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SUB PREȘEDINȚIA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU A AVUT LOC 
ȘEDINȚA BIROULUI EXECUTIV AL 

CONSILIULUI NATIONAL
AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

„La locul tău de muncă 
sint multe de făcut!"

mai bine și mai repede, participind cu elan și chibzuință 
gospodărească la întrecerea socialistă pentru îndeplinirea înainte 

de termen a tuturor obiectivelor cincinalului

a IMEDIAT, PROGRAME 
DE MĂSURI TEHNICO- 
ORGANIZATORICE

□ UN PUNCT MAJOR PE 
ORDINEA DE ZI A 
ADUNĂRILOR GENE
RALE ALE OAMENI
LOR MUNCII

b OBIECTIVE DE AN
SAMBLU ȘI SARCINI 
SPECIFICE FIECĂREI 
RAMURI

Cu sentimente de îndreptățită bucurie, între
gul nostru popor a luat cunoștință de recente
le măsuri stabilite de partid și de stat in vede
rea majorării retribuției tarifare a oamenilor 
muncii, in mod eșalonat, pe ramuri și activități, 
a venitului garantat al membrilor cooperativelor 
agricole, a soldelor și retribuțiilor personalului 
Ministerului Apărării Naționale și Ministerului 
de Interne, a bursei studenților. Mii și mii 
de telegrame și scrisori adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, C.C. al P.C.R., in răstimpul 
scurt care a trecut de la publicarea decretelor 
privind aplicarea acestor măsuri, exprimă, intr-o 
strinsâ impletire. atit mulțumirea celor ce mun- 
c sc pentru politica partidului de ridicare con
tinuă a nivelului de trai al poporului, pe baza 
sănătoasă a dezvoltării avuției naționale, cit și 
hotărirca lor fermă de a munci mai bine, mai 
spornic și mai gospodărește, in vederea crește
rii continue a producției, sporirii eficienței eco
nomice. obținerii de noi succese in întrecerea pen
tru realizarea cincinalului înainte de termen, în
făptuirii neabătute a programului stabilit de Con
gresul al X-lea și Conferința Națională ale P.C.R. 
pentru accelerarea progresului economic și social 
al țării.

Angajamentele suplimentare înscrise în aceste 
mesaje constituie primele răspunsuri concrete la 
chemarea Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
care și-a exprimat convingerea că oamenii mun
cii din industrie și agricultură vor răspunde noi
lor măsuri de creștere a nivelului de trai acțio- 
nind cu toată hotărirca, punind întregul lor spi
rit de inițiativă, întreaga pricepere și pasiune 
pentru identificarea unor noi resurse in vederea 
creșterii suplimentare a producției, sporirii pro
ductivității muncii și reducerii peste plan a chel
tuielilor de producție și circulație, asigurării unei 
înalte eficiențe economice — incit creșterea be
neficiilor unităților economice să permită acope
rirea alocațiilor suplimentare repartizate majo
rării veniturilor.

In editorialul de ieri al „Scînteii" au fost sub
liniate citeva din principalele sarcini ce revin in 
această privință organizațiilor de partid din uni
tățile productive, pentru lărgirea, perfecționarea

și intensificarea muncii politico-educative și or
ganizatorice in slujba acestui obiectiv. Firește că, 
pe lingă activitatea desfășurată prin mijloacele 
specifice ale muncii politice de către organiza
țiile de partid și concomitent cu acțiunile des
tinate dezvoltării conștiinței oamenilor muncii, 
desfășurării întrecerii la cotele înaltelor exigen
țe ale activității economice din acest an. sarcini 
de cea mai mare însemnătate revin conducerilor 
tehnico-administrative ale întreprinderilor.

Esențial este, in această privință, să se treacă 
neintirziat la o activitate practică, bine organiza
tă pentru precizarea sarcinilor concrete ce decurg 
pentru oamenii muncii din fiecare întreprindere, 
de pe fiecare șantier, din fiecare unitate agricolă, 
spre a se obține randamente mereu mai mari, 
producție cu cheltuieli mai mici, rezultate supe
rioare pe planul creșterii beneficiilor. în întrea
ga activitate complexă pentru realizarea acestor 
sarcini, conducerile tuturor întreprinderilor și 
centralelor industriale — cu sprijinul activ al or
ganelor și organizațiilor de partid — trebuie să 
acționeze ferm și operativ pentru descoperirea 
și valorificarea de noi rezerve in vederea depă
șirii planului la indicatorii cantitativi și calitativi. 
In acest scop, este necesar ca. in unitățile pro
ductive, conducerile tehnico-administrative și or
ganizațiile de partid sa asigure întocmirea ime
diată a unor programe suplimentare de măsuri 
cu privire la utilizarea mai bună a capacităților 
de producție, extinderea lucrului in trei schim
buri, îndeosebi la mașinile și utilajele-cheie, a- 
sigurarea funcționării și întreținerii continue a 
aceștia, eliminarea locurilor ingușți', folosirea 
în scopuri productive a tuturor spațiilor con
struite, devansarea atingerii parametrilor tehnl- 
co-economici proiectați la noile obiective.

Creșterea mai rapidă a productivității muncii 
— factor de prim ordin al progresului societă
ții — se detașează ca o direcție majoră de ac
țiune subliniată de Comitetul Executiv al C.C. 
al P.C.R. pentru sporirea venitului național și 
acoperirea alocațiilor suplimentare repartizate
(Continuare in pag a Il-a)

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Frontului Unității Socialiste, a 
avut loc, în ziua de 25 iulie a.c., 
ședința Biroului Executiv al Con
siliului Național al Frontului Uni
tății Socialiste.

Biroul Execdtiv a examinat, mo
dul în care se aplică hotărîrea 
Congresului F.U.S. privind parti
ciparea Frontului Unității Socia
liste la organizarea și desfășura
rea acțiunilor în cinstea celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării pa
triei de dominația fascistă.

Exprimîndu-și satisfacția pen
tru activitatea desfășurată pînâ 
în prezent de organizațiile compo
nente ale Frontului Unității So
cialiste, Biroul Executiv a sta
bilit să se ia în continuare măsuri 
politice și organizatorice pentru 
realizarea în cele mai bune con
diții a angajamentelor asuma
te de oamenii muncii în întrece
rea socialistă, pentru a se folosi 
toate posibilitățile în vederea în
deplinirii cincinalului înainte de 
termen. S-a indicat ca organiza
țiile componente să acționeze pen
tru promovarea largă a inițiative
lor înaintate, care să conducă la 
utilizarea deplină a capacităților 
de producție, economisirea mate
riilor prime și combustibililor, la 
sporirea productivității muncii, 
pentru întărirea ordinii și disci
plinei în muncă, creșterea spi
ritului de răspundere profesio
nală al muncitorilor, ingineri
lor, tehnicienilor, al tuturor oame
nilor muncii, în vederea ridicării 
la un nivel calitativ superior a în
tregii activități productive.

Biroul Executiv a stabilit sâ se 
intensifice eforturile organizațiilor 
sătești în scopul strîngerii la timp 
a recoltei, aJ efectuării tuturor 
muncilor în campania de vară, al 
folosirii judicioase a întregului 
fond funciar, în vederea creșterii 
producției vegetale și animale, a

îndeplinirii în bune condiții a tu
turor sarcinilor care se pun in fața 
agriculturii noastre.

în numele organizațiilor com
ponente, Biroul Executiv a expri
mat via sa satisfacție in legătură 
cu recentele măsuri stabilite de 
Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. privind majorarea eșalona
tă pe ramuri și activități a retri
buției oamenilor muncii. Biroul 
Executiv a apreciat că este de da
toria tuturor organizațiilor com
ponente ale Frontului Unității So
cialiste de a acționa, în fiecare 
unitate, pe toate căile, pentru creș
terea eficienței activității econo
mice și realizarea tuturor sarcini
lor care decurg din planul de dez
voltare economico-socială a țării, 
pentru sporirea venitului național 
— baza trainică a îmbunătățirii 
continue a nivelului de trai al po
porului.

Biroul Executiv își exprimă con
vingerea că oamenii muncii din 
industrie și agricultură, transpor
turi și construcții, din toate dome
niile de activitate iși vor intensi
fica eforturile pentru a obține noi 
și importante realizări în dez
voltarea economică și culturală a 
țării, întîmpinînd cu rezultate tot 
mai însemnate cea de-a XXX-a 
aniversare a eliberării patriei și 
Congresul al Xî-lea al partidului.

Biroul Executiv a ascultat o in
formare in legătură cu activitatea 
internațională desfășurată pe se
mestrul I de Frontul Unității So
cialiste și a aprobat programul ac
tivității internaționale a frontului 
pe semestrul II al acestui an.

Biroul Executiv și-a însușit în
tru totul aprecierile date în ultima 
ședință a Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. cu privire la vizitele 
de prietenie făcute în Republica 
Socialistă România de președintele 
ales al Republicii Columbia, Al
fonso Lopez Michelsen ; de secre
tarul general al Partidului Po

porului, președintele Republicii Is
lamice Mauritania, Moktar Ould 
Daddah ; de președintele Republi
cii Arabe Egipt, președintele Uniu
nii Socialiste Arabe, Mohammed 
Anwar El Sadat ; de președintele 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito.

Biroul Executiv a dat o înaltă 
apreciere activității desfășurate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, con
secvenței cu care secretarul gene
ral al partidului acționează pen
tru aplicarea orientărilor funda
mentale stabilite de Congresul al 
X-lea și Conferința Națională ale 
Partidului Comunist Român, de 
întărire a relațiilor de prietenie 
frățească cu toate țările socialis
te, de adineire continuă a solida
rității și colaborării cu țările care 
au pășit pe calea dezvoltării in
dependente, de conlucrare cu toate 
statele lumii, indiferent de orîn- 
duirea lor socială.

Biroul Executiv a indicat ca or
ganele componente ale Frontului 
Unității Socialiste sâ acționeze cu 
consecvență și fermitate pentru 
aplicarea în viață a politicii ex
terne a Partidului Comunist Ro
mân, să întărească legăturile da 
prietenie cu organizațiile simila
re din țările socialiste și din alte 
țări, cu mișcările de eliberare na
țională, cu partidele democratice, 
cu toate forțele care se pronunță 
pentru relații noi între state, ba
zate pe egalitate și respect al in
dependenței naționale, pentru 
pace, destindere și cooperare in
ternațională.

Biroul Executiv a procedat, de 
asemenea, la organizarea comi
siilor pe domenii ale Consiliului 
Național al Frontului Unității So
cialiste și a rezolvat unele pro
bleme ale activității curente.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit 
pe prof. univ. Giancarlo Elia Valori

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, joi dimi
neață, pe prof. univ. Giancarlo Elia 
Valori, secretarul general al Insti

tutului italian de relații internațio
nale.

Oaspetele este autorul volumului 
„Ceaușescu", apărut anul acesta în 
editura „Bulzoni" din Roma, lucrare 
care s-a bucurat de mult succes.

I-a convorbirea care a avut loc CU 
acest prilej a participat tovarâșui 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. il 
P.C.R.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

SOSIREA PREȘEDINTELUI
DIN TOATA ȚARA-MESAJE CONSILIULUI DE MINIȘTRI Al R. P. POLONE,

DE GRATITUDINE, NOI ANGAJAMENTE PIOTR JAROSZEWICZ
Tovarășului Nicolae Ceaușescu, C.C. al P.C.R.
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Joi dimineața a sosit in Capitală 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Polone, Piotr 
Jaroszewicz, care face o vizită ofi
cială de prietenie în țara noastră, la 
invitația primului ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia. Manea Mănescu.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost intimpinat de tovarășii Manea 
Mănescu. Janos Fazekas, viceprim- 
ministru, ministrul comerțului inte
rior. Ion Pățan, viceprim-ministru, 
ministrul comerțului exterior gi coo
perării economice internaționale, 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe, Nicolae Agachi, mi
nistrul industriei metalurgice, Ioan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini grele, Mihail Flo- 
rescu. ministrul industriei chimice, 
Virgil Actarian, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini-unelte și e- 
lectrotehnicii, Octavian Groza, mi
nistru secretar de stat, prim-vicepre- 
sedinte al Consiliului Național pen-Cartierul Gheorahiem din Clui

La Combinatul petrochi-

tru Știință și Tehnologie, Emilian 
Dobrescu, ministru secretar de stat, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării, Ion St. Ion, 
secretar general al Consiliului de 
Miniștri, de alte persoane oficiale.

Au fost de față Aurel Duca, am
basadorul României la Varșovia, și 
Wladyslaw Wojtasik, ambasadorul 
Poloniei la București.

împreună cu primul ministru po
lonez au sosit, de asemenea, tova
rășii Tadeusz Pyka, prim-vicepre-

ședințe al Comitetului de Stat al 
Planificării, Jerzy Olszewski, mi
nistrul industriei chimice, Stanislaw 
Trepczynski, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Franciszek Adam
kiewicz, adjunct al ministrului in
dustriei grele, Edward Meisner, ad
junct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini, Wlodzimierz 
Janurek, subsecretar de stat pentru 
probleme de informații și presă, 
consilieri și experți.

(Agerpres)

SUCCESE ÎN ÎNDEPLINIREA

PLANULUI

Industria întreprinderea

PROGRESUL ECONOMICO-SOCIAL
județului 
Vrancea

„Laminorul"
din Brăila

cheia de boltă a problemelor demografice

PLOIEȘTT. (Corespondentul 
„Sein:- ( onstantin Căpraru) : 
Pe marea platformă industrială 
de la Brazi a intrat in funcțiu
ne la întreaga capacitate o nouă 
și importantă instalație : cea de 
paraxilen (PAREX). care z&l- 
gura in mare parte materia 
primă necesară fabricării di- 
metiltereftalatului, un procius 
petrochimic mult solicitat pe 
Piața internă și la export. După 
cum ne informează inginerul- 
s-f. Paul Mănescu, noul obiec
tiv industrial lucrează după o 
tehnologie dintre cele mai mo
derne. randamentul lui fiind cu 
c.rca 50 ia șută mai mare față 
de al altor instalații. Atit uti
lajele cit și aparatura A.M.C. au 
fost livrate, aproape in intre- 
cime, de către unitățile indus
triale din țara noastră.

Conferința mondială a populației, 
care-și va deschide lucrările peste 
citeva săptămlni la București, este 
chemată sâ examineze o problema
tică vastă și deosebit de actuală. Ți- 
nind seama de faptul că subiectul 
acestei problematici îl formează o- 
mul, colectivitatea umani, îmbună
tățirea condiției umane, este de la 
sine înțeles că preocupările nu se pot 
rezuma doar la aspecte cantitative, 
cifrice, ci sint indisolubil legate de 
factorii economici, sociali, politici de 
care depind însăși existența popu
lației. modalitățile ei de dezvoltare.

Este cunoscut că, pe zone întinse 
ale planetei, populația continuă sâ 
trăiască in condiții de subdezvoltare. 
In epoca celui mai furtunos progres 
material, științific si cultural. mal 
mult de jumătate din locuitorii Pă- 
mintului nu dispun de hrană sufi
cientă si de adăposturi corespunză
toare. sule de milioane de oameni 
suferă de boli, sint lipsiți de mijloa
cele necesare pentru dezvoltarea cul
turală si științifici. Discrepanța din-

tre cei care se bucură de binefacerile 
civilizației moderne si marea majo
ritate a populației globului care tră
iește in sărăcie, întuneric si lipsuri 
nu numai că nu s-a micșorat, dar a 
continuat să se adincească in ulti
mele decenii.

Care sint cauzele acestei situații "

grafic, mai exact așa-numitei „ex
plozii demografice". Reluînd in con
dițiile actuale vechile teze malthu- 
siene, de altfel infirmate de isto
rie. aceste „teorii" pretind că spori
rea intr-un ritm ridicat a numărului 
populației ar face cu neputință asi
gurarea hranei, satisfacerea nevoilor

APROPIATA CONFERINȚA
MONDIALĂ A POPULAȚIEI

După cum se știe, nu lipsesc în a- 
ceastâ privință opinii, o întreagă li
teratură cu circulație mai ales in ță
rile occidentale, care Încearcă sâ a- 
crediteze ideea că situația dramatică 
și nedreaptă in care-și duce exis
tenta cea mai mare parte a popu
lației globului s-ar datora, mai ales 
U in primul rind, factorului demo

de locuințe și a altor nevoi strin
gente ale unei populații In creștere.

Este adevărat că pe continentele 
vitregite, in eșa-numita „lume a 
treia", unde trăiește 70 la sută din 
populația globului, rata de creștere a 
populației este mai mare decit în 
țările mai dezvoltate — dar dificultă
țile economico-sociale pe care le in-

cearcă populația țărilor in curs de 
dezvoltare din Asia, Africa și Ameri
ca Latină nu se datorează acestei 
creșteri. Există țări industrializate, 
avansate economic, ce au înregistrat 
o rată de creștere a populației supe
rioară celei din unele țări slab dez
voltate — fără ca aceasta să afecteze 
decalajul flagrant în ce privește con
dițiile de trai. Starea de mizerie în 
care trăiesc sute de milioane de oa
meni se datorește înainte de orice 
faptului că vreme indelungată tarile 
respective au fost ținute sub domina
ție străină, au fost menținute in stare 
de dependentă, iar bogățiile lor au 
fost crincen jefuite. Ca urmare, s-a 
produs o puternică frinare a dezvol
tării forțelor de producție, economiile 
lor au rămas in general la stadiul de 
monoculturâ sau monoproducție, ac
cesul la învățătură a fost barat — 
intr-un cuvlnt țările respective au 
rămas împietrite în subdezvoltare. 
Aceasta, conjugată cu persistența

FOCȘANI (Corespondentul 
„Scînteii" Ion Nistor) : Oamenii 
muncii din industria ..............
Vrancea au realizat, 
înainte de termen, 
marfă planificată pe 
luni ale anului. Se ,___ __ _
ca, pină la sfirșitul lunii iulie, 
unitățile industriale din Vrancea 
Să obțină, peste prevederile de 
plan, scule, dispozitive și alte 
produse de mecanică fină in va
loare de 8,4 milioane lei, peste 
5 000 mc bușteni de stejar, fag 
și rășinoase, peste 13 600 tone 
lemn de foc, însemnate canti
tăți de furnire și panel, prefa
bricate din beton, produse chi
mice și alimentare, precum și 
alte produse in valoare totală 
de 83,7 milioane lei. La înre
gistrarea acestor remarcabile 
realizări iși aduc din plin con
tribuția colectivele de lucrători 
ale Fabricii de dispozitive, ștan- 
țe, matrițe și scule așchietoare 
Focșani, întreprinderii de ma
teriale de construcții Odobești, 
întreprinderii viei și vinului, 
Fabricii de prelucrare a lemnu
lui din Gugești, întreprinderii 
județene de industrie locală și 
altele.

județului 
cu 6 zile 
producția- 
primele 7 
prelimină

(Continuare in pag. a V-»>

B R A I L A (Corespondentul 
„Scînteii" Mircea Bunea). De la 
25 iulie. „Laminorul" Brăila lu
crează in contul- anului 1975. 
însuflețiți de mărețele sarcini 
trasate de către Congresul al 
X-lea, de hotăririle Conferinței 
Naționale a partidului, precum 
și In cinstea celor două eveni
mente istorice din viața parti
dului șl statului nostru, colecti
vul întreprinderii „Laminorul" 
Brăila a raportat recent Înde
plinirea planului pe 4 ani ai 
actualului cincinal. La Indicato
rul beneficii, planul pe cel 4 
ani a fost depășit cu 96,3 mi
lioane lei. Ca răspuns la re
centele măsuri luate de către 
partidul și statul nostru privind 
sporirea retribuției muncii, 
harnicul colectiv al unității a 
hotărit să îmbunătățească an
gajamentul asumat pe Întregul 
an, de la 27 milioane lei. La 30 
milioane lei producție, iar în 
cinstea zilei de 23- August, de 
la 20,5 milioane lei, la 21,5 mi
lioane lei, dind suplimentar 
1 000 tone laminate.



PAGINA 2 SCINTEIA — vineri 26 iulie 1974

Calea bunăstării: hărnicia, 
disciplina, spiritul gospodăresc I

1971
nivelul actual

1974-75 pe baza

c IONEL STANESCU. muncitor, secția asamblare mașini de factu
rat si contabilizat. Întreprinderea de calculatoare București :

„Pină la jumătatea lui iulie, formația de lucru din care fac parte 
realizase 60 la sută din olanul lunar. Stimulați de hotăririle Comite
tului Executiv, vom realiza pină la sfirșitul lunii o depășire a pla
nului cu 16—18 la sută, ceea ce se va concretiza in 45 de mașini de 
scris pentru mașinile de facturat și contabilizat".

• ANDREI POPA, sef de brigadă, șantierul nr. 1 din cadrul Grupu
lui de șantiere Slatina :

„Drept răspuns la recentele măsuri menite să ridice nivelul nostru 
de trai, noi. cei 63 de muncitori din brigadă, ne-am angajat să exe
cutăm cu 20 de zile in devans lucrările de parchetare și placai la 
Casa de cultură a sindicatelor din Slatina, astfel ca acestea să fie 
terminate pină la 23 August. De asemenea, in cinstea celui de-al Xl-lea 
Congres al partidului, ne angajăm ca. la secțiile filatură si finisaj din 
cadru! întreprinderii textile Slatina, să executăm aceleași categorii de 
lucrări cu 30 de zile înainte de termen"1.

• NICU AHILEA, cooperator, motopompist la C.A.P. „23 februarie" 
din comuna liorcea, județul Ialomița :

„Anul trecut am obținut de pe terenurile irigate 7 076 kg de po
rumb boabe. 60 tone sfeclă si 4 000 kg griu la hectar. Mobilizați de 
hotărirea Comitetului Executiv privind majorarea venitului garantat 
acordat țăranilor cooperatori, ne angajăm să obținem in acest an 10 000 
kg boabe la ha, iar la sfecla de zahăr să depășim producția realizată 
anul trecut**.

e DAVID MOLDOVAN, sef de echipă de fierari-betoniști la Șan
tierul de construcții industriale din Bistrița :

..Pentru a răspunde prin fapte măsurilor adoptate de Comitetul 
Execut.v, echipa noastră s-a angajat să fasoneze pină la sfirșitul anu
lui. peste plan. 30 de tone de oțeluri pentru betoane armate monoli
tice prefabricate, necesare amplelor lucrări de investiții ce se execută 
pa platforma industrială din Bistrița".

