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Vizita președintelui Republicii 
Sierra Leone, Siaka Stevens, convorbirile 

cu președintele Nicolae Ceaușescu 
s-au încheiat cu deplin succes

PRIN MUNCA FIECĂRUIA -
LA PROSPERITATEA TUTUROR

La chemarea Comitetului Executiv, organizațiile de partid intensified 
activitatea politico-educativă pentru mobilizarea oamenilor muncii 

la valorificarea din plin a rezervelor economiei naționale
In fabrici, uzine și combinate, pe șantiere, în între

prinderile din toate ramurile economiei naționale, in 
cooperativele agricole de producție, in rândurile învă
țătorilor sau studențimii, aie militarilor, ca și ale altor 
categorii de oameni ai muncii, recentele măsuri 
stabilite de Comitetul Executiv al C.C, al P.C.R.. la 
inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu. privind ma- 
iorarea eșalonata a retribuției personalului din unele 
ramuri și sectoare de activitate, au fost intimpinale 
nu numai cu profundă satisfacție și bucurie, ei — 
așa cum a intrat In tradiția clasei muncitoare, a po
porului nostru, in anii socialismului — și printr-o îm
pletire a sentimentelor de vie recunoștință cu hotărirea 
fermă de mobilizare a tuturor forțelor creatoare pentru 
obținerea de noi succese in înfăptuirea politicii parti
dului de dezvoltare intensă a economiei naționale, baza 
ridicării nivelului de trai al tuturor celor ce muncesc.

In acest sens s-a afirmat viguros voința de a asigu
ra nu numai îndeplinirea riguroasă a sarcinilor de dan 
i a angajamentelor luate in întrecerea socialistă, ci 
de a devansa realizarea lor. a găsi rse si po-
sibilităti de depășire a sarcinilor cantitative și calita
tive ale planului, de transpunere m viață mai devreme a 
obiectivelor stabilite in întrecere, de a munci mai bine, 
mai reoede. mai economic. Desigur, acum este esen
țial ca acest elan patriotic, aceste însuflețite manifes
tări — exoresie a înaltei conștiințe socialiste a oame
nilor muncii — să se materializeze în rezultate efec
tive. In Drogrese substanțiale in dezvoltarea economiei 
naționale, ia toate compartimentele vieții sociale. D“ 
p i datoria organizațiilor de partid de a acționa si 
mai acth ca factor politic dinamizator al fiecărui co
lectiv de muncă.

Exoenenta demonstrează convingător că atunci cind. 
p-intr-o temeinică muncă politico-educa-ivă. se ași- 
g <ră I .teieserea temeinică a importantei si motiva
țiilor măgurilor adoDtate de oartid. a sarcinilor care 
decurg din ele. activitatea oamenilor oentru îndepli
nirea lor devine si mai rodnică. Iată de ce prima în
datorire a organizațiilor de partid este de a asigura 
Înrădăcinarea, adincâ si clară, in conștiința maselor 
largi a adevărului fundamental că. in condițiile socia
lismului. singura temelie trainică a bunăstării poporu
lui este progresul multilateral al economiei naționale, 
creșterea avuției obștești.

Organele si organizațiile de partid, de sindicat. 
V.T.C. si de femei trebuie să ia măsurile necesare in 
vederea cunoașterii temeinice de întregul popor a con
ținutului și importantei hotăririlor privind majorarea 
retribuției oamenilor muncii — măsuri a căror înfăp
tuire este nemijlocit legată de îndeplinirea exemplară 
& planului de stat, de asigurarea mijloacelor finan
ciare și materiale necesare dezvoltării continue a eco
nomiei naționale, de creșterea mai rapidă a producti
vității muncii, reducerea cheltuielilor de producție și 
circulație. îmbunătățirea continuă a calității produse
lor. organizarea mai bună a producției și a muncii. 
Întărirea ordinii și disciplinei, sporirea răspunderii 
fiecărui om al muncii in îndeplinirea exemplară a în
datoririlor ce-i revin la locui său de producție, reali
zarea și depășirea beneficiilor planificate, ridicarea 
eficientei întregii activități economice.

In concordanță cu această cerință, comitetele jude
țene de partid au obligația ca. pe baza programelor de 
măsuri anume elaborate, să organizeze instruirea te
meinică a activului de partid, de stat și al organiza
țiilor de masă din județe, municipii, orașe si comune 
asupra importantei măsurilor adoptate de conducerea 
partidului privind creșterea eșalonată a retribuției oa
menilor muncii. Bineînțeles, organizațiile de partid 
nu pot și nu trebuie să se limiteze la o sim
plă activitate de informare, de popularizare șl 
explicare a importanței hotăririlor adoptate de 
conducerea partidului. Ca o ex'presie a rolului 
conducător în unitatea respectivă, ele sint che
mate să ajute la precizarea sarcinilor practice care

(Continuare In pag. a Il-a)

Baze ferme și noi orizonturi pentru adincirea conlucrării fructuoasa 
dintre cele două țări, in interesul reciproc, al cauzei păcii 

și ințelegerii internaționale

„întreaga politică a partidului, esența societății 
socialiste pe care o edificăm, este bunăstarea și fericirea 
omului. Tot ceea ce facem este chemat să asigure popo
rului condiții din ce in ce mai bune de viață. Pentru 
aceasta trebuie să înțelegem că depinde de noi, de 
fiecare, la locul său de munca, de a realiza și in această 
direcție mai mult, contribuind la creșterea producției 
de bunuri materiale, la sporirea avuției naționale 
in general"

NICOLAE CEAUȘESCU

„Partidului, profunda noastră gratitudine"; „Datoria noastră de conștiință ne 
obligă să lucrăm mai productiv, mai economic, mai eficient"; „Sporind avuția națională, 
consolidăm măsurile de ridicare a bunăstării poporului" — aceste gînduri și angaja
mente sînt vibrant exprimate în mesajele care continuă să sosească din întreaga țară 
pe adresa tovarășului Nicolae Ceaușescu, a C. C. al P. C. R.

(In pagina a lll-a)

Miercuri dimineața s-a încheiat 
vizita oficială întreprinsă în țara 
noastră de președintele Republicii 
Sierra Leone, dr. Siaka Stevens, la 
invitația -președintelui Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu.

De la reședința oficială, președin
tele Siaka Stevens a fost însoțit d« 
președintele Nicolae Ceaușescu.

Aeroportul Otopeni era pavoazat 
sărbătorește. Pe frontispiciul salonu
lui oficial se aflau portretele celor 
doi președinți. încadrate de drapelele 
de stat ale României și Republicii 
Sierra Leone.

Pe mari panouri sînt înscrise ură
rile „Să se dezvolte și să se întă
rească prietenia și colaborarea între 
popoarele Republicii Socialiste 
România și Republicii Sierra Leo
ne !“, „Trăiască pacea și prietenia 
intre popoare !“.

La sosirea la aeroport, președinții

Nicolae Ceaușescu și Siaka Stevens 
sint salutați cu multă căldură de 
numeroși locuitori ai Capitalei ve- 
niți aici pentru a ura drum bun so
lilor puporulur dir. Sivria'Lvune.

în continuare are loc ceremonia 
oficială. O gardă militară prezintă 
onorul. Se intonează imnurile de

r (Continuare in pag. a V-a)

• Acord general de colaborare 
între România și Sierra Leone 

® Comunicat comun
IN PAGINA A V-A

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a primit pe ambasadorul R. P. Bulgaria

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, miercuri

după-amiază, pe Spas Gospodov, 
ambasadorul Republicii Populare 
Bulgaria in țara noastră, la cererea 
acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, tovărășească.

Strîngerea 
și depozitarea 

furajelor - 
o lucrare de 
mare urgență

IN PAGINA A IV-A

Industria județului Suceava

CU PLANUL PE 7 LUNI ÎNDEPLINIT
SUCEAVA (Corespondentul 

„Scinteii", Gheorghe Paras- 
can). — Angajați plenar in 
marea întrecere socialistă pen
tru îndeplinirea, potrivit anga
jamentului luat, a prevederilor 
de plan pe 4 ani ai cincinalului 
piuă la 23 Augusț. comuniștii, 
toți oamenii muncii din indus
tria județului Suceava rapor
tează obținerea unui nou și re
marcabil succes ; realizarea sar
cinilor de producție pe primele 
7 luni ale anului cu 9 zile mai 
devreme. Pe această bază, pînă 
la sfirșltul acestei luni, industria 
județului va obține o produc’;-1 
suplimentară in valoare de 210 
milioane lei. In importantul 
spor de producție se regăsesc 
eforturile minerilor de la Ex
ploatarea Vatra Dornei, care

vor livra in blus economiei 1 025 
tone minereu de mangart mar
fă. ale metalurgiștilor de la 
Întreprinderea mecanică din 
Suceava, precum și ale colecîi- 
vului de la întreprinderea de 
utilaje și piese de schimb ș.a. 
Potrivit preliminărilor, demnă 
de menționat este și depășirea 
cu 1 035 tone a producției de 
mașini și utilaje pentru indus
tria lemnului ; se vor mai da 
in plus 22 000 metri cubi .lemn 
de celuloză și 13 000 metri cubi 
cherestea rușinoase. aproape 
4 400 tone plăci aglomerate din 
lemn. 3 300 mp parchete și 5 700 
mp binale, mobilă in valoare de 
16 milioane Ici, precum și im
portante cantități de conserve 
din carne, legume și fructe.

PESTE PLAN:

38 000 TONE COCS
Cocsarii au încheiat bilanțul 

pe primul semestru al anului cu 
o producție suplimentară de 
38 000 tone cocs metalurgic pen
tru furnale. Succese pe linia 
sporirii și îmbunătățirii calității 
acestui important agent termic 
de bază in elaborarea metalului 
au obținut colectivele de la Ga
lați, Hunedoara și Călan. La 
Hunedoara, de pildă, la aceri 
produs a fost îndeplinit și depă
șit angajamentul anual asumat 
în marea întrecere socialistă. 
Totodată, aici s-a realizat o e- 
conomie la consumul specific de 
cărbune de 15 kg pe tona de 
cocs produsă, concomitent cu 
ridicarea calității cocsului.



PAGINA 2 SClNTEIA — joi 25 iulie 1974

De la satisfacția si însuflețirea generală-la mișcare de masa
Trei tute ori doisprezece. 

Dună cum ne InwedtnteRzâ specia- 
1 știi, cea mal mare secție de ferii 
d tară *e  construiește pe olatfor- 
ma industriali de la Rm. Vtlcea. Un 
titlu de mJndrie pentru constructorii 
fi mentor: i de atei, despre ale căror 
performante s-n scris nu o dată In 
7 are... Ic i Insă, cu toate că in fila 
tmărită nu era consemnată anume 
întreprinderea lor. constructorii s-au 
adunat cu un interes aperte In ju
rul panourilor de la poartă, unde fil

ate ziarele cu Decretul 
lorarea retribuției perso- 
unele ramuri si sectoare 

c. Unul dintre el. Mircea 
si-a manifestat bucuria 
e : ..Vedeți, azi scrie des- 

toate ziarele Si ne-a 
....................ărind cu degetul ne co
loana proaspăta, rubrica din tabel 
rezervată constructorilor... Prețuind 
ideea acestui sintem cineva, be- 
tonistul Tudor Piușescu i-a dat o 
ilustrare concretă : ..Care va să 
zică, de la 1 august eu o să clștig 
In plus peste 300 de lei pe lună. 
Trei sute cri doisprezece..."

Asemenea gindurl și asemenea 
calcule și-au făcut ieri, la fel ca 
oamenii muncii din Întreaga tară, 
toti constructorii celei mai mari 
forje d:n România. Dar nu numai 
asemenea calcule. Din prima clipă 
a intilnirii cu prevederile decre
tului. ci au început să facă si alte 
socoteli — să calculeze si mijloacele 
prin care ar putea răspunde cit mai 
bine grijii partidului fată de bună
starea oamenilor muncii. Ne-au vor
bit despre aceasta lăcătușii conduși 
de tinârul Lupu Petre („Lucrăm la 
Închiderea halei ; o vom termina In 
ritm rapid") ; ne-au vorbit fierarii- 
betonisti din echipa lui Constantin 
Mirescu (..Armăturile pentru cuva 
acestui ciocan de 5 000 kgf le vom 
Înălța mult mai repede decit este 
prevăzut.. încă n-am precizat exact 
cu cit, dar știm că va fi mai repede* 1). 
Alții insă, la alte obiective, chiar au 
calculat. De pildă, maistrul Con
stantin Mihalcea ne-a spus : „Băieții 
lu. Mirescu au redus timpul de exe
cuție a armăturilor la fundația unul 
alt ciocan cu 3 zile. Acum — ce cre
deți ? — mi-au spus că pir.ă slmbătă, 
deci cu 5 zile mai repede, să... le caut 
altă lucrare, că pe aceasta o vor ter
mina".

„Iar acesta este numai unul din 
locurile noastre de muncă — ne spu
ne ing. Gheorghe Ciocoiu. șeful șan
tierului 3 T.C.I. Govora — dar el re
flectă starea de spirit a întregului 
colectiv. Calculele unui om. ale unei 
echipe, reflectă calculele făcute la 
nivelul întregului șantier. Iată. la 
începutul anului, muncitorii noștri 
au hotărit ca crima linie tehnologică 
a secției de forjă să fie dată în func
țiune cu un an mai devreme, adică 
în loc de trimestrul IV 1975, în tri
mestrul IV a.c. Ei bine, lncepînd de 
ieri dimineață s-a schimbat si acest 
termen : prima capacitate a secției 
va intra in exploatare cu Încă un 
trimestru mai devreme. Acesta « 
fost primul răspuns al constructori
lor noștri La importantele măsuri

„Așa vom răspunde-cu cinste-chemării partidului"
„Noul nostru 
angajament"

întregul colectiv da muncă al În
treprinderii noastre a primit cu vie 
satisfacție si profundă recunoștință 
măsurile de majorare a retribuției 
oamenilor muncii. Confirmare eloc
ventă a permanentei griji pentru 
creșterea nivelului de trai al între
gului popor, ce stă la baza întregii 
politici a P.C.R.. hotărirea de ma
jorare a retribuției tarifare a declan
șat in colectivul nostru noi energii 
creatoare, fiecare om fiind hotărit 
să nu-și precupețească eforturile 
pentru a contribui direct la creș
terea si mai rapidă a volumului de 
produse pe care le fabrică unita
tea. Cei 40 de trefilatori din echi
pa ce-o conduc s-au angajat In u- 
nanimitate să acționeze cu hotărire 
pentru exploatarea rațională a uti
lajelor. Întreținerea în perfectă sta
re de funcțiune a lor. astfel ca. pa
ralel cu organizarea mai bună a ac
tivității fiecărui loc de muncă, pină 
la 23 August — ziua celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării pa
triei — echipa să obțină peste sar
cinile planificate 100 tone sirmă 
trasă.

Gheorqhe BĂNCILĂ 
șef ech>pâ in secția trefilare 
a Întreprinderii de sirmâ 
și produse de sirmâ din Buzâu

„Muncind mai bine, 
vom trăi mai bine"

Noile măsuri privind creșterea ve
niturilor celor ce muncesc In agri
cultură constituie o nouă confirmare 
a grijii permanenta pe care ne-o 

Luata da partid". Așadar, prin» 
răspuns : un trimestru ebtlgai In 
bătălia constructivă.

„Pas cu dreptul, tine
rețe, pe drumul vieții șl al 
mundi !" Sint cuvintele pe care 
le-am putea tnacrle — ca deviză — 
pe frontispiciul atelierului de InstalR- 
t:-locomotive Diesel hidraulice al 
întreprinderii „16 Februarie" din 
Cluj. Pentru că aici oamenii slnt 
tineri. De pildă, din cel 18 membri 
ai grupei conduse de Dorcl Vialcu,
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14 sint tineri, cu numai un an-dol 
vechime In meserie. Iar unde este 
tinerețe, totul se petrece rapid. De 
pildă, nici n-am apucat să deschi
dem carnetul de reporter, că tînărul 
Vaslle Popa s-a și grăbit să ne co
munice : „3 480 de lei 1 Atît voi ciș- 
tiga eu In plus lntr-un an. Și la fel 
ca mine și alții : Costică Suvagău, 
Vaslle Nuțu, ceilalți. Intr-un cinci
nal. asta înseamnă, de fiecare, cite 
17 400 lei, dar calculul este inexact, 
căci pină atunci ne crește și cate
goria...

După cum se vede, cine e tînăr nu 
gîndește numai rapid, ci și departe 
in timp. Totuși, să răminem la ziua 
de azi. „Azi, continuă tlnărul inter
locutor, am hotărit ca de-acum în
colo să depășim cu cel puțin 20 la 
sută sarcinile de plan, în fiecare zi. 
In timpul liber vom colecta fier 
vechi, deșeuri de hirtie, vom lucra 
la autoutilări. la construcții, că pen
tru noi lucrăm..."

Acest „pentru noi", rostit cu min
drie. are aici, la întreprinderea clu
jeană, ca în atitea alte locuri din 
tară, acoperirea concretă, etalată în 
spațiu, a construcțiilor destinate ti
neretului. De pildă, capacitatea că
minului și creșei s-a dublat : peste 
citeva zile se va da In funcțiune o 
nouă cantină cu 600 locuri ; in aces
te zile începe construcția unui cămin 
pentru nefamiliști cu 320 locuri ; 
s-au dat in folosință noi baze 
și terenuri sportive ; vor apă
rea altele, amenajate .prin munca 
patriotică a tineretului. „Toate aces- 

poartă partidul. O spun deschis — ne 
umple inimile de bucurie. întotdeau
na ni s-a arătat că răsplata va fi pe 
măsura eforturilor muncii noastre. 
Si iată că faptele so confirmă. Noi 
aveam planificat, anul acesta, ca re
tribuție minimă garantată 24,75 lei. 
Vom primi însă 35 lei. Cu 10 lei mal 
mult. Dar ca să se poată acorda a- 
ceastâ retribuție, se cere ca și pro
ducția să crească in mod corespun
zător. Sintem, deci, conștienți că 
muncind mai bine vom trăi mai bine. 
Iată de ce asigurăm conducerea par
tidului. personal pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că vom face tot mai mult 
pentru sporirea recoltelor la hectar. 
Fapte ? Zilele trecute am cules 15 
tone de tomate timpurii pentru ex
port. Cu mult mai mult decit ne' gin- 
disem inițial. Peste prevederi sint și 
r- coltele din solarii. In loc de 140 000 
lei. cit ne gindeam că putem obține, 
ani realizat 185 000 lei venit supli
mentar. Ne-am organizat mai bine 
munca, am îngrijit mai bine plantele, 
si pămintul nu s-a zgircit cu răspla
ta. Vom face totul pentru a obține 
venituri mult mai mari. Este spre 
binele, nostru, al tuturor.

Gheorqhe ȚIGĂNUȘ 
șeful fermei legumicole nr. 1, 
cooperativa agricolâ 
de producție Tichileștl-Brăila

„Dubla bucurie"
Pot spune că m-am bucurat de 

două ori cind am luat cunoștință de 
noile măsuri privind mărirea retri
buției : odată pentru mine, munci
toare de aproape 25 de ani în aceas
tă mare uzină constructoare de ma
șini, și odală pentru fiica mea. An
gela, care, de curind. a intrat șl ea, 
tot ca sudoriță, In rlndurile colecti
vului de la „Independența". Pentru 

tea, ne «pune Vaslle Prlpon, secre
tarul comitetului de partid, ae adau
gă celor 520 000 de lei lunar pe care 
li vor primi In plus muncitorii în
treprinderii noastre". Iar lng. Victor 
Fotcscu, directorul Întreprinderii, n- 
daugă : „La toate acestea muncitorii 
noștri slnt hotftrițl să răspundă prin 
fapte pe măsură. Mal ales că avem 
de îndeplinit un angajament de o- 
noare asumat în fața secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, la 16 februarie 1973, cu 
ocazia decorării întreprinderii noas
tre cu Ordinul muncii clasa I : în
deplinirea cincinalului In 4 ani. Ne 

vom tine de cuvînt. Cincinalul va fi 
Îndeplinit la 30 decembrie I"

Un nou proverb : „Omul 
bucuros se școala mal de- 
VrCmC". Miercuri, 24 iulie 1974. 
Orele 13. Iată-ne în perimetrul „im
periului alb“ al Brăilei — Combina
tul de celuloză și hirtie. împreună 
cu Gheorghe Cosiin. președintele co
mitetului sindicatului din combinat, 
ne deplasăm la secția celuloză, pa- 
petărie și hirtie. Întrebăm : „Cum 
a început azi ziua de lucru ?" Ni se 
răspunde : „Cum să înceapă ? Cu... 
tramvaiele goale. Noi venim de obi
cei la lucru cu un sfert de oră înain
te de Începerea programului. Ei bine, 
astăzi, majoritatea muncitorilor au 
intrat pe porțile combinatului cu o 
jumătate și chiar cu o oră mai de
vreme de preluarea schimbului. In
cit in jurul orei șapte tramvaiele 
circulau ^pre noi aproape goale. Să 
vezi șl să nu crezi 1"

Cel care ne spune povestea tram
vaielor — de unde ne vine și ideea 
unui nou proverb — este operatorul 
chimist Petrică Moise, 23 de ani, că
sătorit, tatăl unei fetițe de trei luni, 
care, în continuare, ne explică : „De 
ce această grabă ? Pentru că fiecare 
a ținut să-și intilnească tovarășii mal 
devreme. Desigur, spre a comenta 
evenimentul, dar și spre a-și organi
za lucrul mai bine, spre a elimina 
timpii morți... Este răspunsul' nostru 
la grija permanentă pe care o poartă 

fiecare dintre noi se prevăd sporuri 
bănești însemnate — circa 300 de 
lei lunar — care se vor resimți din 
plin in bugetul" familiei noastre. Este 
acesta încă un motiv In plus să 
manifestăm Întreaga noastră recu
noștință pentru politica înțeleaptă a 
partidului care, prin tot ceea ce în
treprinde. dovedește că urmărește un 
singur țel fundamental — creșterea 
bunăstării oamenilor muncii. De-a 
lungul anilor, m-am putut convinge 
că sporirea rapidă a producției șl 
productivității muncii, reducerea pre
țului de cost, creșterea beneficiilor 
constituie baza trainică pentru creș
terea veniturilor noastre bănești, a 
nivelului de trai în general. Tocmai 
de aceea socotesc că acum, cind 
partidul inițiază noi măsuri de creș
tere a nivelului de trai al oamenilor 
muncii, este datoria noastră să par
ticipăm creator la perfecționarea pro
ducției, la creșterea eficientei ei e- 
conomice. să stăruim și mal mult 
pentru instaurarea ordinii și disci
plinei în toate compartimentele ac
tivității productive. Numai acționind 
astfel putem spune că am dat de
plină măsură recunoștinței noastre 
fată de grija pe care partidul o 
poartă oamenilor muncii.

