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Cuvintarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu 

la Plenara comună a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 

și Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale a României

Stimați tovarăși,Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român a dezbătut și adoptat proiectul programului partidului și proiectul de directive privind dezvoltarea economico-socială a României în anii 1976—1980, precum și prognozele de dezvoltare în perspectivă a țării pină în 1990. Aceste documente prefigurează în mod minunat viitorul strălucit al patriei noastre, înarmează partidul și poporul cu un program clar de acțiune în vederea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României pe calea edificării comunismului.Atît programul, cît și directivele sînt elaborate pe baza concepției științifice materialistdialectice și istorice, pornesc de la legitățile universal valabile, de la aplicarea acestora la condițiile concrete economico-socia- le și istorice din țara noastră. In același timp, aceste documente țin seama de experiența generală în construcția socialismului a altor țări, cît și de necesitatea generalizării experienței proprii ?. partidului nostru în edificarea societății socialiste.La elaborarea programului și directivelor au participat activ cadrele de bază ale partidului și 

statului. Directivele pentru cincinalul următor, cît și prognozele de perspectivă au fost întocmite cu participarea a zeci și zeci de mii de cadre din economic, din toate sectoarele de activitate ale statului nostru, de la întreprinderi pînă la conducerile ministerelor '• ele au fost dezbătute larg în secțiunile Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, în organele corespunzătoare de conducere. Se poate spune, deci, că aceste documente sînt rezultatul parti-' cipării active a numeroși activiști din diferite domenii de activitate, constituie expresia clar- viziunii și înțelepciunii colective a partidului, a clasei muncitoare, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregului nostru popor. Unanimitatea cu care plenara a adoptat aceste documente de importanță istorică constituie în fapt expresia voinței unanime a partidului și poporului nostru.Programul pornește de la analiza științifică materialist-dialec- tică și istorică a dezvoltării generale a societății omenești, a societății românești și a lumii contemporane. Sintetizînd succint dezvoltarea istorică a poporului nostru, programul subliniază cu tărie că luptele de clasă, luptele revo

luționare, sociale și naționale au constituit forța motrice a progresului poporului român în decursul întregii sale istorii zbuciumate. Aceasta confirmă încă o dată — dacă mai era necesar — geniala concepție revoluționară despre lume elaborată de Marx și Engels, care pornește de la faptul că motorul tuturor transformărilor societății îl constituie lupta revoluționară, de clasă, lupta maselor largi populare.Cu deplin temei se subliniază în program rolul important jucat de-a lungul secolelor de masele largi ale țărănimii, care au constituit multă vreme principala forță a dezvoltării sociale, a luptei pentru eliberare socială și națională. Totodată, se subliniază rolul important pe care formarea primelor formațiuni statale, apoi a statelor feudale, precum și luptele purtate împotriva dominației străine l-au avut în întregul proces de afirmare a poporului și apoi a națiunii noastre.Desigur, programul nu își propune să descrie istoria, el se oprește numai asupra unor momente importante, cruciale, care au determinat evoluția poporului român, au dus la formarea statului național, la dezvoltarea României moderne. Pornind de 

la aceasta, programul subliniază rolul de importanță istorică al apariției pe scena istoriei a proletariatului, al mișcării revoluționare pentru întregul proces de ridicare economico-socială și dezvoltare a civilizației în țara noastră. în acest context, în program se acordă o atenție deosebită formării primului partid muncitoresc revoluționar in România în 1893 și apoi a Partidului Comunist Român în 1921. După cum se știe, formarea Partidului (£șmunist Ror mân în condițiile istorice cunoscute a marcat un moment calitativ nou în mișcarea muncitorească revoluționară din România, a consfințit triumful concepției revoluționare mar- xist-leniniste în mișcarea muncitorească din țara noastră, a ridicat pe o treaptă superioară lupta de clasă a maselor muncitoare.Subliniind faptul că de la înființarea sa Partidul Comunist Român a jucat un rol tot mai important în întreaga viață politică a României, programul menționează cîteva din momentele importante în care partidul s-a afirmat cu putere ca forță politică națională, acționînd pentru unirea clasei muncitoare, realizarea frontului muncitoresc și a unității tuturor for

țelor democratice antifasciste, pentru apărarea intereselor naționale ale întregului popor. Programul evidențiază pregnant poziția justă a partidului în perioada premergătoare celui de-al doilea război mondial, lupta sa hotărîtă împotriva războiului antisovietic, a penetrației Germaniei hitleriste și subordonării țării hitlerismului, împotriva războiului în general. Se arata eforturile depuse de partid pentru unirea tuturor forțelor democratice împotriva politicii antinaționale și reacționar-fascis-^ te, pentru o politică democratică, de apărare a intereselor maselor largi populare, a intereselor naționale, de pace, prietenie și colaborare cu Uniunea Sovietică și alte țări ale lumii.Tocmai ca rezultat al politicii juste a Partidului Comunist Român au fost posibile realizarea, în anii războiului, a unei colaborări tot mai strînse între partidul comunist și partidul socialdemocrat, crearea Frontului Patriotic, conlucrarea largă cu forțele demo'cratice și antifasciste din țară, culminînd cu Frontul Unic Muncitoresc în 1944 și apoi cu Blocul Partidelor Democratice. Acesta a fost un factor de o importanță hotărîtoare pentru
(Continuare în pag. a Il-a)

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Ministrul comerțului din Algeria
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, marți dimineață, pe 
Layachi Yaker. ministrul comerțului 
din Algeria, care participă la lucră
rile comisiei mixte guvernamentale 
româno-algeriene de cooperare eco
nomică, științifică și tehnică, ce se 
desfășoară la București.