Fișa de venituri lunare medii ale 
țesătoarei CERNOVICA NICO- 
LAE, de la întreprinderea „In

dustria linii" din Timișoara

Fișa de venituri lunare medii ale 
minerului-șef de brigadă CON
STANTIN CHIJOIU, de la Ex

ploatarea minieră Lonea

1967 1970 1972 1974 1974

(în lei) majorat

Retribuția tarifară 836 1112 1112 1306 1632
Sporul de vechime - 56 78 91 115
Sporul de noapte 23 41 41 48 57
Alocația pentru copii 100 100 150 150 150

Total 959 1309 1331 1595 1954

Fișele de venituri 
lunare medii ale ce
lor doi muncitori sint 
deosebit de elocvente 
pentru creșterea bu
năstării materiale a 
oamenilor muncii din 
țara noastră — țelul

suprem al politicii 
partidului și statului. 
Față de anul 19G7, in 
acest an, veniturile 
minerului-șef de bri
gadă sint mai mari 
de circa 1,65 ori, iar

cele ale țesătoarei, ca
re de la 1 august 1974 
va beneficia de noua 
majorare a retribuției 
— de circa 2,05 ori. In 
anul 1975, cind se va 
aplica majorarea re

1967 1970 1972 1974 1975

(in lei) majorat

Retribuția tarifară 2040 2907 2907 3060 3302.
Sporul de vechime 82 124 130 138 149
Sporul de noapte 95 (130 132 137 148
Alocația pentru copii 200 200 200 220 220
Alte surse 456 645 872 1166 1258

Total 2373 4006 4241 4721 5077

tribuției în această 
ramură, minerul-șef 
de brigadă va avea un 
venit aproape dublu 
comparativ cu anul 
1967. Totodată, așa
cum se desprinde din 
fișe, baza veniturilor

o constituie retribu
ția tarifară, care a 
cunoscut o creștere 
substanțială de la an 
la an.

Sint dovezi elocven
te ale îmbunătățirii 
sistematice a nivelu

lui de trai al oameni
lor muncii, ale politicii 
partidului nostru puse 
consecvent in slujba 
propășirii patriei și 
ridicării nivelului de 
trai al oamenilor 
muncii.

Fapte de comuniști. 
Iată-ne printre construc
torii de vagoane din Dro- 
beta Tr. Severin. în secții, 
atmosferă plină de veselie, 
efervescentă generată de 
măsurile cuprinse in de
cretele privind creșterea 
veniturilor oamenilor mun
cii, citite cu atenție, discu
tate îndelung... Altfel, o zi 
de lucru obișnuită. Asta 
înseamnă, din punct de 
vedere al planului, că și 
azi, ca in fiecare zi de la 
începutul anului, pe poar
ta uzinei vor ieși cu 4 va
goane mai mult decît este 
prevăzut în graficul de 
producție.

In legătură cu aceasta, 
maistrul Gheorghe Zaha- 
ria. Erou al Muncii Socia
liste, ne spune : ..Ce exem
plu poate fi mai concret 
decit recentele măsuri, 
pentru a demonstra că 
bunăstarea noastră, a tutu
ror, depinde in primul rind 
de ceea ce dăm noi, prin 
muncă, societății. Și, bine
înțeles, trebuie să dăm 
mereu mai mult. Hotărirea 
noastră este ca la 23 Au
gust să raportăm realiza
rea planului pe cele 8 luni 
ale anului, recuperind și 
restanțele de anul trecut.

Fapte cum sint, de pil
dă. cele despre care ne 
vorbește — acolo unde se 
face „toaleta" vagoanelor 
care peste 2—3 ore vor ieși 
pe poarta uzinei, cu desti
nația : beneficiarii externi 
— maistrul Jean Megan : 
„Ca răspuns concret la a- 
ceastă nouă dovadă a gri
jii partidului pentru creș
terea bunăstării celor ce 
muncesc, numai pină la 23 
August vom mai economi
si. prin aplicarea unor noi 
soluții și metode, cel pu
țin 45 de tone de metal, 
ro.portînd astfel o econo
mie totală de peste 300 de 
to

Tinerele înseamnă, în 
primul rînd, autode- 
pășire. Secția de la
minare a metalelor nefe
roase grele a întreprinde
rii „Metrom" din Brașov. 
O secție nouă, cu aspect 
de laborator, cu utilaje de 
înaltă tehnicitate. Cu un 
colectiv pe măsură : tinăr, 
inimos, mindru de perfor
manța de a fi realizat și 
depășit, intr-un termen 
foarte scurt, cu 30 la sută, 
capacitatea proiectată. Ti
neri, bucuroși că se nu
mără printre cei care be
neficiază substanțial de 
recentele măsuri stabilite 
de Comitetul Executiv al 
C.C. al P.C.R. cu privire 
la majorarea retribuției 
muncii. Să-1 ascultăm, in

acest sens, pe Ion Bohno- 
vei : „Iată «autobiografia» 
mea profesională, văzută 
prin prisma retribuției : in 
1970, cind m-am angajat, 
primeam 900 de lei. La 
scurt timp, in urma unei 
măsuri asemănătoare celei 
de acum, am urcat la 1 061 
de lei. Pentru ca anul tre
cut, după ce m-am califi
cat, să ajung la 1 225 de 
lei. Și iată că, după mai 
puțin de un an, retribuția 
mea crește la 1 561 de lei. 
E concludent, nu-i așa ?“

Cit se poate de conclu
dent. Mai ales că argu
mente similare se grăbesc 
să ne aducă și electricia-

tru Jaliu, adjunct al șefului 
de secție : „Pe primele 6 
luni ale anului, noi am rea
lizat, peste prevederi. 40 
de tone de laminate și am 
economisit 5 milioane lei 
— din care, țineți cont, 
2,2 milioane prin gospodări
rea mai judicioasă a meta
lului. Inițial, angajamentul 
nostru anual a fost de a 
realiza o producție supli
mentară de 2 milioane lei. 
Se știe că noi am realizat 
și depășit acest angajament 
cu 3 milioane. Ei bine, azi, 
in cadrul adunării generale 
a secției, am hotărit că pu
tem întrece și această per
formanță".

care ne spun, îmbujorate, 
că majorările de retribuție 
de care vor beneficia le 
vor ajuta să facă mai ușor 
primii pași ca tinere căsă
torite. „Este, ne spune una 
dintre viitoarele mirese, ca 
și cum un părinte bun ar 
fi avut grijă de zestrea 
noastră'*.

Rezultatele de pină 
acum ale harnicului co
lectiv — realizarea, în 
primul semestru, a pes
te 80 la sută din anga
jamentul anual ; livrarea, 
peste plan, a 32,5 tone de 
fire tip bumbac și a peste 
250 000 mp țesături ; obți
nerea unor beneficii, peste

Piezenji la locurile de producție, acolo unde rodește entuziasmul

muncitoresc, reporterii „Scînteii" relatează :

& căitul Intru 
resultukle întrecerii

nul Dumitrache Popa, și fi- 
nisatorul Fredcrich Praidt, 
ca și atiția alții. O secție 
unde ciștigul mediu lunar 
crește cu 230—300 de lei 
pe cap de muncitor. Și 
unde, in multe cazuri, a- 
ceastă cifră sporește chiar 
de două ori. De pildă, in 
familia electricianului Ist
van Chiș care, împreună 
cu soția — muncitoare tot 
la „Metrom" — vor primi 
in plus cite 600 de lei pe 
lună. „Este, ne spune ti- 
nărul electrician, o depăși
re a mediei de retribuție 
căreia trebuie să-i răs
pundem și noi prin depă
șiri cit mai mari in pro
ducție".

Mai bine spus, prin aulo- 
depâșiri. Pentru că tinărul 
colectiv — așa cum ii stă 
bine tinereții — asta iși 
propune. „Am ajuns, de 
pildă, să prelungim viața 
cilindrilor de laminare la 
dublul duratei prevăzute — 
ne spune Tudor Pop, se
cretarul organizației de 
bază : înseamnă că se poate 
și mai mult, chiar dacă 
performanța anterioară pă
rea definitivă !"

Este reflexul unei stări 
de spirit despre care ne 
vorbește, concret, și Dumi-

„Zestre pentru cele 
mai harnice mirese", 
întreprinderea textilă „Ol
tul" din Sf. Gheorghe : una 
din unitățile fruntașe ale 
județului Covasna. Secția 
de filatură : una din sec
țiile fruntașe ale unității. 
Secție plină de viață și ti
nerețe, cu fete harnice și 
mindre. Dar și cu cite un 
maistru bun și sfătos ca un 
bunic, cum este șeful de 
schimb Kiss Jeno. „De pes
te 30 de ani lucrez in a- 
ceastă unitate — ne spune 
el. De nenumărate ori am 
simțit, concret, grija parti
dului față de bunăstarea 
noastră. Acum însă, ca mai 
virstnic, trăiesc o dublă 
bucurie : și pentru mine, 
și pentru mîndrețea noas
tră de fete**. O asemenea 
mindrețe ar putea fi și fi- 
latoarea Karacsany Elisa- 
beta, care ne spune că ve-, 
nitul ei și al soțului a spo
rit cu 500 lei pe lună ; și 
Peter Maria, bucuroasă că 
retribuția sporește, in fami
lia ei, cu peste 5 000 de lei 
pe an... Dar. mai cu sea
mă, sint tinerele absolvente 
ale școlii profesionale tex
tile din Sf. Gheorghe Li
dia Podaru și Elena Aron,

prevederi, de 2 milioane 
lei, față de angajamentul 
de 500 000 lei — sint cheză
șia succeselor viitoare.

în zootehnie — ve
nituri ca în industrie. 
Să fie și calitatea mun
cii la fel ! $ard- județul 
Alba. O pășune din veci
nătatea grajdurilor coope
rativei agricole de produc
ție. In preajma cirezii, 
stăm de vorbă cu îngrijito
rul Gheorghe Sibișan. Ne 
spune : „In zootehnie este 
mult de muncă, dar și răs
plata este pe măsură. Ve
niturile minime pentru cei 
care lucrează in acest sec
tor au crescut mult în ul
timii ani, iar după recen
tul decret al Consiliului de 
Stat au ajuns, ce să mai 
vorbim, ca in industrie".

Reținem această afirma
ție de om chibzuit. care 
gîndește, cum se spune, 
dincolo de propria-i ogra
dă... Gheorghe Sibișan este 
unul dintre cei mai destoi
nici îngrijitori de animale 
din brigada zootehnică a 
cooperativei din Sard. De 
15 ani muncește în acest 
domeniu. In luna iunie a 
obținut aproape 300 de li

tri de lapte de la fiecare 
din cele 13 vaci producă
toare din lotul pe care-1 
are in grijă. De asemenea, 
a „ciștigat" 13 viței, iar alte 
două vaci sint gestante. 
Deci, 15 vaci in îngrijire — 
15 viței intr-un an. Efi
ciență.

— Ca în industrie — avea 
să întărească și Ion Mun- 
tcanu, secretarul organiza
ției de partid a zootehniș- 
tilor. Trebuie să obținem și 
parametrul calitativ ; ne-o 
impun condițiile create, 
ne-o impune recenta hotă- 
rîre de majorare a venitu
lui garantat în zooteh
nie. Nu numai ca stimu
lent material, ci și ca im
puls moral. Mai ales că 
bilanțul realizărilor obținu
te in prima jumătate a 
anului ne arată el însuși că 
ne putem pretinde mai 
mult : s-au livrat la fondul 
de stat 1 000 hl de lapte și 73 
tone de carne. Categoric, se 
poate și mai mult, și mai 
b:ne. Toți cei 32 de îngri
jitori— din care 18 sint 
comuniști — sint de aceas
tă părere.

Mesaje scrise cu ca
ligrafia luminoasă a 
recunoștinței. DLn 
tele mesaje sosite in a- 
ceste zile la redacție, 
am desprins unul scris cu 
caligrafia limpede, lumi
noasă a dascălului deprins 
să poarte, pe coala albă,
condeiul școlarilor mici.
Scrisoarea, iscălită înv. 
Viorela Năstase, vine din 
comuna Grădiște, județul 
Ilfov. Spicuim : „Benefi
ciind de importantele mă
suri privind majorarea re
tribuției oamenilor muncii, 
noi, cadrele didactice care 
predăm la clasele I—IV, 
sintem ferm hotărîte a ne 
consacra întregul elan, e- 
nergia și priceperea educă
rii . comuniste a celor mai 
tinere vlăstare ale țării. 
Vom acționa continuu in 
spiritul indicațiilor date de 
conducerea superioară de 
partid și de stat, per
sonal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, insuflind gene
rațiilor de elevi spiritul re
voluționar, dragostea față 
de muncă, dîndu-ne astfel 
contribuția la înfăptuirea 
vastului program de edifi
care a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, 
pentru înflorirea scumpei 
noastre patrii".

Petre DRAGU, Vlrqll 
TĂTARU, Nicolae 
MOCANU, TOMORI 
Geza, Florlca DINU- 
LESCU

Tîrgoviște : SPITALUL JUDEȚEAN

„la locul tău 
de muncă..."

(Urmare din pag. I)

majorării veniturilor oamenilor 
muncii. Se poate arăta in acest sens 
că, la nivelul anului 1974, creșterea 
cu 1 la sută a productivității muncii 
in industrie echivalează cu un plus 
de producție de aproximativ 4.7 
miliarde lei. Practic, se poate 
spune că nu există unitate produc
tivă care să nu dispună de largi 
posibilități de accelerare a creșterii 
productivității muncii. Tocmai de 
aceea, organele de conducere din 
întreprinderi și centrale, comitetele 
județene, municipale și orășenești 
de partid, organele sindicale și 
ale U.T.C. au datoria să urmărească 
in mod deosebit ca, în programele 
elaborate, un loc central să-1 ocupe 
măsurile concrete pentru creșterea 
productivității — prin îmbunătăți
rea in continuare a organizării pro
ducției și a muncii, raționalizarea 
proceselor tehnologice, mecanizarea 
și automatizarea operațiunilor, fo
losirea intensivă a utilajelor, re
ducerea personalului neproductiv 
la strictul necesar, ridicarea și per
fecționarea calificării. De cea mal 
mare însemnătate în această pri
vință este utilizarea din plin a 
timpului de lucru — ceea ce pre
supune întărirea energică și ge
nerală a ordinii și disciplinei, baza 
unei activități productive mereu 
mai spornice.

Preocupările și eforturile In di
recția creșterii productivității mun
cii vor duce la sporuri suplimen
tare de producție fizică — deosebit 
de important fiind ca planul să fie 
depășit la produsele intens solici
tate de economia națională, pentru 
satisfacerea nevoilor interne cres- 
cinde și a solicitărilor la export.

Atenție maximă trebuie șă fie 
acordată realizării șl depășirii in
dicatorilor de creștere a eficienței 
economice. O importanță primor
dială in acest sens are, odată cu 
sporirea productivității muncii, re
ducerea substanțială a cheltuielilor 
de producție și, îndeosebi, a celor 
materiale. Numai prin diminuarea 
cheltuielilor materiale se estimează 
obținerea' in acest an a 8 miliarde 
lei economii.- Orice diminuare su
plimentară a cheltuielilor de pro
ducție înseamnă un plus de benefi
cii și. implicit, de venit național. 
Iată de ce, conducerile de între
prinderi și centrale, organizațiile 
de partid trebuie să acționeze per
severent pentru dezvoltarea spiri
tului gospodăresc al muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor, pentru 
reducerea mai accentuată a costu
rilor de fabricație — pe baza valo
rificării superioare a materiilor 
prime, micșorării actualelor norme 
de consum de materii prime, ma
teriale, combustibil și energie, in 
concordanță cu progresele tehnicii 
moderne, reproiectârii și moderni
zării produselor — pentru îmbună
tățirea calității și ridicarea nivelu
lui tehnic al produselor, pentru li
chidarea oricăror forme de risipă și 
diminuarea la minimum a cheltuie
lilor neproductive, pentru gospo
dărirea judicioasă a tuturor fon
durilor materiale și financiare în
credințate întreprinderilor spre ad
ministrare. Aceeași grijă pe cara 
bunul gospodar o are față de pro- , 
pria gospodărie trebuie să o mani
festăm și pe planul unității în cara 
lucrăm, al economiei naționale — 
marea noastră gospodărie a tuturor, 
de a cărei prosperitate depindă 
bunăstarea fiecăruia dintre noi.

Concomitent cu aceste măsuri — 
valabile pentru toate întreprinde
rile in vederea realizării unei efi
ciente superioare — este necesar 
să se acorde o atenție deosebită 
măsurilor ce trebuie luate in 
funcție de condițiile și sarcinile 
specifice diferitelor ramuri ale eco
nomiei.

Este un prilej deosebit ca în 
adunările generale ale oamenilor 
muncii, din unitățile de stat și 
cooperatiste, aflate in plină desfă
șurare, să se abordeze cu răspun
dere și exigență toate problemele 
majore care condiționează buna 
desfășurare a activității productiv» 
in fiecare unitate, înfăptuirea și de
pășirea planului pe acest an la toți 
indicatorii, a angajamentelor asu
mate in întrecere și să se adopte cele 
mai eficiente și operative măsuri 
in acest scop. SE POATE AFIRMA 
CU DEPLIN TEMEI CA. DE FAPT, 
ACUM PENTRU TOATE ADUNĂ
RILE GENERALE ALE OAMENI
LOR MUNCII SE IMPUNE UN 
PUNCT MAJOR, DOMINANT PE 
ÎNTREAGA ORDINE DE ZI : CUM 
SA SE ASIGURE MOBILIZAREA 
MAXIMA A REZERVELOR UNI
TĂȚII PRODUCTIVE IN VEDE
REA UNEI CONTRIBUȚII CIT 
MAI MARI LA ACOPERIREA 
FONDURILOR ALOCATE SUPLI
MENTAR PENTRU MAJORAREA 
RETRIBUȚIEI OAMENILOR MUN
CII.

Stimulind puternic inițiativa *1 
capacitatea creatoare a oamenilor 
muncii pentru realizarea sarcinilor 
mobilizatoare subliniate in chema
rea Comitetului Executiv, conduce
rile tehnico-administrative șl orga
nizațiile de partid au datoria să ur
mărească sistematic cum se aplică 
programele de măsuri stabilite in 
fiecare unitate, să mobilizeze în
treaga masă de oameni ai muncii 
in întrecere pentru valorifica
rea din plin a rezervelor in
terne, pentru a Intîmplna cu 
noi și cit mai importante succese, 
pe tărimul îndeplinirii Înainte de 
termen a cincinalului, marea ani
versare a eliberării patriei și Con
gresul al Xl-lea al partidului, i in 
interesul prosperității României so
cialiste și ridicării continue a nive
lului de trai al poporului.
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Sporiți avuția țării, pentru viața 
tot ma[ bună a fiecăruia]
DIN TOATA ȚARA-MESAJE

DE GRATITUDINE, NOI ANGAJAMENTE
Făurarii modernei cetăți de foc a 

•iderurgiel românești de la Dunăre 
ișl exprimă deplina satisfacție față de 
hotărirea conducerii superioare de 
partid și de stat pentru majorarea re
munerării muncii in ramura con- 
■trucții-montaj, incepind cu 1 august 
1974. se spune in introducerea tele
gramei transmise de colectivul de la 

«treprinderea de construcții și mon
taje siderurgice Galați.

Mobilizați de hotărirea privind ma
jorarea remunerării muncii, sintem 
hotăriți să muncim în continuare cu 
*: mai multă însuflețire, pentru creș
terea contribuției noastre in făurirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate, pentru prosperitatea patriei 
noastre socialiste.

Colectivul întreprinderii ,.1’nio" din 
Satu-Mare scrie in telegrama sa : 
Raportăm cu deosebită mindrie reali
zarea planului pe primul semestru al 
anului, la toți Indicatorii, obtinind 
pes'.e prevederi o producție suplimen
tară de peste 5 milioane lei. De ase
menea, in primii patru ani ai cinci
nalului actual, printr-un efort colec
tiv am reușit să obținem un avans 
fată de planul cincinal de peste 200 
zile la planul producției marfă, ceea 
ce constituie o premisă sigură că pla
nul cincinal va fi îndeplinit in 4 ani 
și 5 luni, conform angajamentului pe 
care ni l-am asumat

Vă asigurăm, mult stimate tova
rășe secretar general — se spune in 
telegrama adresată de comuniștii, 
membrii cooperatori, muncitorii, in
ginerii și tehnicienii din Asociația 
intercooperatislă pentru creșterea și 
ingrășarea porcilor Bradu, județul 
Argeș, că vom depune toate efor
turile pentru a îndeplini in mod 
exemplar sarcinile și angajamentele 
asumate in cinstea celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării României de 
sub jugul fascist și celui de-al 
XI-lea Congres al Partidului Co
munist Român. Astfel, vom utiliza 
toate capacitățile de producție la ni
velul parametrilor proiectați : vom 
scurta perioada de creștere și in- 
grășare a porcilor cu trei zile față 
de tehnologie ; vom livra statului 
200 tone carne peste plan : vom rea
liza și depăși planul producției mar
fă cu 2 milioane lei : vom obține 
peste plan un număr de 3 000 capete 
purcei.

precieri acordate de partid străda
niilor celor care, prin munca lor, a- 
sigură transpunerea in viată a li
niei politice generale a partidului șl 
statului, fac să sporească bunul re
nume al României in fața întregii 
lumi.