Fleischer ERIKA
6udor la întreprinderea 
„Independența" Sibiu

„Ne onorează atenția 
pentru slujitorii școlii"

Pentru fiecare slujitor al scoli1, 
noile măsuri privitoare la majorarea 
retribuției cadrelor didactice din ln- 
vătămîntul primar sint un prilej de 
profundă satisfacție. Ne bucurăm 

partidul bunăstării oamenilor mun
cii... Despre asta vorbim cu toții. 
Vorbim și despre faptul că retribu
țiile sint acum mai echitabile, căci 
se face o distincție mal clară, mat 
stimulatoare Intre munca calificată șl 
cea necalificată".

Constantin Stănceanu, da curind 
angajat, aduce ca argument propriul 
său caz : „Vă apun sincer, acum cind 
venitul minim va fl de 1 385 de lei, 
față de 1 070 de lei, mă simt obligat 
6ă caut, să fac tot ca pot ca să lu
crez ei mal bine". Dar nu nu
mai tinerii aînt satisfăcut!. „Să 
luăm drept exemplu pe opera

torul chimist Iancu Popa t lut 
ii crește retribuția, iar fiului lui il 
sporește bursa la facultate. Să-1 fi 
văzut astăzi dimineață. Spunea tot 
timpul : «Șl eu, și băiatul 1 Bucurie 
dublă-. Asta înseamnă și obligații 
noi, a adăugat el, mai mult simț 
de răspundere decit pină acum, deși 
sintem fruntași pe Întreprindere. 
Concret : angajamentul anual al 
secției prevedea 500 de tone de 
hirtie peste plan ; am realizat pină 
astăzi 866 de tone ; ne vom strădui 
să facem și mai mult. Șl vom face".

Gaudeamus! Cuv,n,u' bucu- 
rlei studențești a răsunat în aceste 
zile, ca în toate cetățile de carte ale 
țării, și in Bănia universitară a 
Craiovei. L-au gindit. l-au simțit, 
l-au rostit mii de viitori medici și 
agronomi, chimiști și electrotehni- 
cieni, profesori și economiști. Iată 
ce ne-a mărturisit. In pauza dintre 
două zile de practică, ca un mesa
ger al colegilor lui, Gheorghe Iacob, 
student în anul IV al Facultății de 
agronomie : „In cei trei ani de fa
cultate am beneficiat de cite o 
bursă de 470 lei. Ce înseamnă acum 
această majorare ? înseamnă pentru 
mine condiții șl mai bune de viață, 
de pregătire pentru meseria aleasă ; 
îmi place munca la țară și vreau să 
lucrez chiar in comuna Grindeni, 
aici in județ, de unde se trag 
toți al noștri. Șl mai Însemnă 
ceva : un imbold în muncă, un sti
mulent pentru intensificarea efortu
rilor noastre de a ne Însuși cit mal 

din Inimă că. la nivelul cel mal 
înalt, societatea apreciază munca 
acelora care așează prima cărămidă 
la edificiul complex al personalității 
fiecărui cetățean al țării, care Îndru
mă primii pași ai celor mai tineri 
membri ai societății pe drumul în
vățăturii. al muncii, al omeniei. 
Aprobăm cu satisfacție faptul că re
tribuția crește in raport cu pregătirea 
și competența profesională, precum 
și măsura de a se acorda o creștere 
mai importantă retribuției tinerelor 
cadre didactice aflate la Începutul 
activității lor la catedră. Sint măsuri 
de bun augur pentru anul școlar pe 
care-1 vom începe nu poște mult 
timp. încurajați de prețuirea ce ni 
se acordă, vom porni la muncă plini 
de însuflețire, cu hotărirea fermă de 
a transpune In viată politica partidu
lui in domeniul lnvățămîntului, de a 
pregăti și *educa  tlnăra generație In 
spiritul înaltelor idealuri ale socie- 

• Dufă Constantin, muncitor. întreprinderea 
mecanică de material rulant „Grivița Roșie" din Bucu
rești :

„însuflețit de noile măsuri pentru ridicarea retri
buției, colectivul secției montai a hotărit astăzi să 
preia execuția pină la 23 August 1974 a unor lucrări 
de investiții de 1.5 milioane lei, destinate creării de 
noi capacități de producție. Prin mal buna utilizare 
a metalului, consumul judicios de energie electrica, 
scăderea cheltuielilor de producție, vom realiza pină 
la 23 August angajamentul anual de economii".

• Adam Sarageana și Dumttriu Deliu, șefi 
de echipă montaj, secția utilaj complex — întreprin
derea „1 Mai“-Ploiești :

„Avem in fază de montaj procesorul de benzi — un 
utilaj gigant, de Înaltă tehnicitate, așteptat de către 
Combinatul siderurgic de la Galați. Din motive de 
ordin organizatoric și tehnologic, livrarea Iul către 
beneficiar a fost lntirziată cu o lună. Ne angajăm 
ca. lucrind cu maximum de randament, folosind in-

tens fiecare minut, să terminăm montajul si probele 
necesare, in așa fel incit, pină la sflrșitul lunii iulie, 
agregatul să poată fi livrat beneficiarilor noștri din 
Galati".

• Gheorghe Moraru, mecanic atelier la S.M.A. 
Valul Iul Traian :

„In acest an. noi, mecanizatorii de la S.M.A. Valul 
Iui Traian, județul Constanța, ne-am angajat să ob
ținem venituri suplimentare de 775 000 lei si să redu
cem cheltuielile de producție cu 92 000 lei. Prevede
rile recentului decret constituie pentru noi un imbold 
pentru o sporire mal accentuată a eficienței activi
tății economice. De aceea, ne angajăm ca. prin 
scurtarea ciclului de reparații Ia tractoare, executarea 
unor lucrări de bună calitate, mărirea numărului de 
repere recondiționate In atelier, să ne aducem, alături 
de mecanizatori, contribuția la obținerea unor venituri 
suplimentare de aproape un milion lei b! reducerea 
cheltuielilor de producție cu 107 000 lei".

temalnlo cunoștințele necesare în 
producție. Ne aflăm în preajma ce
lei de-a XXX-a aniversări a Eliberă
rii — ei este firesc ca noi tinerii să 
ne gtndlni la tot ce s-a făcut în 
aceste trei decenii pentru tineret — 
și. totodată, să ne gindim la felul 
cum răspundem noi acestei griji a 
partidului, adică la felul cum ne 
vom face datoria. Ca fii al patriei, 
ca specialiști ai unei societăți socia
liste. Dacă ar ft să sintetizez In
tr-un singur cuvlnt tot ce simțim 
noi studenții In aceste zile, aș spu
ne atit : „Răspundere 1"

Pretutindeni — planuri 
ds viitor. piids, i« ciubui 
cooperativei agricole de producție 
din Seculenl, județul Neamț, unde 
l-am găsit pe Vaslle Ungurcanu, șe
ful fermei zootehnice, expllclnd to
varășilor Iul de muncă, In mod con
cret, Însemnătatea prevederilor de
cretului privitor la majorarea veni
turilor garantate, pentru creșterea 
nivelului de trai al țărănimii coo
peratiste : „Eu. de pildă, voi bene
ficia de un venit garantat lunar cu 
200 lei mai mult decit pină acum. 
Dacă la aceasta mai adăugăm și re
tribuția majorată de care va benefi
cia soția, care lucrează In lnvătă- 
mint, precum și menținerea aloca
ției pentru copil, vedem că familia 
mea va realiza un venit lunar de 
peste 3 500 de lei. Calcule similare 
sint valabile șl pentru multi alțl 
tovarăși de muncă — Gheorghe Cio- 
banu. Gheorghe Moroșan, Gheorghe 
Cazacu. Costică Nechita și mulți 
alții..."

Fiecare din aceștia s-au grăbit să 
ne vorbească despre proiectele de 
viitor ale familiilor lor : își vor 
cumpăra un nou rind de mobilă, te
levizoare. aragaze, iși vor procura 
materiale de construcții etc.

Dar și proiectele referitoare la 
producție au devenit mai îndrăzne
țe. De pildă, in aceste zile, frumoasei 
inițiative pornite de aici din Se- 
cuieni — inițiativă care vizează atin
gerea unei greutăți de 300 kg la fie
care din vițeii puși la îngrășat, în 
numai 11 luni — i s-a adăugat un 
spor : cooperatorii s-au angajat să 
scurteze această perioadă cu Încă o 
lună. Și nu oricum, ci in condițiile 
diminuării continue a cheltuielilor 
de producție. „Numai pe această 
cale — ne spunea contabila Marla 
Apetrii— cooperativa noastră agri
colă va realiza anual un venit su
plimentar de circa un milion de lei. 
Vom arăta astfel că sintem demni de 
Încrederea pe care ne-o arată par
tidul. de convingerea conducerii de 
partid șl de stat că oamenii muncii 
vor acționa în așa fel încit — așa 
cum se spune în documentul ședin
ței Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. — creșterea beneficiilor uni
tăților economice să permită aco
perirea alocațiilor suplimentare re- 
partizato majorării veniturilor".

Petre DRAGU, Ion STAN- 
CIU, Al. MUREȘAN, Mir
cea BUNEA, Nîstor ȚUICU, 
Ion MANEA

tățll noastre, In spiritul muncii, al 
eticii și echității socialiste.

Iulia ȘERBAN 
învOțâtoare la Școala generalâ 
nr. 5, București

„Părinteasca grijă 
a partidului 

pentru tineret"
Am fost încadrată tn producție 

doar de o săptămină și lată că, încă 
din prima lună, voi primi o retribu
ție sporită. Sint bucuroasă că am în
ceput să muncesc intr-o fabrică mo
dernă și câ mi-am ales o meserie 
care, după cum se vede și din această 
soorire a retribuției, este prețuită. 
Discutam acum cîteva zile cu citeva

Prin munca fiecăruia, 
la prosperitatea tuturor

(Urmare din pag. 1) 

decurg pentru oamenii muncii din 
propriul colectiv, precum și * 
căilor șl modalităților concrete de 
Îndeplinire optimă a acestora.

La chemarea Comitetului Execu
tiv, care a relevat imperativul ob
ținerii unor «porurl de beneficii 
care că permită acoperirea aloca
țiilor suplimentare repartizate ma- 
lorării veniturilor, flecare organi
zație de partid din industrie si n- 
gricultură are datoria să răspundă 
printr-o amplă mobilizare a tuturor 
pirghiilor activității politico-educa
tive spre a determina un larg cu
rent de masă In vederea depistării 
si punerii in valoare a noi surse 
de creștere a productivității mun
cii, reducere a cheltuielilor de pro
ducție șl circulație, asigurării unei 
eficiente economice superioare.

Este de datoria organelor si or
ganizațiilor de partid să asigure 
ca. în cadrul adunărilor generale 
ale oamenilor muncii din unitățile 
de stat si cooperatiste, să se sta
bilească programe concrete si efi
ciente de măsuri In vedere*  iden
tificării de noi rezerve menite să 
ducă la depășirea planului cu pro
duse necesare economiei naționale, 
la creșterea productivității muncii, 
reducerea cheltuielilor de produc
ție, gospodărirea judicioasă a tu
turor valorilor materiale si finan
ciare cu care sint înzestrate între
prinderile. Experiența a sute de 
întreprinderi Industriale si coope
rative agricole fruntașe arată că 
asemenea resurse — practic neli
mitate — se găsesc pretutindeni. 
Iar identificarea si punerea lor in 
valoare depind de energia. Iniția
tiva și priceperea colectivului, de 
forța mobilizatoare a exemplului 
personal al comuniștilor, de activi
tatea politico-educatlvă * organiza
ției de partid.

Comitetele ludefene, municipala 
și orășenești de partid sint che
mate să ia măsuri energice pentru 
intensificarea și extinderea sfe
rei de cuprindere a muncii poli
tice — prin organizarea sistematică 
de întilniri și convorbiri cu oame
nii muncii In secții, sectoare, ate
liere, în cadrul formațiunilor de 
lucru din unitățile agricole, ca 
și prin alte mijloace. Fără a 
se substitui conducerilor teh- 
nico-adminictrative și fără o re
curge la mijloacele de activitate ale 
acestora. organizațiile de partid, 
comuniștii trebuie să 8e adreseze 
conștiinței oamenilor muncii, ra
țiunii șl inimii, simțului de echita
te al fiecăruia — explicind limpede, 
pe bază de calcule precise șl exem
ple concrete, avantajele de 
cars beneficiază, dștigurile ©b- 

colege, care, toate, ne-am început 
munca de curind. Ne sfâtuiam ce să 
ne cumpărăm din prima retribuție. 
Acum vom ciștiga fiecare cu 336 lei 
mai mult. Va trebui să ne sfătuim 
din nou, dar sintem toate bucuroase 
că ni s-au „Încurcat socotelile".

Mulțumesc din Inimă partidului 
pentru grija părintească ce o arată 
tineretului. Alături de celelalte co
lege din brigada noastră, îmi voi 
aduce contribuția la creșterea pro
ductivității muncii și reducerea pre
țului de cost. Acum calendarul pro
ducției a ajuns la 15 decembrie ; 
avem toate condițiile ca, In primele 
luni ale lui 1975, angajamentul colec
tivului nostru de a realiza cincinalul 
In 4 ani și jumătate să fie nu numai 
Îndeplinit, dar șl depășit.

Mita DUȚĂ
muncitoare la Întreprinderea 
„Dacia" București 

ținute și perspectivele tot msf 
bune. faptul că este in pro
priul lui interes și al colectivității 
să manifeste maximă grijă și ini
țiativă în producție, să contribuie 
la instaurarea unei riguroase ordini 
și discipline In producție, la orga
nizarea superioară a muncii.

In același sens sc impune îm
bunătățirea substanțială a conți
nutului activității stațiilor de ra- 
dioflcare șl radioamplificare, a bri
găzilor artistice de agitație, n ga
zetelor de perete .și a agitației vi
zuale la locurile de muncă, pre
cum și a activității caselor de cul
tură, cluburilor, căminelor cul
turale țl cabinetelor de științe so
ciale — chemate să organizez^ ex
puneri, conferințe, consultații șl 
răspunsuri la întrebări menite a 
contribui la explicarea măsurilor 
de ridicare a nivelului de trai al 
poporului. De fapt. fiecare 
membru de partid trebuie să cla
rifice celor din jur cum trebuie ac
ționat pentru ca tot ce produc să 
fie de calitate cit mai înaltă, la un 
preț de cost cit mai scăzut, cu con
sumuri de materiale și energie cit 
mal economice, pentru ca fiecare 
minut de lucru, fiecare gram sau 
milimetru de materie primă să fie 
fructificate din plin — în vederea 
realizării unei eficiențe superioare 
pe planul întregii economii națio
nale și al consolidării măsurilor de 
creștere a nivelului de( trai.

Organizațiile de masă și obștești 
— in primul rind Uniunea Genera
lă a Sindicatelor, Uniunea Tinere
tului Comunist, Consiliul Național 
al Femeilor — elaborind programe 
proprii de acțiune, sint chemate 
să-și aducă contribuția efectivă in 
acest 6ens.

In actuala etapă a dezvoltării so
cietății noastre, cind creșterea for
țelor de producție înregistrează ni
veluri înalte și grade superioare de 
complexitate și interdependență, in 
mod deosebit organizarea și disci
plina reprezintă, mai mult ca ori- 
cind, cerințe legice, obiective ale 
progresului, atit la scara fiecărei 
unități productive, cit și a țării În
tregi. Or, sentimentele de satisfac
ție pe care, In mod îndreptățit, le 
resimte în aceste zile fiecare om al 
muncii nu pot șl nu trebuie să 
es'ompeze dm atenția organizațiilor 
de partid faptul că Încă in nu pu
ține unități se mai constată un nu
măr ridicat de absențe, timpul de 
lucru și utilajele nu sint integral 
folosite, nu se desfășoară o luptă 
susținută împotriva risipei ; de ase
menea, la sate, în cooperativele de 
producție, in întreprinderile agri
cole de stat mai persistă lipsuri in 
ce privește disciplina, organizarea 
muncii, grija maximă pentru 
avutul obștesc. Este acum cel mai 
bun moment ca, pornindu-se de la 
noile măsuri de creștere a ciștigu- 
rilor oamenilor muncii, să se de
termine o cotitură hotărîtă in com
baterea acestor neajunsuri, să sa 
obțină o mobilizare generală a for
țelor pentru perfecționarea întregii 
activități economice.

Relevind cointeresarea materială 
eare se realizează in orînduirea 
noastră prin creșterea veniturilor 
oamenilor muncii pe măsura suc
ceselor obținute in dezvoltarea e- 
conomiei naționale, organizațiile de 
partid au, totodată, datoria să acor
de o atenție deosebită stimulilor 
morali cărora in societatea socia
listă le revine rolul de a asigura 
recompensarea morală a celor mai 
Înaintați cetățeni, de a contribui la 
sporirea forței de atracție a exem
plului Înaintat, la propagarea pe 
scară tot mai largă și generalizarea 
acestuia. Este o îndatorire primor
dială a activității politico-educative 
să cultive sentimentul de dăruire,/ 
pentru cauza socialismului, înalta 
conștiință civică, mindria muncito
rească și satisfacția că prin muncă 
harnică, plină de abnegație, asigu
răm propășirea patriei, crearea 
condițiilor pentru trecerea la con
struirea societății comuniste. Ia 
făurirea celei mai avansate civili
zații.

Maturitatea politică, combativita
tea partinică și spiritul revoluționar 
al fiecărei organizații de partid iși 
vor găsi o reflectare elocventă în 
modul in care va reuși ca — in 
lntimpinarea gloriosului jubileu al 
eliberării și a Congresului al Xl-lea 
al P.C.R. — să imprime un si mai 
puternic avînt marii întreceri pen
tru realizarea cincinalului inainte 
de termen, să stimuleze activitatea 
creatoare a tuturor oamenilor mun
cii pentru noi și mari succese in 
dezvoltarea economiei naționale, in 
construcția socialistă. In măsură 
decisivă depinde de forța de mobili
zare a organizațiilor de partid ca, 
prin muncă bine organizată, disci
plinată, eficientă, să atingem mal 
repede acel grad înalt de civilizație 
și bunăstare spre care ne călăuzește 
cu neabătută consecvență partidul 
comuniștilor.
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elegrama Combinatului siderur
gic din Galati se spune : Noi. oțelar-.i 
ce tații de foc de la Dunăre, ne ex
primăm deplina 
noștința față de 
gi mulțumim din 
partid și de stat, 
snnal. iubite 
Ceaușescu. pentru grija 
ca ne-o purtat). Ne folosim de acest 
prilej spre a raporta că. integrați In 
marea bătălie națională de devan
sare 2 cincinalului, am realizat 54 000 
tone oțel peste prevederile planului 
la zi. depășind astfel angajamentul 
unuaL Vă asigurăm, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că vom depune 
toate eforturile pentru sporirea zes
trei de otel a patriei noastre socia
liste. pentru a cinsti cea de-a XXX-a 
aniversare a eliberării și al XI-iea 
Congres al partidului cu fapte dem
ne de oțeiari.

satisfacție si recu- 
măsurile adoptate 
inimă conducerii de 
dumneavoastră per- 
tovarășe Nicolae 

părintească

Nicolae Ceaușescu. că milita
neabătut pentru întărirea ordinii și 
disciplinei in muncă, in executarea 
integrală, de cea mai bună calitate, a 
tuturor lucrărilor agricole, pentru 
stringerea la timp și fără pierderi a 
recoltei acestui an. pentru pregătirea 
temeinică și realizarea însămințarilor 
de toamnă in condiții agrotehnice 
superioare, asigurind premise favora
bile recoltei anului 1975. Așa cum 
dumneavoastră ne-ați indicat, in re
petate rinduri. vom acționa energic 
pentru ridicarea ponderii zootehniei 
în ansamblul producției agricole, 
pentru creșterea continuă a produc- 
ției dc came, lapte, lină și ouă. pen
tru dezvoltarea neîncetată a produc
ției legumicole, viticole și pomicole.

____- J tnt maiasigurind 
abundentă 
produse.

aprovizionarea tot mai 
a populației cu aceste

nele 
țării 
care ___ _  r.__... ............. _
bogăție in viața lor, printr-o muncă 
exemplară, punind in slujba politicii 
partidului, a înfăptuirii obiectivelor 
economice și sociale ale construirii 
societății socialiste multilateral dez
voltate întregul lor potențial profe
sional, pasiunea și aportul de ini
țiativă de care au dat de atitea ori 
dovadă.

de femei din orașele șl satele 
vor răspunde acestor măsuri, 
aduc un plus de lumină și de

toate forțele noastre, 
dăruire și devotament . _. ___
plinirea întocmai a ordinelor și pre
țioaselor dumneavoastră indicații, 
apărind cu fermitate cuceririle revo
luționare ale poporului, legalitatea 
socialistă și ordinea de drept, dez- 
voltindu-ne necontenit spiritul de 
vigilență și combativitate, prevenind 
si curmind cu hotărîre tot ce este 
dăunător mersului înainte al patriei 
noastre socialiste.

cu spirit de 
pentru înde-

florirpa scumpei noastre Datrll 
Republica Socialistă România.

