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ȚELUL PARTIDULUI
BUNĂSTAREA POPORULUI!

„ Vom face totul ca rezultatele obținute în dezvoltarea forțelor 
de producție, creșterea bogăției naționale să se reflecte cit mai 
bine în ridicarea nivelului de viață al tuturor oamenilor muncii. 
Aceasta este esența politicii partidului, scopul fundamental al socie
tății pe care o edificăm!"

NICOLAE CEAUȘESCU

Substanțiale cîștiguri în ziarele de ieri au fost pu
blicate documente de o deose
bită însemnătate pentru crește
rea veniturilor și ridicarea nive
lului de trai al oamenilor mun
cii : comunicatul ședinței Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. care a hotărit substanțiale 
majorări ale veniturilor, ince- 

p’nd de la I august, pentru largi categorii ale populației, precum și de
cretele Consiliului de Stat pentru aplicarea acestei hotăriri.

Noile măsuri au fost primite cu profundă satisfacție și bucurie de 
oamenii muncii din întreaga țară, prilejuind, o dată mai mult, exprimarea 
atașamentului lor (ață de partid, a recunoștinței pentru grija deosebită 
ce o poartă partidei îmbunătățirii neîncetate a condițiilor de viată ale 
celor ce muncesc. Majorările stabilite privesc numeroase categorii — de 
la muncitori, tehnicieni, ingineri, economiști dintr-un mare număr de 
ramuri ale economiei, pină la țărani cooperatori,' de la învățători și stu- 
denti plnă la cadre militare. Amploarea mijloacelor financiare alocate po
trivit hotăririlor Comitetului Executiv este ilustrată de faptul că oa
menii muncii din industrie, construcții, transporturi, precum și militarii 
vor beneficia, pini la sfirșitul anului in curs, de venituri suplimentare 
de 3 miliarde 600 milioane lei, iar la nivelul unui an, de venituri supli
mentare insumind 23 miliarde iei ; cit privește pe membrii cooperativelor 
acriccle, majorarea venitului garantat ce li se asigură va duce la creș
terea veniturilor lor suplimentare cu circa 250 milioane lei in acest an și 
eu 1 miliard lei la nivelul unui an ; pentru studenți, majorarea bursei 
destinate alocației pentru hrană însumează peste 50 milioane lei la nivelul 
viitorului an universitar.

suplimentare

partidului nostru care. In mod perseverent șl neabătut, urmărește crește
rea nivelului de trai al celor ce muncesc, al întregului popdr, potrivit 
obiectivelor stabilite de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale 
P.C.R.

Creșterea
1

venitului național,

baza civilizației

socialiste

Concepția după care partidul 
nostru se călăuzește permanent 
în promovarea acestei politici — 
și care iși găsește materializare 
și in măsurile de față — este 
aceea a indisolubilei legături In
tre dezvoltarea generală a eco
nomiei, creșterea venitului na
țional și ridicarea nivelului do 
trai al poporului. Constituie o 
caracteristică esențială, de bază 
a întregului mecanism al vieții 
economico-sociale a societății 
noastre socialiste — în care oa
menii muncii sint, deopotrivă, 
producători și proprietari - ai

Cei treizeci de ani de munci liberi, sub conducerea partidului co
munist, au oferit oamenilor muncii nenumărate dovezi că întreaga acti
vitate constructivă organizată și condusă de partid, tot ceea ce se făurește 
cu mintea și cu brațele, tot ceea ce se proiectează și se construiește, tot 
ceea ce se trasează ca sarcină curentă sau ca obiecliv strategic urmărește 
un unic și suprem țel — omul, ridicarea continuă a bunăstării întregului 
popor, astfel ca toți cel care muncesc în țara noastră să se bucure in
tr-o măsură continuu crescindă de binefacerile civilizației socialiste. 
Măsurile stabilite acum oglindesc, o dată mai mult, consecvența politici! 

k______________________________________

mijloacelor de producție — că 
rezultatele în dezvoltarea producției materiale, in creșterea veni
tului național se răsfring nemijlocit asupra condițiilor de viață ale 
celor ce muncesc. Experiența construcției noastre socialiste a dovedit că 
numai și numai creșterea avuției naționale, a venitului național poate 
asigura temelia trainică șl mijloacele necesare care să permită punerea 
la dispoziția populației a unor cantități din ce tn ce mal mari de bunuri, 
cit și mărirea veniturilor directe ale celor ce muncesc. Altă sursă de creș
tere a nivelului de trai nu există și nu poate exista In societatea noastră 
socialistă.

Și de această dată, alocarea unor importante mijloace bănești pentru 
creșterea retribuțiilor tarifare a fost posibilă datorită faptului că, in anii 
actualului cincinal, s-au Înregistrat un șir de rezultate pozitive in Înde
plinirea planului, fiind depășite prevederile inițiale la o seamă de indi
catori importanți, cum ar fi cei ai creșterii producției fl productivității

(Continuare în pag. a Il-a)
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si Siaka Stevens au semnat 
importante documente oficiale 
pentru dezvoltarea colaborării Intre cele două lări 

si popoare, pentru promovarea principiilor noi 
ale relațiilor internaționale

• într-o atmosferă de prietenie și înțelegere au continuat 
convorbirile oficiale • înaltul oaspete s-a întîlnit

cu oamenii muncii din Capitală

Majorarea 
retribuției tarifare 

lunare minime
• muncitorii calificați — de la 1 040 

lei la 1 346 lei.

• muncitorii necalificați șl persona
lul de serviciu - de la 1 000 lei la 1 140 
lei.

© inginerii stagiari în primul an de 
activitate — de la 1 325 lei la 1 615 lei.

• tehnicienii stagiari în primul an 
de activitate - de la 1 090 lei la 1 395 
lei.

• învățătorii stagiari în primul an de 
activitate — de la 1 175 lei la 1 505 lei.

EVOLUȚIA RETRIBUȚIEI TARIFARE MINIME LUNARE

Hotărirea Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. privind majorarea veniturilor 
unor numeroase categorii de oameni ai muncii și decretele Consiliului de Stat 
pentru aplicarea acestei hotăriri au găsit un puternic ecou în rîndurile opiniei publice, 
ale tuturor cetățenilor patriei. Din întreaga țară sosesc la redacție nenumărate scrisori 
de satisfacție față de aceste măsuri, în care oamenii muncii văd o nouă și puternică 
expresie a politicii consecvente a partidului de ridicare a nivelului de trai al poporului, 
pe baza sigură a dezvoltării economiei naționale. In scrisori este relevată hotărirea 
celor ce muncesc de a acționa, în continuare, cu toată energia pentru a obține 
rezultate mereu superioare în creșterea producției și a productivității muncii, în
sporirea eficienței economice.

IN PAGINILE II—III

Relațiile dintre Republica Socialis
tă România și Republica Sierra Leo
ne au cunoscut, marți. 23 iulie, un 
moment deosebit de important : in 
această zi. președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Siaka Ste
vens au semnat, la București, docu
mente de o deosebită însemnătate, 
care creează cadrul corespunzător și 
temelia .durabilă pentru dezvoltarea 
prieteniei și colaborării dintre cele 
două țări și popoare și dau, in ace
lași timp, expresie hotăririi Româ
niei și Republicii Sierra Leone de 
a-și spori contribuția la instaurarea 
in lume a unui climat de pace, înțe
legere șj/rodnică conlucrare intrq na
țiuni, pe baza normelor, unanim re
cunoscute, ale dreptului internațio
nal.

Ceremonia semnării acestor docu
mente a avut loc in cursul după- 
amiezii, la Palatul Republicii.

Președintele Republicii Socialista 
România, Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Republicii Sierra Leone, 
Siaka Stevens, au semnat Declara
ția solemnă comună. Declarația 
poartă, de asemenea, semnăturile 
miniștrilor de externe ai celor două 
țări, George Macovescu și Desmond 
E. F. Luke.

Președinții Nicolae Ceaușescu șl 
Siaka Stevens au semnat apoi a- 
cordul general de colaborare intre 
cele două țări și au parafat Comu
nicatul comun privind vizita preșe
dintelui Republicii Sierra Leone, Sia
ka Stevens, în Republica Socialistă 
România.

După semnare, cel doi șefi de stat 
|i-au strins cu prietenie miinile, ma-

nlfesttndu-șt «atlsfacțla pentru de
plinul succes al dialogului la nivel 
înalt dintre România și Sierra Leo
ne, a cărui profundă și semnificativă 
expresie o constituie documentele a- 
doptate în comun.

Aș dori, domnule președinte, șă vă 
mulțumesc și să vă felicit In acest 
moment Important pentru relațiile 
dintre țările noastre, a spus preșe
dintele Siaka Stevens.

Răspunzind, președintele Nicolae 
Ceaușescu a spus : în primul rind, 
vreau să exprim, domnule președin
te, satisfacția mea, a Consiliului de 
Stat, a guvernului și poporului ro
mân pentru semnarea, astăzi, de că
tre noi, a acestor documente, care 
pun o bază trainică relațiilor de co
laborare dintre România șl Sierra 
Leone. Aș dori, de asemenea, să vă 
exprim, cu acest prilej, cele mai bune 
urări.

La solemnitate au participat to
varășii Emil Bodnaraș, Manea Mă- 
nescu, Gheorghe Cioară, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Paul Niculescu-Mizil. Gheorghe 
Pană, Cornel Burtică, Mihai Dalea,

Ion Pățan, Iosif Uglar, Ștefan An
drei, Gheorghe Oprea, viceprlm-ml- 
nistru ai guvernului, membri ai gu
vernului. precum și ambasadorul ță
rii noastre La Freetown, Valeriu 
Georgescu.

Au luat parte, de asemenea, F. M. 
Minah, ministrul comerțului ei in
dustriei, E. W. Blyden, ambasadorul' 
Republicii Sierra Leone în România, 
Rawland E. A. Harding, membru al 
Tribunalului Suprem, Kande Sio, de
putat In parlament, H. M. Lynch 
Shylon, secretar permanent în Mi
nisterul Afacerilor Externe, T. D. 
King, consilier special in Mlnlste- 
Yul Comerțului și Industrie^^Fcete- 
lalte persoane care 11 însoțesc pa 
președintele Siaka Stevens.

La sfirșitul ceremoniei, cel doi 
șefi de stat își string din nou mii
nile, se felicită reciproc, toastează 
pentru întărirea prieteniei șl colabo
rării dintre România și Sierra Leone, 
pentru realizarea prevederilor cu
prinse in documentele bilaterale, in 
interesul și spre binele pmbelor po
poare, al prosperității lor multila
terale.

/
Astăzi, in Jurul orei 10,45, posturile noastre de radio 

șl televiziune vor transmite direct de la aeroportul in
ternațional Bucureștl-Otopenl ceremonia plecării pre
ședintelui Republicii Sierra Leone, Siaka Probyn Ste
vens, care, la invitația președintelui Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, a făcut o vizită ofi
cială de prietenie în țara noastră.

DECLARAȚIE
SOLEMNĂ COMUNA

Președintele Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republicii Sierra Leone, 
Siaka Sleveris, exprimind voința națiunilor lor,

Ținind seama de relațiile de prietenie, stimă re
ciprocă și cooperare existente intre Republica Socia
listă România și Republica Sierra Leone și do dorința 
popoarelor român și leonez de a dezvolta pe mal de
parte accslc relații pe baza respectării principiilor și 
normelor de drept și justiție internațională ;

Elotâriți să sporească contribuția celor două țări la 
cauza păcii și securității in lume, precum și la dez
voltarea cooperării intre toate statele :

Rcafirmind atașamentul țărilor lor față de scopurile 
și principiile Cartei Națiunilor Unite, care proclamă 
voința popoarelor de a trăi în pace unul cu altul. 
Intr-un spirit de bună vecinătate, si do a dezvolta 
relații prietenești intre toaie națiunile ;

Subliniind că marile schimbări politice, economice 
șl sociale, precum si evoluția științifică contemporană 
fac necesară instaurarea unor relații de tip nou intre 
statele lumii, fundamentate pe respectarea principiilor 
dreptului internațional, stabilirea in lume a unei noi 
ordini economice și sociale, justă și echitabilă ;

Conștienți de responsabilitatea care incumbă «late
lor mari. mijlocii sau mici, indiferent de sistem 
social-politic, nivel de dezvoltare sau potențial econo
mic, pentru realizarea păcii, securității și cooperării 
in lume și pentru dezvoltarea unor relații prietenești 
între toate țările ;

Reamintind că toate statele, fără nici o deosebire, 
au dreptul și îndatorirea de a participa la soluționarea 
problemelor internaționale ;

Exprimind convingerea lor deplină că pacea șl secu
ritatea internațională se bazează pe respectarea drep
tului sacru al fiecărui stat Ia existență, libertate, su
veranitate și independență, la pace și securitate și a 
dreptului inalienabil al tuturor popoarelor de a-și 
decide soarta fără nici o intervenție, constringere sau 
presiune externă ;

Ilotăriți să contribuie la promovarea șl Întărirea pe 
mai departe a aspirațiilor de înțelegere șl cooperare in 
întreaga lume și să participe activ la viața internațio
nală, in scopul imprimării unui curs nou politicii mon-

Pentru Republica Socialistă România,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

GEORGE MACOVESCU
Ministrul afacerilor externe

diale, de natură-să elimine folosirea forței sau amenin
țarea cu folosirea forței și politica imperialistă de do
minație, dictat șl agresiune în relațiile internaționale ;

Dorind să intensifice sprijinul politic, material șl mo
ral acordat țârilor care și-au cucerit independența șl 
care se află pe calea dezvoltării libere, precum și miș
cărilor de eliberare națională din țările care sint Încă 
sub dominație colonială $1 pronunțindu-se cu hotărire 
împotriva politicii de apartheid șl do discrimare ra
sială ;

Convinși de necesitatea unor măsuri eficiente vlzlnd 
încetarea cursei înarmărilor șl realizarea dezarmării 
generale ;

Reafirmlnd dreptul suveran al fiecărui stat de a fo
losi in mod liber bogățiile șl resursele sale naționale 
in folosul său propriu, ca și necesitatea sporirii efor
turilor pe plan național și Internațional pentru a se 
asigura un progres mai rapid al țărilor în curs de dez
voltare, indiferent de sistemul social sau de zona geo
grafică de care aparțin, și pentru a se reduce șl eli
mina decalajul dintre ele și țările dezvoltate ;

Subliniind dreptul tuturor statelor la dezvoltarea 
economică, socială șl culturală independentă, precum 
și dreptul de a participa la cooperarea Internațională 
in diverse domenii șl de a avea acces liber la cuce
ririle științei și tehnicii moderne,
I. DECLARA VOINȚA ȘI HOTĂRIREA LOR 
COMUNA:

1. Să extindă șl să aprofundeze relațiile lor de prie
tenie și cooperare in domeniile politic, economic, teh
nologic. științific, social și cultural ;

2. Să intensifice și să lărgească cooperarea econo
mică reciproc avantajoasă, prin dezvoltarea schimburi
lor comerciale, eliminind obstacolele din calea acestora 
și îmbunătățind metodele și instrumentele juridice 
care Ie reglementează, precum și prin extinderea coo
perării industriale, tehnice și științifice în domeniile 
de interes reciproc, in scopul folosirii eficiente a re
surselor lor naturale și umane ;

3. Să favorizeze extinderea șl Intensificarea schim- 
(Continuare In pag. a V-a)

Pentru Republica Sierra Leone,
SIAKA STEVENS

Președintele Republicii Sierra Leone

DESMOND E. F. LUKE
Ministrul afacerilor externe
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ÎN ÎNTREAGA tara, VIE SATISFACȚIE $1
Poporul exprimă mulțumiri partidului pentru justețea politicii de dezvoltare viguroasă

Partidul Comunist Român pun» In centrul politicii sale economice conti
nuarea in ritm inalt a procesului de edificare a unei economii moderne — ba
rată pe o industrie puternică și o agricultură înaintată, pe folosirea cuceri
rilor revoluției tehnico-științifice contemporane și valorificarea superioară a 
resurselor țării, pe utilizarea intensivă a întregului potențial de producție, pe 
o înaltă productivitate a muncii sociale — în vederea asigurării condițiilor 
pentru satisfacerea in tot mai largă măsură a cerințelor materiale și spirituale 
ale membrilor societății.

„Rezervele producției
sint rezervele

bunăstării"

Calea principală de creștere a nivelului de trai o va constitui sporirea 
veniturilor directe, rezultate din aplicarea consecventă a repartiției socialiste, 
după cantitatea, calitatea și importanța socială a muncii; se va urmări ca 
principiul cointeresării materiale să se înfăptuiască în cadrul unui raport ra
țional și echitabil între veniturile diferitelor categorii de oameni ai muncii.

(Din Directivele Congresului oi X-lea al P.C.R.)

REPORTERII NOȘTRI, ÎN FABRICI ȘI UZINE, AU CONSEMNAT:

O zi a matematicii simple,
la proporții de masă

A fost oria matemati
cii simple, dar practicate 
la proporții de masă, 
matematică a creșterii 
velului de trai, a mai 
nelui pe care il aduc, 
existența a milioane 
oameni, decretele Consiliu
lui de Stat cu privire la 
majorarea retribuției mun
cii, a venitului garantat, a 
burselor și soldelor.

Ne aflăm, in orele de di
mineață. la întreprinderea 
„Automatica" din Capitală, 
martori ai afluenței de 
cumpărători la chioșcul de 
ziare al uzinei, martori al 
nenumăratelor și Insufle- 
țitelor discuții din pau
zele de lucru.

"W&ci sinteți d« la zia
rul „Scinteia" 7 Foiarte 
bina ați nimerit la 
păcat că n-ați venit 
de dimineață să vedeți ce 
animație a fost aici, să fi 
văzut cum fiecare om, cu 
cit*  un petic de hlrtie, fă
cea calcule... Dacă imi dați 
voie, eu sint șeful secției 
a Il-a mecanică-montaj, 
inginer Dan Petru. Am 
discutat pe tema aceasta 
cu numeroși muncitori din 
colectivul nostru. Ideea 
care a revenit pe toate bu
zele a fost că, fată de un 
spor atit de substanțial pe 
care 6tatul nostru il adau
gă la veniturile oamenilor 
muncii, sintem datori, fie
care, cu noi eforturi. Tre
buie să știți că ne-am an
gajat să realizăm planul 
cincinal în patru ani și 
patru luni. Tot noi sintem 
autorii chemării la Întrece
re adresate tuturor lucră
torilor din ramura electro
tehnicii și electronicii. $1 
trebuie că ciștigăm între
cerea asta 1 Este gindul de 
răspuns la măsurile luate 
de către conducerea parti
dului și statului, al tutu
ror celor șapte sute de 
muncitori din secția noas
tă-

O 
ni- 
bi- 
in 
de

de lei mai mult decit dacă 
nu veneau aceste majo
rări...

— Ce înseamnă asta pen
tru dumneavoastră ?

— Mult de tot. Chiar a- 
cum, peste o lună, am să 
mă căsătpresc. Și soțul 
meu va beneficia de creș
terea retribuției. Deci ne 
vom începe viata de fa
milie de pe o altă platfor
mă financiară, cu un buget 
mult mai bun decit cel pe 
care-1 așteptam. Nici n-am 
avut încă timp să discutăm 
concret ce-o să facem

face
Și ce fel de politică 
azi... Moromete ?

