. 
2) tragerile la sorți pentru tri
mestrul II 1974 ale libretelor de 
economii pentru construirea de 
locuințe ; libretelor de economii 
cu ciștiguri in materiale de 
construcție și libretelor de eco
nomii pentru turism.

Cu prilejul acestor trageri la 
sorți. Casa de Economii și Con- 
semnațiuni va acorda titularilor 
ale căror librete au Ieșit câști
gătoare importante ciștiguri in 
bani și excursii in străinătate.

Tragerile la sorți pentru tri
mestrul II a.c. ale libretelor de 
economii cu dobindă șl ciștiguri 
in autoturisme vor avea loc în 
aceeași sală, după cum ur
mează : la 27 iulie a.c., ora 12,00. 
tragerea la sorți pentru librete
le emise de unitățile C.E.C. din 
Capitală și la 29 iulie a.c., ora 
15,00, tragerea la sorți pentru 
libretele emise de unitățile 
C.E.C. din țară.

La aceste trageri la sorți, 
Casa de Economii și Conscmna- 
țiunl va acorda 575 de auto
turisme „Dacia 1300". din care 
134 de autoturisme la tragerea 
la sorți pentru Capitală.

Casa de Economii și Consem- 
r.ațiuni il invită pe. toți cei in
teresați să asiste la trageri.

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 19 IULIE 1974

casnic și 
de strictă 
locuitorii

Dumitru GAȚĂ
corespondentul „Scinteil"

EXTRAGEREA a Il-a : 23 52 15 30 
24 14 1 48 84.

FOND GENERAL DE CIȘTIGURI:
909 627 lei, din care 203 211 lei re
port.

Cu prilejul celei dc-a XXX-a aniver
sări a eliberării Poloniei de sub ju
gul fascist, vineri după-arniază a 
avut loc în Capitală o adunare fes
tivă organizată de Comitetul muni
cipal București al P.C.R. și Consiliul 
municipal București al Frontului 
Unității Socialiste.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R., 
Janos Fazekas, membru al Comitetu
lui Executiv, vlccprim-ministru al 
guvernului, Eugen Jebeleanu. vice
președinte al Frontului Unității So
cialiste, Maria Groza, vicepreședintă 
a Marii Adunări Naționale, Constan
tin Mindreanu, secretar al Consiliului 
Central r1 U.G.S.R., Teodor Vasiliu, 
ministrul justiției. Constantin Matei 
și Dumitru Turcuș, adjuncți de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Ion Dodu Bălan, 
vicepieședinte al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, Nicolae Con
stantin, secretar al Comitetului mu
nicipal București al P.C.R., Panteli- 
mon Găvănescu, secretar al C.C. al 
U.T.C., Virgil Tcodorescu, vicepre
ședinte al Uniunii scriitorilor, oa
meni ai muncii din Întreprinderi și 
instituții ale Capitalei.

Au luat parte Wladislaw Wojtasik, 
ambasadorul Poloniei la București, 
și membri ai ambasadei.

Despre semnificația celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării Polo
niei a vorbit tovarășul Janos Fa
zekas.

în acest an. la 22 iulie, a spus vor
bitorul, poporul frate polonez sărbă
torește a XXX-a aniversare a celui 
mai măreț eveniment din istoria sa 
•milenară — eliberarea patriei de sub 
cotropirea fascistă, Ziua renașterii 
Poloniei.

După cum este cunoscut, la 1 sep
tembrie 1939 Polonia a căzut victimă 
agresiunii hitleriste, care a transfor
mat in ruine orașe și sate întregi, 
jefuind nemilos bogățiile țării, ur
mărind exterminarea poporului și 
lichidarea statului polonez.

Ca rezultat al promovării cu con
secvență de către Partidul Muncito
resc Polonez a ideii unității forțelor 
patriotice, a unei activități intense 
desfășurate de comuniștii polonezi, 
spre sfirșitul anului 1943 s-a creat 
Consiliul Național, primul parlament 
democrat-popular din istoria Poloni
ei. Cu ajutorul frățesc al Uniunii 
Sovietice — care a dus greul in cel 
de-al doilea război mondial — alături 
de armatele sovietice, de celelalte 
forțe ale coaliției antihitleriste, pa- 
trioții și armata poloneză renăscdtă 
au luptat împotriva invadatorilor, adu- 
cindu-și contribuția la victoria finală 
asupra hitlerismului.

La 22 iulie 1944, pe teritoriile eli
berate ale țării, Comitetul de elibe
rare națională, creat de forțele demo
cratice, in frunte cu Partidul Munci
toresc Polonez, a lansat istoricul 
manifest de la Lublin care proclama 
instaurarea puterii populare po
loneze. Statul popular proclamat 
in manifestul din iulie a devenit in
strumentul eliberării naționale și. 
totodată, al revoluției populare, a 
deschis calea transformărilor socia
liste in Polonia. ,

Vorbitorul a arătat apoi că 'in anii 
de după- -eliberare, printr?o... munca 
plină de abnegație și avint. oame
nii muncii din Polonia, sub condu
cerea Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, au înfăptuit largi transfor
mări înnoitoare, obținind rezultate 
remarcabile in dezvoltarea econo
mici și culturii, in ridicarea nive
lului de trai material și spiritual al 
maselor.

Poporul român, care este legat 
de poporul polonez prin vechi legă
turi de solidaritate și sprijin fră
țesc in lupta dusă in decursul is
toriei pentru libertate șl independen
ță națională, împotriva imperialis
mului și fascismului, a exploatării și 
asupririi, pentru cauza socialismu
lui, se bucură sincer de rezultatele 
pe care le obțin oamenii muncii din 
Polonia sub conducerea partidului, in 
opera de construire a socialismului 
în patria lor, in îndeplinirea măre
țelor obiective trasate de Congresul 
al VI-lea și de Conferința Națională 
ale P.M.U.P. și le adresează. din 
toată inima, cele mai calde urări de 
noi și însemnate succese in munca 
de edificare a patriei lor socialiste, 
in ridicarea ei pe culmile cele mai 
înalte ale civilizației și progresului, 
spre binele poporului frate polonez, 
in interesul cauzei socialismului și 
progresului in lume.

Tovarășul Janos Fazekas a arătat 
în continuare că in cel 30 de ani de 
viață liberă, România socialistă a 
cunoscut și ea radicale schimbări e- 
conomice, sociale, politice, s-a trans
format din temelii. Poporul nostru, 
condus de Partidul Comunist Român, 
a parcurs o întreagă epocă istorică 
— de la orindulrea bazată pe ex
ploatare și asuprire din trecut la 
orinduirea nouă, socialistă, in care, 
liber și deplin stăpin pe soarta sa. 
iși făurește in mod conștient pro
pria-! istorie.

Tnfățișind victoriile obținute de 
poporul român pe calea socialismu
lui, vorbitorul a subliniat că in cei 
30 de ani, care au trecut de la 23 
August 1944, producția industrială a 
țării a crescut de circa 30 ori. ve
nitul național a fost in 1973 de 12 ori 
mai mare decit in 1947. salariul real 
a crescut in ultimul sfert de secol 
de aproape 5 ori. iar veniturile ță
rănimii de 3.2 ori.