în numele milioanelor de coopera
tor-.. Comitetul Executiv al Consiliu
lui Uniunii Naționale a Cooperative
lor Agricole de Producție exprimă 
cuvinte de unanim angajament: Con- 
șt:enți de răspunderile ce le revin 
pentru acoperirea fondurilor supli
mentare cerute de aplicarea acestor 
măsuri, cooperatorii, cadrele din con
ducerea unităților și a formațiilor de 
muncă sînt ferm hotărite să mun
cească fără preget pentru a pune tot 
mai bine in valoare marile resurse 
de creștere a producției vegetale si 
■rdmalt» de care dispun cooperativele 
agricole de producție.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe

României socialiste au 
vie satisfacție recentele 
se subliniază in telegrama

Femeile 
primit cu 
măsuri — — -----
trimisă de Consiliul Național al Fe
meilor. De prevederile noilor măsuri 
vor beneficia categorii largi de fe
mei, in special din industria ușoară, 
din agricultură și învăță mint, sec
toare unde munca și activitatea lor 
au o pondere deosebită. Ca soții și 
mame, femeile iși exprimă bucuria 
că aceste măsuri vor duce totodată 
la creșterea substanțială a veniturilor 
tinerilor care pășesc în meserie și 
în viață, pentru a întemeia familii 
trainice.

încredințăm conducerea partidu
lui. pe dumneavoastră personal, to
varășe Nicolae Ceaușescu, că milioa-

Tineretul universitar al patriei, a- 
flat la locurile de practică, in uzine, 
fabrici, pe șantierele muncii patrio
tice, in tabere de instruire, de odih
nă și tratament, a primit cu bucu
rie măsurile adoptate — se arată 
în telegrama trimisă de Consiliul 
Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România. Folosim a- 
cest prilej pentru a ne exprima încă 
o dată atașamentul profund față de 
partid și popor, față de cauza socia
lismului, hotărirea nestrămutată de 
a ne angaja cu toate forțele in e- 
forturile constructive ale întregului 
popor consacrate înfăptuirii progra
mului partidului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre co
munism, de a intimpina cu noi și 
noi realizări in activitatea producti
vă, in pregătirea profesională și po- 
liti.că, cea de-a XXX-a aniversare a 
eliberării patriei și Congresul al 
XI-lea al P.C.R.

Colectivul întreprinderii noastre 
Iși va intensifica eforturile pentru a 
obține noi și importante realizări în 
procesul de producție, fiind hotărit 
să îndeplinească planul cincinal îna
inte de termen — acesta este an
gajamentul pe care-1 exprimă scri
soarea trimisă conducerii partidului, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, de 
către întreprinderea de mașini grele 
din București.

Acționind in spiritul Indicațiilor 
dumneavoastră — multe dintre ele 
date cu prilejul vizitelor cu care 
ne-ați onorat — organizația de par
tid a întreprinderii și-a intensificat 
munca politico-organizatorică in ve
derea îmbogățirii, diversificării și 
perfecționării formelor de educație 
comunistă, revoluționară, in concor
danță cu marile cerințe ale proce
sului de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Rezultatul 
acestei activități se reflectă și în 
angajamentele pe care comuniștii și, 
alături de ei, toți muncitorii între
prinderii și le-au asumat in cinstea 
celor două mari evenimente pe care 
poporul vnostru le sărbătorește anul 
acesta : vom 
milioane lei 
tone utilaj 
oțel total.

realiza suplimentar 12 
producție-marfâ, 185 

metalurgic, 2100 tone

grijii Dărintești de careRăspunzind .. ..
«p bucură din partea Partidului Co
munist Român si a tării, militarii de 
toate gradele, mobilizați de organele 
și organizațiile de partid, iși consa
cră toate forțele, priceperea și ener
gia creatoare pentru a intimpina cea 
de-a XXX-a aniversare a eliberării 
României de sub dominația fascistă 
si cel de-al XI-lea Congres al parti
dului cu rezultate tot mai însemnate 
în pregătirea de luptă șl politică, 
precum și în activitatea desfășurată, 
alături de oamenii muncii, pe șantie
rele economiei naționale — se spu
ne In telegrama Consiliului de con
ducere al Ministerului Apărării Na
ționale.

Folosim acest prilej pentru a rea
firma hotărirea militarilor armatei 
noastre populare de a înfăptui nea
bătut politica internă și externă a 
partidului și statului, de a răspunde 
in orice moment prezent la ordinul 
patriei, al dumneavoastră, tovarășe 
comandant suprem, de a străjui cu 
onoare si demnitate cuceririle revo
luționare ale națiunii noastre, inde
pendența și suveranitatea Republicii 
Socialiste România.

$i 
fată de măsura 
retribuției și a

Consiliul de conducere al Ministe
rului de Interne arată în scrisoarea 
sa : Manifestîndu-și entuziasmul 
bucuria profundă 
privind majorarea
scldelor. personalul Ministerului de 
Interne. In frunte- cu comuniștii, vede 
In aceasta o novă și grăitoare dova
dă a grijii și prețuirii pe care con
ducerea partidului, dumneavoastră, 
iubite tovarășe comandant suprem, 
ni le acordați. Dlnd glas sentimente
lor noastre de recunoștință fierbinte 
si nemărginită gratitudine pentru a- 
ceste noi măsuri. vă asigu
răm. mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că vom milita cu

Raportăm cu mîndrie — se subli
niază in mesajul sosit de la între
prinderea „Tractorul" din Brașov — 
că harnicul nostru colectiv, in frunte 
cu organizația de partid, a obținut în 
primul semestru al acestui an re
zultate remarcabile. îndeplinindu-și 
sarcinile de plan la principalii indi
catori. Au fost realizate peste pre
vederi 1 000 de tractoare și 2 000 tone 

, turnate din fontă, respectindu-ne ast
fel cu cinste cuvîntul dat. înțelegem. 
Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să răspundem măsurilor luate pen
tru ridicarea continuă a nivelului de 
trai al oamenilor muncii, printr-o 
angajare și mai plenară a întregului 
nostru colectiv in munca entuziastă 
pentru îndeplinirea cincinalului îna
inte de termen, prin noi fapte de 
muncă demne de prestigiul și re- 
numele colectivului constructorilor 
de tractoare.

Muncitorii, tehnicienii șl inginerii 
de la „Electromotor" Timișoara 
scriu în mesajul lor : Măsurile adop
tate sînt o nouă și elocventă ex
presie a grijii partidului nostru pen
tru îmbunătățirea continuă a nive
lului de trai al poporului. Ele con
firmă justețea programului stabilit 
de Congresul al X-lea, a concepției 
partidului nostru potrivit căreia 
creșterea bunăstării celor ce mun
cesc este indispensabil legată de 
dezvoltarea ți sporirea venitului 
național.

Răspunzind chemării Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., Întregul 
colectiv al întreprinderii noastre 
este ferm hotărit să nu precupețeas
că nici iui efort pentru identificarea 
unor noi posibilități de creștere su
plimentară a producției, de sporiri 
a productivității muncii, pentru gă
sirea unor noi căi In vederea utili
zării mai bune a metalului, reduce
rii cheltuielilor neeconomicoase, 
pentru asigurarea unei eficiența 
economice cit mai ridicate. Plnă la 
sfirșitul acestui an, Întreprinderea 
noastră va realiza suplimentar pro
duse in valoare de peste 30 milioa
ne lei, din care 22 milioane lei In 
cinstea celei de-a XXX-a aniversări 
* eliberării patriei.

Cei aproape 1 000 de comuniști, 
împreună cu întregul colectiv — pre
cizează scrisoarea trimisă de munci
torii, inginerii și tehnicienii de la 
Întreprinderea de stofe „Argeșeana" 
— au hotârit. In cadrul unor adunări 
operative la fiecare loc de muncă, 
șă exprimăm prin fapte profunda 
noastră satisfacție și mulțumire, în
treaga noastră adeziune față de toate 
hotăririle — inițiate de dumneavoas
tră. tovarășe Nicolae Ceaușescu — pe 
care conducerea partidului le adoptă 
pentru mersul mereu ascendent al 
națiunii noastre. Astfel, am stabilit să 
realizăm peste angajamentul nostru 
anual următoarele : 45 000 kg pale 
pieptănate ; 45 000 kg fire tip lină ; 
70 000 mp țesături finite; depășirea 
productivității1 muncii cu 1 000 lei pe 
lucrător : economii la consumurile 
specifice în secția țesătorie de 5 000 
kg fire in valoare de 510 000 lei ; 
valorificarea superioară a 5 tone de
șeuri peste prevederile planului de 
către secția filatură, echivalînd cu o 
economie de 783 mii lei.

Comuniștii, toti oamenii muncii 
d n întreprinderea „Autobuzul“-Bucu- 
resti au luat cunoștință cu deose
bită bucurie de majorarea retribu
ției oamenilor muncii, inclusiv a ce
lor din industria constructoare de 
mașini — se arată In primele rin- 
duri ale telegramei adresată condu
cerii partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Vă asigurăm, tovarășe 
secretar general, că întregul nostru 
colectiv, in frunte cu comuniștii, va 
depune eforturi susținute pentru a 
produce mai mult si mai bine, adu- 
cindu-ne in felul acesta contribuția 
la creșterea avuției naționale, la in-

Ta telegrama adresată conducerii 
partidului de colectivul fabricii de 
ciorapi, tricotaje și blănuri sintetice 
„Adesgo"-București. se arată : Ne 
exprimăm profunda recunoștință fată 
de grija pe care o poartă conducerea 
partidului, dumneavoastră personal, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. pentru 
continua ridicare a nivelului de trai 
al poporului nostru. Hotărirea ne în
suflețește și ne angajează si mai pu
ternic în îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de plan pe anul 1974. con
stituind Încă un îndemn pentru a 
depune toate eforturile in înfăptuirea 
angajamentului pe care ni l-am a- 
sumat, de a realiza actualul cincinal 
in 3 ani si 11 luni.

Cu acest prilej colectivul de mun
că, in frunte cu comuniștii — se ara
tă in telegrama întreprinderii „Elec
tromagnetica" — se angajează să nu 
precupețească nici un efort in. înde
plinirea exemplară a sarcinilor com
plexe ce ne revin, precum si a an
gajamentului ce ni l-am asumat în 
cinstea marilor evenimente din via
ta partidului si poporului român — 
cea de-a XXX-a aniversare a elibe
rării tării de sub dominația fascistă 
și Congresul al XT-lea al partidului 
— de a da o producție suplimentară 
In valoare de peste 30 milioane lei. 
prin ridicarea la un nivel calitativ 
superior a întregii activități econo- 
mico-sociale. Dind glas sentimente
lor de profundă recunoștință pe 
care le nutrim pentru dumneavoas
tră. ne exprimăm adeziunea totală 
la politica partidului și statului nos
tru si hotărirea noastră fermă de r 
realiza sarcinile actualului cincinal 
in patru ani și jumătate.

Comuniștii, toți oamenii muncii, 
români, germani și maghiari de la 
întreprinderea de confecții „Tirnava" 
din Sighișoara — se spune in tele
grama adresată de acest colectiv — 
iși manifestă nețărmurita lor bucu
rie față de grija permanentă a con
ducerii superioare de partid și de 
stat, a dumneavoastră personal, to
varășe Nicolae Ceaușescu, pentru ri
dicarea necontenită a nivelului de 
trai material al celor ce muncesc din 
patria noastră.

însuflețiți de chemarea patriotică 
lansată de dumneavoastră, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. întregului 
popor muncitor de a realiza cinci
nalul înainte de termen, oamenii 
muncii in frunte cu comuniștii în
treprinderii noastre au raportat Încă 
în preajma zilei de 1 Mai a.c. înde
plinirea prevederilor actualului cin
cinal cu un avans de 20 de luni.

Pină la sfirșitul anului 1975, mun
citorii, tehnicienii și inginerii, ur- 
mind exemplul comuniștilor, vor rea
liza o producție suplimentară in va
loare de peste 1 miliard lei, punind 
accent deosebit pe valorificarea în 
continuare a tuturor rezervelor ma
teriale și umane, asigurind piața in
ternă și externă cu produse de ca
litate superioară.

Peste 700 de tinere țesătoare, bo
binatoare și finisoare. aflate în pri
mii ani de activitate, vor beneficia 
de cite o mărire a retribuției tari
fare cu 332 lei. Grijii partidului, sta
tului si a dumneavoastră personal, to
varășe secretar general, pentru creș
terea nivelului de trai al oamenilor 
muncii ii răspundem cu angajamen
tul nostru solemn de a realiza actua
lul ‘ cincinal in 4 ani și 3 luni, spo
rind astfel contribuția noastră la 
creșterea avuției naționale — se 
spune, printre altele, in telegrama a- 
dresată tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, de că
tre colectivul întreprinderii textile 
„Suveica" din Capitală.

a- 
de

Conștienți fiind că realizarea 
ceștor măsuri este determinată 
aportul clasei muncitoare, al fiecă
rui colectiv de muncă la creșterea 
avuției naționale — se menționează 
in scrisoarea muncitorilor, ingineri
lor și tehnicienilor de la întreprin
derea de cinescoape București — ne 
angajăm să realizăm peste plan 
110 000 lămpi cu vapori de mercur 
față de 100 000 angajament inițial, 
60 000 
50 000 angajament inițial și să li
vrăm 
loare de 1.5 milioane lei valută față

lămpi fluorescente față de

la export produse in va-

de 1 milion lei valută angajament 
inițial. Totodată, colectivul întreprin
derii noastre se angajează ca. în 
cinstea celei de-a XXX-a aniver
sări a eliberării patriei de sub 
dominația fascistă, să realizăm cu 30 
de zile mai devreme noul tub cine- 
scop românesc cu diagonala de 51 cm.

Colectivul de muncitori, ingineri și 
tehnicieni din cadrul Întreprinderii 
„Industria bumbacului"—București 
subliniază In telegrama sa : Noi ve
dem. in această hotărire. o nouă și 
grăitoare confirmare a grijii perma
nente pe care partidul și guvernul o 
manifestă pentru ridicarea nivelului 
de viață al oamenilor muncii, a con
secvenței cu care sint înfăptuite ho
tăririle Congresului al X-lea și Con
ferinței Naționale ale Partidului Co
munist Român. Totodată, vedem, in 
această hotărire, promovarea cu con
secvență a principiilor eticii și echi
tății socialiste, pentru îmbunătățirea 
cu precădere a situației materiale a 
oamenilor muncii cu venituri mai 
mici, prețuirea și stima de care se 
bucură femeile în țara noastră, care 
în industria ușoară reprezintă majo
ritatea

Țăranii cooperatori din Bivolari. 
Județul Iași, au luat cunoștință cu 
deosebită bucurie și satisfacție de 
recenta hotărire a Comitetului Exe
cutiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și de 
decretul Consiliului de Stat cu pri
vire la majorarea venitului garanlat 
ce li se asigură pentru munca de
pusă în cooperativa agricolă de pro
ducție. Răspunzind prin fapte la a- 
cesțe importante măsuri — se spune 
mai departe în telegramă — ne an
gajăm să livrăm la fondul de stat 
peste plan 30 tone carne de porc. 30 
tone fasole. 100 tone legume, 30 tone 
mazăre și măzăriche pentru sămînță, 
precum și alte produse. Vom munci 
cu hărnicie și răspundere pentru a 
stringe roade cît mai bogate de pe 
păminturile noastre, dînd o gospodă
rească folosință tuturor mijloacelor 
și resurselor de care dispunem, spre 
creșterea avuției cooperativei și a 
membrilor cooperatori.

Contribuția noastră la asigurarea 
resurselor necesare ridicării continua 
a nivelului de trai — precizează scri
soarea colectivului de muncă de Ia 
Întreprinderea bucureșteană „Tricoda- 
va" — va fi fără rezerve, mobilizin- 
du-ne In vederea creșterii suplimen
tare a producției și productivității 
muncii, reducerii cheltuielilor de 
producție și sporirii eficienței activi
tății economice desfășurate de uni
tatea noastră, care se va concretiza 
în depășirea planului fizic cu 100 000 
bucăți tricotaje și valoric — 18 mili
oane lei.

Cei peste 3100 muncitori. Ingi
neri, tehnicieni și funcționari ai în
treprinderii textile „Aurora“-Bucu- 
reșll se angajează astfel în scrisoa
rea lor : Colectivul nostru de muncă 
raportează cu justificată mindrie 
realizarea peste plan, în primele 
șase luni ale anului curent, a unei 
valori a producției globale de peste 
5 milioane lei și a unei producții fi
zice de peste 120 000 mp țesături. 
Mulțumind din inimă partidului și 
dumneavoastră personal, tovarășe se
cretar general, pentru grija pe care 
o arătați față de oamenii muncii, ne 
angajăm să realizăm, oină la sfirși
tul acestui an. o producție supli
mentară in valoare do încă 7 milioa
ne Ici. respectiv 150 000 mp țesături 
tip bumbac. 66 articole noi in 685 
poziții coloristice. să economisim 8 
tone de fire de bumbac. Realizînd 
aceste angajamente. întreprinderea 
noastră va îndeplini cincinalul In 
patru ani și pa tiu luni.

Comitetul de partid din comuna 
Pantelimon scrie : Cooperatorii și cei
lalți lucrători din agricultura comu
nei suburbane Pantelimon, sectorul 
3. municipiul București, au primit cu 
entuziasm și satisfacție majorarea 
retribuției lucrătorilor din toate do
meniile de activitate și majorarea 
substanțială a venitului garantat al 
membrilor cooperatori. Comitetul co
munal de partid a mobilizat coope
ratorii și lucrătorii din unitățile a- 
gricole să muncească mai bine pen
tru sporirea producției, astfel incit 
să dea peste plan 30 tone porumb 
boabe și 100 tone legume. Vă asigu
răm. tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, 
folosind priceperea și elanul de care

dau dovadă membrii cooperatori șl 
ceilalți lucrători din agricultura co
munei, vom spori producțiile in toate 
sectoarele, astfel incit să contribuim 
tot mai mult la aprovizionarea popu
lației cu produse agroalirnentare 
proaspete și de bună calitate.

Tn telegrama trimisă de Consiliul 
U.A.S.C. de Ia Universitatea Craio
va se exprimă sentimentele întregii 
sfudențimi din acest oraș : Studenții 
din centrul universitar Craiova dau 
glas, pe această cale, celor mai sin
cere sentimente de mulțumire și de 
dragoste fierbinte față de dumnea
voastră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, și față de conducerea de 
partid și de stat, cu ocazia recentei 
hotăriri privind mărirea burselor a- 
locate tineretului studios. Alături de 
întreaga studențime comunistă din 
România, sintem hotărîți să con
tribuim cu toate forțele noastre la 
realizarea mărețelor sarcini ce stau 
in fața poporului nostru, pentru ri
dicarea țării pe noi culmi de progres 
Și civilizație.

Colectivul de muncă al Integratei 
de in și cinepă Negrești—Oaș. linăr 
vlăstar al industriei textile de pe me
leagurile țării oașului, a primit cu 
deosebită bucurie și satisfacție hotă- 
rîrea Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. privind majorarea retribuției. 
Ne angajăm să fim la înălțimea în
crederii acordate, răsplătind efortul 
făcut de partid și de stat prin rezul
tate tot mai bune in producție, pen
tru realizarea sarcinilor din planul 
cincinal in patru ani și jumătate.

Muncitoril, tehnicienii. Inginerii șt 
ceilalți oameni ai muncii din între
prinderea textilă „Dacia", muncind 
cu elan și pasiune — se arată in te
legrama adresată conducerii parti
dului — raportează cu mindrie că in 
ziua de 23 iulie lucram in contul zi
lei de 15 decembrie 1974. asigurind 
prin aceasta realizarea actualului cin
cinal in 4 ani și 4 luni. Cunoscind 
sarcinile pentru anul 1975, sintem 
hotărîți să intensificăm eforturile 
noastre pentru realizarea unei pro
ducții suplimentare, care să permită 
creșterea întregii activități economice 
a întreprinderii, prin obținerea unei 
productivități sporite și reducerea 
cheltuielilor de producție, contribuind 
pe această cale la efortul comun al 
întregii noastre națiuni.

Tn telegrama trimisă de Consiliul 
politic superior al armatei se ex
primă nespusa bucurie față de mă
surile adoptate.

Dind viață chemării de a ne 
spori contribuția Ia înfăptuirea sar
cinilor ce ne sint încredințate, vă a- 
sigurăm, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că activiștii de partid din 
Consiliul politic superior al armatei 
nu vor precupeți nici un efort pen
tru ridicarea eficienței muncii poli
tico-educative in scopul formării de 
militari profund devotați patriei, po
porului și partidului, hotăriți să în
făptuiască cu abnegație și răspundere 
orice misiune, gata in orice moment 
să apere cu fermitate și devotament 
cuceririle revoluționare ale poporu
lui, independența și suveranitatea 
națională a României socialiste.

se

De efectele recentei hotărtri a 
partidului beneficiază și colectivul 
nostru și In special cei din catego
riile inferioare de încadrare, printre 
care peste 800 tineri muncitori. Sin- 
tem ferm hotărîți să deounem In 
continuare toate eforturile și capa
citatea noastră, sub conducerea or
ganizației de partid, pentru reali
zarea sarcinilor actualului cincinal 
In 4 ani si 4 luni, conștienti fiind 
că numai pe această cale ne adu
cem si noi contribuția la creșterea 
venitului național al patriei, prin 
realizarea angajamentului asumat la 
toti indicatorii si in mod exemplar 
— se arată in telegrama colectivu
lui întreprinderii „Tchnomctai" din 
București.

Colectivul nostru de muncă — sub
liniază telegrama 
vagoane Drobeta ____ _______
întelegînd esența si imnortanta do- 
litică si socială a acestei hotăriri. se 
angajează să contribuie în măsură si 
mai mare la valorificarea eficientă 
a potențialului material și uman do 
care dispune — 
cincinalului mai 
ani și jumătate : 
dîcăm calitațea 
executăm pentru . _____ .....
competitive ne piața externă, asigu
rind totodată reducerea continuă a 
cheltuielilor materiale orin valorifi
carea suoerioară a materiilor nrime 
si materialelor, organizarea oroduc- 
tiei si a muncii, modernizarea Dro- 
duselor. creșterea productivității 
muncii si a beneficiilor peste plan.