Moromete, cel de 
Îmi

_ __  ... la
Siliștea — iml răspunde 
fata zimbind — In mod si
gur stă și el pe prispă, 
dc-adevăratelea, si face în
delungi socoteli gospodă
rești, bucurindu-se de ma
jorarea venitului garantat 
ce i se asigură ca membru 
în C.A.P. Are toate motive
le să se bucure, eu știu, că 
de acolo vin. Moromete, 
vreau să spun țăranii noș
tri. au primit acuma încă 
o dovadă că socialismul a •

to-cretă, precisă este — 
tuși — o sumă concretă ii 
precisă. Iată :

făcut vi dumnea- 
personal, calcule 7 
Am socotit, de e- 
că prin aceste ma-

- Ați 
voastră,

— Da. 
xemplu,_ r_____
jorări, numai la retribuții
le tarifare — si, in spiritul 
echității socialiste, ponde
rea mare o au creșterile 
veniturilor mici — sporul 
pe ansamblul secției este 
de 200 000 lei lunar. Anual, 
2 400 000 lei. Intr-un cinci
nal....

Ieri, la primele ore ale dimineții, la „Automatica" munci
tori și 6tudențl în practică și-au îngăduit o mică pauză 
peniru a discuta, cu o vie satisfacție, despre noile 
măsuri privind creșterea nivelului de trai al oa

menilor munciimenilor
Foto : E. Dlchlscanu

k.

...Marlcica Apostol, Ingi
ner stagiar la întreprin
derea de confecții, împreu
nă cu soțul ei, tot inginer 
stagiar, vor beneficia de un 
soor de venituri de apro
ximativ 600 de lei lunar, 
sumă care le pune, dintr-o 
dată, intr-o altă lumină 
„startul" tineresc. Nu se 
gindiseră încă la o locuin
ță proprietate personală. 
Dar acest gind a devenit 
posibil, cu o seară in. urmă, 
cind au aflat de la tele
vizor ceea ce a aflat cu 
bucurie întreaga țară. Da, 
adum se vor înscrie pen
tru construcția unui apar
tament. Au hotărit de în
dată. O hotărire pe care, 
asemenea lor, o vor fl luat 
mii si mii da familii din 
toată tara.

Prin Intermediul radioului *1  tele
viziunii am luat cunoștință de noua 
treaptă pe care o urcăm pe calea 
Îmbunătățirii nivelului de trai, prin 
materializarea măsurilor stabilite in 
recenta ședință a Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R. Noi, siderurgiș- 
tli, vom beneficia și de astă-dată de 
o atenție deosebită, în raport cu 
munca ce o prestăm, cu contribuția 
esențială pe care o aducem — ală
turi de oamenii muncii din celelalte 
ramuri industriale — la dezvoltarea 
economiei naționale, la creșterea con
tinuă a venitului național. Retribu
ția tarifară lunară la categoria I 
nivel de bază, de exemplu, va spori 
cu 300 de lei lunar. Majorări însem
nate sint prevăzute și la celelalte 
categorii de retribuire.

Aplicarea acestor noi măsuri de 
creștere a nivelului de trai constituie 
pentru noi un puternic Imbold pen
tru a depista noi resurse de crește
re suplimentară a producției și pro
ductivității muncii, de reducere pes
te plan a consumurilor de materii 
prime și materiale, de diminuare a 
tuturor cheltuielilor de producție. In 
cei treizeci de ani de construcție so
cialistă, am înțeles cit se poate de 
clar adevărul esențial că rezervele 
producției șint rezervele bunăstării. 
Cu cit mat amplă va fi acțiunea de 
valorificare a acestora, cu atit mai 
substanțială va fi ridicarea nivelu
lui nostru de trai. înțelegind acest 
adevăr, furnali$tii din secția noastră 
au produs peste plan mai mult de 
8 200 tone de fontă, ceea ce repre
zintă 82 la 6Ută din angajamentul 
anual, În timp ce consumurile spe
cifice de cocs au fost reduse con
tinuu, rezultind pînă acum o econo
mie de peste 1 500 tone de cocs me
talurgic. Răspunzind chemării Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., ne 
angajăm ca, în cinstea Congresului 
al XI-lea, să îndeplinim angajamen
tul anual de a produce suplimentar 
10 000 tone de ' 
unor consumuri 
prime, materiale

Alexandru 
prim-furnallst 
la secția a ll-a furnale 
o Combinatului 6iderurglo 
Hunedoara

dlcare a nivelului da trai. Datoria 
mea de muncitoare, de mamă, este 
ca, alături de Întregul colectiv în care 
muncesc, eă contribui la asigurarea 
condițiilor necesare Înfăptuirii neabă
tute a acestei politici Înțelepte a 
partidului.

Sint Încredințată ci îndemnul ee 
ne-a fost adresat de Comitetul Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. de a întări 
ordinea și disciplina în producție, de 
a asigura prin toate mijloacele dez
voltarea economiei naționale, va găsi 
un puternic ecou In conștiința tutu
ror oamenilor muncii. Propria noas
tră experiență arată că, In acele sec
ții șl ateliere unde spiritul de disci

plină este Înrădăcinat trainic, acolo 
se obțin cele mal bune rezultate in 
producție. De aceea, ne vom strădui 
ca Întregul nostru colectiv aă mani
feste un înalt «pirit de disciplină in 
activitatea sa, incepind cu venirea 
punctuală la serviciu, folosirea Inte
grală a timpului de lucru șl utilaje
lor. oină la stricta respectare a pres
cripțiilor tehnologice și indicatorilor 
de calitate. Va fi o expresie a pa
triotismului și conștiinței noastre 
muncitorești.

Viorica GHERGHELAS
operator, secția textil, 
Combinatul de fire șl fibre chimice 
Sâvineștl

„Este datoria noastră 
să producem mai mult 

și mai bine"

a

fontă, in condițiile 
reduse de materii 

ei combustibil.
HAJDAȚEANU

„Buna organizare 
producției răsplătește 

pe muncitor"

noml*i  național*,  temelia trainică a 
creșterii continua a nivelului d*  trai 
al populației.

Gheorghe MARIN 
Radu MARINACHE 
sondori de Intervenție 
la schela Boldești

„Despre recunoștința 
noastră vor vorbi

faptele"

cooperatori t Introducerea venltu- 
garantat, acordarea de pensii

L-am lăsat pe inginerul 
Dan să-și continue calcu
lele, pentru a le afla și pe 
ale altora. Iată ce _ ne-a 
spus electricianul Tiberiu 
Vasilicâ, din secția a IlI-a :

— Retribuția mea era de 
1938 de lei pe lună. Acum 
va fi de 2 314. Voi primi, 
deci, mai mult de trei șute 
de lei în plus. Tot cu atit 
o sâ crească șl venitul so
ției mele, care lucrează ia 
întreprinderea de confecții 
„București". Crește, deci, 
serios bugetul familiei 
noastre. Crește exact cu 
venitul pe care l-am avut 
eu acum 15 ani. Trebuie să 
mai adaug insă și faptul că 
locuiesc intr-un apartament 
nou construit de stat, tre
buie să adaug grădinița 
băiețelului nostru... Șl dacă 
mal adaug și alte avantaje 
pe care ni le-a creat sta
tul. rezultă că majorarea de 
acum nu e decit o nouă 
treaptă pe scara bunăstării.

— Cum vă numiți ? — 
Întrebăm o tinără munci
toare ce 8-a apropiat de 
noi.

— Constanta Oancea.
— Ce profesie aveți ? Șl 

ce venit 7
— încă n-am o profesie, 

abia o învăț, la cursurile 
postliceale. Voi fi electri
cian. Acum sint retribuită 
ca muncitor necalificat 
cu 1 140 de lei. Dar voi avea 
1 265. Peste citeva luni, cind 
sper să iau examenul de 
calificare, am să primesc 
1 520 de lei. Cu trei sute

acești bani. Proiectele noas
tre se modifică, oricum : e 
vorba, pentru amindol. de 
un plus de 7 200 de lei pe 
an... Un mare ajutor pri
mit la anii noștri, la Înce
put de drum.

— Vă urăm sl alt*  ase
menea... modificări.

venit In viața, lor ca o 
ploaie binefăcătoare. Dar 
să vă vorbesc și despre 
mine : mă-a crescut bursa 
șl asta parcă îmi dă noi 
aripi. La învățătură și 
In uzină, la practică.

aid

51, relulndu-sl cu însu
flețire lucrul, tinăra mun
citoare a ținut să-$i expri
me. ca toți tovarășii săi, 
gindul de recunoștință față 
de partid, fată de tovară
șul Nlcolae Ceaușescu, 
președintele republicii, care 
Si-a pus șemnătura eub toa
te aceste documente ale 
creșterii bunăstării celor 
ce muncesc.

Intr-un colț de atelier 
zărim un grup de fete îm
brăcate In salopete noi. 
prea noi pentru a fi pur
tate de muncitorii mal 
vechi ai uzinei.

— Sintem studente la Po
litehnică. în practică aici. 
Am trecut în anul doi...

Și, pentru că le-am gă
sit citind ziarul, fetele se 
consideră datoare cu o ex
plicație :

— Tocmai vorbeam des
pre importantele decrete 
publicate azi. Colega noas
tră Carolina Bobletlc e 
foarte bucuroasă. E bursie
ră. Știți, ea vine din satul 
lui Moromete. de la Siliș
tea Nouă... Și-acuma, șe
deam ei noi ca Moromete 
pe prispă si „făceam poli
tică".

...Un inginer stagiar, Ll- 
viu Munteanu, mi-a decla
rat că lui, prin majorarea 
retribuției, 1 s-a redus, din 
punct de vedere financiar, 
un... an de stagiatură. („Vă 
dați seama ? Am ciștigat 
un an de viață !“).

...Ideea anilor ciștigați, a 
timpului comprimat din 
punct de vedere al ciștigu- 
lui am mai întilnit-o și la 
muncitoarea Lenuta Dumi- 
trache de la întreprinderea 
de confecții „București", 
care a calculat că fără a- 
ceastă majorare a retribu
ției, urmlnd calea de pină 
acum a urcării treptelor 
veniturilor, ar fi ajun*  la 
retribuțiile preconizate In 
decret tocmai peste patru 
ani...

...Trlcotoarea Paraschiva 
Berbccaru, după ce ne-a 
înfățișat tabloul tuturor a- 
vantajelor pe care le adu
ce în casa ei sporul de ve
nituri (numai o gospodină 
putea să se gindească oină 
șl la cel din urmă leu), a 
tras o linie si a mai a- 
dunat, de data asta, o con
cluzie strict personală :

— Eu așa cred că asta 
vine de la tot ce-am făcut 
noi in acești 30 de ani... 
Că dacă muncești se adu
nă și roadele... Altfel spus, 
noile majorări ale venitu
rilor sint o consecință fi
rească a eforturilor noas
tre. a creșterilor economi
ce lzvorite din înfăptuirea 
politicii partidului in cei 
30 de ani de muncă pen
tru socialism. Iar asta ne 
îndeamnă să lucrăm cu si 
mai mult spor, să nu pre
cupețim nici un efort pen
tru îndeplinirea cincinalu
lui înainte de termen 1

...La întreprinderea de 
confecții „București", de la 
comitetul de partid tocmai 
se expedia o telegramă. La 
telex se formase numărul 
Comitetului Central al 
P.C.R. Telegrama era 
adresată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Textul ei. Înflă
cărat si cuprinzind data 
exacte cu privire la im
portantele beneficii pe care 
Ie aduce colectivului noua 
majorare a retribuțiilor (pe 
întreaga Întreprindere : 6.5 
milioane lei lunar : pe 
centrală : 28 de milioane), 
era de fapt un mesai iz- 
vorit din citeva mii de 
inimi care au trăit in a- 
ceastă dimineață o profun
dă și omenească bucurie. 
Bucuria Împlinirilor pe 
care le-au adus în viața 
noastră cele trei decenii de 
făurire a României socia
liste. străbătute de grija 
permanentă a partidului 
pentru creșterea neînceta
tă a avuției naționale și, 
pe această temelie traini
că. â ‘ *““*
clasei 
gului

Am 
(era

Potrivit prevederilor Decretului 
Consiliului de Stat, voi beneficia de 
o creștere a retribuției tarifare lu
nare cu peste 300 de lei, in condi
țiile în care voi primi în continuare 
suma de 310 lei drept alocație pen
tru cel doi copii. Sint foarte mulțu
mită de această nouă- măsură de ri-

Sintem hotăriți să răspundem noi
lor măsuri adoptate de partid pen
tru ridicarea nivelului de trai al po
porului prin sporirea continuă a 
producției de țiței la fiecare sondă. 
Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. 
și-a exprimat convingerea că oa
menii muncii vor acționa cu iniția
tivă, pricepere și pasiune pentru 
Identificarea de noi resurse în ve
derea creșterii suplimentare a pro
ducției, astfel Incit sporirea benefi
ciilor in fiecare unitate să permită 
acoperirea 
repartizate —.-------
Vom răspunde cu spirit de răspun
dere muncitorească acestei, chemări, 

într-adevăr, știm din propria noas
tră experiență că asemenea resurse 
există la fiecare lbc de muncă. Co
lectivul schelei Boldești a scos din 
adine, de la începutul anului, pesta 
2 530 tone țiței in plus față de plan, 
ceea ce reprezintă mal mult de ju
mătate din cantitatea prevăzută in 
angajamentul nostru anual. Secția a 
3-a Urlați — locul nostru de muncă 
— a extras suplimentar 1 145 tone 
țiței. Prin asigurarea unei funcțio
nări ireproșabile a instalațiilor, prin 
intervenții prompte și executarea 
unor lucrări de bună calitate, vom 
putea spori simțitor randamentul 
sondelor, obținind astfel însemnate 
producții peste plan. Știm cită ne
voie au rafinăriile de „aurul negru" 
pe care il extragem din subsolul 
țării. De aceea, ne angajăm să nu 
precupețim nici un efort pentru a 
spori cantitățile extrase, contribuind 
in felul acesta la dezvoltarea eco-

•
în familia mea, bucuria este „du

blă" : de sporirea retribuției mă voi 
bucura atit eu, cit și soțul meu, car*  
este zidar. Numai eu, ca țesătoare, 
voi beneficia, de la 1 august, de o 
creștere cu 338 de lei a retribuției de 
bază (categoria I, treapta I) de 1 100 
lei. Nu sint meșteră la cuvinte ca 
să-mi pot exprima pe dt aș dori 
calda mulțumire pe care doresc să o 
adresez conducerii partidului, perso
nal tovarășului Nlcolae Ceaușescu, 
pentru grija neprecupețită pe care 
ne-o poartă nouă, oamenilor muncii, 
Îndeosebi celor cu venituri mal mici, 
care acum benefidem de sporuri 
mai substanțiale. In schimb, 
îmi voi exprima recunoștința prin 
fapte, prin succese in muncă. 
Lucrez la 12 războaie. In primele 6 
luni ale anului am obținut peste plan 
un spor de 421 ml țesături. între
prinderea noastră a realizat planul 
pe primii 4 ani ai cincinalului la 15 
iulie, succes in care este „tesută" și 
modesta mea contribuție pe care mă 
angajez ca pînă in sfirșitul anului 
— în ■ cinstea mărețelor evenimente 
pe care le aniversăm — să o majorez 
cu incă 500 ml, prin ridicarea ran
damentului mașinilor.

Kelzer MARG1T 
țesătoare la întreprinderea 
„Industria textilă Ardeleana" 
Satu-Mare

lor 
lui .________________ ________
pentru bătrînețe șl Incapacitate d« 
muncă, întreținere în spitale șl me
dicamente.

Acum, partidul vin*  din nou în 
sprijinul nostru. Pe baza hotârlril 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. a fost majorat venitul garan
tat ce se asigură membrilor coope
rativei agricole. Acesta-1 un lucru 
foarte bun. Eu sint Îngrijitor la ani
male și Îmi dau seama ce Înseamnă 
ca venitul garantat al celor care lu
crează l.n zootehnie să fie de 1 300 
Ici — cu 100 lei mai mult decit era 
pină acum. Se apropie de dșttgul 
unul muncitor din industrie. Venit 
bun, dar aceasta Înseamnă șl obliga
ții pentru noi și, în primul rlnd, si 
obținem producții sporite. Noi, 
cooperatorii din Mărunței-Olt, ni-am 
bucurat de această măsură a condu
cerii partidului nostru. Drept mul
țumire, vom munci pentru a obțin*  
rezultate și mai bune. Anul trecut, 
de pildă, am obținut peste 3 000 li
tri lapte la fiecare vacă furajată. Șl 
In acest an producția va fi bună. 
A fiind de hotărire, in numelo Îngri
jitorilor de animale din cooperativa 
noastră mâ angajez să obținem pest*  
plan 100 litri lapte la flecar*  vacă 
furajată.
Dumitru GHEORGHB
îngrijitor de animale 
la cooperativa agricolă de producție 
Mărunțel-Olt

„Aceasta înseamnă
echitate"

(Urmare din pag. I)

alocațiilor suplimentare 
majorării veniturilor.

„Creșterea
garantat ne 

să lucrăm

venitului
îndeamnă
și mai 

sîrguincios"
Ne amintim din trecut că țăranul 

își punea întrebarea : ce voi minca 
miine, voi reuși să-mi apăr bucata 
de pămlnt de lăcomia boierului sau 
a chiaburului ? Prin intrarea noastră, 
a țăranilor, în cooperativa agricolă, 
asemenea întrebări nu ne mai fră- 
mlntă. Ajutorul statului în tractoare, 
îngrășăminte chimice a făcut cu pu
tință ca producția agricolă să creas
că de la un an la altul, ceea ce a 
făcut ca șl retribuția in bani și natură 
să sporească. Partidul nostru, după 
ce ne-a arătat drumul pe care să 
mergem, se Îngrijește să obținem ve
nituri mereu sporite ca să putem 
duce un trai bun. In ultimii ani au 
fost luate măsuri In folosul țărani-

Am convingerea că exprim glndu» 
rile si sentimentele generației mei*  
de ingineri tineri, afirmînd că pre
vederile Decretului Consiliului da 
Stat privind majorarea retribuției 
personalului din unele ramuri șl 
sectoare de activitate constituia o 
nouă mărturie grăitoare a consecven
ței cu care partidul nostru acționează 
spre a aplica în toate sectoarele vieții 
economice și sociala principiile echi
tății socialiste.

Asigurarea unei mal justa corelări 
între veniturile mari și veniturile 
mici șl realizarea unei retribuții mal 
echitabile de care beneficiază acum 
si stagiarii va avea, neîndoios, efec
te pozitive deosebite, sporind elanul 
în muncă al tinerilor specialiști, co- 
lnteresindu-i în și mal mare măsură 
la efortul general al colectivului din 
care fac parte. Creșterea mai simți
toare a veniturilor mici este o mă
sură de înaltă echitate socială car*  
creează tineretului condiții materia
le mal bune, menite aă-i. permită e& 
nășească cu îndrăzneală în viață. Tot
odată, ea va determina un pluș de 
Interes al fiecărui tlnăr specialist 
pentru ridicarea pregătirii sale pro
fesionale. după cum va reștrînge ma
nifestările de fluctuație a tinerilor 
de la o întreprindere la alta.

In urma aplicării decretului, eu,

(Continuare în pag. a IlI-a)

muncii, al reducerii consumurilor specifice și a prețului de cost, al dez
voltării comerțului exterior si a activității de cooperare internațională.

Justețea politicii

SI în cazul stagiarului d*  
la „Automatica", și în ca
zul textilistei Lenuta Du- 
mitrache, calculul este, de
sigur. aproximativ. Pentru 
că este greu să poți calcu
la toate sporurile asa-ziș 
„indirecte" de care benefi
ciază direct, pe plan eco
nomic sau social-cultural, 
fiecare familie din tara 
noastră, fiecare om al 
muncit.. Dar o sumă con-

nivelului de trai al 
muncitoare, al lntr«- 
nostru popor.
lăsat telexul bătlnd 
tocmai la rindurile 

prin care Întregul colectiv 
al întreprinderii se anga
ja să depună noi șl rod
nice eforturi pentru înde
plinirea șl mai curlnd a 
planului cincinal) gi am 
pornit spre redacție pentru 
a așterne pe hlrtie aceste 
glndurl care n-au avut 
încă vreme să capete lu
mina si culoarea pe care 
le merită. Dar, stimate ci
titor. vel adăuga propriile 
dumltale ginduri 8i vel 
avea imaginea exactă » 
atmosferei de însuflețire si 
hotărire patriotică, comu
nistă. care luminează în 
aceste zile Întinderile su
fletești ale tării, dind re
lief aparte flccăr-i gir.d 
de dragoste si recunoștin
ță închinat partidului, se
cretarului său general.