In agricultură, în acești ani. s-au 
obținut cele mai inalte producții din 
istoria României.

O puternică înflorire au cunoscut 
lnvățămintul, știința și cultura, s-au 
realizat creșteri însemnate In ridica
rea nivelului de trai material și spi
ritual al întregului popor.

In continuare, referindu-se la ac
tivitatea internațională a partidului 
și statului nostru, vorbitorul a spus : 
Ca țară socialistă, România situează 
in centrul politicii sale externe în
tărirea continuă a relațiilor de prie
tenie și colaborare multilaterală cu 
toate țările socialiste.

în același timp. România extinde 
necontenit relațiile sale cu țările 
care înaintează pe calea dezvoltării 
economico-sociale independente și 
sprijină eforturile lor pentru progres 
economic și social. In spiritul coexis
tenței pașnice. România iși lărgește 
legăturile cu toate țările lumii, fără 
deosebire de orlnduire socială.

La baza relațiilor noastre externe. 
Partidul Comunist Român și statul 
român așază principiile indepen
dentei și suveranității naționale, e- 
galității in drepturi, neamestecului 
in treburile interne si avantajului 
reciproc, ale respectării dreptului 
sacru al fiecărei națiuni de a-șl de
cide singură calea dezvoltării sale 
politice, economice $1 sociale.

Conștientă de faptul că soluționa
rea problemelor internaționale in In
teresul tuturor popoarelor impune 
participarea activă a tuturor țârilor 
lumii — indiferent de nivelul dez

voltării și mărime* lor — România 
aduce o contribuție consecventă la 
promovarea destinderii, păcii »i cola
borării, la democratizarea relațiilor 
internaționale. Țara noastră a acțio
nat șl acționează pentru realizarea, 
unui sistem trainic de securitate și 
cooperare in Europa, pentru acce
lerarea șl Încheierea cu succes a lu
crărilor Conferinței gcneral-euro- 
pene, care să ducă la așezarea re
lațiilor dintre țările continentului 
nostru pe baze noi, să ofere secu
ritate deplină fiecărei țări, să asi
gure dezvoltarea fără restricții a co
laborării multilaterale economice, 
științifice și tehnice intre statele 
europene.

Animată de spiritul solidarității 
militante cu forțele înaintate, revo
luționare și democratice din întreaga 
lume. România acordâ sprijinul său 
multilateral mișcărilor de eliberare 
națională, forțelor progresiste de pre
tutindeni, acționează consecvent și 
cu fermitate împotriva politicii im
perialiste, pentru deplina eliminare 
a colonialismului și neocoloniallsmu- 
lui, pentru statornicirea unor relații 
noi. democratice In viața internațio
nală.

Partidul Comunist Român dezvoltă 
si întărește solidaritatea internațio- 
nalistă cu toate partidele comuniste 
si muncitorești, cu toate forțele an- 
tiimperiallstc.

în condițiile edificării orlnduirll 
socialiste, relațiile româno-polone, 
contlnuind cele mai bune tradiții din 
trecut, a spus tovarășul Janos Fa
zekas. au căpătat un conținut nou, 
inregistrind o evoluție pozitivă pe 
toate planurile : politic, economic, 
tehnlco-științific, cultural, consular, 
turistic etc. Semnarea, jn noiembrie 
1970, a noului Tratat româno-polon 
de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală a reprezentat un eveniment 
de mare însemnătate in evoluția me
reu ascendentă a relațiilor de prie
tenie dintre partidele și țările noas
tre. stabilind cadrul și coordonatele 
de bază ale dezvoltării in continua
re a colaborării, alianței și priete
niei dintre România și Polonia, pe 
baza principiilor marxism-leninismu- 
lui și internaționalismului socialist, 
ale respectării independenței și su
veranității naționale, egalității depli
ne in drepturi, neamestecului in tre
burile interne, avantajului reciproc 
si întrajutorării tovărășești.

Un rol hotăritor in întărirea și a- 
dincirea legăturilor dintre România 
și Polonia il au dezvoltarea rapor
turilor de solidaritate și colaborare 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncitoresc Unit Polonez, 
intilnirile. schimburile de vizite și de 
păreri intre conducerile de partid și 
de stat ale celor două țări. In acest 
sens se relevă in mod pregnant im
portanța deosebită a contactelor di
recte și convorbirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și Edward Gie- 
rek. care au adus o contribuție de
terminantă la propulsarea legăturilor 
bilaterale pe trepte superioare.

Dind expresie sentimentelor de 
prietenie frățească pe care poporul 
român le nutrește față de poporul 
polonez, vorbitorul a adresat in în
cheiere, în numele tuturor oamenilor 
muncii din țara noastră, calde feli- 
‘cftârl poporului polonez cu prilejul 
glorioasei aniversări a Zilei renaște
rii Poloniei și urări de noi succese 
in munca pe care o desfășoară sub 
conducerea încercată a Partidului 
Muncitoresc Unit Folonez, pentru 
înflorirea continuă a Poloniei socia
liste, pentru triumful socialismului 
și păcii 1

A luat apoi cuvintul Wladislaw 
Wojtasik, ambasadorul R. P. Polone 
la București.

Cu emoție și satisfacție mă întil- 
nesc astăzi, in ajunul marii sărbători 
a poporului meu. cu reprezentanții 
oamenilor muncii din București — 
frumoasa capitală a României socia
liste frățești. Această intilnire con
stituie incă o dovadă a prieteniei 
sincere pe care o resimt ambele 
noastre popoare — a «pus vorbitorul.

Ziua de 22 iulie este marea sărbă
toare a poporului polonez. In această 
zi de Iulie a anului 1944. pe colțul 
de pămint polonez eliberat de sub 
jugul hitlerist de către eroica Arma
tă Sovietică și de Armata Polonă — 
care lupta alături de ea — în Chelm 
Lubelski, a fost constituit de către 
stingă polonă guvernul muncitoresc- 
țărănesc.

Partidul Muncitoresc Polon — năs
cut din lupta cu ocupantul hitlerist — 
a fost creatorul programului elibe
rării bazat pe alianța și frăția de 
arme cu Uniunea Sovietică, al pro
gramului preluării puterii de către 
masele populare șl al construirii 
socialismului in Polonia.

După ce a trecut in revistă mo
mentele importante din istoria po
porului polonez, ambasadorul a spus: 
Polonia este astăzi un stat modern, 
în privința proporțiilor producției 
industriale globale A ocupă locul al 
10-lea in lume. In comparație cu 
anul 1950, cind s-a încheiat perioada 
de refacere a țării de pe urma dis
trugerilor de război, producția indus
trială s-a mărit de 10 ori.

In prezent producem in decurs de 
un an 100 miliarde kWh energie e- 
lectrică, peste 14 milioane tone oțel. 
A fost dezvoltată o puternică indus
trie navală, care acum a pășit la 
construirea unor nave de 100 000 tdw.