întreprinderii de 
Turnu-Severin —

in scopul realizării 
devreme de patru 
ne angaiăm să ri- 
produselor .ce le 

a deveni tot mai
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[faptulI 
[DIVERS; I- - - - - - 1
I Secretul
I bucoavnei 
| sătmărene

I Printre cârtite rare aflate In 
patrimoniul muzeului județean I 
de istorie Satu-Mare. cum sint I

I..Noul testament de la Bălgrad ‘ I 
(164R) și o copie după ..Cazania | 
iui Varlaam", se află și o ..Bu- j 
coamă pentru deprinderea |

I pruncilor la cetire", tipărită la
Blaj în anul 1777. al cărei autor 1 
rămăsese, pinft acum, nccunos- I 

■ cut. în urma unor cercetări in- * * 
I treprinse la Biblioteca centrală I 
I universitară din Cluj, profesoa- I 
Ira Viorica Ursu a reușit să iden- | 

tific8 autorul „Bucoavnei" în . 
persoana cărturarului sătmărean I 
Grigore Maior, dascăl al cori- I 

■ teilor Școlii ardelene.

• Teatrul Național București (sala 
mică) : Trei frați gemeni vene- 
țieni — 19.30.
© Teatrul ,.C. Tânase" (grădina 
Boema) : Un băiat do zahăr... 
ars : — 20.
a Teatrul de revistă si comedie 
„Ion Vasllescu11 (la Teatru) de 
vară Herăstrău) : Cadouri muzi
cale — 20.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Tară bogatâ-n frumu
seți — 13.30.
• Teatrul Țăndărică (sala din 
Calea Victoriei) : Pilier Pan — 17.
a Circul de stat : Spectacol sus
ținut de Circul Mare din Moscova 
— 19,30.

Hocus-
' pocus... 
I și s-a dus

I Iluzionistul Dumitru Panii ! 
(str. Porumbacu 41. București) I

Ipi Domnica Nemeș (din Ploiești) I 
»-au „asociat" (cine se aseamă- . 
na te adună), Intru susținerea I 
de spectacole „artistice41 (citește I 

Ișușanele) prin județul Prahova.
Fără știrea si aprobarea nici I 
unui for de resort, cei doi s-au I 
|„produsa pe scenele căminelor ! 

culturale din Stoienești. Strej- . 
rac, Făget, Vărbiliău și altele, I 
precedindu-și sosirea cu afișe I I tipărite (cum ?) și purtind (de
ce ?) pe antet numele Circului de I 
stat din București. Prins asu- I 

Ipra faptului. prestidigitatorul I 
n-a mai apelat la nici un „ho- ■ 
cus-pocus“ și a trebuit sa plâ- I 
teased o amendă, după care a I I părăsit imediat județul Prahova.
plecind fără adresă. Dacă-i dafi I 
de urmă, adresați-vd cui tre- I 

I bufe. *

Cu 
basculanta

I la bal
I 1

Auzind că la Stănița (Neamț) I 
‘ e mare bal mare, cu două mu- I 
I zici două, șoferul Ștefan Gor- | 
I go? s-a urcat, după un chef de 
I pomină, la volanul unei auto- j 
I basculante. A mai luat cu el I

alți cinci amici de pahar șl a 1 
pornit cu toată viteza și... gă- I 
lăgia. Pe drum, a pierdut însă I 

I controlul volanului si autobas- |
culanta s-a răsturnat. Toți cel . 
cinci cheflii s-au ales care cu I 

Io mină ruptă, care cu un picior I 
acrintit, care cu nasul turtit. ■ 
fiind internați la spital. Numai I 
șoferul chefliu a scăpat teafăr. I 

IVăzindu-și insă isprava și bă- j 
nuind ce-1 așteaptă, s-a trezit . 
de-a binelea. '

I Tragedia 
| din fîntînă

IDună căderea întunericului,
Roman Sirca din Chistag. jude- I 
țul Bihor, s-a dus să scoată apă I 

Idm fîntînă. La un moment dat, 1 
a scăpat găleata din mină. Vă- i 
zind-o plutind deasupra luciu- I 
lui apel, Sirca a coborit în fin- | 

Itlnă cu mijloace improvizate,
dar nu s-a mai putut ridica la I 
suprafață șl s-a înecat. I-a să- I 

Irit in ajutor Adalbert Kovacs,
aflat in apropiere, dar nici el I 
n-a mai ieșit din fîntînă. Con- I 
trariat de cele intimplate, a să- j 

I rit in ajutorul celor doi un al . 
I treilea, Ștefan Varga, dar a avut I 
' și el aceeași soartă. O soartă I 
I nemiloasă, care a curmat viața

a trei oameni. Ulterior s-a con- I 
stâtat că in fîntină emanau gaze I 

• toxice, care i-au asfixiat. I

' Automotor
I contra
| remorcă

Jn timp ce trecea peste un pa- i 
I ta) de cale ferată intre stațiile I 
1 Merișani și Băiculești, județul | I Argeș, remorca unui autotractor

și-a înțepenit roțile intre șine I 
si n-a mai fost chip s-o ia din I 

Iloc. Tocmai in clipa aceea, ae i 
autotractorul așezat de-a curme- i 
zișul căii ferate se apropia au- I 
tomotorul 161. Ciocnirea a fost | I inevitabilă. Noroc că nu s-au
înregistrat victime omenești, in I 
afară de avarierea motorului de I 

Ila automotor și a remorcii de la 1 
autotractor, trenurile personale i 
1 533 și 1 124 au înregistrat mari I 
intîrzieri. Ceea ce nu înseamnă j 

Iți întirziere in stabilirea de că-
tre organele de anchetă a cau- I 
zelor evenimentului produs.

Nu l-ați văzut 
pe Nicușor?

Deunăzi, Ghiță Teodora, din 
ftrada Ion Călugăru nr. 7 bis. 
cartierul Radu Negru-Brăila, l-a 
trimis pe fiul său, Nicușor, in 
virstă de 13 ani. să cumpere 
niște piine, așa cum îl mai tri
misese de nenumărate ori pină 
atunci. Nicușor a luat banii, s-a 
dus. și dus a fost, pentru că, 
de cîteva zile, nu s-a mai întors 
acasă. Nicușor este un băiat 
blond, slăbuț, mărunțel, poartă 
șapcă și uniformă școlară. Pă
rinții lui roagă pe cei care-1 în
tâlnesc sau pot da relații despre 
e! să le dea de veste. Lor. sau 
oceanelor de miliție-

Rubrlcd redactata de
Petre POPA
fl corespondenții „Scinteii"

STRÎNGEREA ȘI DEPOZITAREA FURAJELOR
- o lucrare de mare urgență

Concomitent cu preocuparea cen
trala pentru stringerea neinfirziată 
si fără nicrderi a griului, una 
dintre sarcinile actuale tot aiit 
de importante ale conducerilor uni
tăților agricole, ale organelor si or
ganizațiilor de partid o constituie mo
bilizarea oamenilor muncii de la sate 
la recoltarea, transportul $1 depozi
tarea furajelor necesare sectorului 
zootehnic in plină dezvoltare. La a- 
ccasta se adaugă si lnsămințarea unor 
suprafețe cît mai mari cu furaje In 
culturi succesive. Tinind seama de 
volumul mare de lucrări din această 
perioadă, sint cu at it mai valoroase 
inițiativele unor comitete județene 
de partid, ale unor organizații comu
nale de partid, pentru devansarea 
termenelor de recoltare a furajelor 
si de insămințare a culturilor duble. 
In județele Arad. Mehedinți, Teleor
man ș a., ca urmare a muncii poli- 
tice desfășurate in rindul mecaniza
torilor și cooperatorilor, a măsurilor 
luate de conducerile unităților agri
cole la strângerea șl insilozarea fu
rajelor se lucrează fără Întrerupere. 
In acest mod se creează condiții fa
vorabile pentru ca îngrijitorii de a- 
nimale. retribuiti în acord global și 
oe baza venitului garantat, să obțină 
producții SDorita de carne, lapte, 
lină.

Acum, cînd cîmpul este plin de 
masă verde, este necesar să fie con
ți nuate. cu si mai multă perseveren
tă. acțiunile inițiate pentru strin
gs rea cu grijă a tuturor resurselor 
de nutrețuri. Peste tot. atit în între
prinderile agricole de stat, cit și in 
cooperativele agricole, trebuie să se 
acorde cea mai mare atenție recol
tării unei suprafețe de aproape 
450 000 ha cu finețe naturale, la care 
se adăugă zeci de mii de hectare de 
lucernă șl trifoi. Intrucit în multe 
zone, aceste lucrări se suprapun cu 
secerișul griului, iar timpul se men

ÎN JUDEȚUL CONSTANȚA

S-a încheiat recoltatul griului
CONSTANȚA (Corespondentul 

..Scinteii". George Mihăescu). — 
Ieri. 24 iulie, unitățile agricole de 
stat si cooperatiste din județul Con
stanta au înregistrat un succes re
marcabil in întrecerea socialistă 
desfășurată în cinstea celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării pa
triei și Congresului al XI-lea al 
P.C.R. : terminarea recoltării cultu
rii griului de pe întreaga suprafață 
de 147 000 hectare. Continuă în ritm

★
Unitățile agricola 

din județul Dolj au 
recoltat griul de De 
115 000 hectare, ceea 
ce reprezintă circa 80 
la sută din olan. Mai

mult de 50 unităti au 
încheiat campania de 
secerig. Au fost exe
cutate arături de vară 
pe 60 000 hectare, din

La întreprinderea de utilaj chimic Făgăraș

i A ÎNCEPUT să prooucă o importantă TURNĂTORIE i

V

’ BRAȘOV (Corespondentul
\ „Scinteii41, N’icolae Mocanu).
. Recent, la întreprinderea de uti-
t laj chimic Făgăraș a fost pus in
l funcțiune un nou și important
' obiectiv industrial : turnătoria
\ nouă. Aici se vor turna îndeosebi
. armături și pompe din oțeluri
’ inoxidabile, precum și toate pie-
i sele din oțeluri, fonta și nefe-
’ roase necesare producției pro-
) prii, precum și întregul necesar
. de piese de schimb turnate din
’ oțeluri inoxidabile pentru în

16-17,00 Teleșcoală.
17.30 Telex.
17,35 „Mindre-s fetele la munte* 1 

— melodii interpretate de E- 
lcna Barbu-Roizen, Petrlța 
Goicea (fluier și cimpoi). Ion 
Lupu, Anton Achiței și Ion 
Bogza.

17,50 Pădurea și noi.
13.20 Universitatea TV.
18.55 Familia.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 Festivalul național de muzi

că ușoară — Mamaia 1974. 
Transmisiune directă.

21,00 Seară pentru tineret • O zl 
din viața României.

22,15 24 de ore.

PROGRAMUL n

20.00 O viată pentru o Idee.
20.25 Film artistic : „Aventuri la 

Marea Neagră". Producție a 
Studioului cinematografic 
„București44. Premieră TV.

cinema
• Tunurile din Navarone : SALA 
PALATULUI (seria de bilete 5145)
— 19. PATRIA — 9; 12,30; 16; 19.30.
• Cronică cubană (in cadrul „Zi
lelor filmului cubanez") : CASA 
FILMULUI - 16.30; 13.30; 20,30.
e Urmărește-mă ’ : SCALA — 
9.15; 11.30; 14; 16.30; 19; 21,15, CA
PITOL — 9,30; 11,45; 14: 16.15;
13.30; 20.43. la grădină — 20.15.
• De bună voie și nesilit de ni
meni : CENTRAL - 9.15; 11,30;
13,45; 16; 18.45; 20.30.
• Vandana : BUCUREȘTI — 9; 
12,30: 16; 19,30, la grădină — 20,15, 
VICTORIA — 9: 12,15; 15,45; 19.15, 
MODERN — 9: 12; 16; 19. la gră
dină - 20,15. GRADINA DINAMO
— 20,15, GRADINA LUCEAFĂRUL
— 20.15.
e Păcală: LUMINA - 9; 12; 16; 19.
• Cleopatra : FESTIVAL — 9.30; 
15; 19. la grădină — 20. FAVORIT
— 9.30; 15; 19.
• Tara lui Sannikov : GIULEȘTI
— 15.30; 18: 20.15.
• Duel pe autostradă : FERO
VIAR — 9; 11.15; 13.30; 15.45; 13,15;
20.30. MELODIA — 9: 11.15; 13.30; 
16; 18,15: 20,30. GLORIA — 9: 11.15; 
13.30; 19.
• Asediul : GLORIA — 16.30.
a Valea: VITAN — 15.30: 17.45: 20. 
a Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 9.45.
a Cat Ballou : DOINA — 11: 13.15; 
15.45: 18; 20.15.
a Joe Llmonadă : BUZEȘTI — •; 
11.15; 13.30: 16: 18.15. la grădină —
20.30. VOLGA — 9; 11.15: 13.30; 18;
20.15. 

ține instabil, organizațiile de partid 
de la sale sint chemate să sprijine 
conducerile unităților agricole in or
ganizarea judicioasă a muncii, in 
mobilizarea largă a mecanizatorilor 
și cooperatorilor, a tuturor locuitori
lor satelor pentru slrlngerea șl de
pozitarea în bune condiții a furaje
lor.

Cu deosebire. In Județele Harghita, 
Hunedoara, Maramureș, Bistrița-N;’i- 
sâud, Caraș-Severin, Suceava și al
tele. unde pajiștile naturale ocupă 
o mare parte din terenurile agri
cole, important in această peri
oadă este să se asigure o mobili
zare largă a mecanizatorilor și coo
peratorilor la recoltarea finețelor 
naturale. Intrucit unitățile agricola 
nu dispun de suficiente cositori me
canice și alte utilaje care să permi
tă mecanizarea acestor lucrări este 
necesar ca organele și organizațiile 
de partid să sprijine conducerile 
cooperativelor in organizarea echipe
lor de cosași, să inițieze acțiuni de 
întrajutorare intre unitățile agricole, 
Intre comunele și satele Învecinate.

Experiența din anii precedent! a 
demonstrat convingător avantajele 
măsurilor luate din timp pentru coo
perarea, pe baze reciproc avantajoa
se. între județele cu excedent de 
finuri și cele cu balanță furajeră de
ficitară. în județele Harghita. Hune
doara și altele, mii de hectare de 
finețe care in anii trecuți rămineau 
riecosite pină la sfirșitul verii pot 
șl trebuie să fie recoltate la timpul 
optim, prin aducerea unor echipe de 
cosași din județele ce au nevoie de 
cantități mari de fin. Din datele fur
nizate de direcția agricolă a jude
țului Harghita — care dispune de 
peste 108 000 hectare de finețe natu
rale — rezultă necesitatea contrac
tării de urgență a suprafețelor ce 
urmează să fie recoltate cu torțe 
din alte județe, stabilindu-se precis 

intens eliberarea terenului de paie 
si transportul recoltei la bazele de 
recepție, creindu-se front de lucru 
pentru insămințarea culturilor du
ble. Pină in prezent, in întregul 
iudet a fost însămințatâ cu astfel 
de culturi o suprafață de 56 000 ha, 
reprezentind 66 la sută din plan, 
astfel că in zilele următoare, ca 
urmare a concentrării unor forțe 
sporite la arat și semănat, va fi 
încheiată si această lucrare.

★

care mai mult de pa
tru cincimi au fost în- 
sămințate cu cea de-a 
2-a cultură.

(Agerpres)

treaga economie națională. Noua '
turnătorie I.U.C. Făgăraș este l
concepută și executată pe baza 
celor mai noi cuceriri ale teh- \
nicii mondiale in acest domeniu. i
Topirea metalului se face prin ’
inducție, iar turnarea se asigură \
în coji de bachelită și modele <
fuzibile, utilizindu-se la execu- )
tarea formelor si miezurilor i
plianți sintetici. întregul proces ’
de elaborare a șarjelor și con- ț
fecționarea formelor se asigură ,
mecanizat. t

l

a Ceața : BUZEȘTI — 20,15.
o Proprietarii : VOLGA — 15.45.
© Luke mină rece — 14.15; 16.30, 
Ziua cea mai lungă (ambele sen.)
— 19 : CINEMATECA (sala U- 
nlon).
e 50 000 do dolari recompensă : 
EXCELSIOR — 9: 11.15; 13,30; 16; 
18.15; 20,30, FLAMURA - 9; 11; 
13,15; 15.45; 18: 20.15.
® Apașii : RAHOVA — 15.30; 18;
20,15. PACEA — 15.30; 17.45; 20.
o Fiecăruia ce 1 se cuvine : GRI- 
\TTA — 9; 11,15: 13.30; 18,15; 20,30. 
a Drum !n penumbră : GRIVI- 
TA — 16.
O Balada soldatului : POPULAR
— 16; 18: 20.
© Ce drum să alegi : DACIA — 
9: 11.15; 13,30: 16; 18.15: 20,30,
COSMOS — 15,30; 18; 20,15.
© Un comisar acuză : FEREN
TARI — 15.30: 18; 20,15.
© Chitty, Chitty, bang-bang : U- 
NIREA — 16. la grădină — 20.15, 
LIRA — 15.30; 19. la grădină —
20,15.
o Adam și Eva In conflict : PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20,15.
o Șapte păcate : TOMIS — 9; 
11.15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, la gră
dină — 20,30.
© Asediul cu surprize : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 13; 20,15.
a Căluțul roib : BUCEGT — 15,30; 
18, la grădină — 20,30. VIITORUL
— 15.30: 18; 20.15.
© Inamicul public nr. 1 t COTRO- 
CENT — 14 : 16; 18: 20.
o Contesa Walewska : FLOREAS- 
CA — 15,30; 18: 20,30, GRADINA 
TITAN — 20.30.
o Valea prafului de pușcă : 
CRINGASI - 16: 18,15, MUNCĂ — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18; 20.
a La est de Java : MIORIȚA — 
9; 11.30; 17,30; 20.15.
© Trei scrisori secrete : MIORI
ȚA — 15.
a Desculț in parc : MOȘILOR — 
15.30; 18. la grădină — 20.15.
a Afacerea Dominic! : FLACARA
— 15.30: 18; 20,15.
a Luminile orașului : ARTA — 
15.30; 17.45; 20. la grădină — 20.15, 
GRADINA AURORA — 20,15,
© B. D. in alertă : GRADINA VI- 
TAN — 20,15.

teatre 

modalitățile de plată șl de transport 
Bl finului, condițiile de lucru In zo
nele de munte.

O sarcină de cea mal mare impor
tanță, de care depinde în foarte mare 
măsură echilibrarea balanței furaje
re, este strlngerea la timp și con
servarea nutrețurilor verzi sub formă 
de semislloz — metodă prin care se 
reduc cu peste 20 la sută pierderile 
do substanțe nutritive. Este un ciștig 
imens dacă ținem scama de canti
tățile mari de masă verde, ce urmea
ză să fie cosite. în acest an s-au or
ganizat numeroase schimburi de ex
periență și demonstrații practice 
pentru aplicarea tehnologiei de însi- 
lozarc a furajelor. Cu toate acestea, 
in județele Ialomița, Timiș, Dimbo- 
vița. Gorj și altele, cantitățile de 
nutrețuri insilozate sint cu mult sub 
nivelul planificat. Ținindu-se seama 
că timpul se menține in unele zone 
ploios, ceea ce Îngreunează pregătirea 
finului, organizațiile de partid au 
datoria să acționeze energic pentru 
a determina conducerile unităților a- 
gricole 6ă treacă neîntîrziat la con
stituirea formațiilor de lucru, con
centrarea cositorilor, a combinelor de 
furaje și a mijloacelor de transport, 
acolo unde pot lucra cu maximum 
de randament, asigurând umplerea 
fiecărui siloz Intr-un timp cît mai 
scurt.

Echilibrarea balanței furajere de
pinde, in mare măsură, de scurtarea 
1' rmenelor de Insămințare a culturi
lor succesive de plante de nutreț șl 
de calitatea acestei lucrări. In coope
rativele agricole au mai rămas de 
însămințat circa 570 000 de hectare de 
culturi duble, iar în întreprinderile 
agricole de stat — 120 000 hectare. In
trucit ploile căzute in cea mai mare 
parte a țării au ameliorat rezerva 
de umiditate din sol, odată cu recol
tarea cerealelor păioase să se lucre

Hărnicia și măiestria 
au tradiții centenare la Cisnădie
..Textila11 din Cis

nădie sărbătorește îm
plinirea unui secol de 
existență. Cine trece 
pragul cunoscutei în
treprinderi „de sub 
Măgură41. care și-a 
cîștigat de mulțl ani 
un bun renume, are 
revelația întilnirii cu 
una din marile și pu- 
ternicile unități ale 
industriei noastre in 
care muncește, culti- 
vind și dezvoltînd mă
iestria. păstrată in
tr-o centenară tradiție, 
un colectiv harnic.

...La Început a fost 
o mină de oameni, 
reuniți în „asociația 
postăvarilor11, înfiin
țată cu mai bine de 
un secol în urmă. Iși 
propunea să producă 
preșuri și pături la 
războaie și urzitoare 
din lemn (din care o 
parte pot fi văzute la 
„Muzeul textil1*).  ...în 
anii noștri pe vatra 
micilor întreprinderi 
s-a dezvoltat viguroa
să întreprinderea de 
azi. (Numai tn perioa
da 1966—1975, volumul 
investițiilor Însumează 
264 milioane lei). E-

fortul de creștere șl 
modernizare a „Texti
lei11 a însemnat, prin
tre altele, reconstrui
rea din temelii a fila
turii cardate, Încheie
rea la 1 iunie 1974, cu 
30 de zile înainte de 
termen, a unei noi 
etape de dezvoltare a 
unității de covoare ș.a. 
Consecința directă : 
producția globală rea
lizată în 1973 a fost de 
6 ori mai mare decit 
aceea obținută în 1950. 
De asemenea, în 1973, 
producția de fire tip 
Lină cardată a crescut 
cu 209,4 la sută, de 
covoare plușate de 45 
de ori, iar producția 
covoarelor tip „Mol
dova**  de 31,6 ori. In 
1973, un sfert din tota
lul producției indus
triale a întreprinderii 
a fost exportat In 30 
de țări.