Mihai CARANF1L

fiecărui gind

'■ Din nou ișl găsește deplină 
Ilustrare justețea politicii eco
nomice elaborate de Congresul 
al X-lea șl Conferința Națio
nală ale P.C.R., politică ce ur
mărește cu consecvență accele
rarea dezvoltării bazei tehnico- 
materiale a societății noastre, 
în primul rind prin desfășura
rea largă a procesului de indus
trializare a țării. Cu puterea 
(aptelor, viața confirmă juste
țea politicii partidului de indus- 

trializar*  socialistă a țării, sub toate laturile fundamentale ale acestei 
politici — dezvoltarea in ritm inalt, nivelul investițiilor, repartizarea ju
dicioasă a venitului național intre fondul de dezvoltare și fondul de con
sum. Alocarea unei cote Înalte din venitul național pentru fondul de 
dezvoltare 6e dovedește un factor decisiv al progresului economico-social 
rapid, garanția micșorării decalajului față de țările avansate economic și, 
totodată, temelia sigură a unor măsuri succesive de ridicare a nivelului 
de trai al clasei muncitoare și al întregului nostru popor. Concomitent, 
partidul șl statul alocă o parte însemnată din venitul național pentru 
fondul de consum. Astfel, pe ambele căi — atit prin menținerea unei 
rate inalte a fondului de dezvoltare, ca temelie a creșterii bunăstării în 
prezent și In viitor, cit și prin sporirea fondului de consum, ca mijloc 
de satisfacere imediată a nevoilor celor ce muncesc, se acționează in 
direcția continuei ridicări a nivelului de trai.

Așa cum a stabilit Comitetul Executiv, majorarea retribuțiilor tari
fare se va realiza avlndu-se în vedere*  necesitatea asigurării unei pro
porții judicioase între venitul minim și maxim — prin creșterea mal ac
centuată a veniturilor mici — în concordanță cu principiile echității so
cialiste promovate consecvent prin întreaga politică a partidului.

Măsurile stabilite privind ma
jorarea venitului garantat ce s*  
asigură membrilor cooperative
lor agricole do producție vin in 
sprijinul creșterii nivelului da 
trai al țărănimii cooperatista, 
llustrind justețea politicii parti
dului de dezvoltare a bazei teh- 
nico-materiale a agriculturii. A- 
locarea an de an a unor fonduri 
de investiții tot mai Însemnate, 
in raport cu posibilitățile spori
te ale economiei, a asigurat 

creșterea bazei tehnico-materiale a agriculturii, ceea ce a permis creșterea 
continuă a producției agricole, vegetale și animale, care satisface necesi
tățile interne de aprovizionare a industriei cu materii prime și a populației 
cu produse agricole, creind totodată și anumite disponibilități pentru 
export. Rezultatele tot mal bune pe care agricultura noastră socialistă 
le obține an de an sint, fără Îndoială, o dovadă elocventă a avintului șl 
dăruirii cu care țărănimea cooperatistă muncește — alături de Întregul 
popor — pentru Înfăptuirea programului construcției societății socialist*  
multilateral dezvoltate.

de industrializare

în ritm înalt

Linia rodnică

a dezvoltării

agriculturii

Veniturilor aporita de care s*  
vor bucura clasa muncitoare — 
clasa conducătoare a societății — 
și țărănimea muncitoare li se 
adaugă măsurile decurgînd din 
decretul privind majorarea bur
sei studenților destinate aloca
ției pentru hrană. Această nouă 
acțiune de ridicare a cuantumu

lui burselor studențești constituie o expresie deosebit de elocventă a grijii și 
preocupării partidului față de tînăra generație. In decursul anilor de susținut 
efort constructiv, partidul s-a preocupat In cel mal Înalt grad de asigurarea 
condițiilor pentru formarea șl pregătirea In cele mai bune condiții a ti
neretului studios, a viitorilor specialiști. Astfel, an de an, din «bugetul 
țării au fost repartizate sume tot mai mari pentru dezvoltarea bazei teh- 
nico-materiale a Invățămintului superior, pentru Îmbunătățirea condiții
lor de lnvătămlnt si viață ale studenților.

Permanenta grijă

pentru tineret

Noua măsură luată de partid impune din partea întregului tineret 
studios preocupări sporite pentru o cit mal temeinică pregătire, eforturi 
susținute in direcția legării mai temeinice a cunoștințelor teoretice, În
sușite la cursuri, cu cerințele producției din întreprinderi, de pe șantiere 
și ogoare. Un bun prilej pentru manifestarea recunoștinței studenților 
față de politica profund umanistă a partidului o constituie actuala pe
rioadă a practicii in producție, cit și a muncii patriotice. In fabrici, pe 
șantiere sau pe ogoare, oriunde s-ar afla în zilele acestei veri, tineretul 
studios are datoria să răspundă cu cinste, cu entuziasmul ce-I caracte
rizează, prlntr-o participare susținută la munca colectivelor In rindurile 
cărora lucrează, pentru a da societății cit mai mult, așa cum societatea 
caută să le ofere — pe măsura posibilităților — condiții de învățătură și 
viață cit mal bune.

întregul ansamblu de măsuri 
stabilite de Comitetul Executiv 
In vederea creșterii nivelului de 
trai, avind la bază succesele ob
ținute in dezvoltarea economiei, 
constituie un puternic imbold 
pentru toate organizațiile de 
partid și conducerile de între
prinderi, pentru milioanele de 
oameni ai muncii să analizeze 
temeinic posibilitățile existente 
în fiecare unitate economică, să 
întreprindă măsuri concrete, la 
fiecare loc de muncă, pentru a 

depista noi resurse de creștere suplimentară a producției și productivi
tății muncii, de reducere peste plan a consumului de materii prime șl 
materiale, de diminuare a cheltuielilor de producție și circulație, astfel 
Incit creșterea beneficiilor unităților economice să permită acoperirea alo
cațiilor suplimentare destinate majorării veniturilor.

Este o realitate incontestabilă că în economia noastră există încă 
Importante rezerve Insuficient valorificate. Este un fapt cunoscut că mai 
sint întreprinderi rămase în urmă în realizarea unor indicatori al planu
lui, că in altele capacitățile de producție nu sint încă utilizate la cei mal 
lnalți parametri, iar în folosirea materiilor prime, materialelor, combusti
bililor și energiei, a timpului de lucru nu s-au atins limitele optimului 
economic. Or, interesele fundamentale ale țării, interesele fiecărui om al 
muncii impun ca, în toate uzinele și fabricile, pe toate șantierele și ogoa
rele țării, pretutindeni unde se creează avuția socială, toate forțele să fi*  
puternic mobilizate pentru sporirea producției și productivității muncii, 
jrentru reducerea prețului de cost, în vederea creșterii mai accelerate a 
venitului național. Constituie o inaltă îndatorire a organizațiilor de partid 
șt organelor de conducere din întreprinderile industriale, cooperativele 
agricole de producție, unitățile agricole de stat să asigure întronarea înal
tei ordini și discipline in muncă, desfășurarea unei largi acțiuni de îm
bunătățire a organizării producției șl a muncii, manifestarea plenară • 
activității creatoare, plină de spirit novator, Inițiativă si efort tenace 
pentru a valorifica din plin rezervele interne de creștere a producției, 
a eficientei economice.

întregul mers a! construcției socialist*  din țara noastră — viguros, 
tot mai dinamic și eficient — atestă că stă în puterea oamenilor muncii, 
In priceperea și pasiunea lor să fie înlăturate orice neajunsuri, ca pre
tutindeni. in toate unitățile productive, prevederile cincinalului si anga
jamentele asumate să fie depășite. Realizarea exemplară a planului, în
deplinirea angajamentelor asumate de oamenii muncii pentru înfăptuirea 
cincinalului Înainte de termen echivalează cu a crea premisele unei înain
tări mal rapide pe calea prosperității si bunăstării Întregii noastre so
cietăți.

COMITETUL EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R. — se arată în 
comunicatul ședinței publicat în presa de Ieri — CHEAMĂ 
CLASA MUNCITOARE — CLASA CONDUCĂTOARE A SOCIE
TĂȚII — PE TOȚI OAMENII MUNCII SA ÎNTĂREASCĂ ORDI
NEA ȘI DISCIPLINA ÎN PRODUCȚIE, SA ȘI INTENSIFICE 
EFORTURILE PENTRU NOI ȘI CIT MAI IMPORTANTE REA
LIZĂRI ÎN TOATE DOMENIILE CONSTRUCȚIEI SOCIALISTE, 
SPRE A ÎNTÎMP1NA CU CINSTE, PRIN NOI VICTORII IN 
DEZVOLTAREA ECONOMIEI NAȚIONALE, ANIVERSAREA 
A 30 DE ANI DE LA ELIBERAREA PATRIEI Șl CONGRESUL 
AL XI-LEA AL PARTIDULUI, ÎN INTERESUL PROSPERITĂȚII 
ROMÂNIEI Șl RIDICĂRII CONTINUE A NIVELULUI DE TRAI 
AL POPORULUI.

Productivitate

și economii —

ordine și disciplină
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ANCA1AMENIE DE MUNCA IDI MAI SPWIICA
a economiei naționale și ridicare continua a nivelului de trui al celor ce muncesc
(Urmar*  din paj. a Il-a)

fiind In primul an de stagiatură, voi 
ivea o retnbuti*  netă de 1 615 lei, 
tetă de 1 380 lei, urmind ca Încă de 
la 13 august a.c. — trecind In anul 
II de staglatură — să primesc o re
tribuție lunară de 1 890, fată de 1 670. 
cit se prevedea rină acum pentru 
un inginer textilut stagiar In anul 
1L La terminarea celor 3 ani de 
•tagiatură voi primi o retribuție de 
2 060 lei. fată de 1910 lei dt a5 fi 
primit înainte de aplicarea decre
tului. Pe Ungă acest spor sensibil 
de retribuție, in acest an am mal a- 
vut o bucurie : întreprinderea mi-a 
repartizat o locuință corespunzătoa
re. Sint hotârită să-ml dovedesc prin 
fapte recunoștința fstă de erija ne 
car*  societatea socialistă o poartă 
seroratiei mele.

Rodlca PASCU
Inginer 6togiar anul I. 
întreprinderea Textllâ-Grlvlța 
din București

„Gindul nostru 
se îndreaptă spre partid, 
spre conducătorul său"

Am absolvit. in vara aceasta, 
cursurile liceului pedagogic de la 
Cimpulung Muscel. Pe parcursul ani
lor de studiu am căutat împreună cu 
colegii mei să ne pregătim temeinic 
pentru catedră, pentru viață, știind 
că numai astfel vom răspunde grijii 
ce o poartă partidul si statul nostru 
•colii și slujitorilor săi. La absolvire 
<m fost repartizat chiar in comuna 
mea natală. Poiana Lacului, pentru 
c deveni schimbul de miine al tatălui 
meu, tot învățător. Și iată că acum, 
tind mă pregăteam să-mi iau în pri
mire postul la școala de 4 ani din 
satul Gârdinesti, am aflat cu nespusă 
bucurie de Decretul privind majora
rea retribuțiilor personalului din 
unei*  ramuri si sectoare de activi
tate, Intre care ne numărăm și noi, 
cadrele didactice din învâțămlntul 
primar. Față de o retribuție tarifară 
minimă de 1175 lei, cit are acum un 
învățător stagiar, vom primi de la 
1 august 1505 lei lunar. în aceste 
momente, gindul nostru se îndreaptă 
cu recunoștință către partid, către 
conducătorul său. tovarășul Nicolae 
Ceausescu. Incredințindu-1 de hotă- 
rirea noastră de a ne consacra toate 
forțele educării tinerei generații in 
tplrltul devotamentului neprecupețit 
fată de partid și popor, față de 
*auza socialismului.

Marian MANOLESCU 
învâțâtor,
țcoola de 4 ani din satul Gârdlneștl, 
comuna Poiana Lacului,
Județul Argeș

„Studențimea 
e conștientă 

de răspunderea 
ce-i revine"

S! eu mă număr printre zecile de 
mii de studenți ai țării care, ince- 
pind cu anul universitar 1974 75, vor 
beneficia de majorarea bursei des
tinate alocației pentru hrană. Ves
tea aceasta, pe care am aflat-o in 
timp ce făceam’ practică de produc
ție - tn atelierul-școală și de prototi- 
pLr. al Institutului politehnic „Tra- 
lan Vuia**,  mi-a umplut inima de 
bucuri*.  De fapt, acest sentiment 
est*  propriu Întregii noastre studen- 
țimi, pentru că măsurile luate de 
conducerea partidului constituie încă 
o dovadă s grijii ce ni se poartă 
pentru crearea unor condiții de stu
diu dintre cele mai bune. îmi dau 
seama că, alături de celelalte hotă- 
rlri privind majorarea retribuției 
unor largi categorii de oameni ai 
muncii, creșterea cuantumului bur
selor studențești este o urmare di
rectă a «fortului creator pe care în
tregul nostru popor il face, sub con
ducerea partidului, pentru dezvolta
rea generală a economiei noastre 
socialiste, 6ursa ridicării nivelului 
de trai al tuturor celor ce muncesc. 
Or, acest lucru ne obligă și mai mult 
să ne pregătim dt mai temeinic în 
profesia aleasă, să ne Însușim tot 
c*  este nou in știință și tehnică, 
astfel ca, odată intrați in producție, 
să putem aduce o contribuția 
sporită la creșterea producției și e- 
fidenț-ei economice In unității*  in 
tare vom lucra.

Beatrix GLAVAN 
studentă.
Facultatea da meconlcfl 
a Institutului politehnic 
„Troian Vula"-Tlmlșoara

Creșterea retribuției tarifare lunare la categoria I-nivel de bază — a muncitorilor calificați
Construcții 
de mașini A 
(acord)

De pretutindeni, mesaje muncitorești adresateC.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu
în numeroase șl vibrante telegrame șl mesaje adresate Comitetului 

Centrai al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, oameni ai muncii de 
pe întreg cuprinsul țării iși exprimă bucuria și adinca recunoștință 
față de măsurile stabilite de Comitetul Executiv al C.C. al Partidului 
Comunist Roinâp cu privire la majorarea retribuției tarifare in unele 
ramuri. Ei se conving iacă o dală că pe frontispiciul celor trei de
cenii de construcție socialistă Partidul Comunist Român a înscris in 
permanență cuvintele TOTUL PENTRU OM, că, de-a lungul anilor, 
faptele au demonstrat grija statornică pentru satisfacerea nevoilor ma
teriale și spirituale mereu crescinde ale poporului. Autorii acestor în
suflețite mesaje de mulțumire iși reînnoiesc hotărirea de a munci fără 
preget pentru continua sporire a avuției naționale — baza trainică a 
creșterii în continuare a bunăstării tuturor celor ce muncesc. Reți
nem din aceste vii mărturii ale recunoștinței :

întregul nostru colectiv, se spune 
In telegrama adresată de oamenii 
muncii din întreprinderea ,,23 Au
gust" București, a primit cu deose
bită satisfacție hotărirea Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R. cu 
privire la majorarea eșalonată a re
tribuției personalului din unele ra
muri și sectoare de activitate. 
Sintem conștienți de faptul că 
dator:a noastră este de a ne 
intensifica eforturile În direcția 
creșterii eficienței întregii activități 
economice, astfel incit să răspun
dem prin fapte de muncă, prin re
zultate deosebite actualelor măsuri 
menite să asigure un trai mai bun 
Întregului popor.

Recenta hotărâre — scriu oamenii 
muncii ^de la întreprinderea meta
lurgică „Republica" din Reghin — 
este o nouă dovadă a politicii 
înțelepte, științifice și clarvăză
toare a .conducerii partidului, a 
dumneavoastră personal, mult iu
bite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pe calea prosperită
ții României și ridicării necon
tenite a nivelului de trai material șl 
spiritual al celor ce muncesc din 
patria noastră. Această măsură ne 
va mobiliza și mai mult să acționăm 
cu toată hotărirea pentru descope
rirea și valorificarea de noi' rezerva 
în vederea creșterii suplimentare a 
producției, sporirii productivității 
muncii, reducerii peste plan a chel
tuielilor de producție, asigurării unei 
Înalte eficiente eoonomice.

întregul nostru colectiv dă o înaltă 
prețuire grijii acordate de partid, de 
dumneavoastră personal, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, îmbunătățirii 
continue a condițiilor de trai ale oa
menilor muncii, ceea ce este adine 
reflectat șl in recentele decrete ale 
Consiliului de Stat privind majorarea 
retribuției din unele ramuri și acti
vități, de care beneficiază de la 1 
august și cel peste 4 000 de oameni 
ai muncii de la Filatura românească 
de bumbac — se arată in telegrama 
colectivului de oameni al muncii de 
la Filatura românească de bumbac — 
București.

Aplicarea unor rețele superioare In 
Industria textilă și creșterea sub
stanțială a retribuțiși tarifare lu
nare ne mobilizează pentru o ac
tivitate superioară, in vederea trans- 
ftunerii In practică a angajamentu- 
ui asumat de organizația de partid 

a Capitalei, „cincinalul in 4 ani și 
jumătate".

Oamenii munci! din industria poli
grafică — subliniază telegrama Cen
tralei industriei poligrafice — Com
binatul poligrafic „Casa Scînteii" 
din București — profund recu
noscători pentru grija manifesta
tă față de ei și cu acest 
prilej de conducerea partidului 
și statului nostru, de dumnea
voastră personal, vă asigură, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vor 
depune toate strădaniile pentru a 
răspunde muncitorește chemării vi
brante a Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R.. a dumneavoastră per
sonal, de a acționa cu toată fermi
tatea, priceperea și pasiunea pentru 
asigurarea unei inalte eficiența eco
nomice.

Generalii, ofițerii, maiștrii militari, 
subofițerii și lucrătorii civili din 
Marele Stat Major iși exprimă dra
gostea nemărginită, devotamentul și 
profunda recunoștință față de con
ducerea da partid și de stat, față de 
dumneavoastră personal, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru 
grija neobosită pe care o purtati ar
matei noastre populare, se arată in 
telegrama semnată de Marele Stat 
Major.

Și cu acest prilej, exprimîndu-na 
încă o dată dragostea fierbinte pe 
care v-o purtăm, stima, respectul și 
atașamentul nostru față de politica 
internă și externă a partidului șl sta
tului. vă încredințăm — tovarășe co
mandant suprem — că vom face totul 
ca să obținem succese remarcabile în 
pregătirea de luptă și politică, spo- 
rindu-ne astfel contribuția la întă
rirea continuă a armatei noastre — 
apărătoare de nădejde a marilor cu
ceriri revoluționare, scut de neînvins 
al independenței, suveranității și in
tegrității Republicii Socialiste Româ
nia.

în telegrama trimisă de către Con
siliul Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din centrul universitar 
București, se spune : Vă rugăm, 
stimate tovarășe Ceaușescu, să 
primiți sentimentele noastre de 
înaltă recunoștință șl nețărmu
rită dragoste, asigurindu-vă tot
odată că nu vom precupeți nici un 
efort In vederea transpunerii în via
ță a amplului program de perfecțio
nare a școlii superioare, de integra
re a invățămintulul cu producția șl 
cercetarea, pentru a deveni buni 
specialiști, cetățeni do nădejde ai 
patriei socialiste.