în realizările bogate ale Poloniei 
populare deosebit de favorabile sint

rezultatele din ultimii trei ani, da
torită hotirlrilor importante ale 
Congresului al VI-lea al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez si ale pri
mei Conferințe de partid a țării. 
Programul partidului și statului tra
sat atunci a pus In frunte sarcina 
asigurării unei îmbunătățiri siste
matice a condițiilor materiale, socia
le șl culturalo ale vieții societății pe 
baza dinamizării dezvoltării econo
miei și a creșterii rapide a produc
tivității muncii. Au fost construite o 
serie de obiective industriale. Prin
tre ele figurează : Uzina siderurgică 
„Katowice". „Portul Nordului", 
Combinatul petrochimic din Gdansk, 
uzine electrice mari, precum și nu
meroase alte unități de aceleași pro
porții.

Vorbitorul s-a referit apoi la 
transformările care au avut loc in 
viața satului polonez, la succesele 
dobindite in domeniile științei, cul
turii. al ridicării nivelului de trai 
al cetățenilor.

Perspectivele cutezătoare pe care 
și le propune țara noastră pot 
fi realizate numai in condițiile 
trainice ale păcii, securității și cola
borării multilaterale Internaționale, 
a spus in continuare vorbitorul. De 
aceea Polonia va continua consec
vent politica sa externă pașnică, va 
acționa in măsura posibilităților și 
forțelor sale pentru destindere in 
lume, pentru victoria deplină a ideii 
coexistenței pașnice a statelor cu 
sisteme soclal-politlce diferite. Prin
cipiul fundamental al politicii ex
terne polone este alianța in
destructibilă și prietenia cu Uniunea 
Sovietică si cu celelalte state ale 
comunității socialiste, sprijinul pen
tru forțele antiimperialiste din în
treaga lume și colaborarea pașnică 
cu toate statele.

Polonia, ca și celelalte 6tate so
cialiste, se pronunță, de asemenea, 
pentru dezvoltarea relațiilor cu ță
rile capitaliste. Prin activitatea sa 
in relațiile bilaterale cit și multila
terale, prin activitatea pe care o 
desfășoară in vederea încheierii cu 
succes a Conferinței, europene pen
tru securitate și colaborare, va con
tribui la întărirea transformărilor po
zitive in situația mondială, al căror 
început a fost determinat de politi
ca pașnică a țărilor socialiste.

în continuare, ambasadorul ■ 
vorbit despre relațiile dintre Repu
blica Populară Polonă și Republica 
Socialistă România. Tradițiile isto
rice ale acestei prietenii sint boga
te — a spus el. în decursul secole
lor istoria țărilor noastre este mar
tora multor evenimente care ne-au 
apropiat unii de alții. Ținem, de a- 
semenea. minte că, aici, pe pămin- 
tul românesc, in condițiile grele de 
luptă pentru existență, datorită aju
torului forțelor progresiste și-au gă
sit refugiu mii de polonezi in cursul 
celui de-al doilea război mondial.

Condiții calitative noi pentru a- 
propierea popoarelor noastre au fost 
create atunci cind in ambele noas
tre țări puterea a fost preluată de 
masele populare, cind s-a inceput 
construirea regimului visat in trecut 
de fiii cei mai buni ai popoarelor 
noasțre. Ne-am sprijinit pe temelii 
puternice — pe Tratatul de priete
nie, colaborare și ajutor reciproc 
încheiat in urmă câ un sfert de se
col, reînnoit la 12 noiembrie 1970, 
apoi de Tratatul defensiv de la Var
șovia și, in sfirșit, pe Consiliul de 
Ajutor Economic Reciproc.

O însemnătate uriașă pentru am
bele noastre popoare o are colabo
rarea permanentă dintre Partidul 
Muncitoresc Unit Polonez și Partidul 
Comunist Român. Un eveniment im
portant pentru cauza intăririi prie
teniei șl colaborării frățești l-a con
stituit intllnirea primului secretar 
al partidului nostru, tovarășul Ed
ward Gierek, cu secretarul general 
al Partidului Comunist Roman, to
varășul Nicolae Ceaușescu, la Con
gresul aJ VI-lea al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, precum și in 
aprilie a.c. la Consfătuirea Comite
tului Politic Consultativ al Tratatu
lui de la Varșovia.

Vorbitorul s-a referit apoi la co
laborarea economică dintre Polonia 
și România, amintind în acest sens 
faptul că România a fost una din 
primele țări cu care Polonia a sem
nat după război un acord pentru 
schimburi de mărfuri. Lucrul acesta 
a avut loc in decembrie 1945. In pe
rioada din 1960 și pină la inceputul 
anului curent, schimburile au crescut 
de șase ori.

Se dezvoltă neîncetat colaborarea 
tehnico-științifică și schimburile cul
turale. Acum, în România, au loc 

manifestări închinate celei de-a XXX-a 
aniversări a Poloniei populare, iar 
în Polonia au loc pregătiri pentru 
sărbătorirea „celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării României.

’în legătură cu aceste insemnate 
aniversări pentru popoarele noastre 
aș dori să transmit tuturor comuniș
tilor. clasei muncitoare, tuturor oa
menilor muncii felicitări cordiale. 
Cu un sentiment de simpatie fră
țească urmărim realizarea marelui 
angajament luat de clasa muncitoa
re a Bucureștiului — îndeplinirea 
planului cincinal in decurs de 4 ani 
și jumătate. Ii urăm din toată ini
ma Îndeplinirea acestei sarcini no
bile.

*
în încheierea adunării a fost pre

zentat un spectacol festiv.
(Agerprei)

Vernisajul expoziției 
„Polonia la a XXX-a aniversare**

In București, la Muzeul de istorie 
a partidului comunist, a mișcării re
voluționare și democratice din Româ
nia, a avut loc, vineri, vernisajul 
expoziției de fotografii „Polonia la 
a XXX-a aniversare'1 — manifes
tare ce se Înscrie in suita de acțiuni 
prin care este marcat in țara noas
tră acest eveniment.

Au luat parte tovarășii Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., Cor
nel Pacoste, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Dumitru Ghișe, 
vicepreședinte al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, Dumitru Tur
cuș și Constantin Potingă, adjuncți 
de șefi de secție la C.C. al P.C.R., 
activiști de partid și de stat, oameni 
de cultură și artă, un numeros 
public.

Au fo3t prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diploma
tic.

Cele aproape 300 de imagini —

*lb-negru și color — înfățișează as
pecte semnificative din istoria Polo
niei socialiste, de la primele măsuri 
ale puterii populare pe calea edifică
rii noii orinduiri pină la marile rea
lizări cu care țara prietenă se min- 
drește azi în toate domeniile de ac
tivitate. O serie de fotografii ilus
trează momente ale politicii externe 
a Republicii Populare Polone, cola
borarea multilaterală cu țările socia
liste, cu celelalte state ale lumii.

In alocuțiunile rostite la vernisaj, 
Mihnea Gheorghiu, președintele A- 
cademiei de științe sociale șl politi
ce. și Wladislaw Wojtasik, ambasa
dorul R.P. Polone 1* București, au 
evocat tradiționalele relații de prie
tenie și colaborare statornicite de-a 
lungul istoriei intre cele două țări 
și popoare in lupta lor pentru liber
tate șl independență națională și so
cială, subliniind conținutul nou șt 
dezvoltarea acestor legături in anii 
socialismului.