Secretarul comitetu
lui de partid al Între
prinderii ne spunea : 
„Ne mindrim cu o fa
brică mare, bine do
tată tehnic, dar, mai 
ales, cu un colectiv de 
muncitori, ingineri și 
tehnicieni, români, ger

Sinsimion, 1974. 3620 lo
cuitori. Fabrică de spirt, 
amidon și bere ; fabrică de 
cherestea. Două cooperati
ve agricole și un I.A.S. — 
cu o puternică fermă de 
îngrășat taurine. Coopera
tivă de consum cu mai 
multe secții : croitorie,
pantofărie. frizerie, coafu
ră. brutărie. Magazin ali
mentar. autoservire, maga
zin Gostat, o unitate I.L.F., 
3 bufete și piață. Piață ca-n 
orice... oraș. Alte unități 
comerciale — de tricotaje, 
confecții, încălțăminte, mo
bilă. („Aprovizionarea se 
face cu autocamionul pe 
care l-am cumpărat din be
neficii. Ce se găsește la 
Miercurea se găsește și la 
Sinsimion"). O școală gene
rală. 2 școli primare, gră
diniță. Un cămin cultural 
(cu sală de spectacole de 
420 locuri, bibliotecă, club 
și sală de dans) la Sinsi
mion : altul la Cetățuia. 
Baie publică, cu apă mine
rală. Un teren de hochei — 
cu instalație de nocturnă — 
pe care anul trecut s-a 
desfășurat campionatul in- 
terjudețean pentru echipele 
sătești. 4 medici generaliști. 
1 stomatolog — în funcție ; 
1 pediatru (deocamdată in 
schemă), 2 asistente medi
cale, 3 surori. Ce mai lip
sește ? — l-am întrebat pe 
Laszlo Todor, primarul co
munei.

— Aceeași întrebare șl-au 
pus-o și consătenii mei, 
anul trecut, la adunarea in 
care trebuia să stabilească 
ce se va construi din con
tribuția lor in bani si in 
muncă. S-a răspuns In una
nimitate : disnensar și ate- 
lier-școală. Dar în primul 
rind dispensar. Cel vechi nu 
mal corespundea. Preten
țiile au crescut. S-au votat 
fondurile pentru doi ani. 
Obiectivele la fel. Deci, dis
pensar și atelier-școală. 
Planificat 1975. Realizat... 
1974.

...Care a fost motivul 
devansării ? Cum a fost ea 
posibilă ? Iată ce-am Înțe
les din spusele primarului.

La Sinsimion nu era den-
k____________  

ze in flux continuu la pregătirea te
renului șl la semănatul porumbului 
pentru boabe și siloz, a celorlalte 
culturi succesive. Este Imperios ne
cesar ca organizațiile de partid, co
muniștii do la sate să se afle în 
fruntea acțiunilor de care depinde 
obținerea celei de-a doua recolte de 
pe terenurile eliberate de culturile 
timpurii, să militeze ferm pentru 
insămințarea Integrală a suprafețelor 
prevăzute, pină la ultimul hectar. In 
județele Buzău, Vrnncca, Galați, 
Tulcoa șl altele, unde, o perioadă 
îndelungată, vegetația a fost stinje- 
nitâ din cauza lipsei de umiditate, 
este cu atit mai necesar să se folo
sească condițiile favorabile create. în 
urma ploilor căzute, pentru a acoperi 
deficitul balanței furajere, prin in
sămințarea unor suprafețe de cul
turi succesive mai mari decit cele 
prevăzute inițial. Și pentru a se ob
ține recolte sporite de furaje pe a- 
ceste suprafețe, se cere un plus de 
atenție față de calitatea lucrărilor de 
pregătire a terenului și semănat, 
respectindu-se cu strictețe fiecare 
element al tehnologiei stabilite pen
tru aceste culturi.

Sprijinind conducerile unităților a- 
gricole in activitatea de mare răs
pundere pentru stringerea furajelor, 
desfășurlnd o largă muncă politică 
in rindul cooperatorilor și mecaniza
torilor pentru a nu se risipi nimic 
din actuala producție de nutrețuri și 
pentru a se însămința suprafețe cit 
mai mari cu culturi succesive, orga
nizațiile de partid de la sate vor a- 
duce o puternică contribuție la asi
gurarea balanței furajere, la ridi
carea nivelului producției zootehnice 
si la sporirea veniturilor bănești ale 
cooperativelor agricole șl ale coope
ratorilor care lucrează în acest im
portant sector al agriculturii.

C. BORDEIANU

mani, maghiari, care 
muncesc înfrățiți, cu 
hotărire și pasiune". 
Realizările din pri
mul semestru al anu
lui sint elocvente in 
acest sens. Printre al
tele s-au înregistrat 
peste plan 18.7 milioa
ne lei la producția 
globală, 23,5 mii mp 
țesături, 71,6 tone fire 
cardate, productivita
tea muncii fiind depă
șită cu 1 138 lei pe 
lucrător. Sint roadele 
muncii unui colectiv 
în care se îmbină 
armonios experiența 
virstnicilor cu elanul 
tinerilor, hărnicia și 
priceperea unui colec
tiv deplin angajat în 
munca pentru înfăp
tuirea înainte de ter
men a cincinalului. în 
munca pentru conti
nua ridicare, pe supe
rioare trepte calitati
ve. a unei prestigioase 
întreprinderi româ
nești.

Nlcolae 
BRUJAN 
corespondentul 
„Scintell"

TRIBUNA ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ

tist. în schimb, anul acesta, 
un tînăr din comună urma 
să termine stomatologia la 
Cluj. Și-au zis atunci, oa
menii, că n-ar fi rău dacă 
ar veni chiar el, încă de la 
repartiție, in Sinsimion. 
Dar unde să lucreze ? Dis
pensarul vechi nu avea ca
binet dentar. Cel nou ar fi 
fost gata abia la anul. Și 
un an e prea mult ! Atunci.

zltivă. De-abia atunci au 
convocat din nou adunarea 
cetățenilor șl le-au propus 
— explicindu-le pe larg 
toate dificultățile, nentru că 
avantajele erau evidente — 
să facă dispensarul cu un 
an mai devreme. Cum a 
fost primită propunerea ? 
Răspunsul cel mai conclu
dent il dă însuși dispen
sarul — ridicat la „roșu" —

primarul s-a sfătuit cu 
cițiva deputați și au căzut 
de acord că singura soluție 
ar fi terminarea dispensa
rului cu un an mai de
vreme. Dar numai cetățenii 
puteau hotărî acest lucru. 
Primăria putea cel mult să 
le propună. Și asta, cu o 
condiție : in prealabil să fi 
pus la punct, pină la cel 
din urmă amănunt, toate 
problemele tehnice — apro
vizionarea cu materiale de 
construcție, asigurarea do
cumentației, procurarea in
strumentarului medical etc. 
— de care depindea de-- 
vansarea și pe care numai 
primăria putea să le re
zolve. Altfel n-ar fi avut 
rost să mai adune oame
nii. Așa că. în prima se
siune a consiliului popular, 
s-a analizat la „bani mă
runți" chestiunea dispensa
rului. Concluzia a fost po-

care peste clteva săptămâni 
iși va primi pacienții.

Cam la fel s-a întimplat 
și cu atelierul-școală. Ați 
reținut, probabil, că la Sin
simion există două. între
prinderi industriale. Rezul
tatele lor economice sint 
foarte bune. Singurele pro
bleme erau, pină acum 
cițiva ani, piesele de schimb 
pentru reparațiile capitale 
și locuințele pentru munci
tori. („Le-am rezolvat sin
guri pe amindouă. Piese de 
schimb facem acum șl pen
tru alții. Case ? Am con
struit 4 blocuri cu cite 
6 apartamente și încă 4 
imobile cu cite două apar
tamente din fondurile fa
bricii de spirt. Pentru I.A.S. 
facem un bloc cu 12 apar
tamente, iar pentru I.F. alte 
12 apartamente"). Anul tre
cut Insă și-au dat 6eama 
li de o altă problemă : asi-
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Exemplul unei comune de buni gospodari 
din județul Harghita

Recoltarea lucernel la I.A.S. Focșani

„Expoziția de carte
din Republica Cuba“

Selecție editorială 
reprezentativă, de o 
deosebită varietate
tematică, formule gra
fice inedite. îndrăz
nețe — astfel se pre
zintă vizitatorilor Ex
poziția de carte din 
Republica Cuba, des
chisă in aceste zile in 
holul Bibliotecii cen
trale universitare din 
Capitală. Ea oferă o 
panoramă amplă a 
preocupărilor editoria
le din țara socialistă 
prietenă, ilustrind mo
mente dintre cele mai 
semnificative ale dru
mului cărții către ci
titor.

Un loc special îl o- 
cupă in expoziție lu
crările social-politice, 
volume aparținind cla
sicilor marxism-leni- 
nismului, conducători
lor luptei pentru li
bertate națională $1 
socială a poporului 
cubanez. între acestea, 
rețin atenția „Capi
talul". „Manifestul 
Partidului Comunist", 
ca și amplul vo
lum, bogat ilustrat, 
consacrat vizitei lui 
Fidel Castro in țări 
din Africa și. Eu
ropa socialistă. Cei 
care îl răsfoiesc au 
prilejul să întâlnească 
în paginile sale si cal
da evocare a vizitei 
pe care primul secre
tar al C.C, al Partidu
lui Comunist din Cuba 
a făcut-o in țara noas
tră, a fructuoaselor 
discuții purtate cu a-

cel prilej cu tovarășul 
Nicolae Ceausescu. In 
acest sector al expozi
ției răsfoim cu emo
ție volumul de 
„Scrieri si cuvin- 
tări‘* ale eroului na
țional Che Guevara.

Intre alte zeci de 
volume, fiecare inte
resant pentru dome
niul de activitate pe 
care il abordează, se 
detașează cele de be
letristică, aparținind 
unor mari scriitori din 
literatura clasică și 
contemporană, univer
sală si cubaneză. Co
lecția „Autorul si o- 
pera sa" reunește ast
fel nume dintre cele 
mai prestigioase de la 
Homer, Plaut, Dante 
si Cervantes, la Proust, 
Brecht, Șolohov. Ma- 
iakovski și Antonio 
Machado. Navarro 
Luna, Regino Pe- 
droso. Pe coperta in
terioară a volumului 
lui Pedroso. acest 
reputat scriitor cuba
nez, rețin atenția ci- 
teva cuvinte, un ve
ritabil moto al țelu
lui suprem al întregii 
colecții : „Această car
te in mina celdr care 
învață este un instru
ment de lucru pentru 
a-si desăvîrsi educa
ția".

Bogata trecere în 
revistă a cărții cuba
neze din expoziție o- 
ferâ vizitatorilor posi
bilitatea unei infor
mații largi asupra 
marilor probleme ale

zonei geografice res
pective : continentul 
american. Astfel, sint 
prezente numeroase 
lucrări. cu o te
matică larză. cin
teze remarcabile asu
pra situației sociale sl 
politice din această 
parte a lumii. Cei in
teresați pot intilni vo
lume de referință din 
domeniul economic, 
precum „Politica eco
nomică a Statelor U- 
nite privind America 
Latină între 1945 și 
1961", „Istoria socială 
și economică a Mexi
cului" : din domeniul 
politic — „Zaoata și 
revoluția mexicană" ; 
din cel cultural — 
„Istoria literaturii his- 
pano-americane". Re
velatoare in acest sens 
ne apare și „Colecția 
de literatură latino-a- 
mericană". Tabloul 
general al expoziției 
este întregit de am
ple secțiuni dedicate 
literaturii pentru co
pii — de un gust și 
o fantezie remarcabile 
— literaturii tehnico- 
sființifice, scrierilor 
filozofice.

în ansamblu! el. ex
poziția se prezintă ca 
un mesaj convingător 
al spiritualității po
porului prieten cuba
nez, ca o nouă ma
nifestare a bunelor 
relații intre cele două 
tări-$i popoare.

Radu 
CONSTAN- 
TINESCU

SEARĂ CULTURALĂ CUBANEZĂ
Cu ocazia celei de-a 21-a aniver

sări a Insurecției naționale cubane
ze, Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea a organizat 
miercuri. In Capitală, o seară cultu
rală.

Cu acest prilej. Ion Găleteanu, di
rectorul general al Centralei indus
triei poligrafice, a vorbit despre rea
lizările obținute de poporul cubanez 
sub conducerea partidului său comu
nist in edificarea societății socialiste 
și despre continua dezvoltare a re

lațiilor de prietenie si colaborare pe 
multiple planuri dintre România șl 
Cuba.

Au participat Andrei Vela, vice
președinte al I.R.R.C.S.. funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, oameni de artă si cultură, 
reprezentanți ai unor instituții si în
treprinderi bucureștene.

Au fost de față Jesus Mendizabal, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Republicii Cuba la București, mem
bri ai ambasadei.

gurarea forței de muncă în 
perspectiva certă a dezvol
tării celor două întreprin
deri. Sâ aduci muncitori din 
alte părți, n-ar fi o soluție 
pentru că s-ar crea multe 
alte probleme cu transpor
tul, cu locuințele ș.a.m.d. 
Să atragi oameni din coope
rativă ? Nici aceasta n-ar 
fi o soluție, mal aleg că 
sarcinile agriculturii sint 

șl ele din ce în ce mai 
mari. Deci, rezolvarea era 
una singură : atragerea ti
neretului. Dar cum să faci 
acest lucru ? Cu acțiuni de 
popularizare, cu vizite in 
fabrică, cu intilniri la care 
să participe muncitorii mai 
vechi și cadrele de condu
cere din întreprindere. Da. 
Numai câ doar atit n-ar fi 
suficient. Qricit de multe 
și de bine organizate ar fi 
asemenea acțiuni, ele nu 
pot, singure, să influențeze 
hotăritor drumul unui tî
năr. Dragostea de meserie 
— o știau cu toții — iți 
vine muncind, nu privind 
sau ascultind expuneri. Așa 
s-a născut ideea unui ate
lier-școală. bine dotat, in 
care elevii să se familiari
zeze cu tehnica, cu viitoarea 
meserie și chiar să obțină 
o calificare. Problema a 
fost cuprinsă Intr-un stu
diu mai larg — al comisiei

permanente de deputati 
pentru educație, cultură și 
învățămint — care viza asi
gurarea condițiilor mate
riale : dotarea laboratoare
lor și atelierului, alimen
tarea cu apă, curent trifa
zic pentru utilaje, lotul ex
perimental etc. După ce in 
ședința comitetului execu
tiv al consiliului popular 
s-a apreciat că există toate 
condițiile pentru realizarea 
obiectivelor propuse, pro
blema atelierului-școală — 
care urma să se constru
iască din fondurile cetățe
nilor — a fost pusă in dis
cuția adunării localnicilor. 
A fost aprobată in unani
mitate. Mai mult decit 
atit, cetățenii au hotărit să 
fie gata chiar in toamna 
acestui an. Și va fi. („Toți 
deputății — cind au început 
lucrările — au hotărit să-și 
facă ei, primii, zilele de 
muncă și după aceea să 
mobilizeze oamenii. N-a 

'mai fost nevoie. Erau lu
crări la care trebuiau să 
vină 10 oameni și veneau 
30. Pina la urmă a trebuit 
să facem planificare. Altfel 
nu se mai putea1*).  înșiși 
elevii și-au adus contribu
ția. Cu o parte din banii de 
pe produsele obținute pe 
lotul lor agricol au cum
părat un utilaj complex 
cave execută 12 operațiuni 
de timplărie.

— Planuri de‘ viitor ?
— O școală nouă, moder

nă. cu sală de gimnastică. 
Era un gînd mai vechi 
de-al nostru. Avea și un 
termen : 1977. Acum are 
altul : 1975. Sperăm să-l 
respectăm. Străzile le-am 
pietruit prin muncă patrio
tică. anul acesta am făcut 
peste tot trotuare, am re
parat podurile, am amena
jat cursul Căpîlniței pe 
600 m. am plantat flori. Tot 
prin muncă patriotică. în
colo, ce să vă spun ? Să 
vedem ce vor mai hotărî 
cetățenii- Doar ei sint stă- 
pinii !
Florin CIOBANESCU 
BARTUNFK Istvan 
corespondentul ,(Scîntell”
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Acord general de colaborare între Republica 
Socialistă România și Republica Sierra Leone
Republic» 8oci»!l*ti  Roniinl*  rl Republic» Sierra Leone.

sile. urmat de N. Gavrilă (Steaua) 
si polonezul Parsek. Grosul plutonu
lui a sosit cu o intirziere de 8’05".

Astăzi are loc etapa Pitești—Rm. 
Vilcea — Căciulata — Rm. Vilcea — 
Pitești.

• După cum se anunță din Roma, 
s-a stabilit definitiv ca finala grupei 
A a zonei europene din cadrul com
petiției def tenis „Cupa Davis*, între 
echipele României și Italiei, să se 
dispute In zilele de 2. 3 și 4 august, 
la Mestre (in apropiere de Veneția),

• Competiția Internațională de 
fotbal „Turneul celor patru capitale", 
organizată cu prilejul aniversării a 
30 de ani de la eliberarea Poloniei, 
s-a încheiat cu victoria echipei ora
șului Moscova (in finală 3—0 cu se
lecționata Varșoviei).

în meciul pentru locurile 3—4. e- 
chipa orașului București (reprezenta
tă de clubul Steaua) a învins cu sco
rul de 1—0 (1—9) reprezentativa ora
șului Sofia. Unicul gol al partidei a 
fost marcat de Pantea în minutul 15.

e Turneul internațional de rugbt 
desfășurat 11 Poznan a fost clșțigat 
de echipa „Polonia" urmată de Rapid 
București și formația varșoviană 
„S.K.R.ARapid Riwurești a învins 
cu 26—3 echipa „S.K.R.A.'- și a pier
dut cu 3—8 meciul cu „Polonia",

rile transmise cu ocazia Zilei națio
nale a S.U.A.

★
în cadrul lunii de solidaritate cu 

lupta poporului coreean, miercuri 
seara, la Casa centrală a armatei, 
a avut loc o adunare la care au 
participat generali, ofițeri, maiștri 
militari și subofițeri din garnizoana 
București.

Au fost prezenți Iang Mlăng Sul, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. P. D. Coreene la București, alți 
membri ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de gene
ral maior Aurel Niculescu.

In continuare a luat cuvîntul co
lonel Son Ghiân Zun, atașat militar, 
aero și naval al R. P. D, Coreene 
in România.

In încheierea adunării, participan
ts i au vizionat o foto-expoziție, infă- 
țișînd aspecte din viața și lupta po
porului coreean și a armatei sale 
populare, precum și un film artistic.

★
La casa de cultură a sindicatelor 

din Ploiești a avut loc, miercuri, 
vernisajul expoziției „U.R.S.S. — 
tara turismului", manifestare care se 
înscrie in cadrul schimburilor re
ciproce de informații turistice dintre 
România si Uniunea Sovietică.

La festivitate au participat repre
zentanți ai organelor locale de partid 
și de stat, oameni de cultură, un 
numeros public.

Au fost dc fată reprezentanți al 
Ambasadei U.R.S.S. la București.

★
Miercuri au luat sfirșit in Capitală 

lucrările celei de-a 6-a Conferințe 
internaționale a florii-soarelui.

In ultima ședință plenară, particl- 
panții au adoptat propunerile pri
vind înființarea Asociației interna
ționale a florli-soarelui și organiza
rea unei rețele de cooperare științi
fică internațională in domeniul 
floril-soarelui avînd ca centru de 
legătură Institutul de cercetări pen
tru cereale și plante tehnice de la 
Fundvlea. Președintele Asociației in
ternaționale a florii-soarelui a fost 
desemnat dr. V. Vrinceanu — Româ
nia. iar secretar general, dr. J. R. 
Jensma — Olanda.

A fost acceptată propunerea Uni
unii Sovietice ca cea de-a 7-a Con
ferință internațională a florll-soare- 
lui să aibă loc la Krasnodar In anul 
1976.

(Agerpres) 

Pornind de la dorlnțR de a extinde «tf adinei 
In rontJDuarc relațiile prietenești de înțelegere, 
colaborare și stimi reciprocă intre cele două 
|an. intre popoarele român și Iconez,

Subliniind importanta principiilor care trebuie 
a*  Mea la bara relațiilor dintre state : indepen
dența și suveranitatea națională, egalitatea in 
drepturi, neamestecul In treburile interne s| 
avantajul reciproc : realirmind hotărirca lor de 
a le respecta și aplica neabătut in raporturile 
lor bilaterale.

llotârite să sporească contribuția celor două 
țări la cauza păcii și aecurități» internaționale, 
a progresului economic și social a] tuturor po
poarelor și a dezvoltării cooperării intre state.

Reafirmind dreptul suveran a| fiecărui stat de 
a pune in valoare resursele și bogățiile naționale 
de care dispune in Interesul propriului lui popor 
și necesitatea sporirii eforturilor pentru a asi
gura un progres mai rapid al economiei Repu
blicii Socialiste România și Republicii Sierra 
Leone.

Au hotărit să încheie prezentul Acord General 
de Colaborare :

ARTICOLUL 1
Cele două state semnatare ale prezentului 

Acord vor extinde, intări și adinei relațiile lor 
do prietenie și colaborare in domeniile econo
mic. științific, tehnologic, cultural și alte do
menii. in interesul celor două popoare, precum 
și al cauzei păcii și securității internaționale.

ARTICOLUL 1
Cele două Pir|i Contractante vor favoriza dez

voltarea contactelor si a schimbului de expo
nentă Intre instituțiile și organizațiile dintre 
țările lor. in toate domeniile de activitate, in 
vederea unei mai bune cunoașteri reciproce și 
apropierii dintre popoarele român și Iconez.

ARTICOLUL X
Cele două Părți Contractante vor încuraja sl 

sprijini dezvoltarea relațiilor lor reciproce in 
domeniile economic și tchnico-științific pentru 
asigurarea utilizării depline a potențialului eco
nomiilor lor naționale.

Părțile Contractante sînt de acord să stabi
lească o cooperare pe termen lung, folosind for
mele reciproc avantajoase, inclusiv înființarea 
in Republica Sierra Leone de societăți mixte in 
domeniile : geologic, minier, petrolier, ceramică, 
forestier și prelucrarea lemnului, agricol, pre
cum și in alte domenii de interes reciproc.