înaltele sentimente de dragoste și 
recunoștința pe care le nutrim față 
de conducerea partidului și statului 
nostru, fată de dumneavoastră perso
nal. mult iubite tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu, ne însufle
țesc și ne mobilizează, dind tărie 
fermității cu care ne 
gaiamentele asumate 
cere de realizare 
înainte de termen.

ceea ce va asigura intrarea în func
țiune a instalațiilor la parametrii 
proiectați in timp mai scurt, sporind 
potențialul productiv al județului 
nostru.

miliarde lei, 
an, de circa

vom onora an
in marea intre- 
a cincinalului

Comitetului E- 
al P.C.R. cu privi-

Aplicarea hotâririi 
xecutiv al C.C. 
re la majorarea retribuției tarifare 
pe ramuri si activități începînd de 
la 1 august a.c. constituie pentru co
lectivul nostru de muncă un prilej 
de mobilizare și mai puternică a tu-

Din telegrama colectivului de 
muncitori, ingineri și tehnicieni de 
la Întreprinderea de armături indus
triale din fontă șl oțel Zalău-Sălaj : 
Avind permanent in față indicațiile 
prețioase ale iubitului nostru condu
cător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu ocazia vizitării întreprinderii in 
toamna anului trecut, tinărul nostru 
colectiv a reușit ca prin unirea efor
turilor tuturor muncitorilor, ingineri
lor și tehnicienilor să realizeze atin
gerea parametrilor proiectați la tur
nătoria de fontă cu trei luni mai de
vreme. De asemenea, planul pe pri
mul semestru al anului 1974 a fost 
realizat și depășit lună de lună, reu
șind să dăm o producție suplimen
tară in valoare de 1 830 000 lei.

iar la nivelul unul 
... 23 miliarde lei, este o 

consecință a politicii științifice clar
văzătoare a partidului, de dezvol
tare economică și socială a patriei, 
o dovadă grăitoare că in centrul po
liticii și preocupărilor partidului se 
află omul societății noastre socia
liste cu aspirațiile și nevoile sale.

Răspunzmd acestei griji, se spune, 
printre altele, in telegrama colecti
vului întreprinderii de autocamioa
ne din Brașov, sintem hotăriți să nu 
precupețim nici un efort pentru a 
identifica noi resurse in vederea 
creșterii producției și productivității 
muncii, a reducerii cheltuielilor de 
producție, incit cu eforturi materiale 
și bănești mai mici să obțină o pro
ducție mal mare și de mai bună ca
litate.

Retribuția tarifară lunară, 
la nivel de bază, a maiștrilor
CONSTRUCȚII DE MAȘINI A

Creșterea substanțială a venituri
lor garantate ale membrilor coope
ratori — se spune in telegrama co
operatorilor din comuna Cristian, 
județul Brașov — va constitui un pu
ternic imbold in munca noastră pen
tru obținerea unor producții vegeta
le și animale tot mai mari. Perm'. - 
teți-ne, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, sâ vă raportăm că prin 
munca depusă cooperativa noastră a 
obținut rezultate bune, pentru care 
a fost distinsă de mai multe ori cu 
Ordinul muncii, iar prin măsurile pe 
care le-am luat in acest an. pentru 

‘ i a 
pinâ 

peste

Tovarășului Nicolae Ceaușescu,Comitetului Central al P.C.R. Aflind cu deosebită bucurie im
portantele măsuri luate prin decre
tele Consiliului de Stat privind ma
jorarea retribuției oamenilor muncii 
din unele ramuri și sectoare de ac
tivitate, colectivul Combinatului de 
pielărie și încălțăminte „Clujeana" 
iși exprimă deplina satisfacție și vă 
informează, tovarășe secretar gene
rai, că, răspunzind la chemarea par
tidului, oamenii muncii din această 
mare unitate — români, maghiari și 
de alte naționalități — au realizat 
un avans fată de sarcinile planului 
cincinal de 142 zile la producția 
globală și de 173 zile la producția- 
rnaifă îndeplinind sarcinile de export 
la data de 29 iunie 1974.

buna organizare a producției și 
muncii, am reușit să livrăm ț 
in prezent la fondul de Stat 7 
plan circa 400 hi lapte de Vacă 
52 tone carne.

ca 
de

Noi știm că și de această dată, 
în atitea alte rinduri. pe ordinea _ 
zi a ședinței Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. a fost înscrisă. de 
fapt, problema fericirii și bunăstării 
oamenilor muncii, a întregului nostru 
popor — se spune in telegrama a- 
dresată conducerii partidului de co
mitetul oamenilor muncii din între
prinderea de confecții Bacău. Fată 
de această substanțială îmbunătățire 
a nivelului nostru de trai, noi cu 
toții, ca un singur om. sub condu
cerea comitetului de partid, vom ac
ționa cu toată hotărirea și abnegația 
pentru creșterea suplimentară a pro
ducției. sporirea productivității mun
cii si reducerea cheltuielilor materia
le de producție, angajindu-ne să rea
lizăm incă din trimestrul IV al aces
tui an prevederile inițiale ale actua
lului cincinal.

Un vibrant angajament exprimă 
?i mesajul Consiliului U.A.S.C. din 
centrul universitar Tirgu-Mureș : 
Noi, studenții mureșeni — români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități — conștienți de înaltele co
mandamente ale responsabilității so
ciale cu care sintem investiți, ne 
angajăm in fața partidului, a dum
neavoastră. stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că ne vom pregăti te
meinic pentru a ne forma ca spe
cialiști de valoare, cu o temeinică 
pregătire politico-ideologică, hotăriți 
fiind să asigurăm o maximă efici
ență muncii pe care o desfășurăm 
in amfiteatre, să purtăm mai de
parte făclia cunoașterii științifice, 
tradițiile universitare valoroase.

turor forțelor și rezervelor de care 
dispunem, pentru îndeplinirea sarci
nilor și angajamentelor ce și le-a a- 
sumat în întrecerea socialistă — se 
spune in scrisoarea colectivului în
treprinderii mecanice din Timișoara. 
Harnicul nostru colectiv de munci
tori.’ ingineri și tehnicieni lucrează 
intens, pentru a îndeplini angaja- 
frientul asumat JA' - -----
nile actualului
4 luni.

de a realiza sarcir- 
cincinal in 4 ani si

Consiliului U.A.S.C. 
universitar Galați 

noi. studenții

Tn această hotărire vedem încă 
o dată grija permanentă pe care o 
poartă partidul nostru, in frunte cu 
dumneavoastră, iubite și stimate to
varășe secretar general, pentru ridi
carea continuă a nivelului de trai al 
tuturor oamenilor muncii din patria 
noastră, o strălucită mărturie a 
transpunerii în viață a hotărârilor 
Congresului al X-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului — se arată 
în telegrama colectivului de la în
treprinderea „Electroputere“-Craiova.

Vă încredințam, stimate si iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că. in 
frunte cu comuniștii, vom da viată 
nretioaselor îndrumări pe care ni 
le-ati adresat cu ocazia vizitei in 
întreprinderea noastră.

Hotărirea partidului de sporire a 
retribuției ne angajează pe noi, co
lectivul întreprinderii de sticlărie 
Turda, ca și in continuare să nu 
precupețim nici un efort și. prin în
tărirea ordinii și disciplinei, prin o 
mai bună organizare și conducere a 
muncii — in cinstea celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
României de sub jugul dominației 
fasciste și a Congresului al XI-lea 
al partidului — să ne dublăm anga
jamentul, de la 2 milioane, la 4 mi
lioane lei, la valoarea producției 
globale : să livrăm la export peste 
planul cincinal produse in valoare 
de peste 20 mii lei valută ; să intro
ducem in fabricație peste 500 de ar
ticole noi.

în telegrama 
din centrul universitar Galați se 
scrie : Pentru noi. studenții din 
Galați, care ne străduim să deve
nim cadre cu o temeinică Dregătire 
superioară, această importantă mă
sură are profunde și multiple sem
nificații, constituind un puternic im
bold in activitatea noastră. înalta 
prețuire pe care partidul si stalul 
nostru a acordat-o Galațiului prin 
înființarea universității, condițiile 
minunate create pentru pregătirea 
studenților. încrederea partidului si 
a dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. in forțele noas
tre tinerești, creatoare, ne obligă să 
ne sporim strădaniile spre a deveni 
cadre de nădejde ale țării.

Noi vedem în aceasta o expresie 
grăitoare a grijii partidului pentru 
ridicarea necontenită a nivelului de 
trai material și spiritual al poporu
lui, țelul final al politicii marxist- 
leniniste aplicată in mod consec
vent de partidul nostru, scopul dez
voltării personalității umane, se 
spune in telegrama adresată con- , 
ducerii partidului de emotivul'Șan-‘ 
ticrului naval Constanța. Vom ac
ționa cu toată hotărirea pentru ca 
angajamentele asumate de a livra 
primul mineralier de 55 000 tdw la 
1 mai 1975, iar cel de-al doilea să 
fie lansat gata de probe la 23 Au
gust 1975 să fie traduse în fapte.

Vă asigurăm, Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — se spune in te
legrama cadrelor didactice din inva- 
țimintul primar al județului Galați — 
că vom ști să răspundem grijii și în
crederii cu care sintem Înconjurați, 
printr-o angajare plenară in îndepli
nirea «arcinilor de instruire și edu
care partinică a celor mai mici 
■-•olari, că vom milita neobosit pen- 
tru îndeplinirea sarcinilor ce ne re
vin In lumina istoricelor hotărâri ale 
Plenarei Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român din 18—19 
iunie 1973. in vederea dezvoltam și 
perfecționării invățămintulul româ
nesc.

Profund atașați politicii partidului 
si statului nostru, studenții de la In
stitutul de medicină și farmacie din 
Cluj, alături de studențimea din în
treaga tară, de toți oamenii muncii, 
se angajează să nu precupețească 
nici un efort pentru a răspunde a- 
cestei griji a partidului, printr-o te
meinică pregătire profesională și 
politică, pentru a deveni buni spe
cialiști si cetățeni, contribuind astfel 
la înfăptuirea neabătută a politicii 
partidului si statului nostru — este 
angajamentul exprimat în telegrama 
trimisă de Consiliul U.A.S.C. al 
I.M.F.-Cluj.

Ne angajăm, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — se arată in te
legrama cooperatorilor din comuna 
Teslui, județul Olt — că vom depune 
eforturi și mai mari pentru a intim- 
pina cea de-a XXX-a aniversare a eli
berării patriei și cel de-al XI-lea 
Congres al P.C.R. cu noi succese in 
muncă. Lucrind mai bine pămintul, 
îngrijind mai bine animalele, in anul 
1974 vom realiza peste plan, 750 hl 
lapte. 50 tone carne bovine. Vom li
vra la fondul de stat de pe fiecare 
hectar cultivat cu cereale cite 1,4 
tone griu și 1.5 tone porumb.

Pentru colectivul nostru, această 
nouă majorare a veniturilor consti
tuie o mare bucurie și un imbold 
deosebit in a ne îndeplini și depăși 
sarcinile de plan și angajamentele 
asumate in cinstea celor două mari 
evenimente — a XXX-a aniversare 
a eliberării patriei și al XI-lea Con
gres al Partidului Comunist Român. 
Asigurăm conducerea partidului, pe 
dumneavoastră personal, iubite ' 
varășe Nicolae Ceaușescu. că 
comuniștii și oamenii muncii 
întreprindere nu vor precupeți 
un efort pentru a contribui la 
lizarea sarcinilor economice ce 
revin, fiind hotăriți să folosim în
treaga noastră energie și putere de 
muncă pentru transpunerea in fapte 
a politicii interne și internaționale a 
partidului. Semnează : colectivul de 
muncă de la întreprinderea mecani
că navalâ-Galați.

Animați de dorința fierbinte de a 
da viată prin muncă și strădanie 
susținută angajamentelor ce ni le-am 
asumat pentru a spori și mai mult 
contribuția la înflorirea și propășirea 
Datiiei. se spune in telegrama expe
diată de colectivul întreprinderii de 
pielărie si mânuși din Tg. Mureș, 
raportăm : colectivul nostru și-a 
realizat si depășit planul pe prime
le 6 luni ale anului, obținând o pro
ducție suplimentară de peste 2 500 
mii lei. conpr.etizată in 20 mii pe
rechi mănuși, Ș 500 perechi mănuși, 
de protecție, 1 100 bucăți confecții 
piele, peste 4 000 mp piei moi și al
tele.

Ne exprimăm hotărirea de a 
pune întregul spirit de inițiativă, 
întreaga pricepere și pasiune pen
tru identificarea de ...i 
in vederea creșterii suplimentare 
a producției cu 4 200 mii Ici 
nină la 23 August a.c., sporirea pro
ductivității muncii si reducerea chel
tuielilor de producție, asigurind o 
înaltă eficientă muncii noastre.

noi resurse

to- 
toți 
din 
nici 
rea- 

ne

Ne angajăm solemn — se mențio
nează in telegrama colectivului de 
muncă al Șantierului naval Galați — 
să depunem întreaga noastră capa
citate și putere de muncă pentru a 
cinsti prin noi realizări înaltele a-

Ne angajăm — se spune printre 
altele in telegrama colectivului de 
constructori și montori de pe plat
forma industrială a municipiului 
Rm. Vilcea — să nu precupețim nici 
un efort pentru ca sarcinile ce ne 
revin privind punerea in funcțiune a 
celor cinci obiective industriale să le 
îndeplinim in mod exemplar și ina- 
inte de termenele stabilite.

Vă asigurăm incă o dată, tovarășe 
secretar general, că vom face tot ce 
depinde de noi ca lucrările executate 
să fie numai de foarte bună calitate,

împreună cu toți oamenii mun
cii, colectivul S.M.A. Lazarea. din 
județul Harghita, cu multă satisfac
ție și recunoștință a luat cunoștință 
de măsurile stabilite de Comitetul 
Executiv al Comitetului Central al 
P.C.R. privind îmbunătățirea sub
stanțială a retribuirii mecanizatorilor 
din agricultură. Mulțumind din su
flet pentru această grijă deosebită 
și permanentă față de noi, cu acest 
prilej ne angajăm că vom depăși 
sarcinile noastre de plan cu 600 mii 
lei, efactuind toate lucrările meca
nizate in timp optim și in cele mal 
bune condiții.

Colectivul de muncitori, tehnicieni 
și ingineri de la întreprinderea „Vic
toria" Iasi a luat cunoștință cu deo
sebită bucurie și satisfacție de re
centa hotărire a Comitetului Exe
cutiv al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român cu privire la 
majorarea eșalonată pe ramuri și 
activități a retribuției oamenilor 
muncii, se spune in telegrama adre
sată conducerii partidului.

Lansind, la începutul acestui an, 
chemarea la întrecere către toate u- 
nitățile economice din județul Iași, 
întreprinderea „Victoria" raportează 
că și-a indeplinit și depășit anga
jamentele asumate în cinstea celei 
de-a XXX-a aniversări a eliberării 
patriei și a Congresului al XI-lea al 
P.C.R.

REALIZĂRI

Faptul că pînă la sfîrșitul acestui 
an un mare număr de oameni ai 
muncii, printre care și constructorii 
de autocamioane, vor beneficia de 
venituri suplimentare, insumind 3,6

Au mai trimis telegrame : Combi
natul de prelucrare a lemnului din 
Sighetul Marmației, Trustul de insta
lații montaj Brașov, întreprinderea 
de prelucrare a aluminiului Slatina, 
întreprinderea de osii și boghiuri 
Balș, întreprinderea de vagoane 
Arad, cooperatorii din comuna Mo- 
zaceni — județul Argeș, întreprinde
rea textilă din Arad, întreprinderea 
„Electromureș" din Tg. Mureș, în
treprinderea de pielărie și mănuși 
din Tg. Mureș, întreprinderea „Vic
toria" din Iași, întreprinderea de 
autoturisme „Dacla"-Pitești, coopera
tiva agricolă de producție Mărunțel.

Retribuția tarifară lunară 
la categoria I-nivel de bază

a muncitorilor calificați 
ENERGIE ELECTRICĂ A

•» — ...., .. •••

• LENKE BARTHA, învățătoare stagiară, satul Stejeriș, comuni 
Moldovenești, județul Cluj :

„După terminarea școlii pedagogice am fost repartizată ca învăță
toare stagiară in satul meu natal. Este o deosebită satisfacție pentru 
mine de a continua munca deosebit de frumoasă a acelora care m-au 
invătat primele slove, mi-au pus creionul in mină și mi-au făcut prima 
educație școlară și cetățenească. Vestea majorării retribuției învăță
torilor stagiari, atit de substanțială, mi-a produs o mare satisfacție. 
Cum aș putea mulțumi conducerii partidului și statului nostru pen
tru grija ce ne-o poartă nouă, dascălilor, decit muncind zi de zi, cu 
răspundere, pentru educarea tinerei generații, a oamenilor muncii, in
diferent de naționalitate, in spiritul dragostei și devotamentului față 
de partid, față de patria noastră socialistă ?“.

ANGAJAMENT
Telegrama Consiliului U.A.S.C. din 

eentrul universitar Iași exprimă sen
timentele ?i angajamentele tuturor 
studenților din marele oraș moldo
vean : Ne aflăm, datorită grijii par
tidului și statului nostru. Intr-o va
canță plăcută 61 activă. Decre
tul Consiliului de Stat pentru 
majorarea bursei studenților ne 
stimulează si ne angajează. Vă asi
gurăm incă o dată de totala noastră 
adeziune la politica partidului, de 
hotărirea noastră nestrămutată de a 
face tot ce ne stă in putință pentru 
înfăptuirea eu

Dind glas sentimentelor de recu
noștință ce-1 aramă, colectivul între
prinderii „Carboehlm" Cluj a transmis 
conducerii partidului și stalului o te
legramă. in care se spune :Incadrinou-ne pe linia efortului 
general al întregului nostru popor, de 
a sprijini prin fapte politica internă 
■i externă a partidului, ne angajam 
ca in cinstea celei ce-a XXX-a ani
versări a eliberării patriei de sub ju- 
«Ftaiast și celui de-al XI-lea Con
gres al partidului să depfsim anga
jamentul asumat de a da o produef-e 
globală suplimentară in valoare de 
13 milioane lei, beneficii peste plan 
In valoare de peste 2,4 milioane lei.

Printre muncitoarele de Io întreprinderea textila ..Dacia" -București se remarcă, pentru realizările sale, leedtoa- 
reo Lucretia Ferdino. La cele 5 râzboole la care lucrează, ea realizează, lunar. In plus fo|â de plan. 75 metri 

pâtrați de țesâturl

Strungarul Vasilescu Ion, de la întreprinderea de utilai chimic „Grivița roșie" din Capitald are nu
mai 20 de ani. Pare prea tînâr lingd uriașul 6trung carusel la care lucreazâ. Vrednicia lui l-a fâcut cu
noscut în riadul tovarâșilor sâi de munca. Șl e6te hotârit sâ-șl perfecționeze continuu pregătirea tehnică 

pentru a deveni un strungar cu înaltă calificare Foto : E. Dlchlseana
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LA SECERIȘ- 
muncă fără întrerupere

Flecare combina 
folosită cu randament 

superior
Din lanurile unităților agricole din 

Județul Alba răzbate zumzetul bine
cunoscut al combinelor. Recoltatul 
orzului, care a stagnat citeva zile 
din cauza ploilor persistente, a fost 
reluat cu toate forțele odată cu pri
mele ceasuri însorite. Pinâ in ziua 
de 24 iulie se recoltase orzul de pe 
3-° la sută din suprafața cultivată. 
Pentru a grăbi lucrările si recupera 
intirzienle provocate de vremea ne
prielnică ru fost stabilite de către 
biroul comitetului județean de par- 
t d măsuri menite să asigure utili
zarea din plin a mijloacelor meca- 
r. rate insâmințarva in timpul op
tim r culturilor duble. La unele din 
aceste măsuri s-a referit tov. lng. 
Nicolae Albu, directorul direcției a- 
Ericole județene. ..încă din prima zi 
de seceriș, conform indicațiilor primi- 
t —ne-a spus interlocutorul — s-au 
transferat combinele in zonele unde 
orzul era mai copt. Această depla
sare a fost organizată pe baza son
dajelor zilnice efectuate de specia- 
l'.ști pentru a vedea stadiul de coa
cere a orzului. Asemenea acțiuni de 
întrajutorare au fost organizate în
tre cooperativele agricole Cărpintș si 
Reciu. Cunta si Drașov, cooperativa 
din Vin,gard și ferma Boz a I.A.S. 
Petresti și alte unități. De altfel, ca 
urmare a acestei acțiuni, unele coo
perative agricole, cum sint cele din 
Sebeș. Cunța. Crăciunelu de Jos și 
altele, au terminat recoltatul orzu
lui. De asemenea, a fost organizată 
munca in flux continuu. stabilind 
pentru fiecare tarla o relație nor
mală intre numărul de combine și 
prese de balotat paie, astfel incit pe 
măsură ce se recoltează, terenul este 
eliberat in vederea insâmințării cul
turilor duble. In acest sens, fiecare 
presă de balotat paie a fost dotată 
cu mijloace de colectare a băieților 
*i depozitarea acestora la capeteie de 
Urla*4.

In multe cooperative agricole a fost 
bine organizată acțiunea de trans
portare a orzului și livrare a aces
ta, a la bazele de recepție. Procedind 
astfel, cooperativele agricole din 
Sebeș. Roșia de Secaș. Crăciunelu 
de Jos, Blaj și Săsciori. au livrat in 
întregime cantitatea prevăzută. In 
condiții normale de lucru, se apre
ciază că recoltatul orzului se va ter
mina in următoarele 4—5 zile, iar 
din săptămina viitoare să se treacă 
din plin la seceratul griului. Pentru 
aceasta sint așteptate să fie readuse 
peste citeva zile cele 25 de combine 
..Gloria" care au fost trimise să 
lucreze in județul Arad. Acestora li 
*e vor alătura un lot de 25 combine 
..Gloria" care vor sosi in ajutor din 
județul Teleorman.