(Agerpres)
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secretarului general al partidului,
tovarășul Niculae Ceausescu,

ROM \ 19 (Agerpres). — I.a sediul Ambasadei Republicii Socialiste 
România din Roma a avut loe o confcrin|â dc presă consacrată re
centei apariții in Italia a unui nou volum — al IV-lea — din scria 
dc ..Scrieri alese" ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general «1 
rartfdului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia. Conferința dc presă a fost deschisă dc ambasadorul României la 
Roma. Iacob Ionașcu.

Luind cuvintul, deputatul Gior
gio Napolitano, membru al Direc
țiunii. al Biroului Politic al P.C.I., 
s-a referit la trăsăturile esențiale 
care definesc concepția politicii 
interne și externe a Partidului Co
munist Român, a României. Rele- 
vind faptul câ principiul autono
miei fiecărui partid, care nu ig
noră, ci presupune internaționalis
mul proletar, una dintre preocu
pările de bază ale comuniștilor ro
mâni. și cel privind caracterul na
țional al fiecărei experiențe coin
cid întru totul cu poziția Partidu
lui Comunist Italian, vorbitorul a 
arătat câ reliefarea caracterului 
național și o autonomiei îmbogă
țește conținutul mișcării revolu
ționare.

Subliniind rolul țârilor mici și 
mijlocii :n politica internațională. 
Giorgio Napolitano a arătat că in 
concepția Partidului Comunist Ita
lian. ca și in concepția Partidului 
Comunist Român, activitatea aces
tora se incorporează organic in în
suși procesul dc destindere și de 
promovare a păcii. în concepția 
P.C.R., pacea și destinderea sint 
strins legate de participarea la re
zolvarea problemelor internaționa
le a tuturor țărilor, fie ele mici, 
mijlocii sau mari. Această concep
ție a P.C.R. — a spus în conti
nuare vorbitorul — este susținută 
nu numai din punct de vedere teo
retic, ea este pusă fn practică in 
mod strălucit prin inițiativele pro
prii și originale dc politică exter
nă ale secretarului general al 
partidului, Nicolae Ceaușescu. Un 
eremplu elocvent este reprezentat 
de relațiile româno-italiene și evo
luția lor ascendentă, un eveniment 
strălucit în promovarea acestora 
constituindu-l vizita efectuată anul

trecut in Italia de președintele 
Nicolae Ceaușescu.

Securitatea și cooperarea in Eu
ropa constituie una dintre proble
mele aflate in centrul preocupări
lor P.C.R. șt ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu. a spus vorbi
torul, subliniind câ meritul in ce 
privește poziția partidului și a șe
fului statului român îl constituie 
exigența continuă de a indrepta 
conferința pe făgașul unor soluții 
concrete, spre angajamente obli
gatorii pentru toate părțile în cau
ză. Vorbitorul s-a referit apoi la 
interviul acordat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, lo 16 mal 1973, 
ziarului „l'Unită", interviu in care 
secretarul general al P.C.R. men
ționa necesitatea ca partidele poli
tice din Europa, forțele democrati
ce. progresiste să acorde mai mul
tă atenție și să participe mai sus
ținut la activitatea Conferinței ge
neral europene. Pină la urmă. pro
blema securității europene, afirma
rea in relațiile dintre state a unor 
principii noi sînt o cauză a forțe
lor progresiste, a popoarelor în
seși.

La conferința de presă au par
ticipat numeroase personalități ale 
vieții politice italiene, deputați și 
senatori, oameni de cultură, direc
tori ai principalelor cotidiene și 
case editoriale, membri ai corpu: 
lui diplomatic. Se aflau printre 
participant senatorul Umberto 
Tcrracini, membru al Direcțiunii 
Partidului Comunist Italian, de
putatul Stefano Vetrano, secretar 
general al Asociației de prietenie 
Italia-România, prof. Carlo Sali
vari, director general al Universi
tății din Roma, Nicola Teti, direc
torul general al editurii „11 Calen- 
dario del Popolo" din Milano.

MANIFESTĂRI CONSACRATE
SĂRBĂTORII NAȚIONALE A ROMÂNIEI

BELGRAD — (Corespondentă de 
~~ ' ’ a

de 
de

la S. Morcovescu). La Belgrad 
fost inaugurată expoziția „30 
ani de la eliberarea României 
sub dominația fascistă", organizată 
dc Comitetul federal pentru in
formații. Muzeul revolvfiei popoa
relor din Iugoslavie ?i Muzeul de 
istoric a Partidului Comunist, a 
Mișcării Revoluționare fi Demo
cratice din România.

La festivitatea de deschidere au 
fost prezenți Tomislav Badovinatz, 
membru al C.C. al U.C.I., Iso Nie- 
povan, vicepreședinte al Adunării 
R. S. Serbia, Muhamed Berbero- 
vici. președintele Comitetului Fe
deral pentru Informații, și alte per
soane oficiale iugoslave. Erau, de 
asemenea, de față Ion Popescu- 
Puțuri, membru al C.C. al P.C.R.. 
directorul Institutului de studii is
torice ți social-politice de pe lin-

gă C.C. al P.C.R., Vasile Sandru, 
' ambasadorul României la Belgrad.

Au luat cuvintul Ion Popescu- 
Puțuri și Tomislav Badovinatz, 
care au vorbit despre semnifica
ția actului istoric de la 23 August. 
Ei au reliefat dezvoltarea mereu 
ascendentă a relațiilor româno- 
iugoslare, subliniind, totodată, în
semnătatea intilnirilor. dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Iosip 
Broz Tito in impulsionarea dez
voltării colaborării reciproce pe 
multiple planuri.

WASHINGTON 19 (Coresponden
tă de la C. Alexandroaie). Amba
sada română din Washington, in 
colaborare cu societatea de artă 
a Fondului Monetar International, 
a organizat expoziția de pictură a 
lui Corneliu Petrescu.

Succesul misiunii „Soiuz-14
Vineri după-amiază, 

la orele 1621, la circa 
150 kilometri de ora
șul kazah Djerzazgan, 
capsula navei cosmi
ce „Soiuz-14" ii adu
cea pe Pămint pe cei 
doi cosmonauți. so
vieticii Pavel Popovici 
și Iuri Artiuhin.

Prima, și poate cea 
mai importantă.- 
cluzie a acestei 
pe _ 
orbital ,.Saliut-3‘ 
rămas in " 
funcționind pe 
aparatelor automate), 
este că starea sănă
tății lor (certificată de 
medici) este bună.

con-
_ _ _____ eta-
(căci laboratorul - • - a 

Cosmos.
baza

La ora 13.03 (ora 
Bucureștiului) cel doi 
își luaseră „rămas 
bun" de la „aparta
mentul cosmic11 pe 
care-l aveau la bor
dul stației orbitale 
„Saliut-3", transpor
taseră la bordul na
vei „Soiuz-14" tot ma
terialul adunat in cele 
peste două săptămini 
de muncă in Cosmos. 
O scurtă cursă para
lelă. după desprin
derea celor două nave 
cosmice, apoi au fost 
puse in funcțiune a- 
paratele de coborire, 
urmind deschiderea

sistemului de parașu
te și, in imediata a- 
propiere a Pămintului, 
punerea in funcțiune a 
motoarelor de ateri
zare lină.