ARTICOLUL 4
Pentru realizarea prevederilor articolului 3. 

Republica Socialistă România va livra in Repu
blica Sierra Leone mașini, instalații industriale, 
materiale si echipamente produse in România, 
sa elabora studii și cercetări, va livra proiecte 
si documentații șl va acorda Republicii Sierra 
I cone asistență tehnică pentru montaj și pu
nerea in funcțiune n mașinilor șl Instalațiilor 
livrate sl va forma din punct de vedere tehnic, 
personal leonez care va lucra la obiectivele res
pective.

ARTICOLUL I
Părțile Contractante slnt de acord ca plățile 

pentru lucrările, serviciile și livrările in cadrul 
acestui Acord efectuate de către partea română 
să fie efectuate in mărfuri din Republica Sierra 
Leone sau in devize liber convertibile.

ARTICOLUL •
Condițiile de livrare șl de plată, ca sl celelalte 

obligații pentru realizarea obiectivelor de coo
perare. vor fi stabilite in contractele ce urmează 
a se încheia pentru fiecare obiectiv in parte 
intre întreprinderile sau organizațiile desemnate 
de către cele două Părți Contractante.

ARTICOLUL T
Prețurile pentru livrări, lucrări șl servicii în 

cadrul acestui Acord vor fi stabilite in dolari 
S.U.A. pe baza prețurilor competitive pentru 
produsele respective sau similare pe plata inter
națională caracteristică.

'ceste prețuri vor fl stabilite prin negocieri 
directe intre întreprinderile sau organizațiile 
desemnate de către cele două Părți Contrac
tante.

ARTICOLUL 8
Cele două Părți Contractante aplică în schim

burile lor economice și în cooperarea economi
că reciprocă clauza națiunii celei mai favori
zate. in conformitate cu prevederile Acordului 
General de Tarife șl Comerț (G.A.T.T.).

ARTICOLUL 9
Cele două Părți slnt de acord ca, In cadrul 

legislației in vigoare din cele două țări, să-și 
acorde reciproc licențele șl autorizațiile necesa
re pentru livrările și serviciile făcute in cadru) 
acestui Acord, conform condițiilor convenite in

contractele ee urmează a fl încheiate Intre în
treprinderile sau organizațiile desemnate de 
cele două Părți.

ARTICOLUL 10
Documentația tehnică șl Informațiile remise 

organizațiilor leoneze de către întreprinderile 
competente din România privind livrările româ
nești și realizarea obiectivelor prevăzute in 
acest Acord trebuie să fie folosite de către 
Partea leoneză exclusiv pentru uzul propriu șl 
nu vor fi transmise unei terțe țări sau persoa
ne fără acordul prealabil al Părții române. Do
cumentația tehnică și informațiile primite de 
întreprinderile românești de la organizațiile 
lennezo privind obiectivele ce urmează a fi rea
lizate in cadrul acestui Acord vor fi folosite 
exclusiv de către Partea română șl nu vor fl 
transmise unei terțe țări sau persoane, fără a- 
cordul prealabil al Părții leoneze.

ARTICOLUL 11
Părțile Contractante convin să studieze posi

bilitatea de a încheia acorduri pentru garanta
rea investițiilor de capital șl evitarea dublei 
impozitări.

ARTICOLUL 12
Părțile Contractante slnt de acord să Înfiin

țeze o Comisie mixtă de cooperare economică 
și tehnică care va supraveghea realizarea pre
vederilor prezentului Acord șl va examina po
sibilitatea dezvoltării in continuare a relațiilor 
comerciale șl de cooperaro economică și tehni
că intre cele două țări.

Comisia mixta se va întruni, alternativ, In Re
publica Socialistă România și Republica Sierra 
l.cone. conform necesităților, la date ce vor fi 
stabilite de comun acord între cele două Părți.

ARTICOLUL 13
Prezentul Acord General de Colaborare Intră 

In vigoare la data semnării, pentru o perioadă 
de 10 ani. La expirarea acestei perioade, pre
zentul Acord General de Colaborare va fi pre
lungit pe noi perioade de cite 5 ani. dacă una 
din Părți nu declară in scris, cu 6 luni înainte 
de expirare, intenția de a înceta valabilitatea 
acestui Acord General.

Făcut la București, la 23 Iulie 1974. In două 
exemplare originale, unul în limba română și 
unul in limba engleză, ambele avînd valoare 
egală.

NICOLAE CEAUȘESCU SIAKA PROBYN STEVENS
Președintele Republicii Socialiste România Președintele Republicii Sierra Leone

COMUNICAT CO
privind vizita președintelui Republicii Sierra Leone, 

Siaka Stevens, în Republica Socialistă România
Ls invitația președintelui Republi- 

dl Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, Excelența Sa dr. Siaka 
Stevens, președintele Republicii 
Sierra Leone, a efectuat o vizită ofi
cială de prietenie in Republica So
cialistă România, Intre 19 și 24 iulie 
1974.

In tot timpul vizitei în România, 
înaltul oaspete din Sierra Leone s-a 
bucurat de o primire caldă și prie
tenească. expresie a sentimentelor 
de prețuire și stimă nutrite in mod 
reciproc de popoarele celor două 
țâri.

Președintele Nicolae Ceaușescu șl 
președintele Siaka Stevens au pur
tat convorbiri prietenești, la care au 
fost prezenți:

— Din partea română: Manea Mâ- 
nescu, prim-ministru a! guvernului, 
Ioni Pățan. viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului exte
riori: cooperării economice inter- 
r/a*onale.  George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe. Corne! 
Pacoste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Ion Bogdan, adjunct 
el ministrului minelor, petrolului și 
geologiei și Valeriu Georgescu, am
basadorul României în Sierra Leone.

— Din partea sierra leoneză: Des
mond E. F. Luke, ministrul aface- 
nlor externe, F. M. Minah, ministrul 
comerțului și industriei. E. W. Bly- 
den, ambasadorul Republicii Sierra 
Leone in România, Rowland E. A. 
Harding, membru al Tribunalului 
Suprem, Kande Sio, deputat in par
lament, H. KL Lynch Shy Hon, secre
tar permanent in Ministerul Aface- 
nlor Externe. J. D. King, consilier 
special in Ministerul Comerțului și 
Industriei.

In cursul discuțiilor, desfășurate 
lntr-o atmosferă de înțelegere, sin
ceritate și cordialitate, cei doi pre
ședinți au procedat la un schimb de 
informații asupra preocupărilor celor 
□ ouă țări in procesul dezvoltării lor 
prezente și de perspectivă și la un 
schimb de păreri privind căile extin
derii și aprofundării relațiilor bila
terale, precum și probleme interna
ționale de interes mutual.

Constatind cu satisfacție bunele 
relații existente Intre Republica So
cialistă România și Republica Sierra 
Leone, cei doi șefi de stat au căzut de 
ecord asupra necesității dezvoltării lor 
continue si. in acest sens, au hotărit 
să acționeze in comun pentru a ac
celera cooperarea bilaterală in do- 
men.i de interes reciproc si pentru 
a întări apropierea și legăturile de 
prietenie dintre cele două țări și po
poare.

Președintele Nicolae Ceausescu a 
felicitat ne președintele Siaka Ste
vens pentru progresele obținute pe 
calea traducerii in viată a programu
lui vast de construcție economică, 
socială si culturală prin unirea tu
turor energiilor creatoare ale între
gului popor sierra leonez. Președin
tele României a acordat înalta sa 
apreciere si considerație politicii ex
terne de pace, înțelegere si colabo
rare între toate națiunile, pe care 
președintele Siaka Stevens o promo
vează în mod ferm.

Președintele Siaka Stevens a feli- 
citat dc președintele Nicolae 
Ceausescu pentru succesele deosebite 
obținute de poporul român in opera 
de ridicare pe trepte superioare a 
societății noi. înfloritoare. Totodată, 
a exprimat profunda sa considerație 
s. stimă fată de politica externă 
clarvăzătoare a președintelui roman, 
vizind întărirea păcii si cooperării 
‘.-tre națiunile lumii, instaurarea u- 
nor relații interstatale de tip nou. 
bazate pe principiile si normele 
dreptului si justiției internaționale.

Oi doi președinți au semnat o De
clarație solemnă comună care dă ex
presie hotărlrii celor două state de a 

dezvolta sl consolida relațiile de coo
perare dintre ele in toate domeniile 
si care reafirmă adeziunea tarilor 
lor la principiile fundamentale ale 
dreptului international. Totodată, ei 
au semnat un Acord de cooperare 
economică si tehnică intre cele două 
tari.

Cu ocazia vizitei au mai fost sem
nate acorduri in domeniile cooDerării 
culturale și științifice, exploatării 
geologice, petrolului si mineritului, 
industriei forestiere, precum si re
lațiilor consulare.

In vederea asigurării unei dezvol
tări continue, ordonate și cuprinză
toare a relațiilor economice, tehnice 
si științifice, in domeniile de interes 
reciproc, cei doi președinți au ho
tărit instituirea unei Comisii mixte 
româno-sierra leoneze de cooperare 
economică si tehnică.

Cei doi șefi de st2t au fost de a- 
cord că viata internațională contem
porană se caracterizează prin ten
dința de intensificare a cooperării 
dintre state, precum si prin afirma
rea tot mai hotâritâ a voinței po
poarelor de a trăi libere și suverane, 
potrivit aspirațiilor si intereselor lor 
în condiții de pace si securitate. 
In acest context, cei doi președinți 
și-au exprimat convingerea că este 
necesară intensificarea luptei forțe
lor democratice și progresiste din 
întreaga lume pentru abolirea poli
ticii imperialiste, colonialiste și neo- 
colonialiste, de dominație și dictat, 
pentru eliminarea folosirii forței în 
relațiile dintre state și pentru folo
sirea negocierilor in vederea regle
mentării problemelor litigioase in
ternaționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu șl 
președintele Siaka Stevens au subli
niat necesitatea ca relațiile dintre 
toate statele lumii, indiferent de sis- 
t m. mărime sau potențial, să fie 
fundamentate pe respectarea strictă 
a principiilor suveranității si inde
pendenței naționale, egalității în 
drepturi sl avantajului reciproc, ne
intervenției in treburile interne ale 
altor state, nerecurgerii la amenin
țarea cu forța sau la folosirea forțe!, 
reglementării prin mijloace pașnice 
a diferendelor internaționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu șî 
președintele Siaka Stevens au subli
niat rolul semnificativ și contribu
ția importantă a statelor africane la 
cauza păcii. înțelegerii și cooperării 
Intre națiuni libere și independente. 
Ei au apreciat rolul Organizației 
Unității Africane in eforturile sale 
de realizare a acestor deziderate și 
in lupta contra agresiunii, rasismu
lui, apartheidului, colonialismului, 
neocolonialismului și tuturor celor
lalte forme de agresiune și exploa
tare.

Cei doi șefi de stat au exprimat 
angajamentul ferm al țărilor și po
poarelor lor de a acorda, în conti
nuare, tot sprijinul lor politic, di
plomatic, moral și material mișcă
rilor de eliberare națională din An
gola și Mozambic, in lupta dreaptă 
a popoarelor lor pentru autodeter
minare, independență națională. li
bertate și progres. Ei au exprimat 
profunda lor satisfacție față de 
victoriile obținute de Partidul Afri
can al Independenței din Guineea- 
Bissau și Insulele Capului Ver
de și au salutat proclamarea sta
tului independent Guineea-Bissau. 
Președintele României și președin
tele Sierrei Leone și-au exprimat 
speranța că actualele evenimente 
pozitive din Portugalia vor accelera 
victoria finală a mișcărilor de eli
berare națională, contribuind astfel 
la lichidarea rămășițelor colonialis
mului pe continentul african.

Exprimind hotărîrea țârilor lor 
de a sprijini in mod ferm Declara
ția Organizației Națiunilor Unite cu 

privire la acordarea Independenței 
tuturor țărilor și popoarelor aflate sub 
jugul colonial, cei doi președinți au 
condamnat cu tărie politica de dis
criminare rasială și apartheid dusă 
de regimurile rasiste din Africa de 
Sud, Zimbabwe și Namibia.

Cei doi președinți au recunoscut 
importanța Conferinței pentru secu
ritate si cooperare in Europa, subli
niind că aceasta trebuie să conducă 
la relații de tio nou intre statele 
continentului, caracterizate printr-o 
colaborare intre națiuni egale si in
dependente. libere sâ-și exercite 
drepturile suverane, la adăpost de 
folosirea forței sau amenințarea cu 
folosirea forței. Ei au căzut de acord 
că realizarea obiectivelor securității 
si cooperării în Eurooa esle de na
tură să exercite o puternică inriurire 
favorabilă asupra întregii vieți in
ternaționale contemporane.

Cei doi președinți au subliniat im
portanta intensificării cooperării sub- 
regionale pentru crearea unui climat 
de pace si înțelegere in întreaga 
lume. In acest context, președintele 
Nicolae Ceaușescu a dat o apreciere 
pozitivă eforturilor Sierrei Leone de 
a dezvolta cooperarea cu statele în
vecinate. în scopul ridicării bună
stării si nivelului de trai al popoare
lor din zonă si consolidării păcii 
internaționale.

Președintele Siaka Stevens a acor
dat înalta sa apreciere acțiunilor 
României îndreptate spre dezvoltarea 
relațiilor dintre statele balcanice, 
sore binele popoarelor care trăiesc 
in această zonă, pentru cauza gene
rală a securității europene, pentru 
pacea internațională.

Cei doi președinți, exprimindu-și 
profunda îngrijorare fată de situația 
gravă din .Cipru, au salutat Rezolu
ția Consiliului de Securitate O.N.U. 
privind încetarea focului in Cipru, 
precum si hotărîrea guvernelor Tur
ciei sl Greciei de a da curs acestei 
rezoluții. Ei au fost de acord că în
cetarea stării de confruntare militară 
din Cipru trebuie să fie realizată 
pe calea tratativelor, pornindu-se de 
la interesele poporului cipriot, ale 
popoarelor implicate in conflict, pre
cum și de la necesitatea asigurării 
păcii in această zonă și întăririi 
cursului spre securitate pe continen
tul european și in întreaga lume.

In legătură cu situația din Orien
tul Mijlociu, președinții român și 
sierra leonez au reafirmat 6orijinul 
lor pentru soluționarea politică a 
conflictului pe baza rezoluțiilor Con
siliului de Securitate. Ei au dat o 
apreciere pozitivă dezangajării mili
tare realizate pină în prezent intre 
statele aflate in conflict, conside- 
rind-o ca un pas spre o pace dreaptă 
si trainică in Orientul Apropiat, ba
zată pe retragerea trupelor israellene 
din teritoriile arabe ocupate in 1967, 
garantarea independenței și suvera
nității tuturor statelor din zonă și 
rezolvarea problemei poporului pa- 
lestinean in conformitate cu intere
sele sale naționale legitime.

In ceea ce privește situația din 
Indochina. președintele Nicolae 
Ceaușescu șl președintele Siaka Ste
vens si-au exprimat părerea că este 
necesar să se depună in continuare 
eforturi susținute in vederea înfăp
tuirii acordurilor de la Paris. în 
scopul asigurării unei păci trainice 
în această zonă și respectării drep
tului popoarelor vietnamez, khmer 
și laoțian de a-si soluționa proble
mele fără amestec din afară.

Cel doi șefi de stat au subliniat 
că Republica Socialistă România și 
Republica Șierra Leone, ca tari in 
curs de dezvoltare, consideră câ li
chidarea decalalului existent intre 
statele in curs de dezvoltare și cele 
dezvoltate din punct de vedere eco
nomic constituie o necesitate majoră 

U

a vieții Internationale contemporane. 
Ei si-au exprimat părerea că lichi
darea acestui decalaj va avea drept 
rezultat statornicirea unei noi ordini 
economice internaționale care să 
excludă practicile discriminatorii și să 
conducă la stabilirea unui raport 
echitabil Intre preturile materiilor 
prime și cele ale produselor indus
triale.

Examinind problema dezarmării*  
cei doi președinți au considerat im
perios necesar să se treacă la mă
suri concrete pentru a se ajunge la 
dezarmarea generală și, În primul 
rind. la dezarmarea nucleară, la re
ducerea trupelor, la desființarea ba
zelor străine si a blocurilor militare, 
la diminuarea bugetelor militare, 
astfel incit mijloacele uriașe desti
nate astăzi Înarmării să poată fi fo
losite in scopul dezvoltării social- 
economice a statelor, alocării unei 
nării din aceste mijloace pentru dez
voltarea economică a țărilor in curs 
de dezvoltare, eliberind, totodată, 
omenirea de cursa înarmărilor și 
primejdia unui nou război nimicitor, 
in care nu va fi nici învingător hici 
iilvins.

Președintele României si președin
tele Sierrei Leone au fost de acord 
că in solutionareg problemelor ma
jore ale vieții internaționale un rol 
important il au organizația Națiu
nilor Unite, celelalte organisme In
ternationale din sistemul O.N.U. 
In cadrul acestora, statele pot ac
ționa în comun pentru destindere, 
colaborare și pentru lichidarea dife
rendelor prin negocieri politice, in 
interesul fiecărei națiuni și al păcii 
mondiale. Ei au considerat necesar 
să se depună în continuare eforturi 
pentru creșterea rolului Organizației 
Națiunilor Unite și a organismelor 
sale in întărirea și apărarea legali
tății internaționale.

Cei doi președinți au salutat con
vocarea apropiatei Conferințe mon
diale a populației, care se va ține 
la București in luna august 1974, 
chemată sâ dezbată problemele 
populației în toată complexitatea lor, 
ca o chestiune fundamentală a lumii 
contemporane. Ei și-au format con
vingerea că soluționarea reală a pro
blemelor populației rezidă in lichi
darea subdezvoltării, asigurarea pro
gresului economic și social al tuturor 
națiunilor, consolidarea păcii, înțele
gerii și cooperării intre state. Ei au 
fost de acord că, fiind parte inte
grantă a politicii de dezvoltare eco
nomică și socială, politica popu
lației este un atribut al suveranită
ții naționale și se stabilește de fie
care stat in funcție de situația sa 
concretă și de obiectivele sale bo- 
cial-economice.

Cei doi președinți au recunoscut 
Însemnătatea Conferinței O.N.U. asu
pra dreptului mării, care își desfă
șoară lucrările la Caracas, subliniind

PREȘEDINTELUI CEAUȘESCU
Stimatul meu prieten și frate,

Părăsind frumoasa și emoționanta dumneavoastră țară, doresc să vă 
mulțumesc pentru minunata ospitalitate de care m-am bucurat eu, cel 
din suita mea, precum și familia mea în cursul șederii în România

Luăm cu noi amintiri scumpe și trainice din timpul vizitei în țara 
dumneavoastră și sintem imens de satisfăcuți de rezultatele pe care cele 
două țări ale noastre le-au obținut prin această vizită.

Fie ca forța prieteniei dintre țările noastre să crească mereu în anii 
care vor urma.

Aștept cu nerăbdare să vă întîmpin în Sierra Leone.
Așadar, permiteți-ml să vă spun „la revedere" *

SIAKA STEVENS
• In limba română, in textul englez al telegramei

Plecarea

din Capitală 

a președintelui 

Siaka Stevens
(Urmare din pag. I> 

stat ale Republicii Sierra Leone și 
Republicii Socialiste România, în 
timp ce slnt trase 21 salve de arti
lerie.

Președintele Siaka Stevens Îm
preună cu președintele Nicolae 
Ccaușcscu trec In revistă garda de 
onoare.

Președintele Republicii Sierra Leo
ne salută apoi pe șefii misiunilor 
diplomatice.

înaltul oaspete iși la, de asemenea, 
rămas bun de la tovarășii Manea 
Mânescu, Gheorghe Cioară, Janos 
Fazckas, Ion Pățan, Iosif Uglar, 
Gheorghe Oprea, viceprim-ministru 
al guvernului. Constantin Stâtescu, 
secretarul Consiliului de Stat. Geor
ge Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, de la celelalte oficialități 
române prezente.

Un grup de pionieri oferă flori 
celor doi președinți.

La scara avionului, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Siaka Stevens iși iau un călduros ră
mas bun, iși 6tring miinile cu prie
tenie.

„încă o dată — a spus președintele 
Nicolae Ceaușescu — vă urez succes 
in dezvoltarea economico-soclală, 
multă prosperitate poporului Repu
blicii Sierra Leone. Sint convins că 
am început o colaborare bună, rod
nică". k

„Vă mulțumesc foarte mult, dom
nule președinte — a răspuns șeful 
statului Sierra Leone. Delegația 
noastră șl cu mine sintem foarte im
presionați de tot ceea ce am văzut 
aici. Vă sint foarte recunoscător 
pentru amabilitatea șl bunăvoința 
cu care am fost înconjurat in tot 
timpul vizitei. Sintem hotăriți să 
facem totul pentru 3 întări în con
tinuare legăturile ce ne unesc. Vă 
rog să transmiteți salutul meu po
porului român".

La ora unsprezece, aeronava pre
zidențială a decolat, fiind escortată 
pină la frontieră de avioane cu 
reacție ale forțelor armate ale Re
publicii Socialiste România.

(Agerpres)

necesitatea elaborări!, cu participa
rea tuturor statelor, a unui regim 
juridic, general acceptabil al mărilor 
și oceanelor, care să corespundă rea
lităților vieții internaționale și să 
servească interesele păcii, securității, 
cooperării și progresului popoarelor. 
Ei consideră că noile reglementări 
trebuie să fie întemeiate pe princi
piile fundamentale ale dreptului in
ternațional și, luînd in considerare 
cu prioritate nevoile și interesele e- 
conomice ale țărilor in curs de dez
voltare, să asigure utilizarea deplină 
a resurselor naturale ale mărilor și 
oceanelor pentru progresul economic 
al întregii umanități.