Construcții B 
(acord)

Oamenii muncii din întreprinderea 
mecanică de material rulant Grivița 
roșie și din Centrala mecanică de 
material rulant iși îndfeaptă în aces
te momente cu recunoștință gindul 
către Partidul Comunist Român, că
tre dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, multumindu-vâ 
din inimă pentru grija deosebită și 
permanentă ce o purtați tuturor oa
menilor muncii, pentru creșterea ni
velului lor material si cultural.

Folosim acest prilej pentru -a vă 
raporta că întregul nostru’ colectiv • 
de muncă iși va îndeplini sarcinile 
pe primii patru ani ai cincinalului la 
data de 4 august 1974, sarcinile în
tregului plan cincinal în 4 ani și 5 
luni, iar pe întreaga centrală in 4 ani 
și 4 luni.

în telegrama trimisă de colectivul 
de muncitori, ingineri și tehnicieni din 
Întreprinderea constructoare de ma
șini agricole „Semănătoarea*  Bucu
rești, se exprimă deosebita bucurie 
și adinca satisfacție -și recunoștință 
pentru hotărirea Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R. privind noua 
mărire a retribuției personalului din 
unele ramuri și sectoare de activi
tate, printre care și a lucrătorilor 
din întreprinderile constructoare de 
mașini. „înțelegem să răspundem a- 
cestei griji permanente pe care con
ducerea partidului, dumneavoastră 
personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
o purtați clasei muncitoare, Întregu
lui nostru popor prin sporirea efor
turilor, organizarea mal bună și 
mai eficientă a muncii, ridicind 
ștacheta calității și cantității produc
ției, astfel îneît rezultatele ce le vom 
obține să fie la nivelul cerințelor și 
sarcinilor ce ne revin".

în telegrama colectivelor de oa
meni ai muncii din Centrala In
dustriei Confecțiilor se arată : 
Prin măsurile luate, cei peste 
80 000 de oameni ai muncii din ca
drul centralei noastre vor beneficia 
de un spor d"e retribuție de circa 
28 000 000 lei lunar.

Colectivele de oameni al muncii 
din cadrul centralei noastre — 
care au raportat la 6 iunie 1974 
realizarea sarcinilor de plan pe patru 
fini din acest cincinal — iși vor spori 
eforturile în lupta pentru obținerea 
unei eficlențe economice superioare, 
promovind cu și mai multă hotărâre, 
inițiativa pusă în slujba creșterii 
producției și productivității muncii, 
a reducerii cheltuielilor materiale de 
producție.

Colectivul de muncitori, tehnicieni 
și ingineri al întreprinderii de lacuri 
și vopsele „Pollcolor"-Bucureștl 
Iși exprimă, în telegrama adresată 
conducerii partidului, angajamentul : 
„Vom milita neabătut pentru a în
făptui actualul cincinal cu șase 
luni mal devreme, pentru a obține noi 
și însemnate realizări în cinstea celor 
două evenimente care Însuflețesc 
anul acesta Întregul nostru popor". 

întregul tineret din patria noastră 
a luat cunoștință, cu profundă sa
tisfacție, de hotărirea Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R. și decre
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, privind ma
jorarea retribuției oamenilor muncii, 
precum și a bursei studenților, mă
suri care reprezintă o nouă și vi*  
expresie a preocupării constant*  a 
conducerii partidului și statului, a 
dumneavoastră personal, iubite șl 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 

•pentru.creșterea continuă a nivelului 
de trai material și spiritual al po-' 
porului, al tinerei generații — sa 
scrie in telegrama adresată de Comi
tetul Central al Uniunii Tineretului 
Comunist.

Beneficiind, într-o măsură deose
bită de efectele larg pozitive ale ma
jorării veniturilor și suplimentării 
bursei studenților, tlnăra generație a 
României socialiste este ferm hotă- 
rită să-și consacre întregul elan, 
energia și entuziasmul tineresc pen
tru înfăptuirea programului partidu
lui de făurire a societății socialista 
multilateral dezvoltate,

în telegrama adresată de țăranii 
cooperatori, români, maghiari, ger
mani, sîrbi din comuna Recaș, jude
țul Timiș, se arata : în această mă
sură, noi vedem grija permanentă a 
partidului nostru, in frunte cu dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru Îmbunătă
țirea nivelului de trai al țărănimii 
noastre șl pentru consolidarea uni
tăților agricole.

Conștienți fiind de efortul ce tre
buie făcut pentru a spori în con
tinuare producția agricolă In unitatea 
noastră, ne angajăm să terminăm 
recoltatul griului în timpul cel mal 
scurt și fără pierderi pentru a putea 
livra, peste plan, la fondul de stat 
cel puțin 300 tone gnu, să asigurăm 
2 000 tone furaje peste prevederii*  
planului, să livrăm la fondul central 
al statului pină la sfirșitul anului, 
peste plan, o cantitate de 350 hl 
lapte de vacă. Totodată, vom executa 
lucrări de bună calitate In sectoa
rele legumicol și viticol pentru a 
spori producțiile planificate și pe a- 
ceastă bază veniturile bănești cu 
circa 500 000 lei.

Telegrama colectivului de muncă 
al Combinatului de prelucrare a lem
nului Pipera-București ce Încheie cu 
următorul angajament : Asigurăm 
conducerea de partid șl de stat, 
personal pe dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că nu vom precupeți nici un 
efort pentru dobîndirea de noi 
succese, pentru îndeplinirea an
gajamentului asumat de a da o 
producție suplimentară In valoa
re de 22 milioane lei In cinstea 
celor două mărețe evenimente, ani
versarea a 30 de ani de la elibera

rea patriei șl Congresul al Xl-lea al 
Partidului Comunist Român.

„Recenta hotărâre a Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R. privind 
majorarea veniturilor oamenilor 
muncii din industria ușoară — 60 
spune In telegrama trimisă de colec
tivul Întreprinderii „Flamura roșie*  
din București — reprezintă o nouă 
dovadă a preocupării necontenite pe 
care partidul și guvernul nostru o 
au față de popor, pentru creșterea 
continuă a nivelului său de trai.

Cu profundă recunoștință, vă mul
țumim dumneavoastră, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, pentru grija 
continuă ce o purtați întregului nos
tru popor, pentru asigurarea unor 
condiții materiale din ce în ce mai 
bune, fiecărei familii, pentru crește
rea șl educarea copiilor noștri In 
bunăstare șl fericire.

Vă asigurăm șl cu acest prilej că 
întreg colectivul nostru de muncă. 
In frunte cu comuniștii, este puter
nic mobilizat pentru înfăptuirea cu 
succes a angajamentului pe care ni 
l-am asumat.

Muncitoarea Petra Căllnescu, de la 
întreprinderea textilă „7 Noiem
brie" — București, scrie : îmi ex
prim deosebita satisfacție, recu
noștința și dragostea față de partid, 
față de dumneavoastră, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, pe care 
vă simțim totdeauna alături de noi 
și preocupat de nevoile și problemele 
oamenilor muncii.

Ca tinără muncitoare, retribuția 
mea va crește In urma aplicării de
cretului de la data de 1 august 1974 
cu 307 Iei lunar — ceea ce constituie 
pentru mine un imbold In plus să 
muncesc cu toată răspunderea șl să 
nu precupețesc nici un efort ca, 
alături de Întregul colectiv al Între
prinderii textile „7 Noiembrie", und*  
îmi duc activitatea, să Îndeplinesc 
cu cinste sarcinile ce-ml revin, de
pășind planul de producție atit can
titativ, dt și calitativ.

în telegrama trimisă de comitetul 
de partid, comitetul oamenilor mun
cii, comitetul sindicatului șl comite
tul U.T.C. de la întreprinderea opti
că română se spune : întregul co
lectiv al Întreprinderii, mulțumind 
cu toată căldura conducerii de partid 
și de stat, dumneavoastră personal, 
mult Iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru grija co o 
purtați Întregului popor In vederea 
creșterii prosperității și bunăstării, 
se angajează Bă muncească cu tot 
devotamentul șl abnegația in vederea 
realizării sarcinilor de plan și să de
pășească cu un milion de lei planul 
producțlel-marfă și autoutllări, față 
de angajamentul luat Inițial.

Măsurile adoptat*  constituie pentru 
noi. oamenii muncii de la Între

prinderea de utilaj cblmlo „Grivița 
roșie" București, ca șl pentru Întrea
ga națiune socialistă, un puternic 
imbold In traducerea fermă In fapte 
a politicii interne și externe a parti
dului șl statului nostru — se spune 
in telegrama trimisă de acest co
lectiv.

Vă asigurăm, mult Iubite tovarășe 
Nicolno Ceaușescu, că vom depune 
toate eforturile, vom munci cu pa
siune șl Înaltă exigență muncitoreas
că pentru a răspunde cu noi dovezi 
de dragoste și atașament față de 
partid și conducerea sa Înțeleaptă, 
că ne vom onora cu cinste angaja
mentele asumate în întrecerea socia
listă consacrată înfăptuirii cincinalu
lui in patru ani și jumătate.

în telegrama unei unități militar*  
de construcții se arată :

Animați de dorința fierbinte de a 
ne îndeplini datoria față de patrie, 
partid și popor, ca apărători și con
structori ei socialismului, vă asigu
răm, tovarășe comandant suprem al 
forțelor armate ale Republicii So
cialiste România, că nu vom precu
peți energia și priceperea noastră 
pentru a pune la dispoziția armatei 
construcții calitativ superioare și a 
contribui in felul acesta Ia buna des
fășurare a procesului pregătirii da 
luptă și politice, apărarea cuceririlor 
revoluționar*  ale poporului munci
tor.

în telegrama comitetului d*  par
tid și a consiliului oamenilor mun
cii, in numele întregului colectiv al 
Centralei industriale de medicamen
te, cosmetice, coloranțl șl lacuri, ee 
exprimă recunoștința profundă față 
de conducerea partidului ce poartă 
o grijă permanentă Îmbunătățirii con
tinue a nivelului da trai al poporu
lui nostru.

Raportăm conducerii da partid, 
dumneavoastră personal, că în cin
stea aniversării a 30 da ani de La 
eliberarea patriei noastre și a Con
gresului al Xl-lea al P.C.R., colec
tivul întreprinderii noastre va reali
za, pină la 23 August a.c. sarcinii*  
pe primii 4 ani al cincinalului, •• 
spune in încheierea telegramei.

Această nouă dovadă a preocupării 
constante pa care conducerea parti
dului, dumneavoastră personal o ma
nifestați, iubit*  tovarășa Nicolae 
Ceaușescu, pentru condițiile de viață 
ala oamenilor muncii, se spune in 
telegrama trimisă de colectivul în
treprinderii de mașini electric*  din 
București, va constitui pentru noi un 
puternlo imbold în realizarea șl de
pășirea sarcinilor de plan în condi
țiile unei eficienț*  economice tot mâi 
înalte.

Sintem hotărițl să n*  îndeplinim 
cu cinste angajamentele luate, să 
Întărim ordinea și disciplina în pro
ducție, să gospodărim cu maximă 
eficiență bunurile material*  ale în
treprinderii, astfel Incit să realizăm 
in acest an o producție suplimentară 
de 20 milioane lei.

Fiind deplin conștienți că sporirea 
retribuției și creșterea nivelului da 
trai sint posibile numai prin crește
rea corespunzătoare a producției, mă
rirea productivității muncii șl a efi
cienței, colectivul nostru — se arată 
in telegrama Întreprinderii „Danu
biana" — se angajează în fața condu
cerii de partid și de 6tat să dea peste 
plan pină la 23 August a.c. o produc
ția globală de 30 milioane lei, să-și 
intensifice eforturile șl să mobilizeze 
toate resursele disponibile pentru re
alizarea cincinalului în patru ani șl 
jumătate.

Muncitorii, inginerii, tehnicienii șl 
funcționarii întreprinderii „Timpuri 
noi" din Capitală, luind cunoștință 
că printre ramurile ce vor beneficia 
do majorarea retribuției încă de la 
începutul perioadei de aplicare a ho- 
tăriril se află șl ramura construcții
lor de mașini, văd în aceasta impor
tanța deosebită pe care partidul șl 
statul nostru o acordă acestei ramuri 
de bază. Colectivul nostru de muncă 
este ferm hotărât să se situeze la 
înălțimea sarcinilor mari șl complexe 
ce li revin in etapa făuririi societă
ții socialiste multilateral dezvoltate, 
să dea țării motoare șl compresoar*  
mai multe, mai bune și mal ieftine.

în telegrama trimisă de colectivul . 
întreprinderii de pielărie și încălță
minte „Flacăra roșie" din București 
se arată : Muncitorii1 tăbăcari șl 
confecțlonerl in piei*-  au primit cu 
nemărginită bucurie măsurile prin 
care 11 se majorează salariile în mod 
substanțial, astfel Incit cel încadrați 
la nivel de bază beneficiază de un 
spor care depășește 320 lei lunar. 
Vă asigurăm că vom reali
za angajamentul de a îndeplini sar
cinile actualului plan cincinal cu 
T luni mal devreme.

ypa ir ii ■' ..

. ..... IA Iniemnot, locui» in scopul ridicării nivelului de civilizație ol oamenilor muncii ce oglindesc in Impresionante construcții indlțate pretutindeni In țord. Imagine din cartierul Drumul Taberei, unul din „orașele satelit" ale Capitalei (foto 1) e Studentl in Caoltaia 
Invest.ț.ie însemnai» ucu.» u beneficiari oi frumoaselor cdmine in fața cdrora „ou pozat" (foto 2) • Noua „uzlnd de sdndtate" din Alexandria: spitalul (foto 3) Hire Qluue"11 in uapiraia,
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!FAPTUL| 
IDIVERS' 
I ——————— I
Aplauze 

' la înălțime
i Locuitor!! din Gărlna, locali- I 
' late situată in creierul munților I 
ISemeruc, au primit vizita actori- ’ 

lor de la Teatrul german de stat I 
din Timișoara. A devenit o tra- I 

Idiție ca acești slujitori ai Thaliei | 
sA colinde in stagiunea estivali . 
drumurile Banatului, cu deosebi- I 
re spre satele cele mai îndepăr- I 

■ tate. De data aceasta, scena pe ’ 
I care și-au ales-o pentru snecta- I 
| colul prezentat s-a aflat pe Se- I 
. menic, la peste 1 000 metri alti- I 
I tudine. Dar si aplauzele au fost ■ 
I la._ Înălțime 1 |

| Salvat
| de la moarte i
I Pesta risetela cristaline ale ' 

copiilor care se jucau pe aleile 
cartierului Nord din Rm. Vîl-

Icea s-a înălțat deodată, dispe
rat, țipătul Ameliei Preda :

— Mi-a murit copilul !
Brusc, joaca țincilor s-a tn- 

Itrerupt, iar oamenii din jur au 
sărit in ajutorul femeii. Din I 
mijlocul lor a „țîșnit” doctorul I 

I Miron Brucăr, de la spitalul I 
județean Vilcea, care a Interve- ■ 
nit imediat. După clteva cli- I 
pe de respirație „gură la gu- I 

Irâ" și de ușoare masaje car
diace, micuțul Dragos, de nu
mai 4 luni, a scos un sclncet 

Ișlab. Zece minute mai tirziu, 
copilul se afla in grija medici
lor pediatri de la spitaL Scăpat 
de așa-numita dispepsie toxică, 

I (pentru că asta avusese), Dra-
gnș $e „plimbă” din nou in.„ 
cărucior pe aleile din cartier.

' Verificați 
I verificarea 
| tehnică!
ICircultnd pe un drum In 

apropierea localității Brănești,

I autobasculanta 31—TM—1259, în
cărcată cu nisip, a întreprin
derii ..Extraceram" Timișoa
ra. a luat-o razna. Cu tot e-

I fortul făcut de șoferul Ion 
Frătuțescu de a o redresa, auto
basculanta nu s-a oprit decit în

I mijlocul piriului Vădana, unde 
s-a răsturnat. O persoană aflată 
în cabină, lingă șofer, și-a pier
dut viața. Cauza : se rupsese

I bara de direcție. Dar cauza cau- 
I relor stă In modul defectuos în 
I care autobasculanta a fost veri- 
Ificată de meseriașii din garaj.

Cine-1 verifică și pe ei 1

I Numitul 
R.J.T.B.

Circumscripția 11 miliție din 
București a încheiat urmărirea 
penală in cauza privind pe nu
mitul Radu-Justinian-Teodor 
Băloiu, fost tehnician sanitar 
la spitalul ,,Caritas" din Capi
tală. Arestat sub învinuirea de 
Întreruperi de sarcină, pentru 
care a primit diferite sume de 
bani, R.J.T. Băloiu va fi trimis I 
să răspundă pentru faptele sa- I 

Ile in fața instanței de judeca- I 
tă. și va trebui să răspundă ■ 
pentru fiecare din cele 14 vieți I 
nevinovate pe care le-a curmat I 
cu o vinovăție dovedită, pentru 
care lșl va primi răsplata.

Proceso
manul...

Cu vreo trei ani In urmă, | 
Z.S. a cumpărat o casă In ora
șul Săcele. Dar tot de atunci 
nu-și poate lua casa In primi
re, din cauza lui Andrei Par
tin, cu care se Învecinează șl 
care găsește tot felul de „chi
chițe”, purtindu-1 din proces in 
proces. Deși atit judecătoria 
municipiului Brașov, cit și tri
bunalul județean au dat ciștig 
de cauză lui Z.S., Andrei Par
tin a făcut de fiecare dată re
curs. Ultimul recurs, respins 
de Tribunalul Suprem, l-a fă
cut pe A.P. să declanșeze o 
nouă „șarjă” de procese împo
triva familiei Z.S. și chiar Îm
potriva... executorului judecă
toresc, care a încercat să apli

ce, legal, hotărlrile instanței de 
judecată. Așa cum 11 Știu, unii îl 
cred In stare pe A.P. să acțio

neze In judecată chiar șl... in
stanța da judecată. Mai știi 7

Casanova 
din Inău

Din 1968, Augustin Horvat din 
satul Inău-Tg. Lâpuș (Maramu
reș) fi-a părăsit soția ți pe cei 
cinci copii ai tăi, devenind un 
fel de Casanova, cuceritor „ire
zistibil" — cum li plăcea să-ți 
spună — de inimi, O victimă a 
foit din Tg. Lăpuf, cu alta aid
cut un voiaj prin țară, iar a treia 
i-a primit jurămlntul de credin
ță la Hunedoara. In ultimul timp, 
A. H. a poposit la ultima lui 
cucerire in Saravale, județul Ti- 
mif. Aici l-a deicoperit un „tri
mit special" al oamenilor din 
satul Inău, care i-a adus la cu
noștință că doi din copiii tăiau 
luat in acest an premiul 1 la I 
școală, dar că toți cei cinci s-au I 
făcut mari ți că le trebuie mul- I 
te. iar el de doi ani nu le-a ■ 
mâl trimis nici un ban. $i „tri- I 
mirul special" al obțtei i-a dat | 

ți un ultimatum, că dacă nu 
trimite ce trebuie la copii, o tă I 
/l« trimis din nou in judecată. I

Rubricâ redactata de
Petre POPA
fl corespondenții „Sclnteil"

întirzierile determinate de ploi pot fi recuperate prin

INTENSIFICAREA SECERIȘULUI
Pînă Ia 23 iulie s-a strîns griul de pe un milion de hectare
• 56 Ia sută în I. A. S. • 40 la sută în cooperativele agricole

Datorită ploilor din ultimele «ile, ritmul recoltatului a «căzut In 
Intensitate. Cu toate acestea, a fost strinsă recolta de griu de pe o 
suprafață loială ce depășește un milion de hectare, fiind cu peste 
100 000 hectare mal marc decit cea înregistrată la sflrșitul aăpiăminil 
trecute. Suprafețele recoltate reprezintă 56 la sută din terenurile cul
tivate eu griu in intreprinderile agricole de stat și 40 la sută in coo
perativele agricole. In județul Teleorman s-a inchelat secerișul griu
lui ; lucrările se apropie de sfirșlt șl in județele Constanta, Ilfov șl 
Ialomița. Do asemenea, au fost insămințate culturi succesive pe 
aproape, 500 000 ha. ceea ce reprezintă 42 la sută din terenurile stabi
lite. Timpul fiind inaintat, se cerc ca prlntr-o temeinică organizare 
a muncii să fie intensificate lucrările, astfel incit in cel mal scurt 
timp producția să fie pusă la adăpost in magazii.