întreaga misiune a 
fost dusă la bun sfir- 
șit, urmind ca spe
cialiștii să treacă la 
cercetarea amănunțită 
a valoroaselor expe
riențe realizate de 
cei doi cosmonauți, în 
vederea viitoarelor ex
plorări cosmice.

Moscova
Laurenfiu DUȚA

„Junta militară a violat cu brutalitate

Declarația președintelui Makarios 
ÎN CONSILIUL DE SECURITATE AL O.N.U

NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). 
— Consiliul do Securitate al O.N.U. 
s-a intrunit. vineri scara, pentru a 
lua in discuție situația nou creată 
in Cipru, ca urmare a loviturii mi
litare.

Luînd cuvintul in fața Consiliului 
de Securiiate, arhiepiscopul Maka
rios a adresat un apel pentru res- 

- tabilirea ordinii constituționale ni 
Cipru, calificând puciul ofițerilor 
greci drept „o invazie, ale cărei con
secințe se răsfring in întregime asu
pra poporului cipriot, fie că este 
vorba de greci sau de turci". „Jun
ta militară a violat cu brutalitate

Independența Ciprului1', a declarat 
arhiepiscopul Makarios. Vorbitorul a 
făcut apel la Consiliul do Securita
te să ceară retragerea din Cipru a 
ofițerilor greci din garda națională 
și să pună capăt invadării Ciprului.

După cum subliniază agenția 
U.P.I., cei 15 membri ai Consiliului 
do Securitate au hotărit să acorde 
arhiepiscopului Makarios onorurile 
depline cuvenite unui șef de stat, 
președintele cipriot fiind condus 
spre băncile din sala de consiliu de 
către șeful protocolului Națiunilor 
Unite.

ACȚIUNI REPRESIVE ALE JUNTEI DE LA NICOSIA

NICOSIA 19 (Agerpres). — Pa
trule militare au continuat să su
pravegheze respectarea strictă a stă
rii de urgentă in capitala Ciprului 
Si in alte localități din tară. în 
cursul zilei de vineri, pe străzile Ni- 
cosiei si in celelalte orașe stațio
nau tancurile, iar pe șosele si 1.. 
special pe drumul spre aeroport au 
fost instalate numeroase puncte de 
control, informează agenția Reuter.

După cum transmite agenția Asso-

„O ÎNCĂLCARE 
FLAGRANTĂ

A CARTEI O.N.U.

în

D.BERLIN. — GUVERNUL R. „. 
GERMANE a dat publicității o de
clarație in care arată că puciul mili
tar împotriva regimului legitim al 
Ciprului $i a președintelui Makarios 
reprezintă un atentat la suveranita
tea și independenta Republicii Ci
pru. Amestecul militar in treburile 
interne ale unui stat suveran, mem
bru al O.N.U., relevă declarația, 
constituie o violare flagrantă a Car
tei Națiunilor Unite și pune in pe
ricol eforturile de pace și securitate 
ale popoarelor.

R.D. Germană, subliniază declara
ția, sprijină lupta pentru indepen
dență și suveranitate a Ciprului, 
pentru încetarea imediată a inter
venției militare străine și pentru re
punerea in drepturi a guvernului le
gitim, ales de popor, in frunte cu 
președintele Makarios. R.D.G. cere 
retragerea neintirziată și totală a 
personalului militar grec din Cipru, 
ca măsură stringentă pentru lichi
darea agresiunii.

COPENHAGA. — MINISTRUL A- 
FACERILOR EXTERNE AL DANE
MARCEI, Ove Guldberg, a făcut o 
declarație oficială in care, după ce 
relevă caracterul de imixtiune străi
nă in evenimentele din Cipru, insis
tă asupra rechemării urgente a ofi
țerilor greci din Cipru si asupra 
restabilirii democrației în insulă.

OSLO. — GUVERNUL NORVE
GIAN a condamnat vehement lovi
tura de stat din Cipru și a precizat 
că el continuă să-l considere pe ar
hiepiscopul Makarios președintele le
gitim al Republicii Cipru.

HELSINKI. — CONSILIUL MON
DIAL AL PĂCII a trimis un mesaj 
președintelui Makarios si a adresat 
o chemare Consiliului de Securitate 
al O.N.U. 6ă ia măsuri neintirziate 
pentru încetarea amestecului străin 
in Cipru. In vederea discutării si
tuației din Cipru, Consiliul Mondial 
al Păcii va tine o ședință extraor
dinară la 25 iulie.

BERLIN

ciated Press, noul regim de la 
cosia a lansat o campanie, la

Ni-
... . . «ea

rn întregii insule, împotriva spriji
nitorilor si simpatizantelor președin
telui Makarios.

Diplomații care au vizitat închi
soarea centrală din Nicosia au de
clarat corespondenților de presă că 
peste 1 000 de persoane au fost deja 
arestate șl că numărul acestora este 
în creștere.

Un post de radio care emite de 
ne teritoriul comunității turce din 
insulă, captat de postul turc Bairak, 
citat de T.A.S.S., informează despre 
represiunile singeroase la care s-a 
recurs împotriva simpatizanților pre
ședintelui Makarios. Este menționa
tă. în acest sens, situația din orașul 
Larnaka. unde populația a opus o 
puternică rezistență puciștilor, înain
te ca " • •
6UDTa 
ceeași 
țările 
ritiile 
rilor.

aoestia să preia controlul a- 
localității, joi în zori. In a- 
zi, in oraș au început ares- 
în masă, precum si perche- 
însoțite de confiscarea bunu-

încheierea convorbirilor privind dezvoltarea 
cooperării economice dintre România 

si R. D. Germană>
BERLIN 19 (Corespondență de la 

C. Varvara). — In zilele de 17—18 
iulie a.c. au avut loc, la Berlin, con
vorbiri Intre Emil Drăgănescu, vlce- 
prim-mlnistru al guvernului Republi
cii Socialiste România, președintele 
Comitetului de Stat ai Planificării, și 
Gerhard Schilrer. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
Comisiei de Stat a Planificării a 
R.D. Germane, privind coordonarea 
planurilor de dezvoltare a economii
lor naționale ale celor două țări pe 
perioada 1976—1980.

Au fost examinate rezultatele ob
ținute pină în prezent ca urmare a 
activității desfășurate de organele 
centrale de planificare, ministerele și 
celelalte organizații economice de 
resort, privind dezvoltarea cooperării 
și specializării in producție si a altor 
forme de colaborare economică bila
terală. Pe această bază, au fost sta
bilite livrări reciproce de mărfuri în 
domeniile construcțiilor de mașini și

electrotehnicii. Industriei chimice, 
metalurgiei, industriei ușoare și ali
mentare și in alfe domenii, menite 
să ducă la o creștere substanțială a 
volumului schimburilor economise 
dintre România șl R.D. Germană in 
anii 1976—1980.

Totodată, s-au stabilit măsurile ne
cesare șl programul de lucru în ve
derea finalizării unor acțiuni de coo
perare și specializare în producție șl 
n încheierii lucrărilor de coordonare 
bilaterală a planurilor pe perioada 
1976—1980.