Cei doi șefi de stat au evidențiat 
Importanța crescindă a rolului care 
revine țărilor mici și mijlocii, țărilor 
in curs de dezvoltare, țărilor neali
niate, in asigurarea rezolvării juste 
și echitabile a problemelor majore 
care confruntă omenirea. Ei au su- 

' bliniat că pentru a-și îndeplini rolul 
ce le revine, aceste state au dreptul 
și îndatorirea de a participa in mod 
plenar la dezbaterea și luarea hotă- 
ririlor in problemele internaționale 
majore ale lumii contemporane.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Siaka Stevens au scos 
in evidentă semnificația efectuării 
schimburilor de vizite intre cele două 
6tate si au constatat că intilnirile și 
convorbirile dintre ei au contribuit 
la întărirea si aprofundarea relațiilor 
de prietenie dintre țările și popoarele 
lor.

Președintele Republicii Socialiste 
România, secretar general al Parti
dului Comunist Român, Nicolae 
Ceaușescu, si președintele Republicii 
Sierra Leone, președinte al Congre
sului întregului Popor. Siaka Ste
vens, au căzut de acord să dezvolte 
colaborarea intre cele două partide, 
prin contacte directe, consultări, 
schimburi de delegații șl informații, 
in scopul întăririi prieteniei și con
lucrării dintre cele două țări și po
poare, pentru triumful ideilor păcii, 
independenței naționale și progre
sului in intreaga lume. De aseme
nea. ei au hotărit să promoveze re
lațiile directe între organizațiile sin
dicale, de tineret, de femei și alte 
organizații obștești ale celor două 
țări.

Președintele Republicii Sierra Leo
ne. dr. Siaka Stevens, a exprimat 
mulțumiri profunde și aprecierea sa 
pentru ospitalitatea călduroasă ce i-a 
fost rezervată lui si persoanelor carp 
l-au însoțit, de către președintele 
Nicolae Ceaușescu. guvernul si po
porul român, in timpul vizitei ofi
ciale de prietenie in această tară.

Președintele Siaka Stevens a trans
mis președintelui Nicolae Ceaușescu 
si doamnei Elena Ceaușescu invita
ția de a vizita Republica Sierra 
Leone la o dată reciproc acceptabilă. 
Invitația a fost acceptată cu plăcere.

\

\
Excelentei Sale 

Domnului NICOLAE CEAuk
Președintele Republicii Socialiste Rom\

Am fost foarte Impresionat de amabilul mesaj pe ci 
sat, domnule președinte, in numele poporului român, 1 
Stat, al Guvernului Republicii Socialiste România șl î\ 
neavoastră personal, cu ocazia sărbătorii naționale irar.i 

Exprimind viile mele mulțumiri, sint convins, ca și i 
că România și Franța vor continua cooperarea lor în vede\ 
șl mai mult, în toate domeniile, a relațiilor lor tradiționali 
în interesul lor reciproc, în interesul Europei și al păcii.

Adaug la aceslea urările mele cele mal sincere penti, 
dumneavoastră personală și a poporului român, prieten i 
francez. \

VALERY GISCARD D’EST.

Delegația Frontului Unității Socialist, 
s-a întors din R. P. Polonă

Delegația Frontului Unității Socia
liste, condusă de tovarășul Ștefan 
Voitcc. membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vicepreședin
te al Consiliului de Stat, vicepre
ședinte al Consiliului Național al 
F.U.S., care a participat la manifes
tările prilejuite de cea de-a XXX-a 
aniversare a Zilei renașterii Polo
niei. s-a înapoiat, miercuri la amia
ză, in Capitală. Din delegație au fă
cut parte tovarășii Ion Traian Ște- 
fănescu, prim-secretar al Comitetu
lui Central al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tineretu
lui, și Oliviu Rusu, vicepreședinte al 
Consiliului Central al U.G.S.R., mem
bri ai Biroului Executiv al Consiliu
lui Național al F.U.S.

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
delegația a fost Intimpinată de to
varășii Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al

Vizita vicepreședintelui
Miercuri dimineața, Mohammad 

Isaneni, vicepreședinte al Parlamen
tului indonezian, președintele gene
ral al Partidului democratic indone
zian, a avut o întrevedere cu Ilie 
Murgulescu și Maria Groza. vicepre
ședinți ai Marii Adunări Naționale. 
Cu acest prilej au fost discutate pro
bleme privind activitatea celor două 
parlamente, exprimindu-se dorința 
extinderii continue a relațiilor din
tre cele două țări.

în cursul după-amiezil, Ion Pățan. 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior si coope
rării economice internaționale, a pri
mit pe Mohammad Isaneni. în ca
drul întrevederii, desfășurată intr-o

Cronica zilei
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 Națio
nale a Republicii Socialiste Româ
nia, au adresat telegrame de condo
leanțe Roland Leroy, membru al 
Biroului Politic, secretar al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Francez, Comitetul Central al 
Partidului Comunist din Grecia (in
terior), Nicos Christodoulou, mem
bru al C.C. al Partidului Progresist 
al Oamenilor Muncii — A.K.E.L. — 
din Cipru. M. Hafez Ghanem. prim- 
secretar al C.C. al Uniunii Socialis
te Arabe, Ilias Reka, președintele 
Adunării Populare a Republicii 
Populare Albania, Giovanni Spagno- 
lli, președintele Senatului Republicii 
Italia, Kemal Guven, președintele 
Adunării Naționale, și Tekin Abibu- 
run, președintele Senatului Republi
cii Turcia, Antoine Wehenkel, pre
ședintele Camerei Deputaților din 
Luxemburg, precum și guvernul și 
parlamentul Indiei și guvernul Bra
ziliei.

★
Miercuri dimineața, tovarășul Mihai 

Dalea, președintele Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindica
telor. a primit delegația Uniunii Ge
nerale a Muncitorilor Algerieni 
(U.G.T.A.), care efectuează o vizită 
de prietenie și schimb de experiență 
in țara noastră, la invitația Consi
liului Central al U.G.S.R.

Delegația este compusă din: Daous 
Abderrezak, membru al Comitetului 
Executiv Național și secretar general 
al Federației naționale din industria 
lemnului și construcții. Benkhedimal- 
lah Tayeb, membru al Comitetului 
Executiv Național și secretar general 
al Uniunii Wilaya din Setif, și Chaib 
Mohamed, membru al Comitetului 
Executiv Național și al Comisiei 
Executive Federale din domeniul 
energiei și gazului.

In cursul convorbirii, desfășurată 
într-o atmosferă de prietenie și în
țelegere reciprocă, s-a procedat la un 
schimb de păreri privind preocupă
rile actuale ale sindicatelor din cele 
două țări, relevindu-se dorința co
mună de lărgire a relațiilor lor de 
prietenie și colaborafe.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit o telegramă de 
mulțumire din partea secretarului de 
stat Henry Kissinger pentru felicită

ȘTIRI SPORTIVE
8

• Comentînd rezultatele probei de 
sabie pe echipe din cadrul campiona
telor mondiale de scrimă de la Gre
noble, corespondentul agenției France 
Presse subliniază performanța echipei 
României. câștigătoarea neașteptată 
a medaliei de argint. Scrimerii r6- 
mâni au pierdut in finală, in fața 
echipei U.R.S.S., dar evoluția lor a 
fost excelentă în tot cursul probei și 
mai ales in semifinale, unde au reu
șit să elimine cu 9—6 echipa Unga
riei. deținătoarea titlului. Dan Iri- 
miciuc, clasat pe locul al patrulea la 
individual, a realizat și in finală 
două victorii.

în meciul pentru medalia de bronz, 
echipa Italiei a întrecut cu școrul de 
9—6 formația Ungariei.

• Cea de-a 19-a ediție a „Cupei 
Voința" — tradițională întrecere ci- 
clistă la care participă 72 de alergă
tori, reprezentind cluburile Septemvri 
(Bulgaria). Stuttgardia (R.F. Germa
nia), Start (Polonia), Spartakus (Un
garia), Steaua, Voința. Dinamo, Mure
șul. Olimpia și Metalul Plopeni — a în
ceput ieri. Etapa inaugurală (Bucu
rești — Tirgoviște — Pitești. 143 km), 
s-a decis la km 55. unde au evadat 
13 rutieri, printre care polonezii Po- 
zarlik, Parsek, românii Tudor Vasi
le. Gavrilâ, Ramașcanu și alții. Vic
toria — decisă la sprintul final — 
a revenit dinamovistului Tudor Va

C.C. al P.C.R., Paul Nagy, secri 
al Consiliului Central al U.G.S. 
Nicu Ceaușescu, vicepreședinte 
Consiliului Uniunii Asociațiilor Sti 
denților Comuniști din RomâniA 
Vasile Nlcolcioiu, secretar al C.C. n\ 
U.T.C., de reprezentanți al MinisteA 
rului Afacerilor Externe. Au fost 
prezenți Wladlslaw Wojtasik, amba
sadorul Poloniei la București, șl 
membri ai ambasadei.

★
La plecarea din Varșovia, delegația 

a fost condusă de Josef Tejchma, 
membru a! Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Stanislaw Cio- 
sek, președintele Consiliului Cen
tral al Federației Uniunilor Socialis
te ale Tineretului Polonez. A fost 
prezent Ion Mlelcloiu, însărcinat cu 
afaceri a.i. al țării noastre la Var
șovia.

Parlamentului indonezian
ambianță de cordialitate, au fost a- 
bordate aspecte ale relațiilor econo
mice româno-indoneziene, dezvoltării 
și diversificării schimburilor co
merciale și cooperării dintre cele 
două țări. Au luat parte Ma
ria Groza, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale. Ion Florescu, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice Inter
nationale.

în aceeași zi. oaspetele indonezian 
s-a întilnit cu Mihail Florescu. minis
trul industriei chimice.

La convorbiri a fost de fată D. 
Mursalin. ambasadorul Republicii In
donezia la București.

(Agerpres)
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din Cipru
Declarațiile președintelui interimar

Glafkos Clerides

problemei cipriote, in

președintele In-

Evoluția evenimentelor PLENARA C. C
AL P.C.U. S,

4934— 
Ctor al 

/e din 
A urmat 

/le superi- 
ânvfițători si 

/ științele so- 
, pedagogia.

A Începerea rfiz- 
/i. din septem- 

/ 1939. i-a a 
Uniunea Soviet 

a lucrat, la 
/veput. ca învățător. în 
• ral 1943 s-a înscris 
voluntar In rindurile 
Armatei poloneze for
mate pe teritoriul 
I R.S.S.. absolvind, 
ulterior. Școala de ofi
țeri a diviziei a Il-a 
„Henryk Dombrowski".

împreună cu Armata 
» râbătut întregul drum 
la Berlin și Elba.

După încheierea războiului a fost 
rumit In postul de locțiitor al șefului 
Direcției superioare politice a Ar
matei poloneze. In anul 1945 a primit 
gradul de general de brigadă și a 
fost numit locțiitor al ministrului 
Rpărării naționale. In anul 1950. 
înaintat la gradul de general de di- 
v zie. p. fo«t numit locțiitor al pre
ședintelui Comisiei de Stat a Plani
ficării.

In 1952. Piotr Jaroszewicz este nu
mit vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.P. Polone, in perioada 
anilor 1954—1956 ocupind. concomi
tent. postul de ministru al Industrie! 
cărbunelui.

în anul 1944. Piotr Jaroszewicz a 
Intrat in rindurile P.M.U.P.. iar In 
1945 a fost delegat la primul congres 
e’ partidului : in anul 1948 a fost 
aies ca membru al C.C. al P.M.U.P. 
După Congresele al IV-lea. in 1964. 
s: al V-lea. in 1968. a fost ales mem
bra supleant al Biroului Politic al 
Comitetului Central al partidului.

La 20 decembrie 1970. la Plenara 
t șaptea a C.C. al P.M.U.P.. Piotr 
Jaroszewicz a fost ales membru r1 
Biroului Politic, Iar la 23 decembrie.

T poloneză a 
de luptă pină

e Polone,
zewicz!

In cadrul ședinței plenare a Seimu
lui. a fost propus — ln numele gru
purilor parlamentare ale Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, Partidului 
Țărănesc Unit și Partidului Demo
crat — președinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Po
lone.

Din anul 1947. Piotr Jaroszewicz 
este, fără întrerupere, deputat în 
Seim din partea districtului Zielona 
Gora.

Pentru meritele sale ln opera de 
construire a socialismului în Repu
blica Populară Polonă, Piotr Jaro
szewicz este decorat cu Ordinul 
„Constructorul Poloniei Populare", 
de două ori cu „Drapelul Muncii" 
clasa I. cu Crucea comandorilor a 
Ordinului „Eliberarea Poloniei" și cu 
alte ordine și medalii ale Poloniei.

Opinia publică din tara noastră, 
care urmărește cu satisfacție dez
voltarea raporturilor de prietenie și 
colaborarea frățească dintre Repu
blica Socialistă România și Republi
ca Populară Polonă, urează un 
călduros bun venit tovarășului Piotr 
Jaroszewicz. exprimindu-și convin
gerea că vizita sa va 
rii, in continuare, a 
pe multiple planuri 
popoarele noastre.

exprimindu-și
sluji dezvoltă- 
bunelor relații 
intre statele ji

în primul semestru al anului
VARȘOVIA 24 (Corespondentă de 

la G'n. Ciobanu). — La Varșovia a 
fost dat Dublicității comunicatul Di
recției centrale de statistică cu pri
vire la dezvoltarea social-economică 
a Poloniei și Îndeplinirea planului de 
dezvoltare a economiei naționale în 
primul semestru al anului 1974.

Rezultatele primelor sase luni ale 
inului în curs constituie o mărturie 
a Îndeplinirii cu succes a sarcinilor 
de bază ale planului. inregistrindu---*  
o dinamică accentuată a producției 
Industriale. Creșterea producției a 
fost însoțită de o snorire a venituri
lor oamenilor muncii. Producția in
dustrială a fost în primul semestru 
cu 12.7 la sută mai mare decit cea 
realizată in aceeași perioadă a anu
lui trecut, iar sarcinile de plan De 
ansamblul anului ir. curs au fost în
deplinite in proporție de 50.2 la sută. 
Totodată, productivitatea muncii a 
crescut, în comparație cu Drimul se
mestru al anului 1973. cu 10.1 la sută.

Valoarea produselor agricole achi
ziționate de stat a fost (la preturile 
actuale) cu 20 Ia sută mai ridicată 
față de perioada corespunzătoare a 
anului trecut.

în domeniul Investițiilor 
registrat o creștere de 27.2 
acestea cifrindu-se la 175 
zloți- Totodată, au fost 
progrese remarcabile in c? 
darea ln exploatare la termen a mari
lor obiective.

Comunicatul relevă dinamica deo
sebit de ridicată a schimburilor co
merciale poloneze. In comparație cu 
aceeași perioadă a anului 1973. expor
tai a sporit cu 26.4 la sută, atingînd 
valoarea de 12.6 miliarde zloti valută. 
Iar importul — cu 42.3 la sută, cifrjn- 
du-se la 15.4 miliarde zloți valută, 
creșterile la capitolul importuri fiind 
determinate în primul rind de nece
sitățile modernizării economiei.

Salariul mediu real a crescut eu

comparație cu primul7.9 la sută ln 
semestru al anului trecut.

într-un comentariu pe marginea 
comunicatului, ziarul polonez „Try- 
buna Ludu" subliniază : „Sarcina 
trasată economiei de crima Confe
rință Națională a P.M.U.P.. de a men- 
țir.e o înaltă dinamică de dezvoltare 
socială si economică, este îndeplinită 
cu succes. Aceasta este Drincipala 
concluzie care se impune din analiza 
datelor statistice".

R F G.

s-a in
ia sută, 
miliarde 
obținute 
privește

0 declarație a
Guvernului Regal de Uniune

Națională al Cambodgiei
CAMBODGIA 24 (Agerpres). — 

Guvernai Regal de Uniune Națională 
•1 Cambodgiei (G.R.U.N.C.) a dat 
publicității o declarație privind re
centa hotărire de naționalizare a tu
turor plantațiilor de arbori de cau
ciuc a părtinind unor proprietari 
străini șt aflate în zonele eliberate.

Declarația relevă că, timp de oeste 
patru ani, in cursul războiului de 
eliberare. Frontul Unit Național al 
Cambodgiei (F.U.N.C.). G.R.U.N.C. si 
forțele armate popu’are au asigurat, 
ln ciuda dificultăților, protecția si 
Întreținerea plantațiilor, in timp ce 
capitaliștii străini care le aveau in 
proprietate s-au situat constant de 
partea regimului antipopular de la 
Pnom Penh. în aceste condiții — 
arată declarația — a fost hotărită 
trecerea necondiționată a respective
lor plantații in oroprietatea statului 
cambodgian liber.

NICOSIA 24 (Agerpres). — Tntr -un mesaj adresat poporului ci
priot și difuzat de postul de radio Nicosia, președintele interimar r1 
Ciprului, Glafkos Clerides, r declarat că obiectivul său primordial este 
respectarea strict*  a încetării focului în Insulă. El a adăugat că nit 
va f|, precupețit nici, un efort pentru găsirea, cit mal curind posibil, a 

cadrul unui stat„unel soluții juste șl viabile a 
independent șl suveran".

Președintele interimar al Ciprului 
* declarat, de asemenea, că va res
pecta tonte principiile democratice șt 
'•a salvgarda drepturile umane ale 
tuturor ciprioților. El a asigurat, tot
odată, pe toți cipriotii că intențio
nează să continue cea mai strinsft 
cooperare cu ei. astfel Incit să creeze 
in Cipru condiții de prosperitate pen
tru toată lumea. El a lansat un apel 
la unitate, cu scopul „de a se în
lătura dificultățile existente șl de a 
se edifica un viitor mai bun".

De altfel, aceste obiective imediate 
su fost reafirmate de președintele 
interimar al Ciprului cu prilejul u- 
nel conferințe de presă organizate 
miercuri la Nicosia. Glafkos Clerides 
a precizat apoi că problema respec
tării riguroase a acordului de înce
tare a focului a fost abordată și in 
cadrul convorbirilor avute marți cu 
vicepreședintele Ciprului. Rauf Denk- 
taș, liderul comunității turco-ciprio- 
te. „Această întrevedere a fost foar
te utilă — a declarat Clerides — 
si am avut impresia că și cipriotii 
turci sint dornici să vadă realizată o 
aplicare strictă a încetării focului". 
El a adăugat că va trebui evitată in 
viitor orice vărsare de singe între 
greci ?i turci, care n-ar face decit 
să înrăutățească si mai mult coexis
tența intre cele două comunități alt 
insulei.

Cu același prilej. .. _______  ...
terimar a afirmat că „se va opune 
cu cea mai mare energie planurilor 
de Împărțire a insulei". El a respins, 
de asemenea, ideea instituirii unui 
„coridor neutru". „Credem, a adău
gat Clerides. câ un stat suveran cum 
este Ciprul nu va putea admite ca 
unul sau altul din porturile sale să 
se afle sub controlul unei autorități 
străine, sub pretextul câ aceasta tre
buie să asigure protecția uneia sau 
alteia dintre comunități".

Apoi, președintele interimar cipriot 
a subliniat importanța fazei diploma
tice care se deschide în prezent pen
tru reglementarea problemei Cipru
lui.

★
NICOSIA 24 (Agerpreș). — Potrivit 

agenției France Presse, „încetarea 
focului pare să fi fost în întregime 
respectată în Cipru, inc^pind de 
miercuri la amiază, ora locală".

Intrată în vigoare luni, la ora 14.00 
G M.T., încetarea focului a fost vio
lată de mai multe ori, în special în 
cursul zilei de marți. In aceste con
diții, marți noaptea Consiliul de 
Securitate a adoptat o rezoluție în 
care sint reafirmați termenii rezolu
ției sale din 20 iulie 1974, care pre
vedea. intre altele, încetarea imediată 
a focului.

Conferința tripartită de la Geneva
se deschide astăzi

LONDRA 24 (Agerpres). — Confe
rința tripartită asupra Ciprului — 
convocată conform rezoluției din 20 
iulie a Consiliului de Securitate — 
se va deschide joi seara si nu 
miercuri, așa cum se anunțase ante
rior. transmite agenția Reuter, re- 
luînd declarația unui Durtător de cu- 
vint al Ministerului de Externe bri
tanic.

La conferință vor participa repre
zentanți ai Greciei. Turciei si Marii 
Britanii — puteri garante ale acor-

durilor internaționale privitoare la 
Cipru.

Delegația greacă pe lingă Oficiul 
de la Geneva al O.N.U. a anunțat că 
noul ministru al afacerilor externe 
al Greciei. Gheorghios Mavros, va 
sosi, joi după-amiază, la Geneva, 
pentru a participa la lucrările Con
ferinței tripartite.

Pe de altă parte, se informează că 
ministrul turc al afacerilor externe, 
Turan Giines, va sosi la Geneva joi 
dimineața.

atena Formarea noului guvern al Greciei
Cabinetul Caramanlis a adoptat măsuri de amnistie politică

ATENA 24 (Corespondență de la 
I. Badea). — Constantin Caramanlis 
a depus, miercuri, jurămîntul în ca
litate de președinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Elene. Cere
monia a avut loc in cadrul unei re
uniuni desfășurate sub conducerea 
Dreședintelui. la care au uarticipat 
reprezentanți ai partidelor Dolitice 
si comandanții armatei. Reamintim 
că. în urma hotăririi anunțate marți 
de comandamentul forțelor armate 
grecești de a preda conducerea țarii 
unui guvern civil, președintele Ghi- 
zikis a cerut, telefonic, fostului pre
mier Caramanlis 6ă se întoarcă în 
tară Dentru a alcătui un nou cabinet 
grec.

în cursul după-amiezii de miercuri, 
noul premier grec a anuntat lista 
celor 11 miniștri care alcătuiesc ca
binetul său. în cadrul noului guvern 
erec, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și ministru al afacerilor ex
terne a fost numit Gheorghios Ma-

Toamna dificila
pentru
Există o zicală larg 

răspindită in R.F.G. : 
„dacă la Wolfsburg — 
orașul in care se pro
duc cunoscutele auto
mobile -Volkswagen» 
— se strănută, econo
mia vest-germană ca
pătă pneumonie", zi
cală, fără îndoială, cu 
un anumit temei, 
fiind importanta 
dustriei auto pe 
samblul economic 
țării.