HUNEDOARA

Muncă în flux continuu

Tn județul Hunedoara, cerealele se 
coc mal tirziu decit in alte zone ale 
țârii. însă acum, cind lanurile au 
culoarea aurului, toate forțele au 
fost concentrate la seceriș. Așa se și 
explică faptul că, intr-un timp scurt. 
In cooperativele agricole din județ 
orzul a fost recoltat de pe 78 la sută 
din suprafața cultivată. Pentru 
scurtarea perioadei de recoltare și 
înlăturarea pierderilor, la indicația 
comitetului județean de partid toate 
combinele existente in parcul S.M.A. 
au fost concentrate in zonele care 
dețin ponderea acestei culturi, mun
ca fiind organizată pe baza fluxului 
continuu. Eficiența măsurilor luate șl 
a sprijinului concret pe care îl dau 
cooperatorilor colectivele formate din 
specialiști de la organele agricole 
județene, activiști de partid și de 
•tat este demonstrată de faptul 
că, in numeroase cooperative agri
cole, cum ar fi in cele de la 
Hațeg, Vet el, Băiești, Peștina, Bui- 
turi. Ilia, Dobra și in altele recol

La Întreprinderea agricold de stat Dragallna, județul Ialomița, se lucreazâ cu toate forțele la recoltarea griului (fotografia din stingă). Totodatd, trac
toarele sint folosite la întreaga capacitate pentru executarea arâturilor, imediat dupd eliberarea terenului (fotografia din mi|loc). Pentru a obține recolte 

bogate la cea de o doua culturd, mecanizatorii însâmînțeazâ neintirziat porumbul pentru masâ verde șl siloz (fotografia din dreapta).

Manifestări consacrate 
aniversării eliberării patriei 

în întreaga țară au loc manifestări cultural-artistice consacrate 
apropiatei aniversări a eliberării patriei de sub dominația fascistă 
și Congresului al XI-lea al partidului.

La Muzeul județean de istorie 
din Bacău a avut loc vernisajul 
expoziției „Lupta maselor populare 
din județul Bacău pentru eliberare 
socială, națională și pentru con
strucția societății socialiste". Prin 
numeroase documente, fotocopii, 
articole din presa vremii și mani
feste sint înfățișate aspecte de la 
grevele ceferiștilor, pielarilor și 
metalurgiștilof din Bacău, ale tex- 
tiliștilor din Buhuși sau ale chimiș- 
tilor de la „Letea" și alte momen
te importante ale luptei desfășurate 
de masele muncitoare, sub condu
cerea comuniștilor, pentru o viață 
mai bună-

Un ciclu de manifestări cultural-, 
artistice sub genericul „30 de ani 
de glorii" a fost inaugurat și la 
Zalău. Programul cuprinde nume
roase recitaluri și spectacole oma
giale, simpozioane, conferințe, ex
poziții.

Aproape 1 500 de muncitori și in
telectuali din Focșani au participat 
la vernisajul expoziției „Zilele fier
binți ale lui August ’44 in viața 
poporului nostru", care s-a deschis 
la teatrul municipal din localitate. 
Expoziția cuprinde peste 500 de do
cumente, fotocopii și afișe lnfăți- 
șlnd imagini ale luptei comuniști
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ÎN CÎTEVA RÎNDURIFOTBAL: Ieri, la Constanta

România— Japonia 4-1
Pe stadionul „1 Mai” din Constanța, 

Ln prezența a circa 15 000 de specta
tori, 5-a disputat aseară intilnirea in
ternațională amicală de fotbal din
tre reprezentativele Japoniei șl Ro
mâniei. La capătul unui meci în care 
au avut mal mult inițiativa, fotba
liștii români au obținut victoria cu 
scorul de 4—1 (1—0). Golurile echi
pei noastre au fost Înscrise de Dumi-

Tragerea la sorți în cupele europene
La 18 septembrie. Universitatea Craiova-Atvidaberg

Marți, la Ziirich, a avut loc tra
gerea la 6orți pentru alcătuirea pro
gramului meciurilor primului tur al 

‘ediției 1974/1975 a cupelor europene 
de fotbal. în „Cupa campionilor eu
ropeni”, echipa Universitatea Cra
iova va intilni ln primul joc, pe te
ren propriu, formația suedeză Atvl- 
daberg. Jiul va juca in „Cupa cupe
lor" in compania echipei scoțiene 

tatul orzului a fost terminat. în pre
zent, forțele sint concentrate la re
coltatul orzului din unele zone unde 
condițiile de lucru sint mai grele, 
determinate dc faptul că plantele 
sint culcate. Așa sint cooperativele 
agricole din Deva, Boșorod, Lăpuș- 
nic, Simeria, în aceste lanuri au fost 
aduse combine „Gloria". Dar numă
rul lor nu satisface nevoile. De a- 
ceea s-a luat măsura să fie readuse, 
In aceste zile, cele 25 de combine 
care au fost trimise din Hunedoara 
In cadrul acțiunii de Întrajutorare in 
județul Arad.

După cum ne-a spus tov. Mircea 
Silvestru, director adjunct al direc
ției agricole județene, din primele 
zile ale acestei săptămini va incepa 
recoltatul griului de pe cele 14 000 
hectare cultivate in cooperativele a- 
gricole din județ. Pe baza pregătiri
lor făcute, există toate condițiile ca 
recoltatul griului să se încheie in cel 
mult 12 zile. în sprijinul cooperato
rilor hunedoreni, pentru stringerea 
recoltei de griu au fost repartizata 
din județul Constanța 30 de combi
ne „Gloria" care vor spori viteza de 
recoltare cu 250 hectare pe zi.

Sabin IONESCU
corespondentul „Sclnteil"

lor pentru realizarea istoricului act 
de acum trei decenii și pentru con
struirea societății socialiste. O ex
poziție pe aceeași temă s-a des
chis și la Odobești.

Casa de cultură a sindicatelor 
din Tg. Mureș a găzduit timp de 
două zile o gală republicană a fil
mului de amatori, dedicată celor 
două mari evenimente. Au fost 
prezentate peste 40 de filme docu
mentare, artistice și de desene ani
mate.

La Reșița a fost inaugurată o 
săptâmină a cărții social-politice și 
științifice românești. Sint progra
mate simpozioane și mese rotunde, 
la care vor participa autori, editori 
și cititori, intilniri ale specialiștilor 
din producție cu oameni de știin
ță, cercetători și cadre didactice.

La Casa de cultură a sindicatelor 
din Buzău a fost deschisă o intere
santă expoziție a fotoamatorilor 
din județ, dedicată zilei de 23 Au
gust și Congresului partidului. Nu
mărul mare de fotografii, realizate 
in alb-negru și color, ilustrează 
dezvoltarea industrială și urbanis
tică a județului Buzău, viața nouă 
a locuitorilor din această parte a 
tării.

(Agerprei)

trache (min. 23, din lovitură de la 
11 m, și min. 53), Dumitru (min. 72) 
și Hajnal (min. 81). Punctul oaspe
ților a fost marcat, in minutul 78, 
de Nagai.

Selecționata României a aliniat ur
mătoarea formație : Răducanu — 
Cheran, Antonescu, G. Sandu, An- 
ghelinl — Dinu (Sătmăreanu II), Du
mitru, Dudu Georgescu (Hajnal) — 
Troi, Dumitrache, Lucescu (Marcu).

Dundee United. în „Cupa U.E.F.A.”, 
Dinamo va intilni pe Boluspor 
(Turcia), iar Steagul roșu va avea 
ca adversară formația Besiktas Is
tanbul. Steagul roșu va disputa pri
mul meci pe teren propriu, ln timp 
ce Jiul și Dinamo București vor e- 
volua in deplasare.

Meciurile primului tur al cupelor 
europene se vor desfășura la 18 sep
tembrie șl 2 octombrie.

CARAȘ- 
SEVERIN

Flecare oră prielnică — 
folosită din plin

La indicația comitetului Județean 
de partid, lucrătorii ogoarelor din 
județul Caraș-Severin, in primul 
rind mecanizatorii, lucrătorii de la 
I.A.S., cooperatorii, sub conducerea 
specialiștilor, depun o muncă susți
nută pentru recoltarea în timp cît 
mai scurt, fără nici un fel de pier
deri, a păioaselor. Ca urmare a fo
losirii fiecărei ore prielnice, in ju
deț a fost încheiată, la finele săptă- 
jninli trecute, recoltarea orzului de 
pe întreaga suprafață. Griul a fost 
strîns de pe 30 la sută din suprafața 
cultivată. Cele mai bune rezultate 
— ca urmare a organizării muncii 
în flux — le-au obținut cooperatorii 
de la Mercina, care au șl recoltat 
60 la sută din suprafața cultivată 
cu griu, cei de la Pojejena, Șușca șl 
Zlatița.

Aflați in zona consiliului intercoo- 
peratist Moldova Nouă am constatat 
o bună utilizare a Întregului parc de 
utilaje. Aici, prin efectuarea, In 
timpul nopții, a reviziilor și repara
țiilor curente, au fost eliminate stag
nările. Organizațiile de partid din 
unitățile agricole, aplicind in practi
că măsurile stabilite de biroul comi
tetului județean de partid, au folosit 
orele bune de lucru, între ploile care 
s-au abătut în această parte a tării, 
In ultimele zile, la efectuarea arătu
rilor, lucrare care se putea executa 
în bune condiții, ca și la insămința-

tv
PROGRAMUL I

în jurul orei 10,45—Trans
misiune directă de la Aero
portul Internațional Otopeni- 
Bucureștl a ceremoniei ple
cării președintelui Republi
cii Sierra Leone, Slaka Ste
vens, care, Ia invitația pre
ședintelui Republicii Socia
liste România, Nicolae 
Ceaușescu, a făcut o vi
zită oficială de prietenie In 
țara noastră.

11.15 Muzică populară.
11,25 Virstelc peliculei — magazin 

de cultură cinematografică.
12,10 Biblioteca pentru toți : Camll 

Petrescu (li).
16,00 Curs de limba germană. 
16,30-17,00 Curs de limba francezi.
17.30 Telex.
17.35 Jurnal de bord. ♦
17,55 Luna culturii muzicale ro

mânești — Omagiu celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberă
rii.

18.15 La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto.

18.30 Film serial pentru copil i 
„Năzdrăvanul Dennis”.

vremea
Timpul probabil pentru 25, 26 șl 

27 iulie. în tară : Vreme in curs de 
ameliorare ușoară in toate regiunile 
tării. Cerul va fi variabil, mai mult 
noroi La Începutul intervalului. In

CAMPIONATELE MONDIALE DE 
SCRIMA. — Proba de sabie pe e- 
chipe din cadrul campionatelor mon
diale de scrimă s-a încheiat cu 
victoria formației U.R.S.S. care, in 
finala disputată aseară la Grenoble, 
a întrecut cu scorul de 9—3 selec
ționata României.

Performanța echipei României 
(Dan Irimiciuc, Ion Pop, Cornel 
Marin, Alexandru Nilcă, Marin Mus
tață), care a cucerit medalia de ar
gint, este remarcabilă dată fiind 
valoarea formațiilor participante la 
actuala ediție a competiției.

în semifinale, echipa României a 
învins cu 9—6 redutabila formație a 
Ungariei, iar U.R.S.S. a eliminat 
cu 9—4 Italia.

POLO : „Cupa Tungsram”. — As
tăzi începe la Budapesta competiția 
internațională de polo pe apă. dotată 
cu „Cupa Tungsram”. în prima zi au 
loc următoarele partide : România— 
Spania; Iugoslavia—Olanda; S.U.A.— 
Cuba și Ungaria I—Ungaria II. Joi, 
echipa României va intilni Iugoslavia 
și Olanda. Vineri va juca in compa
nia echipei Ungariei I, iar simbătă 
și duminică va primi replica forma
țiilor S.U.A. șl, respectiv. Cubei. 

tul culturilor duble. Tov. ing. Petru 
Vișescu, directorul direcției agricole 
Județene, preciza că, de fapt, lnsă- 
mințarea culturilor duble a ajuns la 
42 la sută din suprafața planificată. 
Pe de altă parte, directorul direcției 
agricole ne-a precizat că specialiștii 
urmăresc, In zonele deluroase, cu o 
deosebită grijă, prin sondaje zilnice, 
coacerea griului, incit, odată cu a- 
jungerea acestuia In stadiul de re
coltat, combinele să intre in lanuri. 
Această măsură a determinat Înce
perea recoltatului griului și la uni
tățile din zona consiliului intercoo- 
peratist Caransebeș, unde maturarea 
păioaselor a fost mal tîrzie. Preșe
dinta cooperativei agricole din comu
na Buchln, tovarășa Vida Drăghln, 
ne-a făcut cunoscut acțiunea coope
ratorilor de a recolta, acolo unde 
griul este lmburuienat, cu coasele. 
O astfel de activitate este menită să 
evite pierderile de boabe și, in a- 
celași timp, să determine un ritm 
accelerat al recoltării și in aceste 
condiții. Exemplul celor din comuna 
Buchin este urmat și de cooperatorii 
din Obreja și Valea Timișului.

Desigur, sint necesare, In conti
nuare, măsuri pentru a menține rit
mul de lucru Ia nivelul planificat, 
astfel Incit recoltatul griului să se 
Încheie, așa cum s-a stabilit, pini la 
finele lunii In curs. în acest scop, 
este necesar ca cele peste 500 com
bine să funcționeze la întreaga ca
pacitate, să se folosească. In caz do 
ploi, tractoarele la arat și insămin- 
țat, experiența ultimelor zile ates- 
tind că. In acest mod, lucrările pot 
fi intensificate.

Nicolae CATANA 
corespondentul „Sclnteil"

Foto : E. Dichiscanu

18.55 Tragerea Pronoexpres.
19,05 Tribuna TV.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • Marea între

cere in cinstea evenimentelor 
anului Jubiliar.

20,00 Festivalul național de muzi
că ușoară — Mamaia 1974. 
Transmisiune directă.

20.40 Teleclnemateca. Ciclul „Do
sarele istoriei" : „Cazul Mat
tei". Scenariul : Francesco 
Roși, Tonlo Guera. Imagt-

• nea : Pascuallno De San
tes. Regia : Francesco Roși. 
Cu : Gian Maria Volonte, 
Luigi Barzla, Franco Gro- 
ziassi, Edda Ferrone, Slon- 
franca Ombuen.

22,25 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Telerama : „Cu aparatul de 
fiimat prin arenele de circ” 
(II).

20.30 Documentar TV : „Noi me- 
rem dună Florica".

20,50 Telex.
20.55 Pagini din muzica barocâ in

terpretate do formația „Pre
clasica".

21.20 Prin muzee șl expoziții.
21.40 Selecțlunl din emisiunile de 

> divertisment. ,.O duminică la
volan" — spectacol muzical- 
distractiv pentru conducători 
auto șl pietoni.

zona de deal și de munte, unde vor 
cădea averse locale de ploaie. în 
rest — averse izolate. Vint potrivit. 
Temperatura in creștere. Minimele 
vor fi cuprinse între 8 șl 18 grade, 
iar maximele vor oscila între 20 și 
30 de grade, local mai ridicate. In 
București : Vreme în curs de a- 
meliorare. Cerul va fi schimbător, 
favorabil ploii de scurtă durată. Vint 
potrivit Temperatura In creștere u- 
șoară.

CICLISM : „Cupa Voința". — As
tăzi, la ora 13,30, din fața sediului 
UCECOM din calea Plevnei, se va da 
startul festiv ln cea de-a 19-a ediție 
a competiției cicliste internaționa
le „Cupa Voința", organizată de 
UCECOM ln colaborare cu federația 
română de specialitate și A. S. Loto- 
Pronosport.

Alături de rutieri fruntași de la 
cluburile noastre, la actuala ediție a 
cursei și-au anunțat participarea ci
cliști din Austria, Bulgaria, R. F. 
Germania, Polonia și Ungaria.

INTERESANTE COMPETIȚII IN
TERNAȚIONALE LA CONSTANȚA. 
— La sfirșitul acestei luni și la în
ceputul lunii august, la Constanța se 
vor desfășura două interesante eve
nimente sportive internaționale. între 
28 și 30 iulie, in sala sporturilor se 
vor disputa întrecerile competiției 
feminine de baschet „Cupa Mării 
Negre". Apoi, între 1 și 4 august va 
avea loc tradiționalul turneu de box 
„Mănușa Litoralului” cu participarea 
reprezentativelor orașelor Berlin, 
Dortmund, .Varna, Tolbuhin și a uno
ra dintre cei mai valoroși pugiliștl 
reprezentind cluburile Steaua, Dina
mo, Farul, Metalul, Rapid etc.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Polone, Piotr Jaroszewicz, va face 

o vizită oficială în România
La invitația primului ministru al 

Guvernului Republicii Socialista 
România, Manea Măneacu, președin
tele Consiliului de Miniștri al Repu

PRIMIRE LA C.C. AL P.C.R.
Marți, tovarășul Ștefan Andrei, se

cretar al C.C. al P.C.R., a primit de
legația de activiști ai Partidului Co
munist Italian, condusă de tovarășul 
Marlo Birardl, membru al C.C. al 
P.C.I., prim-secretar al Comitetului 
regional al P.C.I. din Sardinia, care,

Tot mai multe produse, 
la dispoziția populației

• Prin unitâ(ile comerciale j-au vindut In primul »«• 
mestru mărfuri cu 1,2 miliarde lei peste prev*«  
deri

• ln trimestrul III vor fl puse |a dispoziția popu
lației produse în valoare de peste 34 miliarde lei

Ministrul afacerilor . . extern», 
George Macovescu, a primit o tele
gramă prin care ministrul afaceri
lor externe al Republicii Irak, Shad- 
hel Taqa, adresează mulțumiri pen
tru mesajul de felicitare primit cu 
ocazia zilei naționale a țării sale.

★
Ministrul afacerilor externe «1 Ja

poniei, Toshio Kimura, a transmit 
ministrului afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Georga 
Macovescu. o telegramă prin care 
mulțumește pentru felicitările trans
mise cu ocazia numirii sale In •- 
ceastă funcție.

★
Cu prilejul Zilei revoluției egip

tene, 23 Iulie, ambasadorul acestei 
țări la București, Osman Assal. * 
oferit marți după-amiază o recep
ție. .

Au participat reprezentanți ai con
ducerii unor ministere și institute 
centrale, oameni de cultură și artă, 
ziariști.

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

★
La Brașov s-au deschis cursurile 

de vară și colocviile științifice de 
limba, literatura, istoria și arta po
porului român, organizate de Uni
versitatea din București ln colabo
rare cu Universitatea din Brașov. 
Cursurile, care vor dura 30 de zile, 
reunesc studenți. profesori gl cerce
tători din peste 20 de țâri — specia
liști ln lingvistica romanică și româ
nă — care predau limba română.

(Agerprei)

superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, cineaști, alți oameni de artă 
și cultură, un numeros public.