La convorbiri, care s-au desfășurat 
într-o atmosferă prietenească, de în
țelegere reciprocă, a participat. Vasi
le Vlad, ambasadorul țării noastre la 
Berlin.

Vineri, tovarășul Emil Drăgănescu 
a părăsit capitala R.D. Germane. La 
aeroportul central din Berlin, oaspe
tele român a fost condus de Gerhard 
SchUrer, precum și de alte persoane 
oficiale. /

Comunicat comun egipteano-iordanian
CAIRO 19 (Agerpres). — La în

cheierea vizitei oficiale întreprinse in 
Egipt de regele Hussein al Iordaniei, 
la Cairo a fost dat publicității un 
comunicat comun în care se afirmă 
„necesitatea ca Organizația pentru 
eliberarea Palestinei să participe in
tr-o manieră independentă si la mo
mentul oportun la lucrările Confe- . 
rlnței de la Geneva pentru pace î-n 
Orientul Apropiat, ca o afirmare a 
dreptului poporului palestinean la 
autodeterminare11. De asemenea, s-a 
convenit asupra importanței stabilirii 
unei coordonări constante intre Egipt, 
Iordania, Siria și Organizația pentru 
eliberarea Palestinei, in vederea asi
gurării unei poziții mai puternice a

statelor arabe cu prilejul reluării lu
crărilor Conferinței de la Geneva. 
Comunicatul menționează convin
gerea ambelor părți că retragerea 
forțelor israeliene din toate teritorii
le ocupate și restabilirea drepturilor 
legitime ale poporului palestinean 
constituie condițiile necesare instau
rării unei păci juste și durabile In 
zonă. După cum se relevă în docu
ment, rebele Hussein și președintele 
Sadat au evidențiat necesitatea reali
zării unui acord de dezangajare pe 
frontul iordanian, ca un prim pas pe 
calea soluționării pașnice și echita
bile a situației din această parte a 
lumii.

agențiile de presă transmit
Convorbirile tranco—bri- 

tOIliCS. cursul întrevederii din
tre președintele Franței, Valery Gis- 
card d'Estaing, și premierul britanic, 
Harold Wilson, aflat in vizită ofi
cială la Paris, au fost abordate atit 
aspecte ale relațiilor bilaterale, cit 
și o serie de probleme internaționale. 
Printre altele, s-a ajuns la un acord 
bilateral asupra valorificării resurse
lor de petrol cuprinse intre insulele 
Seine și Ouessant din Marea Mîne- 
cii. A fost, de asemenea, discutată 
problema realizării tunelului pe sub 
Marea Minecii. Un purtător de cuvint 
al guvernului francez a anunțat că 
între Franța și Marea Britanie s-a 
ajuns la un acord privind constru
irea a 16 avioane supersonice de că
lători de tip „Concorde'1.

Prima conferință inter
parlamentară „Europa-A- 
merica Latină",la “re aU par- 
ticipat reprezentanți ai țărilor mem
bre ale „Parlamentului european" și 
Parlamentului latino-american", s-a 
încheiat la Bogota. Delegații și-au 
manifestat hotărirea de a apăra sis
temele parlamentare din țările res
pective.

DE

afirmă că a descoperit. In lar
gul insulelor Falkland, în Atlan
ticul dc sud, dovezi despre e- 
xistența, In urmă cu 200 milioa
ne de ani, a unui vast continent 
in emisfera «udlcă a planetei. 
Acest continent s-ar fi scufun
dat în momentul in care imen
sa masă terestră a presupusei 
Gondwana — din care făceau 
parte Africa, America de Sud, 
Australia, Noua Zeelandă șl 
Antarctica — a pornit în deri
vă. Cu ajutorul unei sonde, de 
sub un strat gros de sedimente 
marine, au fost prelevate roci a 
căror vechime este apreciată la 
600 milioane de ani, cele mal 
vechi descoperite vreodată pe 
fundul mărilor. Se crede că îna
inte de a se scufunda acest pă- 
mînt a avut, vreme de apro
ximativ 50 milioane de ani, o 
climă asemănătoare cu cea din 
sudul Franței.

• RASISMUL ȘI-SPOR- 
TUL. Dezolare in Republica 
Sud-africană, după recentele in- 
fringeri, pe propriul teren, ale 
reprezentativei naționale de 
rugby, faimoasa Springbok — 
socotită invincibilă — din partea 
selecționatei Marii Britanii. Au-f 
toritățile rasiste sint acum prb- «• 
ocupate să găsească o formă de 
„îndulcire" a poziției lor in
transigente, in sensul includerii 
unor valoroși sportivi de culoa
re, pentru a întări echipa 
Springbok. Chiar și cei mai in- 
focați apărători ai apartheidului 
se declară dispuși să accepte a- 
cest pas, numai să nu se 
repete 
litoare

....... , ...___ mai 
insuccese atit de umi
la rugby.

FAUNĂ STRANIE

Schimbul instrumentelor 
do ratificare a Tratatului 
dintre R.F. Germania și R.S. 
Cehoslovacă “avul Ioc ler1’ 13 
Bonn. In numele celor tlouă gu
verne, schimbul a fost efectuat de 
Bohuslav Chnoupek, ministrul de 
externe al Cehoslovaciei, și de Hans- 
Dietrich Genscher, ministrul vest- 
german al afacerilor externe.

O reuniune a Comisiei 
militare de armistițiu -in ca- 
drul căreia secretarul părții R.P.D. 
Coreene a formulat un protest ferm 
în legătură cu noile acte provocatoa
re săvirșite in zona demilitarizată, 
menționînd că în ultima lună mili
tarii sud-coreeni ad violat de 220 ’ 
ori acordul de încetare a focului 
a avut loc la Panmunjon.

de

aGuvernul Maloyeziei 
prezentat în parlament un proiect . 
lege prin care dreptul lș explorarea, 
exploatarea și prelucrarea țițeiului 
urmează să fie transferat corporației 
naționale ,,Petronas“. In prezent, so-

de

cietâtile străine controlează aproape 
întreaga extracție de țiței a Malaye- 
ziei.

Guvernul brazilian a ho- 
tărît să recunoască Gui- 
neea-Bissau,anuntat °ficial 
la Brasilia. Intr-o notă a Ministeru
lui Relațiilor Externe al Braziliei se 
arată că guvernul brazilian a hotărit 
să dea curs cererii observatorului 
permanent la O.N.U. al Republicii 
Guineea-Bissau, Julio Semedo, în 
vederea primirii acestei țări în Orga
nizația Națiunilor Unite.

Lucrările Consiliului Na
țional al Partidului Demo- 
crat-Creștin au încePut i» Roma- 
Participanții vor dezbate o serie de 
probleme» care afectează unitatea 
partidului. In prezent, partidul este 
divizat în două tendințe corespunză
toare a două concepții diferite cu 
privire la mijloacele de soluționare 
a crizei guvernamentale italiene.