în prezent, în jurul 
situației financiare a 
firmei „Volkswagen" 
există o intrpagă dez
batere publică, legată 
de declarațiile condu
cerii firmei cu privire 
la deficitele prevăzute 
pentru anul 1974. Cu 
o cifră de afaceri de 
peste 16 miliarde de 
mărci anual, principa
la producătoare de au
tomobile din R.F.G., 
„Volkswagen", este, in 
același timp, cea mai 
mare firmă din țară, 
numărul acționarilor 
săi atingînd aproape 
un milion : In fabri
cile și uzinele între
prinderii lucrează pes
te 190 000 de salariați, 
iar in rețeaua comer
cială și 
circa 170 000.
cum -----
firma pe scurt, folo
sește circa 7 la sută 
din producția totală a 
metalurgiei vest-ger- 
mane. 25 la sută din 
totalitatea pieselor de 
6chîmb produse. 8 la 
sută din producția de 
cauciuc și circa 1.5 la 
sută din cea a indus
triilor electrotehnice, 
textile și construcți
ilor de mașini. Dacă 
„VW" are dificultăți.

dat 
in- 
an- 

al

de service 
„VW", 

este denumită

industria-auto

vros. ministru al coordonării econo- 
mice. Xenofon Zolotas. iar ministru 
de interne. Gheorghios Rallis. Porto
foliul apărării naționale a fost în
credințat lui Evanghelos Averoff. iar 
cel al ordinii publice lui Solon 
Ghikas. Cei 11 membri ai cabinetu
lui au depus miercuri după-amiază 
jurămîntul.

Noul cabinet grec s-a întrunit 
miercuri in prima sa ședință, sub 
conducerea primului ministru. Con
stantin Caramanlis. In cadrul unei 
conferințe de presă, organizată după 
ședința guvernului, Panayotis Lam- 
brias. subsecretar de stat pe lingă 
primul ministru, a anunțat că au 
fost hofârite, intre altele : desființa
rea lagărului de pe Insula Yaros, 
unde erau deportați condamnați! po
litici. proclamarea amnistierii tuturor 
delictelor politice, ca și a acelor de
licte care au fost excluse din decretul 
prezidențial de amnistiere adoptat in 
august 1973, abolirea măsurilor prin 
care au fost privați de naționalitatea 
greacă un număr de cetățeni greci 
care trăiesc in străinătate, abolirea 
măsurilor prin care au fost privați 
de dreptul de a obține pașapoarte 
anumiți cetățeni greci de către re
gimurile anterioare.

In cadrul conferinței de presă, se
cretarul de stat a anunțat, de ase
menea, că primul ’ ‘ 
Constantin 
joi, la posturile de radio și televi
ziune, un mesaj națiunii elene.

★
de externe al Greciei, 
Mavros, a declarat,

ministru grec,
Caramanlis. va adresa.

MOSCOVA 24 (Agerpres). — La 
Moscova a avut loc, miercuri, o ple
nară a C.C. al P.C.U.S.. la care a 
luat cuvlntul Leonid Brejnev. secre
tar general al C.C. al P.C.U.S. — re
latează agenția T.A.S.S.

Plenara a examinat problema le
gale de prima sesiune a Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. al celei de-a 9-a 
legislaturi — convocată pentru joi — 
si a adoptat o hotftrlre corespunză
toare.

PORTUGALIA

LISABONA 24 (Agerpres). — Tri
misul special, Vasile Oros. relatea
ză : Recunoașterea dreptului la in
dependentă a teritoriilor coloniale a 
fost consfințită printr-o lege, adop
tată de Consiliul de Stat al Portuga
liei la 19 iulie. Legea stipulează că 
principiul potrivit căruia soluționarea 
războiului din colonii este de natură 
politică si nu militară, consacrat in 
programul Mișcării forțelor armate, 
implică. în conformitate cu Carta 
Națiunilor Unite. recunoașterea de 
către Portugalia a dreptului la auto
determinare a popoarelor. Recunoaș
terea principiului autodeterminării, 
cu toate consecințele sale. include 
acceptarea independenței acestor te
ritorii și respectiva derogare de la 
articolul 1 al Constituției din 1933 (in 
termenii căruia aceste teritorii erau

aconsiderate ca parle integrantă 
Portugaliei).

CARACAS

Conferința 
Națiunilor Unite

asupra dreptului mării
CARACAS 24 (Agerpres). — In ca

pitala venezueleană continuă lucră
rile celei de-a IlI-a Conferințe a 
Națiunilor Unite asupra dreptului 
mării. în cadrul dezbaterilor pe co
misii de lucru, participanții au pro
cedat la examinarea propunerilor 
avansate de diverse grupuri de state 
cu privire la reglementarea dreptu
lui de navigație prin strimtori pentru 
navele de tot felul, ca parte integrantă 
a elaborării unei noi convenții rela
tive la folosirea mărilor si oceanelor 
lumii.

în paralel se desfășoară discuțiile 
consacrate rezolvării problemelor le
gate de fixarea limitelor mării teri
toriale si. respectiv, ale zonei eco
nomice controlate de statele de coastă 
asupra platformei continentale, de
numită și „mare patrimonială", pre
cum și de poluarea crescîndâ a me
diului marin, de cooperarea științi
fică de specialitate și de transferul 
de tehnologie.

întrevederea
reprezentanților societăților

de Cruce Roșie
Coreeană

și Coreea de sud
(Agerpres).

TÎRGUL INTERNAȚIONAL DE LA DAMASC

Prezenta românească
*

ilustrează colaborarea activă 
cu țările lumii arabe

.»
Damascul găzduiește 

Incepind de la 25 iu
lie șl ptnă la 20 au
gust cea de-a 21-a e- 
dlție a Tirgului său 
internațional, care an 
de an ciștigă in pres
tigiu și faimă. Actuala 
ediție înregistrează un 
record de participa
re : pe întinsa plat
formă de pe malurile 
Baradei, „fluviul de 
aur", nint prezente cu 
pavilioane naționale 
sau ale unor firme 
particulare 30 de țări 
din toate continentele.

Partlcipind pentru a 
treisprezecea oară la 
acest tirp. România se 
înfățișează cu o aamă 
largă de exponate, re- 
flectînd varietatea 
produselor industriei 
noastre socialiste. Vi

zitatorii au ocazia să 
ia cunoștință de un 
bogat sortiment de 
mașini, utilaje, pro
duse chimice șl alte 
numeroase exponate, 
multe dintre acestea 
intrind in nomencla
torul schimburilor din
tre România și Siria, 
care înregistrează in 
cursul acestui an o 
creștere considerabi
lă. in conformitate cu 
prevederile acorduri
lor încheiate cu pri
lejul vizitei In Siria 
a președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

Dintre exponatele 
prezentate sint de 
menționat, intre alte
le, instalații de forat 
pentru apă, pompe de 
adincime. autoturis
me. tractoare, mașini

agricole, motoare Dia
tei, grupuri electro
gene. aparataj elec
trotehnic de ut cas
nic, tuburi cinescoa
pe, microscoape. di
verse utilaje ale in
dustriei petrochimice.

Participarea bogată, 
diversificată a Repu
blicii Socialiste Româ
nia la Tirqul de la 
Damasc constituie o 
manifestare elocven
tă a strînselor relații 
de prietenie si colabo
rare româno-siriene, 
înscriindu-se pe linia 
dezvoltării continue a 
legăturilor multilate
rale dintre România șl 
țările arabe, a coope
rării active cu toate 
statele lumii.

Crăciun IONESCU

Ambasadorul României
Ia Bonn primit de 

cancelarul Helmut Schmidt
BONN 24 (Corespondență de la 

N. S. Stănescu) — Cu ocazia în
cheierii misiunii sale In Republica 
Federală Germania, ambasadorul 
României la Bonn. Constantin Oan- 
cea, a fost primit la 24 iulie de can
celarul Helmut Schmidt.

★
De asemenea, ambasadorul Româ

niei a fost primit de Egon Bahr, mi
nistrul federal pentru cooperare e- 
conomică, și de Hans Matthoefer, mi
nistrul federal al cercetării si teh
nologiei.

Vizitele s-au desfășurat Intr-o at
mosferă cordială.

Întîlnire la Ambasada 

română din Londra

LONDRA 24 (Corespondentă de la 
N. Plopeanu). — La 24 iulie, la se
diul Ambasadei Republicii Socialiste 
România din Londra a avut loc o 
întîlnire cu membri ai grupului 
parlamentar anglo-român. Intre am
basadorul român. Pretor Popa, și 
parlamentarii britanici a avut loc un 
schimb de păreri referitor la căile 
de lărgire $i adincire a relațiilor de 
colaborare și cooperare dintre tara 
noastră si Marea Britanie. De am
bele nării a fost exprimată dorința 
de a 6e acționa pentru extinderea a- 
cestor relații pe multiple planuri. 
Parlamentarii britanici si-au expri
mat aprecierile pentru politica ex
ternă promovată de tara noastră, fată 
de ritmul rapid de dezvoltare a eco
nomiei românești.

ORIENTUL APROPIAT

este lesne de Înțeles 
că nu numai mulți
mea acționarilor săi 
se alarmează, dar în
grijorarea cuprinde și 
o serie de ramuri im
portante ale economi
ei vest-germane.

In fapt, nu numai 
„VW" are acum pro
bleme financiare, 
întreaga Industrie 
automobilelor 
R.F.G. Printre altele, 
sporirea impozitului a- 
supra benzinei, ca și 
creșterea impozitelor 
pe automobile și a 
cuantumului asigură
rilor obligatorii, pe 
fondul unei sporiri a 
șomajului au dus la o 
scădere accentuată a 
achizițiilor de automo
bile. Firmele produ
cătoare au încercat să 
compenseze scăderea 
volumului vinzărilor 
pe două căi : reduce
rea orelor de lucru, 
cu reducerea cores
punzătoare a salariilor
— deci pe seama creș
terii șomajului parțial
— și sporirea generală 
a prețurilor. Deși fir
mele au anunțat creș
teri de numai 4—5 la 
sută în ultimul an și 
jumătate, in realitate 
in această perioadă 
prețurile automobile
lor au crescut pe pia
ța vest-germană 
40—60 la sută.

Pentru toamna anu
lui 1974 experții 
preciază că există 
toate Indiciile unei 
înrăutățiri a conjunc
turii economice. De 
aceea, conducerile fir
melor producătoare de 
automobile au anunțat 
pentru toamnă nu nu-

ci 
a 

din

cu

a-

mai o sporire și mai 
mare a șomajului par
țial, dar .și concedieri 
apreciabile. Cotidia
nul „SUDDEUTSCHE 
ZEITUNG" scrie 
ceasta privință : 
grași au trecut, 
veni cei slabi ? 
îndoială : cele 
multe întreprinderi, 
unele chiar foarte so
lide, trebuie să lupte 
din greu pentru a su
praviețui". O oarecare 
excepție fac numai 
firmele care se ocupă 
cu precădere de ex
port. De fapt și „VW" 
mizează pe extinde
rea exporturilor sale 
(care de pe acum re
prezintă 55 la sută 
din totalul producției 
de automobile vest- 
germane) și a Investi
țiilor in Statele Unite 
și America Latină, 
pentru a face față di
ficultăților.

în ce privește alte 
firme auto, îndeosebi 
„Opel" și ..Ford", aces
tea manifestă, de ase
menea. pesimism pen
tru viitorul apropiat. 
Ele intenționează să-și 
rezolve dificultățile 
mai ales prin așa-zise- 
le ..autoconcedieri be
nevole".

Indiferent de moda
litatea prin care 
acționează pentru 
mitarea deficitelor și 
evitarea unei reduceri 
masive a producției, 
firmele auto își des
fășoară activitatea sub 
laitmotivul : ..Ne aș- 
teantă o toamnă difi
cilă".

în a- 
„Anil

Vor 
Fără 
mai

se
li-

N. S. STĂNESCU
Bonn

Ministrul
Gheorghios 
miercuri, că noul guvern de la Atena 
îl recunoaște pe arhiepiscopul Ma
karios drept „președinte și -șef legal 
al statului Cipru".

PANMUNJON 24 ___
La Panmunjon a avut loc miercuri 
o nouă întrevedere a reprezentanților 
societăților de Cinice Roșie din R.P.D. 
Coreeană și Coreea de sud. Părțile 
au examinat, in principal, posibili
tatea reluării convorbirilor propriu- 
zise. întrerupte in vara anului tre
cut.

Reprezentanții Societății de Cruce 
Roșie din R.P.D. Coreeană au avan
sat din nou o serie de propuneri re
zonabile menite să ducă la reluarea 
convorbirilor de fond si au subliniat, 
totodată, necesitatea de a se pune 
capăt măsurilor represive adoptate, 
în ultima vreme, de regimul de la 
Seul împotriva populației. De ase
menea. reprezentanții R.P.D. Co
reene si-au reafirmat atașamentul 
fată de principiile asupra cărora s-a 
căzut de acord in vederea asigurării 
succesului convorbirilor.

Cele două părți au convenit să se 
Întrunească din nou la 28 august a.c. 
— relatează agenția AC.T.C,

CAIRO 24 (Agerpres). — După cum 
anunță agenția M.E.N., Egiptul a răs
puns favorabil la memorandumul 
secretarului general al Ligii Arabe. 
Mahmud Riad, privind propunerea 
Iordaniei de amînare a viitoarei con
ferințe arabe la nivel înalt de la 
Rabat, programată pentru 3 septem
brie. în răspunsul egiptean se arată 
că amînarea conferinței ar urma să 
permită desfășurarea unor consultări 
suplimentare și realizarea coordonă
rii Intre statele arabe. In așa fel. In
cit reuniunea de la Rabat să-și atingă 
telurile.

BEIRUT 24 (Agerpres). — Primul 
ministru r1 Libanului, Takieddine 
Solh. a avut, la Beirut, o întrevedere 
cu Yasser Arafat, președintele Comi
tetului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, informează 
agenția M.E.N. Convorbirea 6-a con
centrat •asupra situației din Orientul 
Apropiat.

agențiile de presă transmit
Cancelarul federal al Rus- 

triCÎf ®runo Kreisky, luind cuvîn
tul in cadrul unei conferințe de pre
să la Vlena. a relevat importanța re
zultatelor obținute în destinderea in
ternațională. EI s-a pronunțat pen
tru succesul Conferinței europene 
pentru securitate și cooperare la cel 
mai inalt nivel, menționînd că nu
meroase state sînt interesate de re
zultatele acestei conferințe.

într-un comunicatal M A E 
al Republicii Vietnamului de Sud, 
transmis de agenția de presă „Eli
berarea". se arată că administrația 
6aigoneză a comis 4 219 violări ale 
încetării focului intre 16 și 20 iulie 
1974. în rindul încălcărilor mențio
nate se numără 684 operațiuni te
restre împotriva zonelor eliberate, 
3 022 operațiuni de „pacificare" în
treprinse de poliția saigoneză împo
triva populației civile. 319 bombar
damente de artilerie, 194 zboruri de 
recunoaștere și de bombardament.

Consiliul economic S.U.A. 
- R.S.F. Iugoslavia - °r«’n 
omolog al Comisiei pentru promova
rea cooperării economice cu Statele 
Unite de pe lingă Camera economi
că iugoslavă, recent Înființată la 
Belgrad — a luat ființă la New 
York.

Decizia finală ,n M pn«»t. 
menținerea sau retragerea Marii Bri
tanii din Piața comună aparține po
porului, care va fi consultat asupra 
acestei probleme, fie cu prilejul unor 
alegeri generale, fie prin referendum 
— a arătat primul ministru britanic, 
Harold Wilson, in cuvintul rostit 
marți in cadrul dezbaterilor din Ca
mera Comunelor.

Guvernul Argentinei a a- 
doptat hotărîrea de a recu
noaște Republica Guineea- 
BiSSaU — se arata într-un comu
nicat al Agenției senegaleze de in
formații, dat publicității la Dakar. 
Argentina a adresat guvernului Se
negalului rugămintea de 
te mesajul corespunzător 
Guineei-Bissau.

Guvernul indian
Comisia pentru petrol și „__ ____
rale — instituție a sectorului de stat 
— să sporească prețul per/tonă la 
petrolul indigen. Cele aproximativ 
450 milioane rupii care vor rezulta 
anual din această majorare urmează 
a fi folosite pentru constituirea unui 
fond special în vederea finanțării 
proiectelor de prospectare a noi ză
căminte petrolifere.

an, se arată Intr-un raport anual al 
Organizației pentru Cooperare Eco
nomică și Dezvoltare (O.E.C.D.), dat 
publicității la Paris. In Statele Uni
te, Japonia, Canada, Franța, Marea 
Britanie, R. F. Germania și Italia, 
prețurile bunurilor de larg consum 
au crescut. în prima jumătate a a- 
cestui an, cu o medie anuală de cir
ca 15 la sută — se arată în acest ra
port. în a doua jumătate a anului 
in curs prețul bunurilor de larg con
sum în cele șapte țări va crește cu 
13 la sută, iar in prima jumătate a 
anului viitor va spori cu circa 10 
la sută.

a transmi- 
guvernului

a autorizat
gaze natu-

Inflația ln Principiei» tari In- 
dustrializate va rămine foarte ridi
cată pe o perioadă de cel puțin un

Guvernul venezuelean 
șl-a făcut cunoscută hotărîrea de a 
naționaliza. în luna decembrie a a- 
cestui an. extracția de minereu de 
fier. Vor fi instituite trei comisii de 
lucru In scopul elaborării detaliilor 
referitoare la actul de preluare, sub 
controlul statului, a acestei ramuri.

Banca Centrală a Cana-
Jgj a anunțat majorarea taxei sale 
de scont de la 8,75 Ia 9.25.

Victime ale caniculei. ,n 
provincia iraniană Huzistan, 18 
persoane au decedat In urma tulbu
rărilor fiziologice provocate de ca
nicula accentuată din această parte 
a țării, unde, ln ultimele zile, tem
peratura aerului la umbră a ajuns 
la 52 de grade Celsius.

Dl PRETUTINDEI^
• MARTOR LA FOR

MAREA UNEI INSULE. 
Echipajul vasului norvegian 
„Moslane". aflat recent in cursă 
pe ruta Australia de vest-Japo- 
nia, a fost martorul formării 
unei insule noi. de proveniență 
vulcanică, în regiunea insulelor 
Sondele Mici. In momentul des
coperirii. insula avea o formă 
circulară, cu un diametru de a- 
proximativ 30 metri și o înălți
me deasupra nivelului apei de 
30 metri. De îndată au fost a- 
vertizate. prin radio, toate va
sele pentru a naviga cu atenție 
In zona formării noii insule.

• ALGA GIGANTICA.
Pe coasta franceză a Bretaniel 
urmează să fie cultivată alga 
marină „Macrocystis pyrifera", 
care crește in emisfera sudică 
și de-a lungul țărmului Califor
nian. Alga poate atinge o lun
gime de 200 m și formează, de 
regulă, dese cringuri submarine, 
plutind pină la suprafața apei. 
Calitățile ei multiple o fac să 
fie căutată în diferite domenii
— de la industria alimentară 
pină la cea a coloranților. Spe
cialiștii recomandă Insă un con
trol competent asupra viitoare
lor culturi, intrucit alga ar pu
tea consti'ui un risc pentru 
navigație și pescuit.

• MEMORIA „BULE
LOR MAGNETICE".
menii de știință de la un Insti
tut de cercetări din Tokio au 
pus la punct un nou element de 
memorizare destinat computere
lor. Noul sistem utilizează așa- 
zisele ..bule magnetice". care 
au o capacitate de înmagazi- 
nare de 10 pină la 100 de ori 
mai mare decit cea a elemente
lor conventionale ale unui com
puter. cum ar fi discul magne
tic. O astfel de „bulă magne
tică" are dimensiunea de numai 
cinci microni. Informația înma
gazinată cu ajutorul noului sis
tem nu dispare nici in cazul 
unei intreruperi in aprovizio
narea cu energie electrică.

• SERE AUTOMATE.
Specialiștii de la stațiunea de 
cercetări agricole experimentale 
a universității Shimane (Japi 
nia) au realizat un nou tip de 
seră ln care toate activitățile de 
producție, cu excepția plantatu
lui și recoltatului, sint realizate 
automat. Sera este dotată cu un 
computer care controlează și 
menține la parametrii necesari 
luminozitatea, temperatura, ti
miditatea și analizează felul in 
care s-au efectuat lucrările, pre
cum si procentul de insecticide 
existent in sol. Totodată, este 
măsurată viteza vintului și. in 
cazul in care aceasta depășește 
anumite limite, ferestrele serei 
se închid automat. Primele 
plante cultivate in această seră 
au fost lalele și pepeni.

• „CĂPÂTÎNA DE ZA
HĂR" RÂMÎNE INTACTĂ. 
Cdlebra „Căpățină de zahăr" 
(„Pâo de acucar") — un 
monticul de granit, denumit 
astfel din cauza formei sale
— care domină intrarea în gol
ful orașului Rio de Janeiro, a 
devenit mai mult decit un 
punct de atracție turistică. In
tr-adevăr, președintele comisiei 
braziliene pentru energia nu
cleară, prof. Guimares de Car
valho. a declarat că în granitul 
„câpățînei*.*  s-ar găsi aproxima
tiv șapte șute de tone de ura
niu și că au fost depistate can
tități apreciabile de acest mi
nereu prețios .și în alte coline 
granitice din împrejurimi, in
clusiv in renumita ..Corcova
do". Deocamdată, spre satisfac
ția turiștilor, nu se pune pro
blema exploatării, intrucît mi
nereul este „diluat" și extrage
rea uraniului nu pare sufici
ent de rentabilă.

• DE LA ADAM LA 
ALI BABA. La Gottingen, 
în R.F. Germania, se editează 
cea mai mare colecție de po
vești. in fapt o „Enciclopedie a 
basmului", cuprinzând culegeri 
și cercetări de specialitate în 36 
de țări ale lumii. Primul volum, 
care cuprinde doar litera A. va 
include 300 de basme sau au
tori de basme, începind cu... 
biblicul Adam. Hans Andersen, 
Aii Baba etc., și va ieși de sub 
tipar abia în 1976. Celelalte 
nouă volume, care vor comple
ta Enciclooedia. vor cere pregă
tiri și lucrări de lungă durată.
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