Au luat parte, de asemenea, Jesiii 
Mendizabal, Însărcinat cu afaceri a.i., 
șefi de misiuni diplomatice acreditați 
In țara noastră, membri ai corpului 
diplomatic.

In cadrul Zilelor filmului cubanez, 
publicul va avea posibilitatea să vi
zioneze peliculele „Romeo și Julieta- 
și „Cronică cubană”.

(Agerpreș)

62 24 28 ; Extragerea a Vl-a I
89 47 80 34 73 86.
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI i 

1 132 908 Iei.
Plata ciștigurilor va Începe în Ca

pitală de la 6 august pină la 23 sep
tembrie ; ln țară, de la 8 august pini 
Ia 23 septembrie 1974 inclusiv.

Acestor măsuri li se adaugă 
hotărirea Întregului colectiv al 
combinatului de a reduce du
rata de execuție a reviziei ge
nerale anuale a instalațiilor. 
Pentru aceasta, s-au alcătuit e- 
chipe speciale. S-a reușit astfel 
ca durata reviziei genenaJe să 
fie redusă cu două zile. Toate 
aceste măsuri și-au dovedit e- 
ficiența. Bilanțul activității 
Combinatului de produse sodice 
din Oona Mureș pe primul se
mestru este bun, realizindu-se 
depășiri ale sarcinilor planifi
cate la prodiicția globală cu 3,8 
milioane lei, iar la producția- 
marfă cu 4,7 milioane lei. Au 
fost livrate suplimentar 1 036 
tone sodă calcinată, 234 tone 
sodă caustică, 150 tone bicar
bonat de sodiu alimentar. Pla
nul la export a fost depășit cu 
10,5 milioane lei valută. Rezul
tate foarte bune s-au obținut și 
ln îndeplinirea angajamentelor 
asumate pe acest an.

Ștefan DIN1CĂ 
corespondentul „Sclnteil"

După cum s-a apreciat Intr-o re
centă ședință a Consiliului pentru 
coordonarea și îndrumarea activității 
de aprovizionare și prestări de ser
vicii către populație, in primul se
mestru al anului unitățile comerciale 
au desfăcut un volum de mărfuri a 
căror valoare depășește cu peste 1,2 
miliarde lei prevederile, urmind ca 
in trimestrul III să fie puse la dispo
ziția populației produse estimate la 
peste 34 miliarde lei.

în cadrul ședinței, au fost dezbă
tute probleme legate de : îmbunătă
țirea aprovizionării cu mobilă, spori
rea producției de articole mărunte și 
de uz gospodăresc, programul elabo-

Cronica
în legătură cu Încetarea din viață 

a tovarășului Miron. Constantinescu, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
președintele Marii Adunări Naționa
le a Republicii Socialiste România, 
pe adresa Biroului M.A.N.- au sosit 
telegrame de condoleanțe semnate 
de Vladimir Bonev, președintele Adu
nării Naționale a Republicii Popu
lare Bulgaria, Hwang Jang Yop, pre
ședintele Adunării Populare Supre
me a R. P. D. Coreene, de secreta
rul general al Camerei Reorezentan- 
ților din India, Abdullah Riazi, pre
ședintele Camerei Reprezentanților 
din Iran, președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular al R. P. Mon
gole, Mohamed Aii Al-Halabi, pre
ședintele Consiliului poporului arab 
sirian. Trung Chiuh. președintele 
Adunării Naționale a R. D. Vietnam. 
Au trimis, de asemenea, telegrame 
de condoleanțe Marii Adunări Na
ționale N. Faddeev, secretar al Con
siliului de Ajutor Economic Reci
proc. Victor Pomes, ambasadorul 
Republicii Uruguay la București, și 
Francis Levasseur, ambasadorul 
Franței.

★
La invitația Mari! Adunări Națio

nale, marți a sosit la București 
Mohammad Isnaeni, vicepreședinte 
al parlamentului indonezian, pre
ședintele general al Partidului de
mocratic indonezian.

Oaspetele a fost Intimpinat de 
Maria Groza, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, și de alte persoa
ne oficiale.

Au fost prezenți D. Mursalim. am
basadorul Republicii Indonezia la 
București, și membri ai ambasadei.

Zilele
Sub auspiciile Consiliului Culturii 

și Educației Socialiste, marți au în
ceput in Capitală Zilele filmului cu
banez. Manifestarea este organizată 
cu prilejul apropiatei sărbători na
ționale a poporului cubanez — cea 
de-a XXI-a aniversare a insurecției 
naționale. La Casa filmului a fost 
prezentată, in spectacol de gală, pro
ducția studiourilor din Cuba „O zi 
de noiembrie".

Au participat Ion Dodu Bălan, 
vicepreședinte al Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste, funcționari

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
DIN .23 IULIE 1974 :

Extragerea I : 45 89 10 27 2 18 13
5 ; Extragerea a Il-a : 65 16 86
67 51 76 3 54 ; Extragerea a 
IlI-a : 75' 21 72 30 4 74 80 23 ; 
Extragerea a IV-a : 38 10 68 9 84 
90 ; Extragerea a V-a : 17 43 61

{ La Combinatul de produse sodice Ocna Mure;

I SPORURI ÎNSEMNATE 
DE PRODUCȚIEl

J La Începutul acestui an, Com- 
ț binatul de produse sodice din 
i Ocna Mureș a înregistrat mari
I restanțe in Îndeplinirea plănu
ia lui de producție. Astfel, la sfîr- 

șitul lunii ianuarie, nu se reali- 
ț zase o producție de 2 400 tone
i sodă calcinată. Colectivul aces-
i tei mari unități industriale a
l luat de îndată ample măsuri
/ pentru recuperarea restanțelor,
) realizarea ritmică a planului
i de producție și depășirea aces-
I tuia.
i — Prin măsurile stabilite —
i ne-a informat inginerul loan
I Ursu, șeful serviciului produc-
l ție — s-a urmărit, In primul

rind, îmbunătățirea aprovizio- 
i nării cu calcar, materia primă
i de bază. De asemenea, s-au
I luat măsuri pentru asigurarea
i funcționării continue a utilaje-
’ lor, reducindu-.se foarte mult
ț numărul Întreruperilor aoci-
Îdentale. A fost extinsă munca 

în acord global, ln secțiile de 
bază : sodă caustică, sodă cal
cinată, carbonat de sodiu, lo- 
nofil. 

blicii Populara Polone, Piotr Jaroire* * 
wiez, va face o vizită oficială de 
prietenie, ln următoarele zile, ln țara 
noastră.

la Invitația C.C. al P.C.R., a efectuai 
o vizită de schimb de experiență ln 
țara noastră.

La tntllnire, desfășurată intr-o at
mosferă caldă, tovărășească, a parti
cipat tovarășul Mlhai Nicolae, mem
bru al C.C. al P.C.R.

rat de Ministerul Industriei Chimica 
și Ministerul Comerțului Interior 
privind creșterea și diversificarea 
producției de cosmetice și a produ
selor chimice de uz casnic, aprovi
zionarea cu rechizite și uniforme șco
lare pentru viitorul an de lnvățămlnt 
și alte probleme.

Consiliul pentru coordonarea și în
drumarea activității de aprovizionare 
și prestări de servicii către popu
lație a analizat, totodată, modul în 
care se realizează planul de investi
ții in domeniul comerțului Interior 
și a adoptat măsurile corespunză
toare pentru accelerarea lucrărilof 
de construcții.

11 e i

filmului cubanez

I
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/VIZITĂ PREȘEDINTELUI REPUI
Convorbiri oficiale

La Palatul Republicii au continuat, 
marți dimineața, convorbirile oficia
le dintre președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu. 

președintele Republicii Sierra 
Leone. Slaka Stevens.

In ultima parte a dialogului, ce! 

doi șefi de stat au reluat examinarea 
posibilităților de amplificare a co
laborării si cooperării bilaterale In 
domenii de Interes reciproc, in fo
losul ambelor țâri si popoare.

Președinții Nicolae Ceaușfljfcu fi 
Slaka Stevena au continuat, de a- 

•emenea. schimbul de vederi privind 
principalele probleme ale actualității 
politice Internationale. reafirmind 
hotărirea României si Republicii 
Sierra Leone de a-șl aduce si in 
viitor o contribuție activă la edifi
carea unei lumi care să asigure tu

turor națiunilor pacea, securitatea, 
dezvoltarea liberă și Independentă pe 
calea progresului economic șl so
cial.

Convorbirile au avut loc intr-o am
biantă de caldă prietenie, de Înțe
legere reciprocă.

In mijlocul oamenilor muncii din Capitală
Dupl Încheierea convorbirilor ofi

ciale la nivel Înalt, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Slaka Stevens 
au vizitat obiective economice, so
ciale și de lnvățămtnt din Capitală. 
In timpul vizitei, cei doi șefi de stat 
au fost Însoțiți de tovarășii Gheor- 
ghe Cioară, primarul general al Ca
pitalei, Constantin Stătescu, secreta
rul Consiliului de Stat, de alte ofi
cialități române ți leonere.

Vizita în cartierul de locuințe Dru
mul Taberei, la întreprinderea „Trico
dava" șl „Semănătoarea"*,  la Institu
tul politehnic a prilejuit înaltului oas
pete din Sierra Leone un nou con
tact nemijlocit cu realitățile Româ
niei socialiste, cu progresul înregis
trat de tara noastră în toate dome
niile vieții economice, sociale și 

. culturale — rod al politicii consec
vente a partidului și statului român 
de dezvoltare multilaterală a patriei 
noastre.

De la Palatul Republicii, coloana 
oficială de mașini se îndreaptă spre 
cartierul Drumul Taberei — ansam
blu arhitectonic al Capitalei con
struit în apropierea unei importante 
platforme industriale. De-a lungul 
traseului, pe marile artere ale Bucu- 
reștiului. mii de cetățeni aplaudă pe 
președinții Nicolae Ceaușescu șl 
Siaka Stevens, ovaționează pentru 
prietenia între poporul român șl po
porul leonez, iși exprimă satisfacția 
și acordul deplin pentru dialogul 
fructuos dintre cei doi șefi de stat, 
menit a da un nou impuls raportu
rilor de colaborare și cooperare din
tre România și Sierra Leone, în fo
losul ambelor popoare, al cauzei În
țelegerii și păcii in lume.

In centrul cartierului Drumul Ta
berei se face un prim popas. Aici, in 
fața unei machete a întregului an
samblu. arhitectul-șef al municipiu
lui, Mircea Dima, prezintă principa
lele etape de dezvoltare a acestei 
zone urbanistice unde locuiesc în pre
zent aproape 200 000 de cetățeni. Re
ține atenția modul cum edilii orașu
lui au găsit cele mai adecvate soluții 
pentru încadrarea in Întregul ansam
blu a blocurilor de locuit, a arterelor 
de circulație, a dotărilor sociale și 
culturale, precum și a zonelor de 
agrement Sint evidențiate apoi me
todele și tehnologiile folosite de con- 
ftructori în ridicarea marilor blocuri 
ale cartierului, înalta lor productivi
tate ce a permis crearea, intr-un 
timp atit de scurt, a unui adevărat 
oraș-satelit al Bucureștiuhii în a- 
ceastă zonă din sud-vestul Capitalei/ 
In continuare, cei doi președinți au 
vizitat raioanele unuia din comple
xele alimentare. Oaspetele a apreciat 
buna aprovizionare, diversitatea și 
calitatea produselor expuse, modul 
tn care se face servirea populației.

După ce sint străbătute rfteva din 
arterele noului cartier — prilej pen
tru oaspeții din Sierra Leone de a 
cunoaște dimensiunile șl varietatea 
arhitectonică a acestui ansamblu ur
banistic — cel doi președinți m 
opresc la fabrica „Tricodava". Intim- 
P’.nati cu căldură de Iuliana Bucur, 
secretar general la Ministerul Indus
triei Ușoare, de membrii conducerii 
Întreprinderii, de numeroși muncitori, 
președinții Nicolae Ceaușescu și Siaka 
Stevens sînt invitați să viziteze u- 
nele secții ale fabricii.

. , In cursul discuției «lnt relevate e 

DECLARAȚIE SOLEMNĂ COMUNĂ
(Urmare din pag. I)

burilor in domeniile științei, învățămîntnlul, culturii, 
artelor și sportului ;

4. Să dezvolte și să aprofundeze legăturile de prie
tenie dintre cele două popoare, printr-o mal bună 
cunoaștere reciprocă a valorilor lor materiale șl spi
rituale și apropierea dintre ele prin cooperarea dintre 
universități și instituții de artă și cultură, schimburi 
de oameni de știință, profesori șl studențl, specialiști 
din domeniile economic, politic șt social, prin alto 
forme de legătură, ca șl prin contacte intre cetățenii 
celor două țări.

n. DECLARA SOLEMN HOTARlREA LOR CO
MUNA DE A PUNE LA BAZA RELAȚIILOR LOR 
BILATERALE. CA ȘI A RELAȚIILOR LOR CU 
TOATE CELELALTE STATE, URMĂTOARELE PRIN
CIPII :

1. Dreptul sacru al fiecărui Btat I» existentă, liber
tate, independentă si suveranitate națională.

2. Dreptul inalienabil al fiecărui popor de a decide 
singur soarta sa șl de a-șl alege și dezvolta liber 
sistemul său politic, economie și social, corespunzător 
voinței și intereselor sale proprii, fără nici un ames
tec din afară.

3. Dreptul suveran. Inalienabil fi imprescriptibil al 
fiecărui stat de a folosi bogățiile sale naturale si toate 
celelalte resurse conform intereselor naționale, fără 
nici un fel de intervenție din exterior, inclusiv dreptul 
fiecărui stat suveran de a dispune de resursele ma
rine situate in limitele jurisdicției sale naționale șl 
de a participa echitabil la exploatarea teritoriilor sub
marine șl a resurselor lor care constituie o avuție 
eomuni a Întregii umanități.

4. Egalitatea deplină in drepturi a tuturor statelor. 
Indiferent de mărime, nivel de dezvoltare și sistemul 
lor politic, economic sau social.

B. Dreptul Inalienabil 'al fiecărui stat de a participa, 
tn condiții de deplină egalitate, la examinare*  șl so
luționarea tuturor problemelor Internaționale de in
teres comun.

e. Dreptul fi Îndatorirea statelor, indiferent de sis
temul lor social șl politic, de a coopera Intre ele, pe 
baze reciproo avantajoase, in toate domeniile de in
teres comun. în scopul menținerii păcii si securității 
internaționale, al favorizării progresului economic șl 
social *1  tuturor națiunilor fi In special al țârilor in 
curs de dezvoltare ; dreptul de necontestat al tuturor 
statelor de a ave*  acces liber 1*  realizările științei •• 
tehnicii moderne.

7. Obligați*  statelor de * nu Interveni, sub nici 
o formă si sub nJci un pretext, tn afacerile Interne 
sau externe ale oricărui alt stat.

8. Obligația statelor de a renunța, in relațiile lor 
Internationale, la folosirea forței sau amenințare*  cu 
folosirea forte! sau la orice fel de constringere sau 
presiune de ordin militar, politic, economic sau de altă 
natură, in orice Împrejurare si sub orice formă, îm
potriva Independenței politice, inviolabilității frontie
relor sau integrității teritoriale a oricărui stat, recu- 
noscindu-se faptul că orice tentativă din partea unul

stat îndreptată împotriva unității naționale sau Inte
grității teritoriale a altul stat constituie o atingere 
gravă adusă păcii șl securității internaționale j regle
mentarea prin mijloace pașnice a tuturor diferendelor 
dintre state este un principiu fundamental care tre
buie să fie respectat.

9. Dreptul inerent al fiecărui stat la autoapărare 
individuală sau colectivă in conformitate cu articolul 
51 al Cartei Națiunilor Unite.

10. îndatorirea fiecărui stat de a-ș! îndeplini eu 
bună credință obligațiile asumate In conformitate cu 
Carta Națiunilor Unite sau decurgind din principiile 
și regulile de drept Internațional general recunoscute 
sau din acorduri internaționale valabile, conform 
acestor principii șl reguli de drept internațional.

în interpretarea si aplicarea lor, aceste principii 
fundamentale ale dreptului internațional sint legate 
intre ele si fiecare principiu trebuie Interpretat In 
contextul celorlalte principii. Ele trebuie să fie res
pectate riguros de către toate statele, in relațiile lor 
reciproce, si nici o violare a unuia dintre aceste prin
cipii nu ar pute*  fi justificată niciodată si in nici • 
împrejurare.

IIL DECLARA HOTARlREA lor COMUNA l

L De a dezvolt*  relațiile de prietenie si cooperare 
cu toate statele, pe b*z*  principiilor cuprinse iu pre
zenta declarație ;

2. De * coopera pentru realizarea de măsuri efl- 
eiente in domeniul dezarmării si In primul rind al 
dezarmării nucleare, pentru crearea de zone denude*-  
rizate In diferite regiuni ale lumii, Însoțite de angaja
mentul ferm al statelor nucleare de a nu folosi ar
mele atomice Împotriva țărilor participante la astfel 
de zone și de a respecta statutul dc denuclearlzara ;

L De a acționa cu hotărire pentru stabilirea șl men
ținerea unei ordini economice si sociale mondiale juste 
sl echitabile, prin Instaurarea unei diviziuni Interna;*  
țlonale a muncii mal raționale, prin normalizarea șl 
expansiunea comerțului, intensificarea cooperării eco
nomice intre toate statele șl prin întărirea indepen
dentei economice a țărilor In curs de dezvoltare, in 
scopul favorizării unei dezvoltări si a unei expansiuni 
susținute si rapide * economiilor lor naționale ;

4. De a coopera pentru Întărirea rolului Organizației 
Națiunilor Unite in menținerea si consolidarea păcii 
Si securității internaționale, dezvoltarea eooper&rll 
intre toate națiunile și promovarea normelor dreptului 
International in relațiile dintre state.

IV. DORIND SA ASIGURI APLICAREA PRINCI
PIILOR ȘI REALIZAREA OBIECTIVELOR CON
ȚINUTE ÎN PREZENȚA DECLARAȚIE. REPUBLICA 
SOCIALISTA ROMANIA ȘI REPUBLICA SIERRA 
LEONE DECLARA VOINȚA LOR COMUNA DE A 
APROFUNDA ȘI LARGI CONSULTĂRILE LOR PE 
CALE DIPLOMATICA NORMALA, PRIN ÎNTÎL- 
NIRI PERIODICE LA DIVERSE NIVELURI.

întocmită la București, la 23 Iulie 1974, |n două 
exemplare, flecare in limbile română si engleză, am
bele texte aviod aceeași valabilitate.

serie de succese obținute de această 
Întreprindere, ce produce actualmen
te 7 milioane bucăți tricotaje pe an, 
din care peste 50 la sută se exportă 
în țări cu Îndelungată tradiție in do
meniul respectiv, cum ar fl S.U.A., 
R.F.G., Canada, U.R.S.S. etc. Preșe
dintele Siaka Stevens se interesează 
de numeroasele aspecte ale muncii, 
de materia primă folosită — în acest 
caz melana și poliesterli de produc
ție internă — de modul cum sint va
lorificate capacitățile productive, de 
calificarea muncitorilor ce deservesc 
mașini de o înaltă productivitate.

Ca de fiecare dată clnd se află în 
mijlocul colectivelor de oameni al 
muncii, și aici, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu poartă un dialog viu asu
pra diferitelor probleme ale produc
ției. ale organizării procesului teh
nologic. ale modulul cum sint înde
pliniți indicatorii de plan. In acest 
cadru, gazdele informează cu satis
facție că, respectind indicațiile date 
de secretarul general al partidului 
cu prilejul ultimei sale vizite în în
treprindere. s-au luat măsuri de fo
losire intensivă a spațiilor de pro
ducție. montindu-se noi utilaje pe 
pasarelele secțiilor care pînă acum 
nu erau utilizate Judicios. Această 
măsură a permis colectivului Bă ob
țină un spor de producție de 10 la 
sută.