Ștefan D1N1CA 
corespondentul „Scînteil"

VRANCEA
După recoltare 

se însămînțează 
culturi duble

In acest an. lanurile de gnu ale 
județului Vrancea au avut de sufe

rit din cauza «ccctei prelungite din 
primăvară. Pe uncie tarlale, spicele 
au boabe puține, ușor șiștave. In n- 
ccste condiții deosebite, in toate u- 
nitățile agricole au fost luate mă
suri speciale pentru recoltarea griu
lui cu maximum de viteză, fără nici 
un fel de pierderi. Mecanizatorii re
glează combinele de trei ort pe zi, 
curăță sitele și trioarele. ori de cite 
ori este nevoie, pentru ca nici tin 
bob de griu sft nu ajungă in pleavă. 
Din indicația biroului comitetului ju
dețean de partid a fost făcută o 
nouă repartizare a combinelor pe 
unități, in raport cu suprafața do 
griu și producția medie la hectar. 
In toate cooperativele agricole sint 
constituite echipe de cosași și sece- 
rători care recoltează manual por
țiunile din lanuri unde griul este 
căzut Stațiunile pentru mecani
zarea agriculturii au organizat e- 
chipe de mecanici care înlătură 
rapid defecțiunile Ivite la combine. 
Ir. acest fel se asigură o viteză spo
rită de recoltare. Pe cîmp nu rămîn 
spice. In pleavă nu sint aruncate 
boabe. Se face tot ce este necesar 
pentru evitarea pierderilor. Tină în 
seara zilei de 24 Iulie a fost recol
tată 51 la sută din suprafața de griu 
rămasă In cultură, urmind ca in ur
mătoarele 4—5 zile să se încheie a- 
ceastă lucrare pe întreaga suprafață.

Concomitent se fac eforturi pentru 
lnsămințarea de culturi duble pe su
prafețe cit mal mari. ..Ploile căzute 
in ultimele zile — ne asigură ing. 
Elcr.a Andrei, de la cooperativa agri
colă Ciorâști, creează condiții bune 
pentru obținerea unor producții sa
tisfăcătoare de porumb pentru siloz. 
De aceea, cu sprijinul stațiunii pen
tru mecanizare am organizat schim
buri pe toate tractoarele și reușim 
astfel ca, imediat după eliberarea 
terenului, să-1 arăm și să-l semănăm 
cu hibrizi extratimpurii. Pină in pre
zent. am recoltat griul de pe 530 ha 
și am semănat 500 ha cu diferite 
culturi".

Ziua și noaptea se lucrează și la 
cooperativele agricole din Sihlea, Tim- 
boiești, Vulturu, Nănești, Rimniceni 
și altele. Pe inginerul șef Nicolae 
Bălănescu de la Tătăranu l-am în- 
tilnit ziua pe lanurile de griu reglind 
combinele, controlind spicele treie
rate și pleava, iar seara tirziu l-am 
regăsit pe o tarla proaspăt arată 
unde lucrau la pregătirea terenului 
4 tractoare cu polidiscurile.

La cooperativele agricole din Bă- 
lești, Mihălceni, Mărășești, Vinători, 
Suraia am intilnit aceeași preocu
pare pentru însămințarea unor su
prafețe cit mai mari cu culturi du
ble. Pină in prezent, mecanizatorii 
și cooperatorii din județul Vrancea 
au arat și pregătit peste 7 100 ha, din 
care au și semănat 6 580 ha. Tinind 
seama de viteza zilnică de lucru ce 
se realizează, rezultă că, în urmă
toarele 4 zile, suprafața insămințată 
cu culturi duble va ajunge la mini
mum 10 000 ha. Se creează astfel 
condiții pentru obținerea, in toamnă, 
a unor însemnate cantități de nutre
țuri cu care se va putea echilibra 
balanța furajeră.

Ion NISTOR
corespondentul „Scînteii’’

Cronica zilei
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceausescu. a primit o telegramă de 
condoleanțe din partea Măriei Este la 
Martinez de Peron, președintele na
țiunii argentinenc, In legătură cu 
încetarea din viață a tovarășului 
Miron Constantincscu, președintele 
Marii Adunări Naționale.

Au adresat, de asemenea, telegra
me de condoleanțe Marii Adunări 
Naționale Israel Veshayahu. preșe
dintele Knesetului (parlamentul ls- 
raclian) și Giuseppe Vedovato. pre
ședintele Grupului interparlamentar 
italian.

★
Tovarășul Mihai Dalea, președin

tele Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor, a primit, joi 
dimineața, delegația Sindicatului u- 
mficat al metalurgiștilor din Austra
lia, condusă de R. T. Scott, secretar 
federal, care face o vizită in țara 
noastră.

A avut loc un schimb de păreri 
referitor la preocupările organiza
țiilor sindicale din cele două țâri, 
exprimindu-se dorința comună de a 
dezvolta legăturile lor de prietenie 
și colaborare.

★
Joi dimineața, Mohammad Isane- 

ni, vicepreședinte al parlamentului 
indonezian, președintele general al 
Partidului democratic indonezian, 
care ne vizitează țara, a avut 
o întrevedere cu tovarășul Io
sif Uglar, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretar al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste.

In aceeași zi, oaspetele r avut o 
întrevedere cu ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a trimis o telegramă de 
felicitare ministrului relațiilor exter
ne al Republicii Cuba, Râul Roa 
Garcia, cu ocazia celei de-a XXI-a 
aniversări a insurecției naționale 
cubaneze.

Cu același prilej, general de arma
tă Ion Ioniță, ministrul apărării na
ționale al Republicii Socialiste Româ
nia, a adresat o telegramă de felici
tare comandantului de divizie Râul 
Castro Ruz, viceprim-ministru și 
ministrul forțelor armate revoluțio
nare ale Republicii Cuba.

Cu prilejul celei de-a XXI-a ani- 
versări a Zilei insurecției naționale 
cubaneze, Consiliul Național al Fron
tului Unității Socialiste, Consiliul 
Central al Uniunii Generale a Sindi
catelor din România, Comitetul Cen
tral al Uniunii Tineretului Comunist, 
Consiliul Național al Femeilor, Co
mitetul Național pentru Apărarea 
Păcii, precum și alte organizații și 
instituții centrale din România au 
trimis telegrame de felicitare institu
țiilor și organizațiilor similare din 
Cuba.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Liberia, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, a trimis o 
telegramă de felicitare ministrului 
de externe liberian, Cecil Dennis jr.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a transmis o telegramă 
de felicitare lui Mitchell Sharp, cu 
prilejul reinvestirii sale în funcția, 
de secretar de stat pentru afacerile, 
externe al Canadei.

★
Joi dimineața, la Ambasada R. P. 

Bulgaria din București a avut loc 
o conferință de presă, consacrată 
celei de-a 30-a ediții a Tirgului in
ternațional de la Plovdiv.

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
— BUCUREȘTI —

Am fost deosebit de impresionat primind mesajul de felicitări sl urările 
pe CAre Excelența Voulrft a binevoit sft mi le adreseze cu ocazia celei de-a 
45-a aniversări a zilei mele de naștere.

Mesajul dumneavoastră dă expresie spiritului de prietenie care caracte
rizează relațiile dintre cele două țări ale noastre.

Urind Excelenței Voastre fericire și sănătate, vă rugăm să primiți asigu
rarea inaltei noastre considerații.

HASSAN al ll-lea
Regele Marocului

Excelentei Sale
Domnului PIERRE ELLIOTT TRUDEAU

Prim-ministru al Canadei
Cu ocazia reinvestirii dv. în înalta funcție de prim-ministru al Canadei, 

vă transmit. Excelență, in numele guvernului român și al meu personal, calde 
felicitări Însoțite de urări de sănătate și succes In activitatea dv. de mare 
răspundere, de fericire și prosperitate poporului canadian.

îmi exprim speranța ca bunele relații existente intre Republica Socialistă 
România și Canada se vor dezvolta in interesul reciproc al popoarelor român 
și canadian, al păcii și colaborării in lume.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

PRIMIRE LA CONSILIUL DE STAT
Tovarășul Emil Bodnaraș, vicepre

ședinte al Consiliului de Stat, a pri
mit pe Bohdan Lewandowski, secre
tar general adjunct al Organizației 
Națiunilor Unite, care efectuează o 
vizită in țara noastră. La primire a 
participat Mlrcea Malița, ministru 
secretar de stat la Consiliul de Stat, 
secretar general al Comitetului na
țional român pentru pregătirea Con
ferinței mondiale a populației.

Au fost discutate aspecte referi
toare Ia apropiata Conferință mon

întâlnire la C. C. al P. C. R.
Joi dimineața, tovarășul Ștefan 

Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., 
s-a intilnit cu tovarășul Khalil Debs, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.C. Libanez, care, la in
vitația C.C. al P.C.R., se află la 
odihnă în țara noastră. La intilnire 
a participat tovarășul Constantin Va-

Adunarea festivă consacrată 
împlinirii a 40 de ani de la crearea 

asociației „Amicii U.R.S.S"
La Casa prieteniei româno-sovle- 

tice din Capitală a avut loc, joi 
după-amiază, o adunare festivă con
sacrată împlinirii a 40 de ani de la 
crearea asociației „Amicii U.R.S.S.".

La adunare au participat tovarășii 
Mihai Dalea, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., academicienii Ilie 
Murgulescu și Iorgu Iordan, vicepre
ședinți ai Consiliului General 
A.R.L.U.S., Petre Constantin, secre
tar al Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., Sanda Rangheț, se
cretar- al Comitetului Național pentru 
Apărarea Păcii, academicieni, oa
meni de știință, artă și cultură, 
membri fondatori ai asociației „A- 
micii U.R.S.S.", oameni ai muncii, 
precum și membri ai Ambasadei 
Uniunii Sovietice la București. 

dială a populației, care va fi găz
duită in țara noastră, la București, 
in perioada 19—30 august 1974.

La 24 iulie a.c., oaspetele a fost 
primit de ministrul afacerilor exter
ne, George Macovescu.

Cu acest prilej a avut loc o discu
ție despre problemele actuale care 
stau in atenția Organizației Națiuni
lor Unite, precum și despre partici
parea României la activitatea desfă
șurată de această organizație.

siliu, adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

In cadrul convorbirii, au fost abor
date probleme privind activitatea și 
preocupările actuale ale celor două 
partide, precum și dezvoltarea rela
țiilor dintre P.C.R. și P.C. Libanez.

La adunare au luat cuvintul Ion 
Popescu Puțuri, directorul Institutu
lui de studii istorice și social-politice 
de pe lingă C.C. al P.C.R., și acad. 
Șerban Cioculescu, care au evocat 
momente semnificative ale dezvoltă
rii legăturilor tradiționale de priete
nie dintre poporul român și popoare
le sovietice.

N. V. Maslennikov, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Uniunii Sovie
tice la București, a dat citire apoi 
Mesajului Prezidiului Uniunii Aso
ciațiilor sovietice de prietenie și re
lații culturale cu străinătatea și al 
conducerii centrale a Asociației de 
prietenie sovieto-române, adresat 
Consiliului General al Asociației ro
mâne pentru legăturile de prietenie 
cu U.R.S.S. — A.R.L.U.S.

(Agerpres)

sărbătoarea națională a liberiei

Excelentei Sale
Domnului dr. WILLIAM R. TOLBERT jr.

Președintele Republicii Liberia
— MONROVIA —

Aniversarea Zilei naționale a Republicii Liberia Îmi oferă prilejul 
deosebit de plăcut ca, in numele Guvernului Republicii Socialiste România, 
al poporului român, ca și a1 meu personal, sft transmit Excelenței Voastre 
felicitări călduroase și urări cordiale de sănătate, succes și fericire personală, 
iar poporului liberian prieten cele mai bune urări de progres și prosperitate, 
de înflorire neîncetată a patriei sale.

îmi amintesc cu multă plăcere șl deosebită satisfacție de întllnirile și 
convorbirile avute cu Excelența Voastră, Intr-o atmosferă de caldă prietenie 
și deplină înțelegere, precum și de desăvirșita ospitalitate de care ne-am 
bucurat, soția mea și cu personal, cu ocazia vizitei de neuitat pe care am 
efectuat-o recent in frumoasa dumneavoastră țară.

Folosesc acest prilej pentru a-ml exprima convingerea că recentele do
cumente pe care le-am semnat vor contribui la dezvoltarea pe multiple 
planuri a relațiilor de prietenie și cooperare dintre cele două țări ale noastre, 
spre binele popoarelor român Și liberian, al cauzei păcii, cooperării fi înțe
legerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Cea mai veche repu
blică africană — Libe
ria — sărbătorește as
tăzi împlinirea a 127 
de ani de la procla
marea independenței. 
Liberia a pășit in 
ultimele decenii pe 
calea unei susți
nute dezvoltări a e- 
conomiei, a valorifică
rii importantelor sale 
resurse naturale.

Dispunind de mari 
zăcăminte, Liberia a 
devenit unul din prin
cipalii producători de 
minereu de fier din 
Africa ; de asemenea, 
datorită celor 10 mi
lioane de arbori de he
vea, această țară este 
o mare producătoare 
de cauciuc natural. 
Pentru valorificarea în 
interesul propriu a a- 
cestor bogății și a ce
lorlalte resurse de care 
dispune s-au construit 
peste 300 de obiective 
industriale, care au 
deschis calea diversifi

cării economiei națio
nale.

Pe plan extern, Li
beria promovează o 
politică de pace și co
laborare cu toate țările 
lumii, militează pen
tru întărirea solidari
tății africane in lupta 
împotriva colonialis
mului, neocolonialis- 
mului și discriminării 
rasiale.

Intre România și Li
beria s-au stabilit și 
se dezvoltă relații de 
prietenie șl colaborare. 
Un moment de cea mai 
mare însemnătate in 
evoluția ascendentă a 
acestor relații il con
stituie vizita făcută in 
Liberia, în primăvara 
acestui an, de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
convorbirile avute cu 
președintele William 
R. Tolbert jr.. care au 
pus bazele unei largi 
colaborări, in toate do
meniile, întne cele

Miting de solidaritate cu lupta 
poporului coreean

în cadrul manifestărilor organizate 
In țara noastră cu prilejul Lunii de 
solidaritate cu lupta poporului co
reean, joi, la Șantierul naval din 
Galați a avut loc un miting, la care 
au participat numeroși constructori 
de nave.

Luînd cuvintul, loan Bejan. prim- 
sccretar al Comitetului municipal 
Galati al P.C.R., președintele Comi
tetului Executiv al consiliului popu
lar municipal, a relevat interesul cu 
care oamenii muncii de la șantierul 
naval, alături de întregul nostru po- 
Dor, urmăresc realizările obținute de 
Doporul frate coreean in îndeplinirea 
si depășirea sarcinilor planului eco
nomic de 6 ani de dezvoltare a eco
nomiei, științei și culturii, și urează 
noi succese.,in înfăptuirea cit mai 
grabnică a aspirației celei mai arză- 
toâi'e — unificarea pașnică si inde
pendentă a patriei.

în continuare a vorbit Iang Miăng 
Sul, însărcinatul cu afaceri ad-inte
rim al R.P.D. Coreene la București. 
După ce a evocat eroismul de masă 

două țâri șl po
poare. Intre documen
tele semnate cu acest 
prilej, o semnificație 
deosebită prezintă de
clarația solemnă co
mună — care În
scrie dorința comună a 
României și Liberiei 
de a așeza legăturile 
dintre ele, ca și cu ce
lelalte țâri, pc funda
mentul solid al stimei 
și respectului mutual, 
al întregului ansamblu 
de principii al relații
lor noi dintre state.

Corespunzind pe de
plin intereselor celor 
două țări și popoare, 
evoluția pozitivă a re
lațiilor româno-libe- 
riene se înscrie, tot
odată, ca. un aport sub
stanțial la cauza pro
gresului, înțelegerii șl 
colaborării internațio
nale.

M. CARACIOV

al poporului coreean, care a dus la 
grandioasa victorie repurtată in răz
boiul de eliberare a patriei, vorbi
torul a relevat momentele principale 
ale luptei perseverente pe care 
Partidul Muncii din Coreea și guver
nul R.P.D. Coreene o duc pentru u- 
nificarea țării.

Relațiile de prietenie și colaborare 
dintre cele două popoare — a spus 
intre altele vorbitorul — se dezvol
tă tot mai mult ca rezultat al con
tactelor nemijlocite dintre con
ducătorii partidelor și țărilor noas
tre. Vizita efectuată in țara noastră 
in anul 1971 de către delegația de 
partid și guvernamentală a Republi
cii Socialiste România, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. si con
vorbirile rodnice avute ai acest pri
lej cu secretarul generali Partidu
lui Muncii din Corcea, to^ășul Kim 
Ir Sen. au constituit un i'veniment 
de mare însemnătate In crezvolt-area 
legăturilor de prietenie și colabora
re in toate domeniile.

(Agerpres)

Sesiune științifică
In Capitală au început joi lucrări

le primei sesiuni naționale de comu
nicări tehnico-științifice a tinerilor 
energeticieni. manifestare dedicată 
celei de-a XXX-a aniversări a eli
berării patriei și Congresului al 
XI-lea al P.C.R.

Organizată de C.C. al U.T.C., in 
colaborare cu Consiliul Național 
pentru Știință și Tehnologie și Con
siliul Național al inginerilor și teh
nicienilor. sesiunea va analiza con
tribuția tinerilor in direcția folosirii 
raționale a resurselor de combustibil, 
a economisirii de energie electrică și 
termică și a realizării de utilaje de 
mare randament. Va fi organizată, 
de asemenea, o masă rotundă cu 
tema ..Forme și metode de antrena
re a tineretului pentru transpunerea 
In viață a programului stabilit de 
partid In vederea dezvoltării energe
ticii in țara noastră44.

Lucrările sesiunii continuă.

vremea
Ieri in țară : Vremea a fost fru

moasă și a continuat să se încăl
zească, mai ales in sudul țării. Cerul 
a prezentat innorări mai accentua
te in vestul Banatului, Crișana, Ma
ramureș și nord-vestul Transilvaniei, 
unde s-au semnalat averse izolate 
de ploaie și descărcări electrice. Vin- 
tul a suflat slab pină la potrivit. 
Temperatura aerului, la ora 14, os
cila intre 22 de grade la Sighctul 
Marmației și Ocna Șugatag și 31 de 
grade la Bechet. In București : Vre
mea a fost frumoasă și a continuat 
să se incălzească. Cerul a fost varia
bil. mai mult senin. Vintul a 6uflat 
slab pină la potrivit. Temperatura 
maximă a fost de 30 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
27, 28 și 29 iulie. In țară : Vremea va 
fi in general instabilă, mai ales la 
începutul intervalului in Banat, Cri- 
fana. Transilvania, Maramureș și 
nordul Moldovei, unde vor cădea 
ploi temporare și sub formă de a- 
verse, însoțite, pe alocuri, de descăr
cări electrice. In celelalte regiuni — 
aversele vor fi locale. Temperatura 
va continua să scadă in prima parte 
n intervalului. Minimele vor fi cu
prinse intre 8 și 18 grade, iar maxi
mele vor oscila intre 20 și 30 de gra
de, local mai ridicate in sud-estul 
țârii. In București : Cerul va fi va
riabil, favorabil ploii de scurtă du
rată la începutul intervalului. Vint 
potrivit. Temperatura in 6cădere 
ușoară la început, apoi in creștere.

LOTO
CIȘTIGURILE TRAGERII 

DIN 1» IULIE 1574 
EXTRAGEREA I : Cat. 1 : 1 variantă 

25 a ăODOO lei ; a 2-a : 2,80 a 16 4'6
lei a 3-a : 7 a 6 591 lei ; a 4-a : 19 a
2 420 lei : a 5-a : 86,80 a 531 lei ; a 6-a : 
161,(15 a 2E1 iei.

REPORT CATEGORIA 1 : 154 924 leL 
EXTRAGEREA a II-a : Cat. A : 1 va

riantă 10 .. a 50 000 lei : B : 2.15 a 16 543 
lei ; C : 8.20 a 4 337 lei : D : 18.10 a 
1 965 lei : E : 70.05 a 508 lei : F : 125,05 
• 284 lei ; X : 1 617.03 a 100 lei.

REPORT CATEGORIA A ; 84 456 let

LISTA OFICIALĂ
A LIBRETELOR DE ECONOMII PENTRU TURISM 

IEȘITE CIȘTIGATOARE LA TRAGEREA LA SORȚI 
PENTRU TRIMESTRUL II 1974

Nr. 
crt

Nr. libretului 
de economii Clștlgu obținut

EXCURSII ORGANIZATE
1 410-120-123 Excursie la Paris
2 416-1-64
3 424-1-255
4 463-1-402
5 466-201-178
6 419-1-111 Excursie Ia Roma
7 461-205-964
8 401-1-48
9 459-1-1 883

10 459-207-336
11 461-208-266 Excursie in U.R.S.S.
12 462-1-961
13 458-214-39
14 437-113-112
15 446-1-114
16 415-1-1 043
17 452-1-841
18 415-1-1 221
19 402-1-182 Excursie în R.D.G,
20 466-1-963
21 406-201-48
22 465-1-441
23 436-1-748
24 427-137-115
25 460-206-648
26 433-201-24 ..

EXCURSII
INDIVIDUALE

27 460-209-217
28 436-1-713
29 402-1-494
30 443-1-239
31 424-543-21
32 460-201-321
33 419-203-17
34 459-1-2 173
35 460-1-1 237
36 410-120-124
37 402-1-100
38 404-260-35
39 408-212-25
40 406-616-35
41 435-1-246
42 409-1-496
43 410-232-14
44 416-1-677

449-1-100
48 404-712-17
47 436-212-201
43 412-202-8
49 405-129-28
50 431-111-447
51 462-207-401
52 462-210-54
53 464-206-198
54 459-1-3 044
55 460-1-374
56 460-206-663 w

TOTAL 56 CÎȘTIGURI ÎN VALOARE DE LEI :

Ciștigătorii excursiilor organizate, 
precum și cei care in locul excursii
lor individuale ciștigate doresc ex
cursii organizate au obligația să se 
prezinte in cel mult 30 de zile de la 
data tragerii la sorți la sucursalele și 
filialele C.E.C. pentru Îndeplinirea

Valoarea câștigurilor 
(in lei)

parțială totali

11 500 
11 500
11 500
11 500
n 502
9 000
9 000
9 000
9 000

_9 002
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6J)02
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000

6 000
6 000 
6C00
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000 
6C00
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000

57 500

43 000

48 000

48 000

180 000
373 500

formalităților necesare efectuării ex
cursiei.

în cazul neprezentării în termen 
sau al neefectuării excursiei, atit 
pentru excursiile organizate, cit și 
pentru cele individuale, ciștlgurile se 
plătesc Ln numerar.