INTR-UN RÎU SUBTE
RAN. Pești și crabi orbi, raci 
uriași, șoareci pleșuvi — aceas
tă faună necunoscută pină acum 
a fost descoperită de o echipă 
de arheologi în rîul subteran 
Candelaria, din nordul Guate- 
malei. Aceeași echipă desco
perise cu puțin timp in urmă o 
imensă grotă, traversată de riul 
amintit și avind numeroase ves
tigii ale civilizației Maya. Ga
leriile sale. în lungime de 20 km, 
sint în parte decorate cu de
sene și dispun de amenajări hi
draulice, ceea ce a permis să 
se presupună că oamenii care 
au locuit peștera știau să ex
ploateze riurile subterane și se 
adăposteau in marile săli ale 
grotelor.

A-

Se împlinesc astăzi două decenii 
de la semnarea Acordurilor de la 
Geneva privind restabilirea păcii 
în Indochina, eveniment de însem
nătate istorică in lupta popoarelor 
cin această regiune pentru indepen
dență națională și libertate. Docu
mentele semnate la 20 iulie 1954 au 
consfințit victoria repurtată de po
poarele vietnamez, laoțian si cam
bodgian, după mulți ani de război 
pustiitor, au deschis perspectiva pă
cii intr-una din cele mai nevralgice 
*one ale lumii.

Conform obligațiilor asumate de 
statele semnatare, au fost recunos
cute suveranitatea, independența, 
unitatea și integritatea teritorială ale 
celor trei popoare, dreptul lor de 
a-și orindui viața potrivit voinței 
și intereselor lor naționale.

Din păcate, evenimentele au luat 
un curs contrau- obiectivelor înscrise 
in documentele de la Geneva ca ur
mare a intervenției străine. Cu un 
eroism fără seamăn, mobilizindu-și 
toate energiile, toate resursele ma
teriale și morale, dind dovadă de un 
îr.alt patriotism, de dragoste nețăr
murită pentru libertate, poporul viet
namez, forțele patriotice din Laos și 
Cambodgia s-au ridicat in apărarea 
patriei, pentru salvgardarea libertă
ții și ființei lor naționale. Eveni
mentele din Indochina au ilustrat 
convingător caracterul absurd și a- 
nacronic al folosirii forței in rela
țiile internaționale, au demonstrat că 
în zilele noastre singura cale de re
zolvare a litigiilor este calea politi
că a tratativelor intre părțile im
plicate. pornindu-se de la respecta
rea intereselor fundamentale ale 
popoarelor In cauză și ale păcii in 
Întreaga lume.

Prin încheierea, în ianuarie 
trecut, a Acordului de la Paris 
privire la restabilirea păcii in Viet
nam. a fost stins un primejdios fo
car de război pentru pacea lumii. In 
perioada care a urmat, in Republica 
Democrată Vietnam, oamenii mun
cii, sub conducerea Partidului celor

Demonstrație a cadrelor didactice din Londra pentru îmbunătățirea 
condițiilor de salarizare

nam și Guvernul Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud pentru stricta respectare șl tra
ducerea in viață a tuturor prevederi
lor Acordului de la Paris, pentru 
realizarea păcii în această zonă a 
lumii, pentru a se asigura dreptul la 
autodeterminare al populației din

20 DE ANI DE LA SEMNAREA ACORDURILOR DE LA GENEVA

ce Muncesc din Vietnam, au obținut 
realizări de seamă in vindecarea ră
nilor războiului, refacerea indus
triei și agriculturii, in opera de edi
ficare a socialismului. In zonele eli
berate din Vietnamul de sud, aflate 
sub controlul Guvernului Revolu
ționar Provizoriu, se consolidează pu
terea populară, se reface economia. 
Totodată, în Laos s-au înregistrat 
progrese însemnate pe calea recon
cilierii naționale.

Sint cunoscute eforturile neobosite 
pe care le depun guvernul R.D Viet-

Vietnamul de sud și a se ajunge la 
reunificarea pașnică, treptată a pa
triei. Sfidind insă voința de pace, 
reconstrucție și unificare a popu
lației, regimul de la Saigon încalcă 
în mod repetat prevederile acordu
lui, recurge la atacuri împotriva zo
nelor eliberate. Incercînd să opreas
că ofensiva forțelor patriotice din 

lonnoliste, 
continuă

Cambodgia, autoritățile 
sprijinite de Imperialiști, 
operațiunile militare.

Este binecunoscut câ 
•oclalistă, poporul nostru s-au situat

România

încă din primul moment alături de 
poporul vietnamez, i-au acordat În
tregul său sprijin material, moral 
și politico-diplomatic, au militat neo
bosit pentru încetarea agresiunii 
S.U.A. și reglementarea conflictu
lui din Asia de sud-est in conformita
te cu interesele popoarelor din a- 
ceastă zonă, ale destinderii și păcii. 
Nutrind o profundă admirație și 
prietenie față de poporul vietnamez, 
față de cauza sa dreaptă, poporul 
nostru a salutat cu adincă bucurie 
și satisfacție vestea încheierii Acor
dului de la Paris, văzind in el o 
strălucită victorie a poporului viet
namez, un succes al tuturor forțe
lor iubitoare de pace și libertate. In 
documentele partidului și statului 
nostru, în cuvîntârile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu au fost reafir
mate cu hotărire și fermitate 
solidaritatea țării noastre cu lupta 
poporului vietnamez, dorința sa 
de a-i acorda in noile condiții 
întregul său sprijin în opera de rea
lizare a păcii, de lichidare a urmă
rilor războiului și accelerare a dez
voltării economice. Dezavuînd acțiu
nile obstrucționiste ale administra
ției saigoneze, poporul nostru se 
pronunță pentru respectarea depli
nă și înfăptuirea neabătută a clau
zelor Acordului de la Paris, fapt de 
Importanță vitală pentru destinele 
păcii din această regiune.

Aniversarea de astăzi oferă opi
niei publice din țara noastră un 
nou prilej de a-și manifesta solidari
tatea militantă cu popoarele din In
dochina, de a le ura deplin succes 
pe calea păcii, a reconstrucției, în 
lupta pentru îndeplinirea năzuințe
lor lor de progres și bunăstare.

Gabriela BONDOC

Priorități pe agenda
noului guvern portughez

• UN TURNEU CU 
MULTĂ „MUZICA" 
flat pentru întâia dată intr-un
turneu in Australia, celebrul 
cintăreț și actor american Frank 
Sinatra a fost asaltat de presa 
și televiziunea autohtonă. Cu
noscut pentru o veche aversiune 
față de reporteri, Sinatra nu 
s-a putut abține ca in timpul 
primului concert, la Melbourne, 
să profereze insulte la adresa 
breslei ziariștilor. La refuzul său 
de a-șl cere scuze, australienii 
au replicat energic : a fost sus
pendat turneul, personalul a re
fuzat să-1 servească la hotel, a- 
jungindu-se să fie împiedicată 
decolarea avionului personal al 
vedetei. După parlamentari, a 
fost publicată o declarație, în 
care Sinatra recunoaște că re
porterii nu și-au făcut decit 
datoria, ceea ce a permis re
luarea turneului.