In una din secțiile vizitate, tova
rășul Nicolae Ceaușescu se oprește, 
stă de vorbă cu muncitoarea Lucia 
Manolache despre condițiile ei de 
muncă și de viață.

— Vă mulțumim din inimă, tova
rășe secretar general, pentru grija 
De care partidul, dumneavoastră per
sonal o purtați permanent pentru 
îmbunătățirea continuă a condițiilor 
de viață ale tuturor oamenilor mun
cii și. In mod deosebit, pentru cel 
care lucrăm In industria ușoară. Și 
alte muncitoare iși exprimă bucuria 
și mulțumirea pentru faptul că se 
vor număra printre primele catego
rii de muncitori care, vor beneficia 
de retribuțiile mărite, ca urmare a 
hotăririi Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R.

De la „Tricodava" se vizitează apoi 
uzinele „Semănătoarea" — una din 
Importantele unități producătoare de 
utilaje agricole din România — care 
prezintă un deosebit interes pentru 
oaspeți, lntrucit in Sierra Leone a- 
gricultura deține o pondere deosebi
tă in economia generală a țării.

La sosire, cel doi președinți' tint 
întimpinați de loan Avram, minis
trul industriei construcțiilor de ma
șini grele, Vasile Pațica, directorul 
general al Întreprinderii, de mem
bri ai conducerii, de numeroși mun
citori, care le-au făcut o caldă pri
mire. In fața unei machete și a unor 
grafice, înalții oaspeți sînt apoi in
formați de evoluția întreprinderii, de 
specificul producției, de rezultatele 
obținute de acest colectiv. O expo
ziție ad-hoc de mașini agricole șl 
tractoare românești, organizată pe 
platforma din fața sculăriei, com
pletează Imaginea vizitatorilor din 
Sierra Leone asupra posibilităților 
industriei constructoare de mașini 
din tara noastră de a produce o 
gamă variată de mașini agricole de 
Înaltă tehnicitate, care și-au dovedit 
din plin competitivitatea pe piețele 
externe.

Directorul întreprinderii arată ci 
producția de mașini agricole a cres
cut anual In medie cu 22 la Bulă, 
uzina fabriclnd in prezent !*  200 de 
combine autopropulsate „Gloria", ce 
pot fi utilizate la diferite culturi. 
Gazdele subliniază că acest spor de 
producție a fost posibil ca urmare 
a Indicațiilor șl sprijinului primit de 
colectiv din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Și aici, secretarul general al parti
dului se interesează de diferitele as
pecte ale muncii, de procesele teh
nologice, de folosirea spațiului pro
ductiv, recomandă să se acorde o 
atenție mai mare creșterii eficientei 
întregii activități. „Să ridicăm mai 
sus ștacheta producției — spune se
cretarul general. Să ajungeți să fa
bricați 6 000 de asemenea combine pe 
an". în acest cadru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu indică ministrului de re
sort să ia măsuri pentru dezvoltarea 
producției combinelor de mare capa
citate. „Sft pregătiți fabricația ir» 
așa fel, incit, pină la campania vii
toare, să poată fi experimentate 
combinele de mare capacitate pen
tru culesul porumbului".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu sa 
oprește la diferite locuri de muncă, 
Btă de vorbă cu muncitorii, le cere 
părerea asupra recentelor măsuri ce 
au fost adoptate cu privire la ma
jorarea retribuției oamenilor muncii.

„Sintem deosebit de mulțumiți, 
răspunde muncitorul Marin Stroe. 
Vă sintem recunoscători, tovarășe 
secretar general, pentru grija ce 
ne-o purtați și vă asigurăm că vom 
răspunde prin fapte chemării Co
mitetului Executiv de a întări ordi
nea și disciplina, de a obține noi rea
lizări in producție".

Contlnuind dialogul cu factorii de 
conducere ai Ministerului , Industriei 
Construcțiilor de Mașini Grele, to
varășul Nicolae Ceaușescu reco
mandă unele măsuri în vederea creș
terii randamentului, a utilării, a folo
sirii mai judicioase a spațiilor de 
producție. Secretarul general, al 
partidului indică in acest context ca 
in viitor să se acorde atenție fabri
cării unor tipuri de mașini de mare 
randament, specifice culturilor din 
țara noastră.

Intr-una din secțiile vizitate, pe o 
mașină erau înscrise cuvintele : 
„Salut poporului din Sierra Leone". 
Președintele Siaka Stevens remarcă 
cu satisfacție acest semn de priete
nie, se oprește, dă mina cu munci
torii și, ca amintire despre această 
vizită, se fotografiază Împreună cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în mij
locul unul grup de muncitori.

In Încheierea vizitei la uzinele 
„Semănătoarea", tovarășul Nicolae 
Ceaușescu șl președintele Slaka Ste
vens li felicită pe muncitori pentru 
realizările lor, le urează noi succese 
In muncă.

Ultimul obiectiv vizitat a fost Insti
tutul politehnic din București — una 
din instituțiile de invățămînt supe
rior de prestigiu ale țării noastre — 
care a cunoscut o mare dezvoltare în 
ultimii ani șl unde sint pregătite vii
toarele cadre inginerești necesare di
feritelor domenii ale economiei ro
mânești. Rectorul Institutului, Radu 
Voinea, prezintă oaspeților cî- 
teva date despre dezvoltarea in-

atltutulul, • învițămtn tulul In
gineresc din țara noastră, relevă 
importanța pe care statul nostru 
o acordă Instruirii multilaterale 
a studenților. Se arată câ in
stitutul, prin dotările de care 
dispune, asigură pregătirea unul 
număr de 14 000 da studențl. Se 
subliniază, in acest sens, câ, la 
indicațiile date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, procesul de instruire este 
în continuă perfecționare, axindu-se 
tot mai mult pe legarea sa strinsă 
de cercetare și producție. Chiar șl 
acum, cînd anul universitar s-a În
cheiat, cadrele didactice continuă ac
tivitatea fie împreună cu studenții 
aflat! la practică !n întreprinderi, fie 
în laboratoarele șl atelierele institu
tului ; activitatea productivă a ca
drelor didactice și studenților s-a 
materializat in obținerea unei pro
ducții de 48 milioane lei în acest an. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat că este necesar să se intensifice 
această activitate, care trebuie să se 
desfășoare pe baza unul plan de pro
ducție, a unor contracte încheiate cu 
întreprinderile. De asemenea, vizi- 
ttnd clădirea institutului, secretarul 
general al partidului cere să se ac
ționeze cu toată energia pentru 
folosirea cit mai rațională a spatii
lor construite, utilizarea lor in 
scopul producției și învățămlntulvi.

In laboratorul catedrei de energe
tică ee aubliniază un alt aspect Im
portant al modulul de organizare a 
învățămîntului i cooperarea «trinsă 
cu diferitele ministere de resort, 
cooperare menită să asigure un grad 
tot mai Înalt de dotare a laboratoa
relor facultăților, să stimuleze exe
cutarea, în contul acestor dotări, de 
lucrări da cercetare pentru minis
terele respective.

Luîndu-și rămas bun de la gazde, 
președintele Siaka Stevens felicită 
corpul profesoral, iși exprimă admi
rația șl aprecierea pentru succesele 
deosebite pe care tara noastră le-a 
obținut șl în acest domeniu atit de 
important, al formării de cadre cu 
o Înaltă pregătire.

Pe tot parcursul vizitei, cetățenii 
Capitalei au salutat cu multă căi-' 
dură pe președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, si pe președintele Repu
blicii Sierra Leone, dr. Siaka Ste
vens.

(Agerpres)

Semnarea unor 
acorduri de cooperare 

intre România si » 
Republica Sierra Leone

După vizitarea unul complex alimentar din cartierul Drumul''Taberei

Marți după-amiazâ, Ion Pățan, 
viceprlm-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior sl coope
rării economice internaționale, șl 
Francis Misheck Minah, ministrul 
comerțului șl industriei, au semnat 
Acordul privind cooperarea în do
meniul forestier și Acordul de coo
perare In domeniul cercetării geolo
gice, minier, inclusiv zăcăminte de 
argilă, și al explorării șl exploatării 
petroliere Intre Guvernul Republicii 
Socialiste România și Guvernul Re
publicii Sierra Leone.

Ministrul afacerilor externe al 
României, George Macovescu, și mi
nistrul afacerilor externe al Republi
cii Sierra Leone, Desmond E. F. 
Luke, au semnat, în numele guver
nelor țărilor lor. Acordul de colabo
rare culturală șl științifică $i Acor
dul privind desființarea vizelor. La Institutul polltehnlo

In mijlocul muncitorilor de la uzinele „SemOnOtoareq'
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la atena: Forțele armate 
au predat puterea unui 

guvern civil
ATENA 23 — (Corespondentă de la 

I. Badea). La Palatul prezidențial din 
Atena a avut loc, marii, o intilnire 
condusă de președintele Phaidon 
Ghizikis. la care au participat co
mandanți ai armatei și reprezen
tanți ai fostelor partide politice. 
După intilnire, de la președinția 
republicii a fost dat publicității un 
comunicat semnat de generalul 
Fhaidon Ghizikis, președintele Re
publicii Elene. general Grigorios 
Bonanos. șeful statului major ge
neral. generalul Galatsanos. co
mandantul forțelor terestre. ' gene
ralul Papanicolau, comandantul 
forțelor aeriene, și amiralul Ara- 
pakis. comandantul forțelor tnarir 
time. In care se anunță că „GRECIA 
DOBÎNDEȘTE UN GUVERN POLI
TIC".

la nicosia: Glafkos Klerides — 
președinte interimar 

in numele președintelui Makarios
Nicholaos Sampson, șeful juntei mi

litare cipriote, care a organizat lovi
tura de stat, a demisionat, marți, in 
favoarea lui Glafkos Clerides, pre
ședinte al Camerei Reprezentanților 
și lider al comunității greco-cipriote
— anunță postul de radio Nicosia, 
reluat de agențiile internaționale de 
presă. Glafkos Clerides a depus 
marți jurămintul In calitate de pre
ședinte al Ciprului.

Glafkos Clerides a comunicat Or
ganizației Națiunilor Unite că va 
exercita funcția cu titlu interimar — 
a anunțat Ambasada Ciprului la Pa
ris, informează agenția France 
Press e.

★
NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres).

— Secretarul general al Organizației 
Națiunilor Unite. Kurt Waldheim, a 
primit, luni seara, un mesaj din 
partea generalului Prem Chand, co
mandantul forțelor O.N.U. din Cipru, 
In care se arată că „la ora 21,45 — 
ora locală — In întreaga insulă dom
nea calmul, iar încetarea focului ee 
menținea".

NICOSIA 23 (Agerpres). — Gene
ralul Prem Chand, comandantul for
țelor O.N.U. din Cipru, a adresat se
cretarului general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, un raport prin care in
formează Națiunile Unite asupra ac
tualei situații din Cipru. Documentul 
semnalează o reluare relativ slabă a 
luptelor de-a lungul „liniei verzi" din 
Nicosia, marți, in jurul orei prio
rului.

Pe de altă parte, generalul Prem 
Chand și ambasadorul Weckmann 
Munoz, reprezentantul special in Ci
pru al secretarului general al O.N.U., 
au adresat Secretariatului O.N.U. din 
New York o telegramă prin care 
anunță că au primit o comunicare 
telefonică din partea noului pre
ședinte cipriot, Glafkos Clerides. In 
această comunicare, Clerides infor-

azi încep la geneva Negocierile tripartite
Activitate diplomatică in diferite capitale

GENEVA 23 (Agerpres). — Oficialități ale Națiunilor Unite au 
anunțat că negocierile tripartite privind reglementarea situației din 
Cmru urmează să înceapă in Sala Consiliului a Palatului .Națiuni.or 
din Geneva, miercuri, 24 Iulie, ora 13,00 GMT. Conferința tripartita se 
va desfășura Ia nivelul miniștrilor de externe ai țărilor semnatare ale 
acordului din I960 privind statutul Ciprului (U.P.L).

trîvit agenției Associated Press, că 
va avea o nouă întrevedere cu pre
ședintele Makarios.

WASHINGTON. — Președintele 
Ciprului, arhiepiscopul Makarios, a 
avut, luni, la Washington o întreve
dere cu secretarul de stat al Statelor 
Unite, Henry Kissinger. Intr-o de
clarație făcută presei la terminarea 
întrevederii Makarios a caracterizat 
convorbirea drept „constructivă și 
folositoare". El a declarat că Depar
tamentul de Stat sprijină ordinea 
constituțională în Cipru. La rindul 
aău, Henry Kissinger a declarat, po- 

Comunicatul precizează că la în
trunire au luat parte P. Kanello- 
poulos, G. Mavros, S. Markezinis, 
A Novas, P. Garoufalias, S. Stefano
poulos și X. Zolotas, E. Averoff-To- 
sitsas, lideri ai fostelor partide 
Uniunea Națională Radicală (ERE), 
Uniunea de centru și Partidul Pro
gresist,

Președintele Gizikis a telefonat apoi 
fostului premier Constantin Cara- 
manlis. care se afla in exil la' Paris, 
să se Întoarcă în Grecia pentru a 
conduce un guvern de uniune națio
nală. Noul premier desemnat a a- 
nuntat că a acceptat invitația. El a 
plecat ieri seara la Atena, la bordul 
unul avion pus la dispoziție de pre
ședintele Franței, Valăry Giscard 
d'Estaing.

NEW YORK 23 (Agerpres). — în 
cadrul unei conferințe de presă or
ganizate Ia New York, președintele 
legal al Ciprului, arhiepiscopul Ma
karios. a declarat : „Clerides a pre
luat cu acordul meu funcția de pre- 
sedinte-interimar, pină la întoarcerea 
mea. Această decizie este conformă 
cu prevederile constituției Ciprului".

Pe de altă parte, arhiepiscopul 
Makarios a afirmat că a aflat cu sa
tisfacție vestea schimbării regimului 
militar din Grecia — precizează a- 
genția Reuter.

★

mează că a preluat funcțiile de pre
ședinte interimar al Republicii Ci
pru, dind asigurări că dorește să facă 
tot ce-i stă in putință pentru a se 
respecta cu strictețe condițiile acor
dului de încetare a focului.

Glafkos Clerides s-a intilnit. în 
aceeași zi. la Nicosia .cu vicepreșe
dintele Rauf Denktaș. lider al co
munității turco-cipriote din insulă. 
Potrivit postului de radio Nicosia, 
intilnirea. la care au asistat si re
prezentanți ai trupelor O.N.U. din 
Cipru, a fost consacrată analizării 
măsurilor ce trebuie adoptate pentru 
respectarea cu strictețe a acordului 
de încetare a focului.

Trupele O.N.U. din Cipru au pre
luat temporar controlul asupra ae
roportului internațional Nicosia, ca 
urmare a unei „noi și serioase în
călcări a încetării focului în apro
pierea aeroportului" — a anunțat, 
marți după-amiază, un purtător de 
cuvint al Națiunilor Unite. „Aero
portul devine astfel o zonă prote
jată de Națiunile Unite, ceea ce va 
facilita sosirea unor noi întăriri ale 
trupelor O.N.U. din Cipru" — a a- 
dăugat purtătorul de cuvint.

BRUXELLES. —Ministrul de ex
terne britanic, Jamea Callaghan, a 
aosit, luni tears, la Bruxelles, pentru 
a încerca să obțină sprijinul parte
nerilor din C.E.E. față de poziția 
Marii Britanii în ce privește soluțio
narea crizei cipriote.

DECLARAȚIA 
GUVERNULUI ROMÂN— 
DOCUMENT DE LUCRU 

AL CONSILIULUI 
DE SECURITATE

NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres).
— Declarația guvernului român cu 
privire la evenimentele din Cipru a 
fost difuzată luni, ca document ofi
cial de lucru al Consiliului de Secu
ritate al O.N.U., care, după cum s-a 
anunțat, examinează in continuare 
problema cipriotă.

Reprezentantul permanent al Româ
niei Ia Națiunile Unite, ambasadorul 
Ion Datcu, a avut, in aceeași zi, o 
întrevedere cu secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim. El a pre
zentat secretarului general Declara
ția guvernului român cu privire, la 
situația din Cipru. în cursul convor
birii, Kurt Waldheim a apreciat po
zitiv contribuția României, inclusiv 
in cadrul Națiunilor Unite, la efor
turile de salvgardare a suveranității, 
independenței si integrității terito
riale a statului cipriot.

De asemenea, ambasadorul Româ
niei a avut o întrevedere cu pre
ședintele in exercițiu al Consiliului 
de Securitate, ambasadorul Perez 
Cuellar (Peru), în cadrul căreia a 
fost prezentată poziția guvernului 
român in problema cipriotă.

"SĂ FIE RESPECTATE 

PREVEDERILE 
REZOLUȚIEI DE 

ÎNCETARE A FOCULUI"
COMITETUL CENTRAL AL PAR

TIDULUI PROGRESIST AL OAME
NILOR MUNCII DIN CIPRU 
(A.K.E.L.) a dat publicității o de
clarație, in care se subliniază că 
rezoluția Consiliului de Securitate al 
O.N.U. privind încetarea focului- in 
Ciorii este pozitivă și constructivă. 
A.K.E.L. va contribui la traducerea 
ei cit mai grabnic in viață. De ase
menea, C.C. al A.K.E.L. a salutat 
hotăririle guvernelor Turciei și Gre
ciei privind încetarea focului. în do
cument se subliniază că Partidul 
Progresist al oamenilor muncii din 
Cipru va depune toate eforturile 
pentru instaurarea păcii și normali
zarea situației din țară, pentru re
întoarcerea' ei la ordinea de drept 
constituțională.

MINISTERUL AFACERILOR EX
TERNE AL JAPONIEI a dat publi
cității o declarație — transmisă de 
agenția Kyodo — prin care salută 
acordul părților aflate în conflict în 
Cipru privind încetarea focului, in
trată in vigoare la 22 iulie ora 14.00 
G.M.T. Guvernul japonez apelează 
la țările implicate în conflictul din 
Cipru să respecte prevederile rezo
luției Consiliului de Securitate.

REPUBLICA COSTA RICA cere 
reinstaurarea guvernului legal ci
priot in frunte cu președintele Ma
karios — a declarat ministrul costa- 
rican de externe, Gonzalo Facio.

Miniștrii de externe ai celor nouă 
țări membre ale Pieței comune, 
reuniți la Bruxelles, au dat publici
tății o declarație in legătură cu si
tuația din Cipru. In declarație se 
arată că, pornind de la rezoluția 
nr. 353 a Consiliului de Securitate 
privind evenimentele din Cipru, gu
vernele țărilor membre ale Comuni
tății Economice Europene cer părți
lor implicate In conflict să aplice, in 
mod efectiv, incetarea focului, intrată 
în vigoare la 22 iulie, ora 14,00 GMT, 
să coopereze cu forțele Națiunilor 
Unite In exercitarea misiunii aces
tora privind separarea comunităților 
greacă și turcă din insulă, să acțio
neze pentru restabilirea In Cipru a 
ordinii constituționale.