Lista oficială
a libretelor de economii 

pentru construirea de locuințe 
Ieșite ciștlgătoare la tragerea la sorți 

pentru trimestrul II 1974

Nr. 
crL

Nr. libretului 
de economii

Valoarea 
clștlgurilor

1 827-1-834 40 000 40 000
2 816-1-1430 25 000 25 000
3 861-205-921 15 000
4 831-103-830 15 000
5 835-1-362 15 000
6 816-1-1300 15 000
7 846-1-2 15 000
8 861-205-1201 15 000
9 864-208-337 15 000

10 860-1-803 15 000
11 835-1-381 15 000
12 816-1-1336 15 000
13 846-1-108 15 000
14 861-205-1225 15 000
15 864-208-345 15 000
16 860-1-932 15 0001 210 000

16 cîștiguri în valoare 
totală de lei 275 000

Plata cistigurilor se efectuează de 
către sucursalele si filialele C.E.C.

Titularii libretelor ieșite cîștigă- 
toare pot folosi ciștigurile obținute 
pentru a contracta, in condițiile Le
gii nr. 4/1973, prin unitățile ai că
ror salariat! sînt, construirea de lo
cuințe proprietate personală.

Lista oficială
a libretelor de economii cu cîștiguri 
în materiale de construcție, ieșite ciș- 
tigătoare la tragerea la sorți pentru 

trimestrul II 1974

N
um

ăr
ul

 
cu

re
nt Numărul 

libretului 
de economii

Valoarea 
cîștigurilor

parțială totală

1 920-621-19 15 000 15 000
2 918-328-63 10 000 10 000
3 939-205-5 5 000
4 920-267-206 5 000
5 954-202-35 5 000
6 920-212-9 5 000
7 910-817-3 5 000
8 923-135-91 5 000
9 956-212-28 5 000

10 902-815-29 5 000
11 905-203-122 5 000
12 913-224-57 5 000
13 918-339-137 5 000
14 913-802-50 5 000
15 933-213-103 5 000
16 903-525-19 5 000
17 904-533-36 5 000
18 926-212-60 5 000
19 026-318-79 5 000
20 912-127-4 5 000 90 000

20 cîștiguri în valoare
totală---------- x de lei 115 000

Titularii libretelor de economii 
ciștlgătoare trebuie să se prezinte in 
cel mult 30 zile de la data tragerii 
la sucursalele și filialele C.E.C. pen
tru a li se elibera adeverințele ne
cesare procurării materialelor de con
strucție.

In primele două zile ale 
concursului de la Mamaia, 
cele 30 de melodii au fost 
prezentate in prima va
riantă de interpretare. 
Le-am audiat in concerte, 
la repetiții și putem afir
ma că, de această dată, 
nota dominantă a fost ti
nerețea. S-a cintat pe sce
na teatrului de vară des
pre cele „30 de primăveri44 
ale țării (muzica Temisto- 
cle Popa, versuri Mircea 
Blok), despre „Ziua care 
nu se uită“ (muzica Geor
ge Grigoriu, versuri Angel 
Grigoriu și Romeo Iorgu- 
lescu), ziua care a marcat 
începerea unei noi ere : 23 
August. „Doar pacea dă 
vieții mii de culori, ocro
tește florile14 — spun ver
surile cintecului lui Marius 
Teicu. Temistoole Popa și 
Mircea Blok au adus in 
„Omagiu14 un omagiu în- 
tiiului ales al întregu
lui popor. „Dorul și gin- 
dul se unesc, gindul de 
azur și stea, dorul pentru 
țara mea" („Dor și gind“ 
de Aurel Giroveanu). Sin- 
tem o țară de oameni buni

care trăiesc cu demnitate, 
țara unor oameni care, și 
la bine și la rău, sint oa
meni de omenie (spune 
cintecul lui Temistocle 
Popa, pe versurile lui Au
rel Storin) ; iar cuvintele

și muzica au fuzionat per
fect, fiind mult aplaudate 
de cei prezenți.

Aceste melodii de muzi
că ușoară, cu o tematică 
inspirată din atmosfera 
sărbătorească a momente-

CONCURSUL DE MUZICĂ UȘOARĂ 
DE LA MAMAIA

Tinerețea cintecului
compoziției „Te iubesc" 
(de Vasile Veselovschi, 
versurile Mihai Maximili
an) vin parcă să încunu
neze cele spuse : „Te iu
besc, țara mea, pămintul 
meu românesc, țara cu 
treizeci de primăveri44... 
Sint cîntece de un fier
binte patriotism, realizate 
în genul muzicii ușoare, 
care, prin structura lor, 
iradiază tinerețe. Versurile

lor unice pe care le trăim 
au impus tinerețea cinte
cului. Alături de ele, a- 
ceastă notă specifică a 
concursului a fost subli- 
hiată și de piesele cu aer 
adolescentin, piese vesele, 
deconectante, despre dra
goste și „poveștile ei" fără 
sfirșit („De necrezut11 de 
Mihai Dumbravă. „Acum 
te-am găsit11 de Marius 
Teicu, Mihai Dumbravă),

despre primăvara cu cerul 
de mai („țubesc primăva
ra1* de Dan Ștefănică), des
pre lumina soarelui („Ia o 
rază14 de Aurel Manolache, 
Sa$a Georgescu).

Subliniem încă o dată 
caracterul optimist al cîn- 
tecelor concurente, lansa
rea unor inspirate versuri 
și melodii, impunerea rit
murilor moderne, tinerești. 
De o vibrație aparte au 
fost cele citeva melodii 
lente, sensibile, precum , 
„Să crești mare14 (de Ion 
Cristinoiu), „Clipele" (de 
Andrei Proșteanu) „Ochiul 
tău iubit1* (de Florin Bo- 
gardo, pe versurile lui E- 
minescu) sau „E undeva o 
mare-n virf de munte" 
(de Gelu Solomonescu).

Nota dominantă, cum 
spuneam — a acestui con
curs — este tinerețea : ti
nerețea cintecului ce slă
vește patria, tinerețea me
lodiilor de dragoste, tine
rețea gindurilor bune și a 
faptelor oamenilor de o- 
menie,

Smaranda OȚEANU

PROGRAMUL I

17.30 Emisiune în limba germană.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 România — anul XXX. Re

vistă social-politlcă TV.
20.30 Seara Televiziunii cubaneze. 

20,30 Film artistic „Oedip 
rege".

22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II

17.30 Telex.
17,35 Luna culturii muzicale ro

mânești.
18,10 Bucureștiul azi.
18.30 Seara Televiziunii cubaneze
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Seara Televiziunii cubaneze. 

„Insula soarelui". Incursiu
ne in Istoria artei cubaneze. 
Film cubanez.

20,25 Ansamblul de cîntece șl dan
suri cubaneze „Directo de 
Cuba"

21,00 Pagini de mare popularitate 
din literatura violonistică.

21.30 Teatru scurt : „Accidentul"

cinema
• Tunurile din Navarone : SALA 
PALATULUI (seria de bilete 5146) 
— 19, PATRIA — 9; 12,30; 16; 19,30, 
CASA FILMULUI — 10: 15,30; 19.
• Urmărește-mâ ! : SCALA —
9,15: 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, CA
PITOL — 9.30; 11,45; 14; 16,15;
18,30; 20,45, la grădină — 20.15.
• De bună voie șl 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.
• Păcală : LUMINA — 9; 12;
16; 19.
• Cleopatra : FESTIVAL — 9,30; 
13; 19. la grădină — 20, FAVORIT
— 9,30; 15; 19.
• Țara lui Sannikov : GIULEȘTI
— 15,30; 18; 20,15.
• Duel pe autostradă : FERO
VIAR — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 
20,30, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 19.
• Asediul : GLORIA — 16,30.
• Valea : VITAN — 15,30;
17,45: 20.
• Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 9,45.
• Cat Ballou : DOINA r- 11; 
13,15; 15,45; 18: 20,15.
• Joe Limonadă : BUZEȘTI — 9; 
11,13; 13,30; 16; 18,15, la grădină
— 20,30, VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 
18; 20,15.
• Ceața : BUZEȘTI — 20,15.
• Proprietarii : VOLGA — 15,45.
• Luke mină rece — 14,15; 16,30, 
Ziua cea mal lungă (ambele serii)
— 19 : CINEMATECA (sala Union).
• 50 000 de dolari recompensă : 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
13,15; 20,30, FLAMURA — 9; 11; 
13,15; 15,45; 18; 20,15.
• Apașii : RAHOVA — 15,30; 18;
20.15, PACEA — 15,30; 17,43; 20.
• Fiecăruia ce 1 se cuvine : GRI- 
VIȚA — 9; 11,15; 13,30; 18,15; 20,30.
• Drum In penumbră : GRIVIJA
— 16.
• Balada soldatului : POPULAR 
— 16; 18; 20.
• Cc drum să alegi : DACIA — 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20.30. COS
MOS — 15,30: 18; 20,13.
• Un comisar acuză ; FEREN
TARI — 15,30; 18; 20,15.
• Chitty, Chitty, bang-bang : 
UNIREA — 16. la grădină — 20,15, 
LIRA — 15,30; 19, ia grădină —
20.15.

• Adam și Eva In conflict : PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20.15.
• 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; 18; 20,15.
• Căluțul roib : BUCEGI — 13,30; 
18, la grădină — 20,30, VIITORUL
— 15,30; 18; 20,15.
• Inamicul public nr. 1 : COTRO- 
CENI — 14; 16; 18; 20.
• Contesa Walewska : FLOREAS- 
CA — 15,30; 18; 20,30, GRADINA 
TITAN — 20,30.
• Valea prafului de pușcă : 
CRINGAȘI — 16; 18,15, MUNCA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18; 20.
• La est de Java : MIORIȚA — 
9; 11,30; 17,30: 20,15.
• Trei scrisori secrete : MIORIȚA
— 15.
• Desculț în parc : MOȘILOR — 
15,30; 18, la grădină — 20,13.
• Frații Jderi : ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE — 15,30; 19.
• Afacerea Dominic! : FLACARA
— 15.30; 18; 20,15.
• Luminile orașului : ARTA — 
13,30; 17,45; 20, la grădină — 20,15, 
GRADINA AURORA — 20.15.
• B. D. in alertă : GRADINA VI
TAN — 20,15.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică) : Trei frați gemeni vene- 
țleni — 19,30.
• Teatrul „C. Tănase" (grădina 
Boema) : Un băiat de zahăr... 
ars ! — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" ; Țară bogată-n frumu
seți — 18,30.
• Circul de stat : Spectacol sus
ținut de Circul Mare din Moscova 
— 19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" (la Teatrul de 
vară Herăstrău) : Cadouri muzi
cale — 20.
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Vizita președintelui Consiliului de Miniștri LA ANIVERSAREA ZILEI INSURECȚIEI
al R. P. Polone, Piotr Jaroszewicz

în cursul zilei de Joi au început 
convorbirile oficiale dintre tovarășul 
Manea Mănescu. primul ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, și Piotr Jaroszewicz. pre- 
s.dintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Polone.

La convorbiri participă, din partea 
română, tovarășii : Janos Fazekas, 
viceprim-mlnlstru al guvernului, 
ministrul comerțului Interior. pre
ședintele părții române în Comisia 
mixtă de colaborare economică ro- 
mâno-polonă. Ioan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini 
«rele. Mihail Florescu. ministrul in- 
d’.Lstriei chimice. Vlrgil Actarian. mi
nistrul industriei construcțiilor de 
maaini-unelte si electrotehnicii. Ton 
SL Ion, secretar general al Consiliu
lui de Miniștri. Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne. Ion Florescu. adjunct al mi
nistrului comerțului exterior

începerea convorbirilor

Si

cooprrării economice internaționale. 
Ion Bucur, vicepreședinte al Corni- 
t tulul dc Stat al Planificării. Aurel 
Duca, ambasadorul României la 
Varșovia. Mircea Georgescu, consi
lier la Consiliul de Miniștri, precum 
și consilieri si expert!.

Din narii a polonă participă tova
rășii : Tadeusz Pyka. prim-vlcepre- 
s.dmte al Comitetului de Stat al 
Planificării, Jerzy Olszewski, mi
nistrul industriei chimice. Stanislaw 
Trepczynski, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Franciszek Adam
kiewicz. adjunct al ministrului in
dustriei grele, Edward Meisner, ad
junct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini, Wladyslaw 
Wojtasik, ambasadorul R. P. Polone 
la București. Wlodzimierz Janurek, 
subsecretar de stat pentru probleme 
de informații și presă, consilieri și 
expert!.

In centrul discuțiilor s-au situat

problemele relațiilor bilaterale, rele- 
vlndu-se cu satisfacție evoluția lor 
ascendentă pe linia celor convenite 
cu prilejul Inlilnitilor dintre tovară
șii Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Z_. ‘ 
România, și Edward Gierek. 
secretar al C.C. al Partidului 
citoresc Unit Polonez.

Convorbirile s-au desfășurat 
atmosferă cordială, de Înțelegere 
tovărășească, în spiritul bunelor re
lații existente intre partidele, țările 
si popoarele noastre.

Socialiste 
prim- 
Mun-

Intr-o

★

Președintele Consiliului dc Ml- 
niștrl al Republicii Populare Polone, 
Piotr Jaroszewicz, și persoanele ofi
ciale care îl insotesc au depus, joi 
după-amiazft. o coroană de fiori la

Monumentul eroilor luptei pentru 11- 
bertntea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

La solemnitate au fost prezent! 
loan Avram, ministrul Industriei 
construcțiilor de mașini grele, Ni
colae Popa, prim-viceprcșcdinte al 
Consiliului popular al municipiului 
București. Aurel Duca, ambasadorul 
tării noastre la Varșovia.

A fost de fată, de asemenea, Wla
dyslaw Wojtasik. ambasadorul Po
loniei la București.

în fata monumentului era aliniată 
o gardă militară de onoare. Au fost 
intonate imnurile de stat ale Repu
blicii Socialiste România și ale Re
publicii Populare Polone.

După depunerea coroanei, premie
rul polonez și celelalte persoane ofi
ciale au păstrat un moment de recu
legere. în continuare a 
rotonda monumentului.

fost vizitată

DINEU OFICIAL

NAȚIONALE CUBANEZE
Tovarășului FIDEL CASTRO RUZ

Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cuba, 
al Guvernului Revoluționar al Republicii CubaPrim-ministru

Tovarășului OSVALDO DORTICOS ȚORADO
Președintele Republicii Cuba

a insurecției na-Cu ocazia celei 
tionalc cubaneze, 
titlului Comunist 
cialiste România, ____ _ ____  ,. .
nai, vă adresăm dumneavoastră, Partidului Comunist din 
Cuba, Guvernului Revoluționar șl poporului frate cubanez 
un rălduros salut tovărășesc și cele mai cordiale felici
tări.

Comuniștii. Întregul popor român se bucură din toată 
inima de realizările remarcabile obținute de poporul cu
banez, sub conducerea partidului său comunist, in opera 
de edificare a societății socialiste și ii urează noi si mari 
succese in activitatea pe care o desfășoară pentru înflo
rirea și propășirea continuă a patriei, pentru apărarea 
suveranității naționale și consolidarea cuceririlor sale 
revoluționare.

Poporul și partidul nostru acordă o deosebită însemnă-

de-a XXÎ-a aniversări
in numele Comitetului Central al Pnr- 
Român. al Guvernului Republicii So- 
al poporului român și al nostru perso-

Seara. la Palatul din Piața Victo
riei, primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România. Mama 
Mănescu. a oferit un dineu oficial 
în onoarea președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Polone. Piotr Jaroszewicz.

La dineu au luat parte Janos Fa-

zckas. Ion Pâțan, vîceprim-minîstri 
ai guvernului, George Macovescu, 
Nicolae Agachi, loan Avram, Mihail 
Florescu. Virgil Actarian, Octavian 
Groza. Emilian Dobrescu, Nicolae M, 
Nicolae. miniștri. Ion St. Ion. secre
tar general al Consiliului de Miniș
tri. Nicolae Popa, prim-vicepreședin-

te al Consiliului popular municipal 
București, reprezentanți ai conduce
rii unor ministere.

Au participat Tadeusz Pyka, Jerzy 
Olszewski, Stanislaw Trepczynski, 
Franciszek Adamkiewicz, Edward 
Meisner, Wlodzimierz Janurek și 
alte persoane oficiale poloneze.

Duca, amba- ’ 
Varșovia, șl 
ambasadorul

Au fost de față Aurel 
sadorul României la 
Wladyslaw Vojtaslk, 
Poloniei la București.

în, timpul dineului, desfășurat in
tr-o’ atmosferă caldă, tovărășească, 
cei doi șefi de guverne au rostit 
toasturi.

Toastul primului ministru Toastul președintelui Consiliului
al guvernului român

Adresind distinșilor oaspeți polo
nezi un cordial salut tovărășesc. îm
preună cu tradiționala urare de bun 
venit, tovarășul Manea Mănescu a 
sous : în evoluția ascendentă a re
lațiilor dintre țările noastre, un rol 
deosebit de important il au intîlni- 
r..e și convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretarul gene
rai al Partidului Comunist Român, 
fi tovarășul Edward Gierek. pnm- 
secretar al C.C. al Partidului Munci
toresc Unit Polonez, care au stabilit 
coordonatele dezvoltării și adincirii 
raporturilor politice de colaborare și 
c'operare economică, tehnico-stiinți- 
fică și culturală in interesul întăririi 
prieteniei dintre popoarele român și 
polonez, a unității țărilor socialiste, al 
păcii si securității in întreaga lume.

Subliniind că vizita de prietenie a 
președintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Polone re
prezintă o elocventă mărturie a 
cursului continuu ascendent al rela
țiilor de prietenie și colaborare fră
țească dintre Republica Socialistă 
România si Republica Populară Po
lonă. primul ministru al guvernului 
român a spus : Constatăm cu satis
facție că in domeniul politic relațiile 
româno-polone au urmat un curs 
constant ascendent. Apreciem pozitiv 
dezvoltarea colaborării, economice 
dintre țărilenoastre, intensifica rea 
cooperării în producție și- extinderea 
a’.tor forme de colaborare, menite să 
contribuie la adincirea și diversifi
carea raporturilor economice reciproc 
avantajoase, atit pe cale bilaterală, 
cit si pe cale multilaterală, in ca
drul C.A.E.R. pe baza „Programului 
complex". în acest context, remar
căm rezultatele rodnice ale activită
ții Comisiei mixte guvernamentale 
româno-polone de colaborare econo
mică. Ne produce satisfacție faptul 
că relațiile noastre in domeniile 
culturii, artei, științei, invătămintu- 
lui. presei si turismului au cunoscut 
si ele o permanentă amplificare și 
diversificare.

Toate acestea 
premise pentru 
tinuare relațiile 
poarei® noastre, 
bine posibilitățile pe care le 
structura, ca și nivelul de dezvoltare 
al economiilor noastre, remarcabilul 
lor dinamism.

Vizita dv. In România — a spus 
Gpoi 7 “imul ministru al guvernului 
— -e ioc lntr-un moment de mare 
importanță pentru popoarele noas
tre. De curind. Polonia a sărbătorit 
a XXX-a aniversare a Zilei Renaș
terii sale.

Mărețul eveniment din istoria Po
loniei frățești ne oferă plăcutul pri
lej de a vă adresa, incă o dată, dv. 
și întregului popor polonez, cele mai 
calde felicitări și urarea de a obține 
noi și însemnate succese in munca 
dedicată înfăptuirii programului a- 
doptat de Congresul al VI-lea și de 
Conferința Națională ale Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, pentru în
florirea continuă a patriei dv. socia
liste.

în curind — a spus in continuare 
vorbitorul — poporul nostru va ani
versa 30 de ani de la eliberarea Ro
mâniei de sub dominația fascistă, 
eveniment de importanță capitală, 
care a marca», o cotitură radicală in 
destinele poporului român. Sărbă
torind acest eveniment și pregătin- 
du-se pentru cel de-al XI-lea Con
gres al partidului, care va proiecta 
direcțiile fundamentale ale progra
mului de ridicare pe o treaptă supe
rioară a operei de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate. comuniștii români, întregul 
nostru popor sint animați de dorin
ța de a obține realizări cit mai mari 
în înfăptuirea politicii partidului, in 
îndeplinirea cincinalului înainte de 
termen.

Angajată în vasta ooeră construc
tivă de edificare socialistă a patriei. 
România militează pentru instaura
rea unui climat de pace și securita
te în întreaga lume, promovează o 
politică activă de largă cooperare 
internațională, Întreține relații de 
prietenie, colaborare și solidaritate 
cu toate țările socialiste, extinde ra
porturile cu statele care au pe
calea dezvoltării independente, pre
cum «i cu toate țările, fără deosebire 
de orinduire socială.

In mod constant. România așază 
la baza relațiilor sale externe prin
cipiile independenței Și suveranității, 
egalității in drepturi, neamestecului 
in treburile interne și avantajului 
reciproc, eliminării forței și amenin- 
tării cu forța ca mijloc de rezolvare 
a diferendelor și litigiilor între sta
te respectării dreptului sacru al fie
cărei națiuni de a-și decide de sine 
*‘ătâtor calea dezvoltării economico- 
sociale, de a fi stăpină pe destinele 
*2Intre obiectivele principale ale po
li’ici i externe a României se înscrie 
participarea activă la realizarea secu- 
ri’atii pe continentul european. Con- 

că este in interesul tuturor 
ycuoarclor continentului nostru ca 
prPrSrih- Conferinței general-europe- 
c.'sS pună bazele unor noi relații 
in Europa, să creeze cadrul luvwa- 
till dezvoltării unei largi și neingră

constituie tot atitea 
a dezvolta in con- 
dintre țările și po- 

valorifica mai 
oferă

dite colaborări economice, tehnico- 
științifice, culturale intre toate ță
rile, indiferent de orinduirea socială, 
să asigure fiecărei națiuni sentimen
tul deplinei securități, garanția că iși 
poate realiza aspirațiile așa cum 
crede de cuviință, la adăpost 
de orice ingerințe sau agresiune. 
Pronunțindu-se pentru succesul lu
crărilor celei de-a doua faze a Con
ferinței de la Geneva și adoptarea 
unor documente cit mai angajante. 
acționăm, totodată, pentru realizarea 
la Helsinki, la nivel inalt. a celei 
de-a treia etape, astfel incit con
ferința să deschidă o nouă eră în 
colaborarea dintre statele europene, 
in dezvoltarea întregii vieți interna
ționale.