Președintele Antonio 
de Spinola a subliniat 
câ al doilea guvern 
provizoriu — instalat 
zilele acestea — va 
funcționa cu „autori
tatea întărită de pre
zența omului care a 
fost creierul Mișcării 
forțelor armate" — 
colonelul Vasco Gon
calves, noul prim-mi- 
nistru — și care de a- 
ceea va fi „cel mai fi
del executant al pro
gramului mișcării". La 
rindul său, Vasco Gon
calves și-a afirmat 
hotărirea fermă de a 
„duce pină la capăt 
programul propus de 
a da țării instituții cu 
adevărat democratice, 
liber alese de poporul 
portughez". P.C. Por
tughez consideră, de 
asemenea, că noul gu
vern „are posibilități 
mai bune de a pune in 
practică programul 
Mișcării forțelor ar
mate".

Alături de menține
rea caracterului de 
coaliție prin include
rea reprezentanților 
celor trei principale 
partide politice — co
munist, socialist și 
popular democrat — 
prezența a șapte 
niștri militari din ser
viciul activ, aproape 
toți personalități de 
prim-plan ale mișcării 
de la 25 aprilie, a u- 
nui ofițer de rezervă, 
ca și funcția de prim- 
ministru încredințată 
colonelului Goncalves, 
apare ca o caracteris
tică de ba?ă a noii 
echipe ministeriale. 
Prezența masivă a mi
litarilor care dețin ju
mătate din numărul 
locurilor traduce in
tenția, subliniată de 
generalul Spinola. dea 
„întări autoritatea gu
vernului" in vederea 
„restabilirii unui cli
mat de încredere". De 
altfel, sintetizind reac
țiile în legătură cu 
formarea noului cabi
net, ziarul „O Seculo" 
scrie : „Sprijinul ne
condiționat al forțelor 
progresiste față de

mi-

noul guvern este o do
vadă de unitate între 
popor și forțele ar
mate".

In cercurile politice 
democratice și progre- 

, siste sint exprimate in 
acest moment speran
țe în soluționarea mai 
grabnică a problemelor 
urgente care stau în 
fața țării. Făcindu-se 
ecoul acestor preocu
pări, publicația „Ex- 
presso" scrie : „Se im
pune luarea rapidă a 
unor adecvate măsuri 
politice pentru im
plantarea efectivă a 
democrației în Portu-
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galia, rezolvarea pro
blemei coloniale și di
namizarea vieții eco
nomice11. Acțiuni în a- 
ceastă direcție sînt re
clamate ca urgente cu 
atit mai mult cu cit 
cercurile monopoliste, 
(interne și externe) și 
casta latifundiarilor, 
care înainte dețineau 
in exclusivitate pu
terea, reacționează in 
diverse chipuri față de 
noua situație. In mo
mentul de fată tactica 
reacț.iunii constă în 
încercări sistematice 
de a cauza șomaj de 
proporții în ramura 
construcțiilor civile 
(unde lucrează vreo 
400 000 de persoane) 
și in sectoarele indus
triale de bază, țintind 
spre efecte sociale din 
cele mai nocive. Prin 
adunarea datelor pu
blicate aproape zilnic 
în presă, se poate de
duce că proporțiile șo
majului pe plan na
țional sint îngrijoră
toare. Numai in secto
rul construcțiilor nu
mărul șomerilor a de
pășit 35 000, iar feno
menul tinde să se am
plifice. Una din zonele 
cele mai afectate 'este 
orașul Porto, unde

1 600 de metalurgiști 
au fost aruncați în 
stradă, o parte din ei 
fiind apoi reprimiți ca 
urmare a solidarității 
manifestate de tovară
șii lor de muncă. In 
materie de concedieri, 
incidența 
mare se observă in 
rândurile ___
cu salarii mici, iar în
dărătul fenomenului 
se află mai ales mo
tive oculte, nedeclara
te. Sint concediați, în 
special, muncitorii cei 
mai activi, de regulă 
delegații sindicali. Si
multan, muncitorii su
feră presiuni, fiind a- 
menințațl cu închide
rea unor întreprinderi. 
In multe cazuri nu 
sînt respectate noile 
prevederi referitoare 
la salariul minim, in- 
vocindu-se „situația 
financiară dificilă", și 
aceasta chiar în locuri 
unde la sfirșitul lunii 
mai patronii ofereau 
cu generozitate intere
sată sporuri salariale 
peste nivelul revendi
cărilor, in scopul de a 
generaliza un barem 
de salarizare incom
patibil cu posibilități
le întreprinderilor mici 
și mijlocii, adică a ma
jorității întreprinderi
lor portugheze. In ca
pitală se înregistrează, 
de asemenea, in acest 
moment o puternică 
ofensivă deliberată a 
patronatului contra sa- 
lariaților.

Pe de altă parte, în 
ultima săptămînâ inci
dentele singeroase din 
Angola și Mozambic 
au agravat problema 
colonială, indicînd e- 
normele riscuri pe 
care le implică tărăgă
narea rezolvării ei. 
Iată deci, pe scurt, 
probleme ce se ridică 
în fața noului- guvern 
provizoriu și de a că
ror soluționare urgen
tă depinde însuși vii
torul democrației și 
libertății în Portu
galia.

cea mai
categoriilor

VaiIIe OROS

• FAMILIA Șl CĂSĂ
TORIA. Institutul național de 
statistică și cercetări economice 
din Franța a publicat o sinteză 
pe tema „Familia și căsătoria î'n 
1974“. Ea relevă că francezii au 
început să contracteze căsătorii 
mai de timpuriu decit in anii 
trecuți. Virsta medie a mirilor 
este acum de 24 de ani și 
cinci luni, iar a mireselor de 
22 de ani și șase luni. In ma
joritatea cazurilor. Ia un an de 
la căsătorie se naște primul co- 
piL

• DE 25 DE ORI ÎN
CONJURUL LUMII. Sua- 
dezul Malte Nilsson străbate zil
nic cu bicicleta 120 km, din obli
gație profesională, dar și pentru 
propria sa plăcere. In virstă de 
57 de ani, el lucrează la o fa
brică de anvelope de bicicletă 
în calitate de ciclist-incercător, 
iar in timpul liber întreprindă 
plimbări pe două roți și parti
cipă la competiții ale sportului 
cu pedale. Ținînd seama că Nils
son are o vechime de 20 de 
ani in meserie, specialiștii au 
calculat că el a străbătut pe 
două roți peste un milion de 
kilometri — distanță echiva
lentă cu de ?5 de ori circum
ferința globului terestru.

• UTILIZĂRI ALE IMA
GINILOR TRIDIMENSIO
NALE. Pe baza ultimelor rea
lizări ale holografiei integrale 
— metodă principial nouă de 
fotografiere fără lentilă, cu aju
torul laserului, oamenii de ști
ință sovietici au conceput o se
rie de aparate și dispozitive cu 
utilizări multiple. După cum se 
știe, Imaginea holografică este 
în relief (tridimensională), ceea 
ce permite să se efectueze di
ferite cercetări mult mai ra
pid șl mai eficient. De pildă, 
gratie unui aparat holografic 
mlcrominiatural — al cărui dia
metru este de numai 14 milime
tri — se pot cerceta pereții sto
macului. Dispozitivul de măsu
rători holografice „UIG-IM1*, 
produs In serie, este destinat 
cercetării proceselor rapide.
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