SESIUNEA NOII ADUNĂRI 
fi R. $. F. IUGOSLAVIA

BELGRAD 23. — (Corespondență 
j de la S. Morcovescu). La Belgrad 
1 s-a întrunit, in prima nesiunc, noua 
| Adunare a R. S. F. Iugoslavia. Pe 

li ordLnea de zi a primei ședințe co- 
Hmunc a Consiliului Federal și Con- 
| silfului Republicilor șl Provinciilor 

— cele două camere ale parlamen- 
| tulul iugoslav — s-a aflat evoluția 

situației economice a țării în prima 
jumătate a acestui an. în legătură 
cu aceasta, Berislav Șefer. vicepre
ședinte al Consiliului Executiv Fe- 

Ideral. a prezentat o expunere in care 
a relevat că. In primele luni ale a- 
nului curent, s-a produs o intensifi
care a ritmului de dezvoltare a eco
nomiei. Astfel, față de aceeași pe
rioadă a anului trecut, producția 
globală a crescut cu 10 la sută, cu 
același procent prescind și veniturile 
reale ale salariaților. El a subliniat, 
totodată, că rezultatele obținute în 
prima jumătate a acestui an, clima
tul politic și social general favorabil, 
precum șl hotăririle Congresului al 
X-lea al U.C.I. fac posibil ca anul 
acesta să se obțină noi succese In 
dezvoltarea economică și socială a 
țării.

In cadrul ședinței comune a celor 
două camere, Miloș Minicl, vicepre- 

< ședințe al Consiliului Executiv Fe- 
- dcral. secretar federal pentru aface- 
(rile externe, a informat despre si

tuația din Cipru. El a relevat că ac
tuala criză din Cipru s-a produs da
torită intervenției unor forțe din a- 
fară. Sarcina cea mal urgentă, a su
bliniat el, este ca rezoluția Consi
liului de Securitate al O.N.U. să fie 

ț aplicată in Întregime.
Camerele Adunării iugoslave au 

dezbătut, de asemenea, și au apro
bat o serie de proiecte de legi. A 
fost, totodată, aprobat programul de 
lucru pentru următoarea perioadă de 
un an.

1
Manifestări consacrate 

sărbătorii naționale 
a României

BELGRAD. Expoziția „30 de 
ani de la eliberarea României 
de sub dominația fascistă", inau
gurată acum citeva zile la Mu
zeul revoluției popoarelor si na
ționalităților din Iugoslavia, a 
fost vizitată mărfi de Dusan 
Cikrebici, președintele Consi
liului Executiv al Adunării R.S. 
Serbia, insotit de un grup de 
conducători de partid și de stat 
din această republică iugoslavă. 
Semnind in cartea de onoare a 
expoziției, Dusan Cikrebici a 
relevat că această manifestare 
contribuie la apropierea dintre 
România ți Iugoslavia.

HELSINKI. — Radioteleviziu- 
nea finlandeză a prezentat un 
reportaj realizat de Esko Kitula, 
infățișind pe larg aspecte pri
vind dezvoltarea economică și 
socială a României in ultimii 
ani.

agențiile de presă transmit:
0 delegație a Mișcării Ti

neretului Comunist din 
FrCm|Ur condusă de secretarul ge
neral al organizației, Jean Michel 
Catala. a efectuat o vizită în R.P.D. 
Coreeană, in cursul căreia a fost 
primită de Kim Ir Sen. secretar ge
neral al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea si președinte al R.P.D. 
Coreene.

Sierra Leone și Liberia 
vor crea o uniune vamală 
In vederea dezvoltării cooperării e- 
conomite bilaterale — a anunțat 
I. Koroma, vicepreședinte al Repu
blicii Sierra Leone, la o ședință a 
Comitetului ministerial comun pen
tru problemele cooperării, reunit la 
Freetown. Au fost adoptate mai mul
te rezoluții în legătură cu modali
tățile de extindere a cooperării bi
laterale în domeniile educației, agri
culturii, industriei, comunicațiilor, 
transporturilor și energiei electrice.

Un acord în baza câruîa Ira_ 
nul va oferi Angliei un credit de 1.2 
miliarde dolari a fost semnat la 
Teheran. Suma va fi utilizată de 
firme din industria naționalizată a 
Marii Britanii.

Consiliul Organizației Na
țiunilor Unite pentru Ali
mentație și Agricultură 
(F.A.O.). reunit în sesiune la Roma, 
a adoptat un program destinat com
baterii efectelor penuriei de îngră
șăminte chimice asupra economiei 
țărilor în curs de dezvoltare. Se pre
vede. între altele, crearea unui fond 
comun de Îngrășăminte la constitui
rea căruia pot contribui, in calitate 
de donatori, atît guvernele, cit și 
alte organisme oficiale sau particu
lare.

Plenara C.C. al P.C. 
din Venezuela

CARACAS 23 (Agerpres). — La 
Caracas a avut loc o plenară a C.C. 
al P.C. din Venezuela, la care au 
fost examinate probleme privind si
tuația politică internă, precum și 
probleme legate de pregătirile pen
tru congresul partidului, care ur
mează să aibă loc in luna noiem
brie a.c.

Intr-o declarație făcută presei, Ra- 
dames Larrazabal, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. din Ve
nezuela. a arătat că la plenară au 
fost adoptate o serie dc hotăriri im
portante privind întărirea unității 
tuturor forțelor progresiste si demo
cratice din țară. El a relevat, de a- 
semenea, că partidul comunist spri
jină pașii întreprins! de guvern în 
domeniul apărării bogățiilor națio
nale.

Ziua renașterii Poloniei
RECEPJIE LA VARȘOVIA

VARȘOVIA W — (Coresponden
ți de la Gh. Ciobanul. La Varșo
via a avut loc, marți, o recepție 
oferită de Plotr Jaroszewicz, preșe
dintele Conciliului de Miniștri al 
R. P. Polone, In cinstea delegațiilor 
din țările socialiste Invitate să parti
cipe la manifestările prilejuite de

Conferința pentru securitate și cooperare în Europa

Continentul nostru poate să aducă 
o contribuție proprie la realizarea 

dezarmării generale
Intervenția reprezentantului român

GENEVA 23 (Corespondență de la 
C. Vlad). — In subcomisia militară 
a Conferinței pentru securitate «i 
cooperare In Europa s-au manifestat 
unele tendințe de evitare a formu
lărilor care să menționeze Europa In 
mod expres, sub pretextul că măsu
rile de dezangajare militară și dezar
mare ar avea numai caracter global 
și nu ar putea face obiectul nego
cierilor regionale.

Luind cuvintul, delegatul român, 
menționlnd importanța dezbaterilor 
privind realizarea dezarmării ce se 
desfășoară la O.N.U., precum și in 
alte foruri, a subliniat aportul pe 
care-1 pot avea eforturile depuse in 
această direcție pe plan european, 
întrunite in cadrul Conferinței pen
tru securitate și cooperare în Euro
pa, cele 33 de state europene, S.U.A. 
și Canada — a spus el — pot șl tre

Cuvintarea președintelui Anwar Sadat la aniversarea 
revoluției de la 23 iulie 1952

CAIRO 23 (Corespondență de 
la Nicolae N. Lupu). — Cu pri
lejul celei de-a XXII-a aniversări a 
revoluției de la 23 iulie 1952, care a 
dus la răsturnarea monarhiei și la 
proclamarea republicii, la Cairo a 
avut loc, marți, o reuniune a C.C. al 
Uniunii Socialiste Arabe și a mem
brilor Adunării Poporului, la care a 
luat cuvintul președintele Anwar 
Sadat.

Referindu-.<e la evenimentele din 
iulie 1952, șeful statului egiptean a 
arătat că acestea s-au bucurat de 
sprijinul Întregului popor. El a men
ționat că revoluția a permis Egiptului 
să-și construiască o bază industrială 
puternică, să înfăptuiască reforma 
agrară, să creeze sectorul public al 
economiei și să întreprindă pași im
portanți pe calea progresului și bună
stării poporului.

Guvernul italian * h0,Srn 
gă abroge parțial măsura privind in
stituirea unui depozit bancar fără 
dobindă echivalent cu 50 la sută din 
contravaloarea importurilor la unele 
categorii de produse, instituită la 2 
mai. Noua hotărire se referă la toa
te importurile de produse agricole. 
Totodată, a fost redusă la 25 la sută 
fuma depozitelor obligatorii pentru 
importurile de carne. Pentru cele
lalte importuri hotărirea de la în
ceputul lunii mai rămine valabilă.

Ministrul de finanțe al 
S.U.A. William Simon, a avut, la 
Roma, o întrevedere cu Emilio Co
lombo. ministrul Italian al trezore
riei, In cursul căreia au fost abor
date aspecte ce privesc consecințele 
presiunilor inflaționiste asupra eco
nomiilor țărilor occidentale, criza 
energetică și problema acumulării 
unor cantități masive de „eurodo- 
lari" pe piețele de schimb vest- 
europene.

„Molnia-2".In so-
vletică a fost lansat, marți, un sa
telit de telecomunicații de tipul 
„Molnia-2". Noul satelit va fi folosit 
în cadrul sistemului sovietic de co
municații telefonice și telegrafice 
prin radio la mari distanțe, la re
transmiterea programelor de televi
ziune prin rețeaua „Orbită" și la re
alizarea unor acțiuni de colaborare 
internațională in domeniul telecomu
nicațiilor.

Micii 
ai

Burford este o mică 
așezare din imediata 
apropiere a Oxfordu- 
lui. Căsuțele mici, co
chete, construite din 
cărămidă roșie, con
trastează cu verdele 
crud al pajiștilor și 
crîngurilor din împre
jurimi. In primăvara 
acestui an, conducerea 
școlii din localitate, 
cu asentimentul părin
ților, a hotărit să or
ganizeze pentru elevi 
Q excursie in Româ
nia, „țara despre care 
se vorbește atit de 
mult in lume in zilele 
noastre" — cum spu
nea directorul școlii, 
D. C. Glover. Presti
giul inalt de care se 
bucură țara noastră pe 
plan mondial, realiză
rile poporului ro
mân, conducerea înțe
leaptă a președintelui 
Nicolae Ceaușescu — 

iată coordonatele in
teresului elevilor și 
cadrelor didactice din 
Burford față de Ro
mânia, ne declara dl. 
Glover.

Acțiunea a avut un 
larg ecou. 30 de elevi, 
sub conducerea profe
sorului de istorie E. 
Baxter, au pornit la 
drum. Au vizitat o se
rie de locuri istorice 
și obiective social-cul- 
turale din București, 
Tirgoviște, Curtea de 
Argeș și alte orașe. 
La întoarcere, încin- 
tațl de ceea ce au vă
zut, de ospitalitatea 
poporului român, ele
vii din Burford au 
hotărit să organizeze 
o expoziție despre țara 
noastră. Ei au întoc
mit hărți cu obiective
le vizitate, au expus 
fotografii Infățișind 
peisaje caracteristice

eea de-a 30-a aniversare a Zilei re
nașterii Poloniei.

Printre oaspeți t-a aflat delegația 
Frontului Unității Socialiste din 
România, condusă de Ștefan Voltec, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, vicepreședinte al 
Consiliului Național al F.U.S.

buie să-șl aducă propria lor contri
buție, prin măsuri concrete do dez
angajare militară șl dezarmare — ca 
un aport propriu al acestui continent, 
alături de aportul celorlalte continen
te — la progresul pe calea eliberări! 
lumii de pericolul războiului. Așa 
cum a propus România, la conferin
ță s-ar putea negocia programul com
plex de măsuri efective In Europa.

In același sens s-au pronunțat In 
cuvintul lor și alți vorbitori : dele
gațiile Austriei, Ciprului. Elveției, 
Finlandei, Iugoslaviei și Suediei au 
prezentat și o serie de propuneri 
concrete prin care se recunoaște in
teresul tuturor statelor participante 
în eforturile Îndreptate spre slăbirea 
confruntării militare și promovarea 
dezarmării, destinate să completeze 
destinderea politică In Europa și să 
întărească securitatea lor.

în continuare, președintele egiptean 
s-a referit la evoluția din ultimii ani 
a situației din Orientul Apropiat. în 
context, el a amintit Rezoluția 338 a 
Consiliului de Securitate, din octom
brie 1973, arătind că aceasta subli
niază necesitatea aplicării Rezoluției 
Consiliului de Securitate din noiem
brie 1967 cu privire la situația din 
regiune. Totodată, el a menționat că 
Egiptul acționează, in prezent, pen
tru realizarea coordonării intre toate 
forțele și țările arabe interesate, in
clusiv Iordania, relevind importanța 
acestei coordonări pentru etapa ur
mătoare. Șeful statului egiptean a 
reafirmat, de asemenea, sprijinul 
țării sale pentru dreptul palestlneni- 
lor de a fi reprezentați de propria 
lor organizație.

Purtătorul de cuvint al 
delegației Societății de 
Cruce Roșie din R. P. D. Co- 
reeanâ a anuntat ca> iulie, 
la Panmunjon, urmează să aibă loc 
o nouă intilnire de lucru a repre
zentanților Societăților de Cruce Ro
șie din Nordul și Sudul Coreei.

La Bruxelles , au !nchelati 
marți seara, lucrările Consiliului 
miniștrilor afacerilor externe ai ță
rilor membre ale Pieței comune. 
Reuniunea a fost, in principal, con
sacrată pregătirii negocierilor pre
văzute să aibă loc joi și vineri, la 
Kingston, in Jamaica, cu cele 44 de 
state din Africa și zonele Mării Ca
raibilor și Oceanului Pacific, în ve
derea încheierii de acorduri de coo
perare între acestea și C.E.E. Mi
niștrii s-au consultat asupra dialo
gului cu țările arabe. Reuniunea a 
abordat, de asemenea, probleme ale 
politicii energetice și a căutat o 
formulă de acord asupra raporturi
lor comerciale cu țările din bazinul 
mediteranean.

Potrivit unor statistici 
prezentate Parlamentului de la Delhi 
de către ministrul sănătății, Karan 
Singh, mai mult de 22 000 de per
soane și-au pierdut viața ca urmare 
a unei epidemii de variolă care bin- 
tuie, de la începutul acestui an, in 
diferite state indiene.

ambasadori
prieteniei

ale României, obiecte 
de artizanat, costume 
populare din diverse 
regiuni ale țării noas
tre. Intr-un colț al ex
poziției se aflau tim
bre și citeva monede 
românești.

Cu prilejul deschi
derii expoziției, fieca
re din cei 30 de elevi 
a prezentat cite o com
punere despre Româ
nia. In propoziții sim
ple, dar pline de căl
dură, ei au dat expre
sie admirației pentru 
țara noastră și pentru 
poporul român, dorin
ței de a dezvolta pri
etenia dintre tinerii din 
România și Marea 
Brltanie, afirmindu-se 
ca veritabili „ambasa
dori ai prieteniei".

Nicolae 
PLOPEANU

Londra

• MORSELE PREZIC 
TIMPUL. stat,ll« meteorolo
gice lovletice dih tona arctică 
scrie revista „Sputnik" — sta
bilesc evoluția stratului de 
gheață folosind serviciile mor
selor, care fac „pronosticuri" cu 
3—4 săptămini mai devreme. 
Specialiștii care ștudiazâ siste
matic cu ajutorul aviației starea 
gliețli au fost uimiți de compor
tarea morselor : ele avansează 
uneori pe mari distanțe in in
teriorul „lumii de gheață", deși 
este știut că, de obicei, caută să 
se stabilească in zonele In care 
stratul de gheață nu este prea 
gros, pentru a-și putea procura 
hrana. S-a observat insă că in 
regiunile spre care ele se în
dreaptă are loc, la puțin timp, 
o topire a ghețurilor. După 
toate aparentele, morsele ur
mează curenții calzi, care duc 
cu ei hrana lor preferată — mo- 
luștele. Așadar, dacă serviciile 
de recunoaștere vor să știe ce 
se lntlmplă sub gheață, ele n-au 
decit să urmărească ce fac mor- 
■ele...

• CERCUL VICIOS AL 
POLUĂRII. In JaP°nia'cWar 
șl laptele matern este „poluat" 
cu substanțe chimice toxice. 
Cantitatea de substanțe toxice 
conținută se află chiar peste li
mita admisă. Ministerul Sănătă
ții din Japonia, care a ajuns la 
aceste concluzii în urma unei 
anchete, recomandă mamelor să 
consume cit mai puțin pește, a- 
cesta fiind purtătorul substanțe
lor toxice asimilate din apele 
Infestate in care trăiește.

• RECOLTE BOGATE. 
Bazinul fluviului Haiho, care 
acoperă o întindere de 265 000 
kmp, cuprlnzind, intre altele, 
municipalitățile Pekin și Tiențin 
și cea mal mare parte a pro
vinciei Hopei, este o regiune 
care incă din vechime a fost 
devastată cind de inundații, 
cind de secetă. Timp de cinci 
secole, pină la eliberare, regiu
nea a cunoscut 387 de inundații 
și 407 perioade de secetă. După 
eliberare a început amenajarea 
numeroaselor cursuri de apă din 
bazinul fluviului. Numai in ul
timii 10 ani au fost executate 
lucrări de dragare și adinei te 34 
asemenea cursuri, totallzind 
3 700 km, au fost construite 4 300 
km de diguri principale și peste 
60 000 de poduri, ecluze și varte. 
Ca urmare, in ciuda timpului 
nefavorabil de anul trecut, lo
cuitorii din bazinul fluviului 
Haiho au obținut o recoltă bo
gată de cereale, arahide, bum
bac |i alte culturi.

• PRIMUL PAȘAPORT, 
Cind a sosit duminică pe aero
portul Lod din Tel Aviv și și-a 
prezentat pașaportul, vameșilor 
nu le-a venit să-și creadă ochi
lor. Nu mai văzuseră așa ceva 1 
un pașaport egiptean cu viză în 
regulă de intrare in Israel. La 
mijloc nu era nici o eroare. 
Doamna Senna Hassan, in virstă 
de 28 ani, scriitoare și ziaristă 
egipteană, care pregătește un 
examen de doctorat la Univer
sitatea Harvard (S.U.A.), a so
licitat și a obținut permisiunea 
de a face o călătorie in această 
țară. Scopul : a scrie o carte in 
care să descrie „obiectiv, cum 
ii apare statul Israel, cu lumi
nile și umbrele sale, unei egip
tene", Cartea urmează să apară 
in editura „Random House", 
din New York.

• O CETATE SIDE
RURGICĂ DATIND DE 
1700 DE ANI * f05t desc°- 
perită in Polonia, lingă locali
tatea Opole, in timpul lucrări
lor de terasament pentru con
struirea unei noi centrale elec
trice. O dovadă a vocației side
rurgice a locuitorilor de pe a- 
ceste meleaguri, o constituie 
cuptoarele din argilă folosite 
pentru topirea minereurilor me
talifere. în același timp, arheo
logii au acos la iveală fragmen
te de ceramică cu bogate orna
mentații.

• CAMPIONI LA... TI-

glia) a avut loc recent al doilea 
concurs internațional... de ți
pete. Ciștigătoarea concursului 
— evident, la proba feminină — 
este Margaret Featherstone, 
care a bătut propriul record de 
anul trecut, emițind un țipăt cu 
o intensitate de 109,7 decibeli. 
Cu numai 0,3 decibeli mai puțin 
decit soțul el, care este record
man între bărbați. Acest cuplu 
năstrușnic a fost proclamat „cel 
mai zgomotos din lume".

• EXPONATUL - SUR
PRIZĂ. La Anvers, in Belgia, 
a fost inaugurată o expoziție, 
intitulată simplu, dar grăitor 
„Omul". Rodul unei conlucrări 
între antropologi, biologi, cos- 
xnologl, ecologi, expoziția, ex
trem de vastă, prezintă un ta
blou din cele mai complexe : de 
la apariția și evoluția vieții pa 
pămint pină la aspectele acuta 
ale contemporaneității — ali
mentație, energie, poluare, 
populație. Și un episod semnifi
cativ. La capătul expoziției ae 
află un morman de gunoaie — 
o bicicletă stricată și ruginită, 
un scaun rupt, pahare de car
ton ș.a. Văzîndu-1, un vizitator 
ar fi exclamat : „N-ați putut 
curăța înainte de deschidere ?**  
I s-a arătat însă că grămada da 
resturi face parte din expoziției 
„E un avertisment".
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