Este cit se poate de evident că 
destinderea și securitatea nu pot fi 
concepute fără adoptarea unor mă
suri eficiente de dezangajare milita
ră si * 
tărilă 
viitor 
vitală 
dezarmării generale 
rind a celei nucleare.

Tară socialistă in curs de dezvol
tare. România este profund intere
sată in eliminarea decalajelor ce 
mai despart încă tarile dezvoltate de 
cele in curs dc dezvoltare. Aprecjem. 
câ problema de importanță esenUâ|ă 
pentru viitorul omenirii — cea a re
surselor de materii prime și energe
tice — poate și trebuie să-și găseas
că soluții de durată, prin interme
diul Organizației Națiunilor Unite, 
pe baza normelor justiției si echită
ții internaționale.

Membră activă a Organizației Na
țiunilor Unite, România consideră 
drept o necesitate imperioasă ca a- 
ceastă organizație, potrivit vocației 
sale universale și principiilor Cartei, 
să-și mărească rolul și eficienta în 
menținerea păcii, in garantarea secu
rității internaționale, in 
problemelor economice 
luind in dezbatere și soluționind 
chestiunile esențiale aflate in fata 
omenirii.

în încheiere, primul ministru al 
guvernului român a spus : Ingădui- 
ți-mi, incă o dată, să exprim deosebi
ta noastră bucurie și satisfacție de a 
avea ca oaspeți ai guvernului nostru 
pe distinsul președinte al Consiliului 
de Miniștri al Poloniei prietene și pe 
ceilalți membri ai delegației polone
ze. Sint convins că vizita dv. in 
România socialistă va marca un nou 
si important moment in întărirea și 
dezvoltarea pe multiple planuri a 
relațiilor de colaborare frățească 
dintre țările și popoarele noastre.

Primul ministru a toastat pentru 
înflorirea continuă a prieteniei și co
laborării dintre popoarele si țările 
noastre, pentru Partidul Muncitoresc 
Unit Polonez si conducerea sa. pen
tru primul secretar al C.C., tovarășul 
Edward Gierek, pentru colaborarea 
frățească dintre partidele noastre, in 
sănătatea președintelui Jaroszewicz 
și a celorlalți oaspeți din Polonia 
frățească .

dezarmare. România este ho- 
să-și aducă din plin si in 

contribuția la cauza nobilă și 
pentru umanitate a realizării 

in primul

(Urmare din pag. I)

rezolvarea 
mondiale.

unor structuri sociale arhaice, i 
cauza primară și fundamentală 
faptului că milioane și milioane 
oameni duc o existență 
subumană.

în aceste condiții, la întrebarea cru
cială cum se poate ieși din această 
situație, răspunsul nu poate fi decit 
unul singur : actionind asupra aces
tor cauze fundamentale ; orice poli
tică demografică trebuie să porneas
că de la rădăcinile racilelor existen
te si să tindă ia extirparea lor.

în acest sens, solutionarea reală a 
problemelor demografice de pe întin
se zone ale planetei presupune, ca o 
cerință primordială. lichidarea colo
nialismului, a neocolonialismului, a 
oricărei forme de dominație șl asu
prire. a oricăror forme de inegalitate, 
stabilirea unei noi ordini economice 
mondiale, cremdu-se astfel premisele 
pentru o dezvoltare libera, de sine 
stătătoare, pe calea progresului eco
nomic și social.

Totodată, problemele demografice 
iși pot găsi soluții corespunzătoare 
intereselor umanității numai prin 
accelerarea procesului de dezvoltare 
economică in țările in curs de dez
voltare, prin micșorarea și, in per
spectivă, eliminarea decalajelor ce 
despart aceste țări de țările avan
sate economicește, prin apropierea 
nivelurilor de dezvoltare a tuturor 
statelor. De lichidarea fenomenului 
de subdezvoltare, problemă funda
mentală a lumii contemporane — 
d ■ .nd atit Îmbunătățirea calității 
vieții oamenilor, cit și pacea și secu
ritatea in perspectiva omenirii.

Esențial in domeniul lichidării sub
dezvoltării ii constituie efortul pro
priu al fiecărui popor. Viața arată 
concludent că țările care acțio
nează stăruitor pentru lichidarea 
structurilor vechi, perimate. înfăp
tuiesc reforme agrare radicale, iau 
In fităpinlre avuțiile naționale și le

este 
i a 

de 
mizeră,

de Miniștri al Poloniei
Mulțumind pentru primirea cordia

lă și cuvintele de caldă prietenie, 
președintele Consiliului do Miniștri 
al Republicii Populare Polone a 
spus : Cu un sentiment de profunda 
satisfacție constat că relațiile re
ciproce de prietenie și colaborare 
dintre Republica Populară Polonă și 
Republica Socialistă România se dez
voltă cu succes. în mod dinamic s-au 
dezvoltat colaborarea noastră eco
nomică și schimburile comerciale, 
precum și in domeniile culturii și 
științei. Aceasta aduce avantaje con
crete pe plan bilateral poporului po
lonez și poporului român.

Baza trainică a colaborării frățești 
dintre Polonia și România. care 
creează condiții favorabile pentru 
dezvoltarea in continuare a celor 
două țări, o constituie apartenența la 
sistemul socialist, la comunitatea sta
telor socialiste.

Doresc să-mi exprim convingerea 
că și convorbirile noastre actuale vor 
servi cu succes întăririi pe mai de
parte a prieteniei și colaborării, care 
leagă cele două state ale noastre.

Posibilități largi in această privin
ță deschid dezvoltarea economică 
impetuoasă a Poloniei și României, 
complementaritatea potențialelor eco
nomice și a resurselor de materii 
prihie; ’• ■■/•ujv:. .

Există condiții favorabile pehtru 
dezvoltarea schimburilor culturale, a 
colaborării dintre organizațiile ob
ștești, dintre orașele înfrățite. Între
prinderi, institute de învățămint su
perior.

în relațiile noastre cu străinătatea 
un rol hotăritor îl joacă colaborarea 
cu Uniunea Sovietică, principalul 
nostru partener și aliat, cit și cu alte 
țări socialiste frățești. Acestei pro
bleme ii acordăm cea mai mare im
portanță.

Vorbitorul a arătat în continuare 
că potrivit Programului complex, a- 
doptat la a 25-a sesiune a C.A.E.R., 
cit si hotăririlor adoptate la cea 
de-a 28-a sesiune a consiliului, de 
la Sofia, dorim să stringem relațiile 
noastre economice.

în politica externă, a spus apoi 
tovarășul Piotr Jaroszewicz, ne 
conducem după directivele consfătui
rii Comitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul de la 
Varșovia, care a avut loc în aprilie 
a.c., la Varșovia. La acest forum am 
dat expresie năzuinței noastre de a 
întări in continuare unitatea țărilor 
socialiste frățești și de a aprofunda 
procesul de destindere în relațiile in
ternaționale, ca o tendință trainică 
in evoluția situației in Europa și in 
lume.

Relevind faptul că un factor hotă
ritor care a făcut să apară această 
situație favorabilă este politica paș
nică a Uniunii Sovietice, cit și a Po
loniei. României și a celorlalte state 
ale comunității socialiste, care tind 
în mod consecvent să extindă prin
cipiul coexistentei pașnice intre sta-

și România, 
favorabile 

continuare a

tele cu diferite orînduiri sociale, vor
bitorul s-a referit in acest context la 
importanta intilnirii la nivel înalt 
sovieto-americane.

Ca tară situată in centrul Europei, 
care a suferit pierderi atit de dure
roase in timpul ultimului război, Po
lonia este vital interesată in crea
rea sistemului de securitate colecti
vă in Europa, in dezvoltarea cola
borării economice, științifice și cul
turale cu toate statele. De aceea, a- 
cordăm o mare importanță problemei 
finalizării cu succes a lucrărilor pre
gătitoare ale ultimei faze a Conferin
ței europene pentru securitate și co
laborare, care ar trebui să aibă ioc 
în curind, la cel mai înalt nivel.

Ne pronunțăm, de asemenea, pen
tru întreprinderea unor măsuri con
crete de dezarmare, mai ales în do
meniul armelor nucleare, pentru re
ducerea armamentelor și a forțelor 
militare in Europa centrală, pentru 
convocarea Conferinței mondiale pen
tru dezarmare.

Primul ministru polonez s-a refe
rit apoi la importantele succese ale 
tării sale in construcția socialistă, 
subliniind că sărbătorirea, in urmă 
cu cîteva zile, a celei de-a XXX-a 
aniversări a Poloniei populare a 
constituit .un prilej -de bîlanf 
Uzărilor -istorice obțiflbW»"W Ver'h^-' 
da construcției socialismului. : :~'r' 

în prezent, realizăm noi sarcini ale 
construcției societății socialiste dez
voltate, aplicind eficient în viată 
programul de dezvoltare social-eco- 
nomică adoptat la Congresul al VI- 
lea al P.M.U.P.

în curind, a arătat tovarășul Piotr 
Jaroszewicz — Republica Socialistă 
România iși va sărbători cea de-a 
XXX-a aniversare. Cunoaștem și 
dăm o înaltă apreciere realizărilor 
țării dv. in dezvoltarea industriei și 
agriculturii, in domeniile culturii și 
științei.

Văzind rezultatele mărețe pe care 
poporul român le-a dobindit in de
cursul celor 30 de ani de muncă pli
nă de dăruire in construcția socia
lismului în patria sa. doresc din toa
tă inima să vă felicit, dragi tovarăși, 
pentru rezultatele obținute.

Adresăm in numele conducerii de 
partid, al Guvernului Republicii 
Populare Polone cele mai călduroase 
mulțumiri pentru salutul cordial 
transmis cu prilejul Zilei naționale 
a R. P. Polone.

în încheiere, președintele Consiliu
lui de Miniștri polonez a toastat — 
pentru prietenia dintre poporul po
lonez și poporul român, pentru 
Partidul Comunist Român și condu
cerea sa, pentru secretarul general 
al P.C.R.. președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru Guvernul Repu
blicii Socialiste România si primul 
ministru, tovarășul Manea Mănescu, 
pentru colaborarea frățească dintre 
partidele noastre.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al 

Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste 

România

Poporul cubanez prieten ani
versează astăzi un eveniment me
morabil al secularei sale istorii de 
luptă pentru idealurile libertății, 
Independenței naționale, progresului 
social. Se împlinesc 21 de ani de 
la asaltul asupra garnizoanei Mon
cada, acțiune eroică întreprinsă de 
un grup de tineri patrioți conduși 
de Fidel Castro. Act de bravură re
voluționară, atacul asupra Moncadci
— citadelă militară și temniță a re
gimului de tiranic al lui Batista
— a marcat începutul insurecției 
naționale eliberatoare, care avea 
să fie încununată de victoria din 
ianuarie 1959, prin instaurarea pu
terii populare și transformarea 
Cubei inlr-un stat cu adevărat 
liber, stăpin pe destinele sale.

Apariția primului stat socialist de 
pe continentul latino-american, rea
lizările dobindite dc poporul cu
banez, sub conducerea partidului 
său comunist, pe făgașul edificării 
orinduirii noi, sint evenimente de 
înaltă semnificație atit pentru Cuba, 
cit și pe planul general al dez
voltării sociale contemporane.

Profund devotat principiilor In
ternaționalismului proletar, cauzei 
socialismului, poporul român, care

late relațiilor de prietenie frățească, solidaritate și cola
borare multilaterală statornicite între partidele și țările 
noastre, puternic impulsionate și ridicate la un nivel su
perior de convorbirile și înțelegerile convenite cu prilejul 
vizitelor oficiale reciproce desfășurate în ultimii ani.

Folosim acest prilej pentru a ne exprima convingerea 
că raporturile strinse dintre Partidul Comunist Roman și 
Partidul Comunist din Cuba, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Cuba se vor extinde și adinei con
tinuu, pe baza principiilor marxism-leninismului și inter
naționalismului socialist, spre binele popoarelor roman și 
cubanez, in interesul unitâtii țârilor socialiste, al tuturor 
forțelor angajate in lupta împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialismului, pentru pace, secu
ritate și Înțelegere intre popoare.

Primiți, dragi tovarăși, expresia sentimentelor noastre 
de înaltă stimă și prietenie.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

și-a manifestat de la început so
lidaritatea cu lupta eroică a po
porului cubanez. iși exprimă astăzi 
profunda bucurie șl prețuire față 
de succesele repurtate de acest 
popor in dezvoltarea economiei și 
culturii, ridicarea nivelului de trai 
al maselor, in activitatea sa plină 
de abnegație pentru apărarea si 
consolidarea cuceririlor revoluțio
nare, pentru întărirea continuă a 
poziției Republicii Cuba pe plan 
international.

Deși situate la mari distanțe geo
grafice una de alta, România și 
Cuba, popoarele celor doua țări se 
simt unite prin comunitatea de o- 
rînduire, de ideologie și dc țeluri, 
prin solidaritate militantă, prin
strinsele legături <le prietenie și 
colaborare frățească statornicite 
între ele. Un rol esențial in dez
voltarea acestor raporturi il au re
lațiile de colaborare tovărășească 
dintre Partidul Comunist 
și Partidul Comunist din 
contactele și convorbirile 
conducerile de partid și de stat din 
cele două țări. în acest context, un 
moment de semnificație majoră l-a 
constituit vizita făcută de tovarășul

Dacă s-ar rezuma In 
cîteva cuvinte condițiile 
de viață din trecut ale 
oamenilor muncii din 
provincia Pinar del Rio, 
acestea ar fi „exploatare, 
mizerie, lipsuri, sufe
rințe". Pină la victo
ria revoluției cubane- 
ze. .păminturile _____ _ .

uijjare se cultiva, j de la Snnta Lucia 
cel mal aromat tutun, din- - . .......
lume, au fost exploatate 

■pe cit de nerațional. pe 
atit de sălbatic. Apele 
riurîlor sale ajungeau in 
mare fără să fie folosite 
in vreun fel, în timp ce 
imense suprafețe de te
ren erau lăsate în pa
ragină. focul și topoarele 
nimiceau pădurile, iar co
libele acoperite cu frunze 
de palmier formau majo
ritatea construcțiilor me
nite să „umanizeze" pei
sajul.

Astăzi, tabloul acestei 
provincii este cu totul 
altul. Șosele moderne a- 
jung pină in locuri altă
dată uitate cu desăvirși- 
re, baraje și canale rețin 
apa in drumul ei spre 
mare, dirijind-o spre cim
pii, pădurile au fost re- 
plantate. creșterea vite
lor a început să devină 
un important sector eco
nomic și zeci de noi sate 
cu clădiri de un alb scli
pitor se profilează pe 
verdele crud al cimpiei.

Provincia ocupă peste 
10 000 de kilometri pă- 
trați, numărind o popu
lație de aproximativ 
600 000 locuitori. înainte 
de revoluție. întregul te
ritoriu era împărțit in
tre cițiva mari latifun
diari ; zeci de mii de oa
meni erau exploatați cu 
cruzime, iar alte zeci de 
mii nu găseau niciodată 
de lucru. Astăzi, numărul 
celor angajați direct in

sectoarele productive este 
de 116 000, crescind ne
încetat.

După 
del Rio 
cea mai 
nereuri. 
la 
mai mare mină de cupru 

aces-, . din țarș — șj rafinăria
L L'uJa sint,

de' mai muflți ani. o pre
zență dd primă importan
ță in circuitul economic

Oriente. Pinar 
este provincia 
bogată in mi- 

... Exploatarea de 
Matahambre — cea

Român 
Cuba, 
dintre

Nicolae Ceaușescu in Cuba, in au- 
gust-seplembrie 1973. Primirea pli
nă de entuziasm și căldură făcută 
conducătorului nostru dc partid și 
de stat in provinciile Havana, Ma- 
tanzas si Oriente, cu prilejul vizi
tării unor importante locuri istorice 
— intre care și acelea legate de 
asaltul Moncadei •- intilnirile cu 
oamenii muncii din întreprinderi, 
instituții, convorbirile cu tovarășul 
Fidel Castro, cu ceilalți lideri cu
banezi au constituit, ca si vizita 
tovarășului Fidel Castro la Bucu
rești și intilnirile cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o strălucită ex
presie a sentimentelor frățești de 
care sint animate reciproc po
poarele României și Cubei, au 
deschis noi perspective întăririi 
prieteniei și solidarității româno- 
cubaneze.

Cu prilejul Zilei insurecției na
ționale cubaneze, poporul român 
iși reafirmă convingerea că legătu
rile multilaterale frățești dintre 
cele două țări și partide vor con
tinua să se dezvolte și în viitor, 
spre binele ambelor popoare, al 
cauzei socialismului și păcii in 
lume.

deletniclre de bază în ca
drul dezvoltării econo
mice a provinciei. Dar și 
in acest domeniu au sur
venit schimbări impor
tante. „Zafra tabacalera" 
(recoltarea tutunului) din 
acest an s-a desfășurat 
pe o suprafață de 3 250 
cabaleriiț), in proporție 
de peste -W la'stita. iriga
tă. TractoariP"Și- combine 
au înlocuit munca a zeci 
de mii de oameni. e-

Âșa se serie istoria

CORESPONDENTĂ DIN HAVANA

național. Schimbările în
noitoare pe care le-a a- 
dus revoluția ar putea fi 
ilustrate și prin faptul 
că in Matahambre, locali
tate in care înainte exis
tau zeci de baruri și tri
pouri, dar nu se poidenca 
de vreo școală sau spi
tal. au fost construite in 
anii socialismului 41 de 
școli primare, o facultate 
muncitorească - țărăneas
că, o filială a Universi
tății, care pregătește in
gineri mineri din chiar 
rindurile muncitorilor o- 
cupați in ___    ,
spitale și policlinici etc.

Cultura tutunului con
tinuă să răminâ o in-

acest sector.

chipamentul tehnic mo
dern asigurînd valorifi
carea in condiții exce
lente a recoltei. „Los Vc- 
gueros" (cultivatorii de 
tutun) trăiesc acum in 
case noi și duc o viată 
demnă și civilizată.

în ce privește cultura 
orezului, și aceasta a 
marcat mari progrese in 
comparație cu perioada 
anterioară. în cadrul 
planului „arrocero" (al 
orezului), ciclul de pro
ducție este, în general, 
mecanizat, avioane și e- 
licoptere fiind folosite la 
semănat, la imprăștiere 
de fungicide și îngrășă-

minte. „Aurul alb“ este 
recoltat cu ajutorul a sute 
de combine și este pre
lucrat apoi in mai multe 
unități industriale mo
derne.

Sectorul care a înre
gistrat creșterile cele mai 
spectaculoase in Pinar 
del Rio au fost insă con- 
sirucJiiljj—Zeci de noi o- bHlnfl' Economice și 

“rniL'de locuințe au fost 
înălțate in anii socialis
mului. Investițiile pe a- 
nul in curs pentru noi 
construcții prevăd fon
duri de peste 40 de mi
lioane de pesos. Sint in 
curs de construcție 2 575 
de locuințe, șapte școli se
cundare. o uzină de în
grășăminte etc. Cartie
rele insalubre de tristă 
faimă din Pinar del Rio 
sau din alte localități ale 
provinciei au dispărut 
pentru totdeauna, in lo
cul lor apărind așezări 
noi, cu zeci de blocuri 
ascunse în spatele unor 
cordoane de leandri. în 
ultimii 15 ani aici au fost 
construiți peste 700 de 
kilometri de șosele mo
derne. adică tot atit cit 
s-a realizat in provincie 
in întreaga sa istorie.

Sint, acestea, citeva din 
realizările obținute 
Pinar del Rio. care 
dezvoltă in ritm intens, 
in pas cu succesele și 
progresul întregii țări. 
Sint izbinzi ale unor oa
meni care au crescut o- 
dată cu timpurile noi pe 
care le trăiește Cuba so
cialistă.

in 
se

Mihai FABIAN

•) Cabaleria — unitate 
de suprafață egală cu 
13,43 hectare.

valorifică in interesul propriului po
por. realizează pași pe calea făuririi 
unei industrii proprii — aceste țări 
reușesc să satisfacă in măsură mereu 
crescindă nevoile materiale și spiri
tuale ale populației, să creeze con
diții pentru dezvoltarea ei continuă 
și pentru ridicarea ei la un grad tot 
mai inalt de bunăstare și civilizație.

Firește, realizarea acestor obiec
tive depinde, de la tară la tară, de 
condiții $i particularități specifice, 
de aceea fiecare țară are dreptul suve
ran. Inalienabil, de a decide singură 
asupra opțiunilor sale, dc a duce a- 
cea politică în domeniul dezvoltării 
economice șl al populației care co
respunde cel mai bine condițiilor și 
intereselor sale.

în aceiași timp, un factor de mare 
importantă al dezvoltării economice 
II constituie cooperarea internațio
nală. A găsi soluții pentru proble
mele populației, prin dezvoltarea e- 
conomică. prin lichidarea decalaje
lor. este o cauză vitală a tuturor na
țiunilor. a întregii comunități inter
naționale. Și tocmai de aceea comu
nitatea internațională, prin Organi
zația Națiunilor Unite, țările avan
sate economicește sint datoare să 
joace un rol toi mai activ in spriji
nirea efortului țârilor rămase in 
urmă In vederea lichidării grelei 
moșteniri din trecut, a accelerării 
progresului lor economic și social. 
Firește, necesităților actuale ale 
populației globului le corespunde 
numai acea cooperare care se ba
zează De respectarea deolină a su
veranității și independenței națio
nale. pe egalitatea in drepturi a tu
turor statelor, pe avantaj reciproc și 
care tinde spre eliminarea decalaje
lor, spre progresul general.

Procesul de dezvoltare economică 
atit pe planul fiecărei țări, cit și pe 
plan mondial reclamă oameni, popu
lație — factorul de producție pri
mordial. avuția cea mai de preț, 
care, valorificată in mod corespunză
tor, reprezintă cheia de boltă a pro-

gresului. Timpul nu a făcut decit să 
sporească actualitatea aforismului 
filozofilor Renașterii, potrivit căruia 
„nu există nici o altă forță, nici o 
altă bogăție in afara oamenilor". 
Dat fiind că oamenii nu sint numai 
consumatori, ci și producători, nu
mărul lor, gradul lor de instrucție, 
calificarea lor profesională sînt ele
mente hotăritoare pentru rezultatele 
activității productive. Ironizindu-i pe 
neomalthusianiștii care văd in frîna-

tice, oamenii fiind principalul ele
ment al forțelor dc producție. Cu 
atit mai mult in epoca noastră, 
epoca unei revoluții tehnico-științi- 
fice fără precedent, creșterea popu
lației nu ar trebui să ofere motive 
de pesimism, dacă se creează condi
ții pentru punerea in funcțiune a 
tuturor pirghiilor de dezvoltare eco
nomică. Premisele existente în a- 
ceastă privință îndreptățesc să se 
aprecieze că planeta noastră are su-

PROGRESUL
ECONOMICO-SOCIAL

nașterilor panaceul univer- 
al racilelor de care sufe- 
populatia globului, renuml- 

sociolog francez Alfred Sauvy 
scris că dacă oamenii pre-

rea 
sal 
ră 
tul 
a ___ _ _ ----- ---------
istorici, care trăiau din cules, ar fi 
găsit fructe sterilizante care să nu 
le permită să aibă decit 2 sau 3 co
pii, omenirea s-ar găsi încă in epoca 
culesului fructelor din arbori și nu 
ar fi intrat niciodată in neolitic — 
treaptă superioară in dezvoltarea 
omenirii. Fapt este că in nici o epocă 
istorică creșterea populației n-a frî- 
nat dezvoltarea generală ; că, dim
potrivă, perioadele de industrializare, 
de dezvoltare a științei și culturii 
și cele de creștere susținută a popu
lației țărilor respective au coincis 
— ceea ce se explică pe deplin in 
lumina concepției materialist dialec-

ficicnte resurse nu numai pentru a-Și 
hrăni toți fiii ei, dar și a le crea 
condițiile unei existențe decente, 
prospere. S-a calculat astfel că, pen
tru ca in anul 2000 toți oamenii care 
vor fi atunci să-și aibă hrana asigu
rată, este necesară o producție ali
mentară de patru ori mal mare de
cit in prezent. Chiar și numai 
de pe suprafețele cultivate in 
prezent se poate obține — potrivit 
aprecierilor experților — prin meca
nizare, extinderea irigațiilor, folosi
rea îngrășămintelor și a altor pro
cedee de cultură intensive — dubla
rea producției. Dar pe planeta noas
tră mai există nesfirșite întinderi 
necultivate, deșerturi care pot fi 
transformate In cimpii roditoare, 
vaste mlaștini care pot fl desecate 
— lot atitea rezerve a căror valori

ficare ar putea asigura; la rîndul lor, 
încă o dublare a producției agricole. 
Se adaugă la aceasta proteinele pe 
care le ascund mările și oceanele 
— imense „cămări" încă nefolosite. 
Toate acestea pun in lumină co
relația, strinsa interdependență ce 
există intre populație și dezvoltarea 
economică.

Așa cum este cunoscut, România a 
dobindit o prețioasă experiență pro
prie in ceea ce privește abordarea 
problemelor populației în raport 
direct cu dezvoltarea. Această expe
riență pornește de la ideea funda
mentală că omul, populația țării 
noastre, ridicarea nivelului ei mate
rial și spiritual reprezintă țelul su
prem al activității sociale, rațiunea 
însăși a construcției socialiste. In cei 
30 de ani de la eliberare, politica de 
dezvoltare economico-socială, inițiată 
și promovată de Partidul Comunist 
Român, care și-a găsit expresie in 
opera de industrializare socialistă a 
țării, de modernizare a agriculturii, 
de diversificare și ridicare-a întregii 
economii, a avut ca rezultat trans
formarea României dintr-o țară sub
dezvoltată intr-o țară in curs de 
dezvoltare, urmind a păși, în- 
tr-o perspectivă istorică relativ 
apropiată, în rîndul statelor a- 
vansate economicește. Acest pro
ces de dezvoltare economică mul
tilaterală a permis ca populația, care 
a continuat să crească, ajungind in 
prezent la aproape 21 de milioane de 
locuitori, să se bucure treptat, cores
punzător progreselor economice, de 
un nivel de trai tot mai ridicat — 
recentele măsuri de majorare sub
stanțială a veniturilor oamenilor 
muncii fiind o nouă dovadă conclu
dentă In acest sens. La standardul 
de viață mereu mai ridicat au con
tribuit și contribuie dezvoltarea 
culturală, generalizarea invățâmin- 
tulul dc 10 ani, eradicarea unor 
boli endemice, ridicarea mediei de 
virslă de la 43 de ani la aproape

70 de ani, precum și numeroase alto 
realizări care caracterizează profun
de schimbări calitative in condiția 
de existență a populației țării noas
tre.

în aceeași lumină a strinsel core
lații populație-dezvoltare abordează 
partidul nostru și problemele demo
grafice de viitor. Vastul program de 
dezvoltare economico-socială elaborat 
de Congresul al X-lea și Conferința 
Națională este conceput in perspec
tiva satisfacerii unor nevoi materiale 
și spirituale tot mai mari ale unei 
populații și ea in creștere. „O pro
blemă esențială — arăta tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU la Conferința 
Națională — este asigurarea unei 
creșteri mai susținute a populației, 
factor esențial al dinamismului și 
forței productive a societății". Por
nind de la această premisă, politica 
demografică a țării noastre are tot
odată in vedere adoptarea in conti
nuare a măsurilor de ordin econo- 
mico-social de natură să contribuie 
la ridicarea continuă a nivelului de 
trai al populației, la întărirea fami
liei, stimularea natalității, reducerea 
mortalității și sporirea duratei vieții 
oamenilor. Apar astfel pregnant in 
evidentă umanismul profund al poli
ticii noastre demografice, superiori
tatea orinduirii socialiste, chemată 
să asigure unei națiuni eliberate de 
asuprire și exploatare posibilități 
inepuizabile dc a-și făuri un viitor 
fericit.

Experiența țării noastre în dezvol
tarea socială, economică, politică se 
bucură de o înaltă apreciere pe arena 
internațională. Este, de altfel, unul 
din motivele care au și determinat 
alegerea Bucureștiului ca loc pen
tru desfășurarea celei dintîi confe
rințe mondiale, la nivel guvernamen
tal. consacrată problemelor popu
lației.

Ion FÎNTINARU 
Al. CÎMPEANU
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REGLEMENTAREA NEGOCIATĂ A PROBLEMEI CIPRIOTE

O NECESITATE A ASIGURĂRII PĂCII ÎN ACEASTĂ ȚARĂ Șl ÎN ZONĂ

Conferința tripartită de la Geneva
Pr frontispiciul sălii dc consiliu 

o Palatului Națiunilor. care goz- 
îi >i i de ’.-■( setfra lu

crările conferinței tripartite asu
pra Ciprului, este gravată o in
scripție simbolică ce subliniază 
ca la opera păcii toate statele sint 
chemate sa-ș; aducă propria con
tribuție. Reuniunea de la Geneva 
a fost convocata in baza prevede
ri’.-’- rezolutiv: Consiliului dc Secu
ritate din 20 iulie a.c.. potrivit că
reia reprezentanții Greciei, Turci
ei și Marii Britanii sint chemați 
să angajeze imediat negocieri pen
tru restabilirea păcii in zonă.

La mesele de tratative — dispuse 
în triunghi — au luat loc dele
gațiile celor trei țări, conduse 
dc miniștrii respectivi de externe. 
Gheorghios Macros (Grecia). Turan 
Giincs (Turcia) și James Callaghan 
(Marca Britanic). La ședința inau
gurală a participat, de asemenea, 
reprezentantul secretarului general 
al O.N.U. Roberto Guyer, secretar 
general adjunct al organizației.

La sosirea la Geneva, particinan- 
fii și-au exprimat încrederea că

Evoluția situației pe insulă
NICOSIA 25 (Agerpres). — După 

un calm provizoriu înregistrat la 
Nicosia in cursul nopții de miercuri 
sore joi. acordul de încetare a fo
cului a fost încălcat de mai multe 
ori in restul zilei de ieri, mai ales 
in citeva localități rurale — infor
mează agențiile Reuter si United 
Press International. Se relatează, in
tre altele, că o oarecare tensiune 
continuă sâ se mențină in jurul ae
roportului din capitala cipriotă, aflat 
sub controlul forțelor O.N.U.

Vicepreședintele Rauf Denktaș acceptă propunerea de re
luare a negocierilor intercomunitare

NICOSIA 25 (Agerpres). — în ca
drul unei declarații făcute joi zia
riștilor. la Nicosia, vicepreședintele 
cipriot. Rauf Denktaș, liderul comu- 
r..talii turco-cipriote. a declarat că 
va accepta cu plăcere propunerea fă
cută de președintele interimar,

GRECIA

După formarea guvernului Caramanlis
• Mesajul radiotelevizat al președintelui - Primul grup 

de foști deținuți a părăsit Insula Yaros
ATENA 25 (Corespondență de la 

I. Badea). — Noul prim ministru al 
Greciei, Constantin Caramanlis, a a- 
dresat. joi seara, națiunii elene un 
mesaj radiotelevizat.

Premierul grec a reafirmat intenția 
noului guvern grec de a sprijini cu 
toate forțele și cu consecvență și 
încredere in principiile dreptului și 
în tradițiile istoriei, independența 
și integritatea Ciprului.

Pe de altă parte, șeful guvernului 
grec a făcut cunoscută intenția nou
lui cabinet de a se ocupa de pro
blemele presante ale țării, principala 
fiind trasarea rapidă a procedurii 
care să conducă la fundamentarea 
unei democrații reale și progresiste. 
Evidențiind caracterul dificil și cri
tic pe care îl are stadiul de trecere 
de la dictatură la deplina restabili
re a democrației și necesitatea unei 
maturități politice, premierul Cara
manlis și-a exprimat speranța in 
obținerea sprijinului necesar din 
partea tuturor grecilor.

După mai multe zile de tensiune, 
în care prevalente au fost măsurile 
speciale și restricțiile, incepind de 
marți după-amiază. viața și-a reluat 
cursul normal in Grecia.

Pe de altă parte, miercuri și joi, 
au început să intre in aplicare mă

Timp de șase zile, ponorul nostru 
» avut un nou oaspete de seamă : la 
invitația președintelui Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Sierra Leone, 
Siaka Stevens, a efectuat o vizită 
oficială de prietenie in România. 
Această primă întilnire la nivel înalt 
româuo-leonezâ constituie, in mod 
indiscutabil, un eveniment de cea 
mai mare însemnătate în evoluția 
relațiilor dintre cele două țări, o 
concludentă reflectare a dorinței co
mune de mai bună cunoaștere fi 
conlucrare reciproc avantajoasă. a

Dezvoltarea relațiilor dintre Roma
nia și Sierra Lgone se înscrie in ca
drul general al politicii externe a 
țării noastre, al orientărilor princi
piale stabilite de Congresul al X-lea 
și Conferința Națională ale partidu
lui. ce includ ca o componentă fun
damentală amplificarea și adincirea 
legăturilor de prietenie, solidaritate 
și colaborare cu tinerele state care 
au pășit pe calea dezvoltării de sine 
6tăiâtoare. cu toate țările in curs de 
dezvoltare. La înfăptuirea acestei 
politici, o contribuție esențială au 
adus, așa cum se știe, vizitele suc
cesive întreprinse în ultimii ani in 
Africa, ca si pe alte continente, de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. con
vorbirile avute atit peste hotare, cit 
ș. la București cu numeroși condu
cători de stat și lideri ai mișcărilor 
de eliberare națională.

Dialogul fructuos dintre președin
ții Nicolae Ceaușescu și Siaka S‘e- 
vens, întreaga desfășurare a vizitei 
înaltului oaspete evidențiază premi
sele favorabile existent'' pentru a- 
profundarra legăturilor dintre Româ
nia și Sierra Leone. Este evident câ 
există multiple puncte de conver
gentă in ce privește preocupările de 
dezvoltare a economiilor celor două 
Uri, de înaintare pe calea progresu
lui multilateral, ceea ce oferă nu
meroase posibilități de colaborare 
fructuoasă intre ele. Pe de altă par
te. pe plan politic, ambele țări sint 
profund interesate in statornicirea 
unui climat internațional de destin
dere și înțelegere, propice eforturi
lor constructive ale popoarelor.

Apreciind, din această perspectiva, 
însemnătatea vizitei șefului statului 
Sierra Leone, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia : „Doresc si-mi 
exprim convingerea că vizita pe 
care o faceți in România va marca 
un moment important in evoluția re
lațiilor dintre țările și popoarele 

reuniunea se va solda cu rezultate 
pozitive. „Conferința sc deschide 
sub semne de bun augur. Am sosit 
aci cu o mare speranță", a declarat 
reprezentantul turc, in timp ce șeful 
diplomației grecești a subliniat do
rința delegației țării sale de ,.a ac
ționa pentru restabilirea ordinii, 
pârii, situației normale și, mai ales, 
calmului in (. ipru și in regiune" ; in 
fine, reprezentantul britanic a pus 
in evidență necesitatea „respectării 
cu strictețe a încetării focului".

Observatorii de presă apreciază 
ci reuniunea care s-a deschis la 
Palatul Națiunilor poate îndeplini 
un rol util in soluționarea nego
ciată a problemei cipriote, prin 
respectarea riguroasă a dreptului 
poporului cipriot de a se dezvolta 
liber și in deplină independență, 
de a hotărî de sine stătător asu
pra problemelor sale, fără amestec 
din afară. In acest sens numeroși 
comentatori de presă 
necesitatea asigurării 
pentru ca reprezentanții 
oi poporului cipriot să-și 
face cunoscută și susține ,__ r._
in ceea cc privește rezolvarea pro
blemelor existente, in Cipru. „Se 
poate discuta oare in mod serios

subliniază 
condifiilor 

legitimi 
poată 

poziția

Pe de altă parte, agențiile France 
Pressc si Associated Press informea
ză că noi debarcări de trupe turcești 
au fost observate in cursul zilei de 
joi in portul Kyrenia. din nordul 
insulei. Se relatează că au fost folo
site aproximativ 20 de nave militare 
pentru această nouă debarcare si că 
mai multe deplasări de trupe au fost 
observate pe coridorul Kyrenia-Ni- 
cosia. controlat de trupele turcești.

Glafkos Clerides, de a relua negocie
rile intercomunitare in vederea re
zolvării problemei cipriote. Abordind 
această chestiune a problemei ci
priote. vicepreședintele Denktaș a 
apreciat că există șansele unei solu
ționări rapide.

surile anunțate de noul guvern grec, 
condus de premierul Caramanlis, in 
privința amnistiei generale și a re
patrierii persoanelor aflate, in exil, 
in -străinătate. Un prim grup de-,4.6 de 
persoane deținute in lagărul de pe 
Insula Yaros a sosit, joi dimineața, 
la bordul unor ambarcațiuni pescă
rești in Insula Syros. situată in a- 
propiere. Reamintim că decretul de 
amnistie emis miercuri de guvernul 
grec prevede desființarea lagărului 
din Yaros.

•ir
Compozitorul grec Mikis Theodo- 

rakis, fost deputat din partea parti
dului de stingă E.D.A., a revenit 
in Grecia, după mei bine de 
trei ani de exil. Cunoscut și pre
țuit de poporul grec pentru me
lodiile sale, inspirate din folclorul 
grec și din năzuințele înaintate ale 
poporului său (amintim intre altele 
muzica din filmul .,Zorba grecul"), 
Theodorakis a fost intimpinat la 
aeroportul din Atena de o mare, 
mulțime, care l-a salutat cu căldură, 
i-tonind ariile îndrăgite, interzise 
din 1967. Răspunzind celor care l-au 
întîmpinat, Theodorakis a declarat : 
„Trebuie să luptăm mai departe pen
tru a asigura poporului ceea ce el 
dorește : libertate și democrație".

noastre, în întărirea colaborării eco
nomice, iehnlco-științifice și cultu
rale, in dezvoltarea raporturilor bi
laterale, cit și in lupta generală 
pentru o politică nouă in viața in
ternațională, pentru înfăptuirea 
idealurilor (le progres și pace ale 
omenirii, pentru o lume mai bună 
și mai dreaptă".

Pornind de la aceste premise, in 
cursul dialogului de la București s-a 
exprimat liotărirea comună d“ a ac
celera cooperarea pe multiple pla
nuri intre România și Sierra Leor.e. 
hotărire ce iși găsește reflectarea și 
in documentele semnate in cursul 

ROMĂNIA-SIERRA LEONE 

perspectiva larga colaborării, 
bază trainică prieteniei

vizitei. De o importanță deosebită 
pentru evoluția relațiilor reciproce 
este Declarația solemnă comună — 
izvorită din preocuparea celor două 
state de 3 da un conținut mai bogat 
legăturilor bilaterale și, in același 
timp, de a contribui la așezarea re
lațiilor internaționale pe baze noi, 
democratice, in deplină concordanță 
cu cerințele dezvoltării contempora
ne. Document de o înaltă semnifi
cație politică, declarația pune la te
melia acestor relații asemenea prin
cipii ca dreptul sacru al fiecărui 
stat la existență, libertate, indepen
dență și suveranitate, dreptul fie
cărui Dopor de a se dezvolta cores
punzător intereselor sale, fără nici 
un amestec din afară, suveranitatea 
deplină asupra bogățiilor naționale, 
egalitatea deplină in drepturi a tu
turor statelor, dreptul acestora de a 
participa la examinarea și rezolva
rea problemelor internaționale, a- 
vantajul reciproc, accesul la reali- 

despre Cipru fără să se țină sea
ma de părerea locuitorilor acestei 
țâri ?" sc întreba comentatorul zia
rului ..LA SUISSE" care apare la 
Geneva. Un alt ziar de aici, ..JOUR
NAL de GENEVE, apreciază. la 
r ndul său. câ ..este intru totul fi
resc ca Republica Cipru să parti
cipe la negocieri".

La Palatul Națiunilor a fost pri
mită cu un deosebit interes șl cu 
întreaga atenție recenta Declarație 
a guvernului Republicii Socialiste 
România privitoare la situația din 
Cipru. Conținutul acestui docu
ment, difuzat ia Palatul Națiunilor, 
este apreciat aici ca o reafirmare 
a poziției dc principiu a României 
privind imperativul respectării in
dependenței, suveranității și inte
grității teritoriale a fiecărui stat 
și. in acest cadru, a necesității de 
a sc asigura deplina reinstaurare a 
ordinii constituționale in Cipru, 
astfel incit poporul acestei țări să 
sc poată dezvolta liber, corespun
zător intereselor proprii, interese
lor păcii și securității internațio
nale.

Corneliu VLAD
Geneva, 25

REUNIUNEA CONSILIULUI
DE SECURITATE

NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres).
— în noaptea de miercuri spre joi, 
la Națiunile Unite a avut loc o reu
niune a Consiliului de Securitate, 
convocată, la cererea secretarului 
general al O.N.U.. pentru a analiza 
situația trupelor O.N.U. care contro
lează aeroportul din Nicosia.

Un purtător de cuvint al Națiu
nilor Unite a precizat că guvernul 
Turciei a dat asigurări Consiliului de 
Securitate ..că nu va face uz de forță 
pentru a prelua controlul aeroportu
lui din Nicosia. Aceste asigurări au 
fost acceptate de secretarul general"
— a precizat purtătorul de cuvint.

MOSCOVA 25. — (Corespondență 
de la L. Duță). La Kremlin s-a 
deschis joi prima sesiune a Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. a celei de-a 
9-a legislaturi. In prima zi a lucră
rilor au avut loc ședințele celor două 
camere — Sovietul Naționalităților 
și Sovietul Uniunii — in cadrul că
rora au fost aleși președinții celor 
două camere, s-a adoptat ordinea de 
zi a sesiunii care prevede. între al
tele, alegerea Prezidiului Sovietului 
Suprem, numirea guvernului sovietic 
și a procurorului general al U.R.S.Sl

In prima sa ședință, Sovietul Na

PRIMA CONFERINȚĂ DE PRESĂ A PREȘEDINTELUI FRANȚEI
PARIS 25 (Corespondență de la P. 

Diaconescu). — Joi după-amiază, a 
avut loc, la Palatul Elysăe, prima 
conferință de presă acordată de pre
ședintele Franței, Valery Giscard 
d’Estaing, după alegerea sa. la 19 
mai; în această funcție.

Consacrată problemelor interne ale 
statului francez, conferința a abordat 
o serie de aspecte cu caracter eco
nomic, politic și social. Enumerind 
principalele măsuri adoptate în ulti
mele două luni, președintele Franței 
și-a exprimat încrederea in rezulta
tele planului antiinflați’onist elaborat 

zările științei și tehnicii moderne, 
excluderea forței și amenințării cu 
forța. inviolabilitatea frontierelor, 
reglementarea diferendelor pe_ cale 
pașnică — principii a căror însem
nătate este mereu și mereu confir
mată de viață. Adăugîndu-se celor
lalte documente similare semnate 
da tara noastră cu alte_ state, de
clarația reprezintă o nouă și impor
tantă contribuție la democratizarea 
relațiilor internaționale — obiectiv 
pentru a cărui înfăptuire România 
militează cu consecvență.

în acest sens, rellefind aportul 
deosebit al țării noastre, al tovară

șului Nicolae Ceaușescu la procesul 
afirmării raporturilor dc tip nou în
tre state, înaltul oaspete declara : 
„■Sintem foarte fericiți să remarcăm 
faptul că, sub conducerea dumnea
voastră înțeleaptă și dinamică, Re
publica Socialistă România joacă un 
rol puternic și constructiv in cadrul 
comunității internaționale. Acest rol 
unic al țării dumneavoastră este re
zultatul, fără îndoială, al marii con
tribuții la dezvoltarea progresistă a 
destinderii in relațiile dintre state".

Cadrul principial pe care il oferă 
declarația solemnă comună și-a gă
sit concretizarea prin încheierea unui 
șir de acorduri și înțelegeri ce pun 
temeliile unei conlucrări trainice și 
stabile, de ample perspective, in mul
tiple sfere de activitate. In acest 
sens, acordul general de cola
borare stabilește măsuri pentru 
cooperarea pe termen lung in
tr-o serie de domenii de interes 
reciproc ; totodată au fost semnate 

BONN 25 — (Corespondență do la 
N. S. Stănescu). La 25 iulie, amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia in R.F. Germania. Constantin 
Oancea, a fost primit in vizită d? ră
mas bun de președintele Partidului 
Social-Democrat, Willy Brandt. Pre
ședintele P.S.D. a transmis, cu acest 
prilej, secretarului general al Par
tidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cele 
mai bune urări de sânătate și suc
cese in activitatea sa. S-au eviden
țiat cu acest prilej bunele relații sta
tornicite intre P.S.D. și P.C.R., ex- 
primindu-se dorința ca acestea 6ă 
cunoască o dezvoltare favorabilă și 
in viitor, in interesul celor două țâri, 
al păcii și înțelegerii pe continentul 
european. întilnirea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă deosebit de cordială.

LA ȘANTIERELE NAVALE 
DIN AIOI (JAPONIA)

A fost lansată nava
petrolieră „Crișana" 

de 85 250 tone
TOKIO 25 (Corespondență de 

la P. Diaconu). — A fost lansată 
nava petrolieră „Crișana", cu 
un deplasament de 85 250 tone, 
construită pentru România la 
Șantierele navale din localitatea 
Aioi, ale firmei „Ishikawajima- 
Harima Heavy Industries" — 
..I.H.I.", cu asistența unei echipe 
de specialiști români. Petrolie
rul „Crișana" este al treilea din 
seria celor patru nave contrac
tate la acest șantier de „Navim- 
pex“.

în alocuțiunea rostită cu pri
lejul lansării, Hisashi Wada, di
rector general in centrala fir
mei. a arătat că lansarea navei 
„Crișana" are loc în preajma 
celei de-a 30-a aniversări a eli
berării României, perioadă în 
care poporul român a obținut 
mari succese in dezvoltarea e- 
conomică a țării.

ționalităților l-a ales in calitate dfc 
președinte pe Vitali Ruben, preșe
dintele Prezidiului Sovietului Su
prem al R.S.S. Letone.

Sovietul Uniunii, întrunit după a- 
ceea, l-a reales în funcția de preșe
dinte pe A. P. Șitikov.

La ședințele celor două camere ale 
Sovietului Suprem au participat L. I. 
Brejnev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S.. N. V. Podgornîi, președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem, 
A. N. Kosighin, președintele Consi- 
litllGi d£ Miiii^tri, alți conducători de 
partid și de stat sovietici.

de guvern și a anunțat noi măsuri 
cu caracter fiscal. Pe plan politic, 
șeful statului s-a declarat favorabil 
unui dialog cu reprezentanții opozi
ției și a făcut cunoscut că, la cererea 
sa. se va pune în studiu un proiect 
de lege cu privire Ia finanțarea par
tidelor politice de către stat. De ase
menea, el și-a exprimat acordul față 
de ideea reducerii duratei mandatu
lui prezidențial. Președintele Franței 
a abordat și alte probleme interne, 
printre care acordarea dreptului de 
vot la virsta de 18 ani, proiectata 
reformă a radiotelevlziunii ș.a.

acorduri de colaborare în sectoarele 
geologiei, petrolului și mineritului, 
industriei forestiere : s-a hotărît, de 
asemenea, instituirea unei comisii 
mixte de cooperare economică și teh
nică și s-a încheiat un acord privind 
cooperarea culturală și științifică.

Un puternic factor stimulator pen
tru dezvoltarea generală a relațiilor 
româno-leoneze îl constituie strin- 
gerea legăturilor dintre Partidul 
Comunist Român și Congresul între
gului Popor din Sierra Leone — 
partid de guvernămînt — dintre orga
nizațiile politice și obștești din cele 
două țări. Nu încape îndoială că o 

astfel de orientare, care se înscrie 
pe linia consecventă a partidului 
nostru de extindere a relații’or .;u 
toate forțele politice democratice ale 
contemporaneității, corespunde ce
rințelor apropierii și prieteniei reci
proce și, în același timp, intereselor 
unității întregului front progresist 
mondial.

Atmosfera de apropiere și înțele
gere, convergența punctelor de ve
dere, sub semnul cărora s-a desfă
șurat vizita, și-au pus pecetea și 
asupra problemelor de interes ma
jor ale actualității internaționale ce 
au format obiectul schimburilor de 
vederi. Abordarea principalelor ten
dințe ce se manifestă in prezent pe 
pian mondial a ous in evidență ne
cesitatea intensificării luptei forțe
lor democratice și progresiste pentru 
abolirea politicii imperialiste de do
minație și dictat, a colonialismului, 
neocolonialismului și discriminărilor 
rasiale, pentru lichidarea tuturor for-

Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa

• La propunerea României s-au inclus în textele adoptate 
prevederi privind necesitatea unei cooperări pe termen lung

GENEVA 25. — (Do la corespon
dentul nostru). — în subcomisia 
pentru cooperare industrială și pro
iecte economice de interes comun a 
Conferinței pentru securitate si coo
perare în Europa, s-au dezbătut, in 
ultimele zile, noi propuneri menite 
să contribuie la diversificarea și 
consolidarea cooperării intre toate 
statele participante și să permită, 
totodată, accelerarea dezvoltării eco
nomice a statelor europene. Desfă
șurate intr-o atmosferă de lucru și 
dc interes general, dezbaterile s-au 
soldat cu Înregistrarea provizorie a 
unor prevederi care subliniază câ 
resursele energetice — în special 
cele petroliere, dc gaze naturale și 
cărbune — precum și exploatarea 
materiilor prime minerale — in pri
mul rind a minereurilor de fier și 
bauxită, reprezintă domenii care pot 
intra in circuitul cooperării econo
mice și comerciale. S-a ajunst tot
odată, la înregistrarea unui text in 
cave se menționează că există posi
bilități pentru dezvoltarea cooperării 
in domenii cum sint : schimbul de 
energie electrică, cercetarea in sco
pul identificării de noi surse de

SESIUNEA ECOSOC
România, profund interesată într-o autentică repre
zentare la lucrările Conferinței mondiale a populației 

a tuturor popoarelor lumii
GENEVA 25 (Corespondență dc la 

C. Vlad).— La Palatul Națiunilor 
continuă cea de-a 57-a sesiune a 
Consiliului Economic și Social — 
ECOSOC. în cadrul lucrărilor 
Comitetului de coordonare a poli
ticii și programelor, șeful delegației 
României, ambasadorul Constantin 
Ene, referindu-se la apropiata des
chidere, la București, a Conferinței 
mondiale a populației, a subliniat că 
România, ca (ară gazdă, este profund 
interesată intr-o autentică reprezen
tare ia lucrările conferinței a tu
turor popoarelor lumii. în acest 
context, el a exprimat satisfacția 
față de hotărirea ECOSOC de a 
invita mișcările de eliberare na
țională recunoscute de O.U.A. și dc 
Liga Arabă, pentru a lua parte la 
conferința de la București, decizie 
înțeleaptă, in conformitate deplină 
cu obiectivele conferinței.

Ambasadorul român a deplîns 
faptul că, pînă acum, ECOSOC 
nu a fost capabil să rezolve problema 
participării la conferință a Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud, sub
liniind că nu trebuie afectat in nici 
un fel caracterul universal al hotă-

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:
Ambasadorul României 

ÎH Peni, ^lrcea Nicolaescu, a fost 
primit de general de brigadă Pedro 
Richter Prada, ministrul de interne 
și președintele Comitetului Național 
pentru Apărarea Civilă. Ministrul 
peruan a mulțumit pentru ajutorul 
medical acordat de România popu
lației afectate de inundațiile riului 
Mantaro și și-a exprimat credința 
că populația din zona afectată ya. 
aprecia prețiosul ajutor ca o măr
turie a umanismului și a solidarită
ții manifestate de poporul român.

Autoritățile judiciare de 
Ia Ssul,care intentează *n uitlma 
vreme numeroase procese celor care 
se pronunță contra politicii anti
populare a regimului sud-coreean, au 
condamnat, la 24 iulie, un nou grup 
de militanți pentru democrație și 
reunificarea independentă și pașnică 
a Coreei la pedepse dintre cele mal 
grele, inclusiv la pedeapsa capitală. 
Informind despre aceste condamnări, 

melor de agresiune si exploatare șl 
înrădăcinarea trainică a normelor le
galității internaționale. în această 
ordine de idei a fost reafirmată so
lidaritatea deplină cu mișcările de 
eliberare națională, evenimentele re
cente din Portugalia făcind să devină 
și mai apropiată perspectiva zilei 
cind popoarele care luptă azi pe con
tinentul african cu arma in mină 
pentru cucerirea neatîrnării vor de
veni stăpîne pe propria soartă.

Ca țări in curs de dezvoltare, atit 
România, cit și Sierra Deone sint 
profund interesate in reducerea și 
lichidarea decalajelor economice — 
și tocmai de aceea dialogul de la 
București a relevat, in modul cel 
mai pregnant, cerința obiectivă a 
conjugării eforturilor Drourii în ve
derea valorificării resurselor națio
nale în interesul dezvoltării, cu in
staurarea unei noi ordini economice 
internaționale, care să ducă la înlă
turarea practicilor discriminatorii si la 
stabilirea unor raporturi echitabile 
intre prețurile materiilor prime și 
ale produselor industriale.

în mod firesc, în cursul turului de 
orizont asupra vieții internaționale au 
fost examinate și evenimentele din 
Cipru, subliniindu-se concluzia fun
damentală că încetarea stării de 
confruntare militară trebuie să fie 
realizată pe calea tratativelor, care 
să ducă la respectarea intereselor 
poporului cipriot, ale popoarelor im
plicate in conflict, la asigurarea pă
cii in zonă și întărirea cursului spre 
securitate pe continentul european și 
in Întreaga lume.

Prin rezultatele cu care se încheie, 
prin documentele ce au fost semna
te, prin concluziile puse in eviden
ță, vizita președintelui Siaka Ste
vens, convorbirile cu președintele 
Nicolae Ceaușescu deschid un capi
tol nou în relațiile româno-leoneze, 
înscriindu-se, totodată, ca un eveni
ment important al actualității inter
naționale, care subliniază încă o 
dată rolul sporit în lumea contem
porană al țărilor mici și mijlocii.

Salutînd bilanțul fructuos al aces
tei vizite, opinia publică din țara 
noastră împărtășește convingerea că 
relațiile de prietenie și colaborare 
dintre România și Sierra Leone se 
vor dezvolta și adinei in continuare, 
în interesul celor două țări și po
poare, al cauzei păcii și cooperării 
internaționale.

Augustin BUMBAC 

energie — în special energia nuclea
ră — dezvoltarea rețelelor rutiere și 
a unei rețele navigabile coerente in 
Europa, cercetarea pentru punerea 
in exploatare a unor echipamente de 
transport combinat (inclusiv contei- 
nerizat).

La propunerea delegației române, 
in textele adoptate s-au inclus pre
vederi care subliniază necesitatea 
instaurării cooperării economice pc 
termen lung între statele partici
pante. De asemenea, subliniind im
portanța pc care toate statele o a- 
cordă dezvoltării, utilizării și apro
vizionării cu energie și materii pri
me și susținînd. in consecință, ideea 
includerii acestor domenii in sfera 
cooperării, delegația română „a ple
dat pentru intensificarea cooperării 
in scopul descoperirii dc noi surse 
de energie, propunere care a fost 
reținută, la rindul său. in textele 
adoptate. Tot la propunerea delega
ției române, subcomisia a inclus in
tr-un paragraf prevederea conform 
căreia proiectele de cooperare in
dustrială trebuie să fie realizate la 
un nivel tehnic ridicat.

rîrilor ce urmează a fi luate la con
ferință și nu trebuie făcută, in a- 
ceastă privință, nici o discriminare. 
El a relevat apoi că G.R.P. al Re
publicii Vietnamului de Sud este 
semnatar egal al acordurilor de la 
Paris, subliniind că guvernul român 
se pronunță in mod hotărit pentru 
invitarea acestui guvern de a parti
cipa, pe picior de egalitate, la con
ferința de la București, hotărire ce 
trebuie luată chiar in cursul actualei 
sesiuni a ECOSOC.

România, a declarat ambasadorul, 
se declară ferm pentru recunoașterea 
șl acordarea dc ajutor mișcărilor de 
eliberare națională și forțelor pro
gresiste in lupta lor pentru liber
tate, independență deplină și dezvol
tare internă de sine stătătoare. In- 
tilnirile și contactele frecvente, pre
cum și convorbirile oficiale ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu cu con
ducătorii a numeroase mișcări de c- 
liberare națională, sprijinul politic, 
diplomatic și material acordat a- 
cestor mișcări de către guvernul și 
poporul român constituie o dovadă 
evidentă a politicii de solidaritate 
militantă a României cu popoarele 
aflate sub dominație colonială.

agenția A.C.Ț.C.. subliniază indig
narea pe care ele au provocat-o in 
Întreaga Coree și răspunderea care 
revine regimului sud-coreean pen
tru acțiunile sale represive.

Banca internațională pen
tru reconstrucție și dezvol- 
tOT8 3 acccPtat sa acorde Egiptului 
un împrumut de 50 milioane dolari 
pentru finanțarea proiectelor pri
vind redeschiderea Canalului Suez — 
anunță agenția Reuter, care citează 
o informație apărută în ziarele cai- 
rote. Banca a promis, de asemenea, 
acordarea unui alt ajutor pentru fi
nanțarea diferitelor lucrări de lăr
gire și adincire a Canalului.

Negocieri. Ir>
cană, Kingston, au fost deschise, joi, 
negocierile dintre „grupul celor 44“ 
— cuprinzind state din Africa, zona 
Caraibilor și a Pacificului — și Co
munitatea economică vest-europeană, 
consacrate încheierii unui acord de 
cooperare economică și financiară 
intre cele două grupuri de țări.

Președintele Siriei, Ha[ez 
Al-Assad, l-a primit pe președintele 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, Yasser 
Arafat, cu care a conferit asupra 
condițiilor actuale ale luptei poporu
lui palestinean — anunță agenția 
M.E.N. Șeful statului sirian a reafir
mat, cu acest prilej, poziția țării sale 
privind consolidarea O.E.P. și spri
jinul față de cauza palestineană.

A încetat din viață 13 Lon' 
dra, in vîrstă de 82 de ani, James 
Chadwick, savant de reputație mon
dială. cunoscut in special pentru 
descoperirea neutronului. El a pri
mit premiul Nobel, in 1935. pentru 
această importantă descoperire din 
domeniul fizicii nucleare.

Ansamblul de cîntece și 
dansuri populare „Mara- 
niUÎOȘUl”, care întreprinde un 
turneu in R. P. Mongolă, a prezen
tat un spectacol la Teatrul drama
tic de stat din Ulan Bator. Alături 
de un numeros public, la spectacol 
au participat Tevegmid Dondoghiin, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, T. Balhajav și T. Davagsuren, 
șefi de secție la C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol. S. 
Luvsanrandan, adjunct al ministru
lui culturii, personalități ale vieții 
politice și culturale, membri ai cor
pului diplomatic și ai Ambasadei 
române la Ulan Bator. Spectacolul 
s-a bucurat de un deosebit succes.

Camera Populară a Par
lamentului Indiei a »«Pina, 
joi, o încercare a unor partide de 
opoziție de a obține un vot de neîn
credere în guvernul condus de pre
mierul Indira Gandhi.

Noul prim-ministru al
Michael Imru, a lansatEtiopiei,

un apel la unitate națională, subli
niind că aceasta este indispensabilă 
pentru ca guvernul său să poată 
duce la bun sfirșit reformele necesare.

DE PRETUTINDENI
• PROTEINE PRIN 

FOTOSINTEZA. Ccrccli- 
torii japonezi de la firma „Dai- 
nippon Ink and Chemicals" au 
pus la punct un nou procedeu 
tehnologic prin care se pol ob
ține proteino cu un înalt grad 
de concentrare. Noul procedeu 
utilizează energia solară care 
acționează asupra substanțelor 
chimice în cursul unul pioc '9 
asemănător cu fotosinteza. Pri
mele proteine obținute astfel 
sint hrănitoare și ușor digesti- 
bile. Prin același procedeu au 
fost obținuți, de asemenea, di
feriți pigmenți, cum ar fi clo
rofila sau carotena. care pot fi 
utilizați drept coloranti alimen
tari.

• SFATURI PENTRU
CONDUCĂTORII AUTO. 
Pentru a conduce in condiții de 
securitate noaptea, serviciul de 
prevenire a accidentelor rutiere 
din Franța propune conducă
torilor auto un cod cu următoa
rele puncte : 1 — renunțarea
la fumat, căci patru țigări fu
mate consecutiv pot sâ dimi
nueze cu 10—20 la sută capaci
tatea vizuală nocturnă ; 2 — a 
nu privi in farurile orbitoare 
ale mașinilor caro vin din față, 
concentrînd în schimb privirea 
pe banda din dreapta șoselei ; 
3 — atunci cind o altă mașină 
vine din sens invers, trebuie 
închis un ochi, care iși va recu
pera pe deplin capacitățile ime
diat după trecerea mașinii „ad
verse".

• SURÎSUL ÎNVINGE 
FURTUNA. Anul acesta, con
cursul pentru rivnilul titlu de 
„Miss Univers" s-a desfășurat 
în Filipine. Regina frumuseții a 
fost proclamată o actriță spa
niolă, Amparo Munoz, a cărei 
victorie e cu atit mai prețioasă 
cu cit a avut loc in împrejurări 
neobișnuite. După ce a reușit să 
le depășească pe celelalte 64 de 
aspirante la titlu, viitoarea lau
reată s-a aflat in fața unui ad
versar nu mai puțin redutabil
— taifunul Ivy, ce se apropia 
de Manila, amenințind să facă 
imposibilă festivitatea de pre
miere. Dar grație intervenției 
unei unități speciale a forțelor 
aeriene filipineze a fost creat 
un așa-zis zid al ploii, care a 
împiedicat taifunul să ajungă 
deasupra capitalei. Un triumf, 
simbolic, al frumuseții...

• ATMOSFERA DE PE 
VENUS. Oamenii de știință 
de la „Jet Propulsion Labora
tory" din Pasadena (California) 
au semnalat că limita superi
oară a stratului de nori de pe 
Venus se înalță și sc coboară 
cu mai mult de un kilometru in 
cadrul unui ciclu de patru zile. 
De aici s-a ajuns la concluzia 
existenței unor variații ciclice 
de temperatură pe Venus. Ex
plicația acestui fenomen nu a 
fost încă găsită. De asemenea, 
este încă neclar de unde provin 
resursele imense de energie 
care mențin această pendulare 
a norilor. Cercetătorii speră 
insă să descopere aceste enigme 
cu ajutorul sondelor spațiale de 
tip „Mariner".

• PORTRETUL CON
TROVERSAT. Recent, la o 
expoziție a centenarului lui 
Winston Churchill, la Londra, 
unde au fost expuse busturi și 
portrete ale acestuia, a fost re
marcata absența unui portret al 
cunoscutului om de stat brita
nic, oferit, ca omagiu, de către 
ambele camere ale parlamentu
lui. in 1954, cu prilejul împli
nirii viratei de 80 de ani. Au
torul portretului, pictorul Gra
ham Sutherland, nu cunoaște 
cauzele „omisiunii", dar bănu
iește că aceasta s-ar datora a- 
versiunii familiei Churchill față 
de „stilul modern" in care a 
fost pictat tabloul. Se crecV- că 
portretul zace aruncat u£Le<- . 
intr-o pivniță a locuinței fostu
lui premier, lingă Hyde Park, 
ceea ce provoacă îngrijorarea 
unor experți, care îl apreciază
— totuși — ca o valoroasă operă 
de artă.

• „RĂPITĂ DE VUL
TUR" — promite să fie un 
film palpitant, ce urmează a fi 
turnat în studiourile norvegiene. 
Subiectul este inspirat dintr-un 
fapt autentic, petrecut in 1932 : 
o fetiță de 3 ani, Svanhild Hans- 
sen, a foșt răpită de o imensă 
acvilă regală pe cind dormea 
in grădina casei. După căutări 
de citeva ore, a fost regăsită și 
salvată în împrejurări dramati
ce. Protagonista neobișnuitei 
întîmplări, azi în vîrstă de 45 
de ani. a mărturisit, aflind de 
proiectul filmului, că și acum 
iși reamintește cu groază de 
momentul in care, trezindu-se, 
a înțeles că se află în cuibul 
uriașei păsări...

• FILME LA ALEGERE.
Alături de bibliotecă, discote

că, casetotecâ sonoră, și-a făcut 
apariția de curind și videoteca
— la dispoziția publicului larg. 
La Stockholm a fost inaugurată 
de curind o primă mostră a a- 
cestui gen de cinematograf, 
care dispune de filme înregis
trate pe videocasete, spectatorii 
alegind ei înșiși programul do
rit. Cinematograful dispune de 
trei săi de proiecție, a căror ca
pacitate nu depășește 15 locuri. 
Fiecare sală este prevăzută cu 
un ecran mai mic decit ecranele 
cinematografelor tradiționale, 
dar mai mare decit ecranele 
televizoarelor.

• PLOILE TORENȚIA
LE DIN JAPONIA,
s-au abătut asupra mai multor 
regiuni din centrul țării au pro
vocat numeroase pagube mate
riale, peste 70 000 de clădiri fi
ind avariate. Primele informa
ții furnizate de poliția japo
neză arată că cinci persoane 
și-au pierdut viața și 26 au fost 
rănite. Serviciile meteorologice 
au anunțat că in orașul Tsu, si
tuat Ia sud-vest de Tokio, can
titatea totală de precipitații a 
fost de 331 mm in 24 de ore.
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