La întrevedere a participat tova
rășul Ion Pățan, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale.

Oaspotele a arătat că are plăcuta 
Însărcinare de a adresa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cald salut din 
partea președintelui Consiliului Re
voluției, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Algeriene De
mocratice și Populare, Houari 
Boumediene, iar poporului român 
urări de noi succese in edificarea 
societății socialiste.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe ministrul al- 
gerian să transmită președintelui 
Houari Boumediene expresia senti
mentelor sale celor mai cordiale, îm
preună cu urări de fericire, progres 
și bunăstare poporului algerian.

în cursul convorbirii care a avut 
loc s-au subliniat cu satisfacție bu
nele relații româno-algeriene, evolu
ția lor mereu ascendentă. In con
text, a fost relevat rolul determinant 
pe care l-au avut întilnirile și înțe
legerile convenite între președinții 
Nicolae Ceaușescu și Houari Boume
diene pentru extinderea și adincirea 
continuă a prieteniei fi colaborării

Ministrul comerțului și
La 30 iulie, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit pe mi
nistrul comerțului și industriei din 
Kuweit, Khalid al Adassani, care 
face o vizită in țara noastră.

Oaspetele a fost însoțit de Moham
med Matooh, adjunct al ministru
lui.

La întrevedere au luat parte to
varășii Ion Pățan, viceprim-mi
nistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, și Constantin 
Căruntu, ambasadorul României in 
Kuweit.

Cu acest prilej, oaspetele a trans
mis președintelui Nicolae Ceaușescu, 
din partea emirului statului Kuweit, 
șeicul Sabah Al-Salem Al-Sabah, un 
cordial mesaj de salut și reînnoirea 
invitației de a face o vizită oficială 
în Kuweit.

Președintele Republicii Socialiste 
România a rugat pe oaspete să 
transmită șefului statului Kuweit 
cele mai bune urări de sănătate și 
prietenie, precum și mulțumiri pen
tru invitația ce i-a fost adresată.

In timpul întrevederii, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut 
cu ministrul din Kuweit asupra unor 
probleme referitoare la dezvoltarea

Kostas Filinis, membru al Biroului
C. C. al P. C. din Grecia (interior)

Tovarășul Nicolae Ceausescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, a primit marți pe tova
rășul Kostas Filinis, membru al Bi
roului Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Grecia (interior).

La lntilnire a participat- tovarășul 

dintre țările și partidele noastre, în 
folosul și spre binele ambelor po
poare, in interesul cauzei păcii, în
țelegerii și cooperării internaționale.

Totodată, s-a evidențiat faptul că 
dezvoltarea multilaterală a legături
lor româno-algeriene, precum și po
tențialul economic in permanentă 
creștere al celor două țări creează 
premise favorabile pentru intensifi
carea și diversificarea pe mai de
parte a conlucrării fructuoase în do
meniul economic și tehnico-științi- 
fic. S-a apreciat că actuala sesiune 
a comisiei mixte guvernamentale o- 
feră un cadru propice pentru iden
tificarea unor noi domenii și forme 
de cooperare, pentru stabilirea unor 
noi căi concrete de stimulare și am
plificare a colaborării în sectoare e- 
conomice de interes comun. Au fost 
exprimate dorința și hotărirea reci
procă de a se pline în valoare lar
gile posibilități existente in acest 
sens, de a se întări și mai mult 
colaborarea dintre cele două țări.

S-a procedat, de asemenea, la un 
schimb de vederi în probleme in
ternaționale actuale, reliefîndu-sa 
voința României și Algeriei de a-și 
aduce întreaga contribuție la instau
rarea unei noi ordini economice, 
mai echitabile, a unor relații bazate 
pe respect și avantaj reciproc, în 
scopul edificării unei lumi mai bune 
și mai drepte, o lume a păcii și co
operării rodnice între națiuni.

întrevederea s-q desfășurat lntr-o 
atmosferă de prietenie și cordiali
tate.

industriei din Kuweit
In continuare a bunelor raporturi 
între cele două 6tate, îndeosebi a 
celor economice, subliniind că acestea 
constituie un factor de mare im
portanță în extinderea colaborării ge
nerale și întărirea prieteniei popoa
relor din România și Kuweit.

Oaspetele a ținut să-și exprime 
satisfacția pentru rezultatele rodnice 
ale vizitei și convorbirilor avute la 
București in vederea stabilirii unor 
noi domenii concrete de colaborare 
și cooperare.

De ambele părți a fost relevată do
rința de -a acționa pentru realizarea 
în cele mai bune condiții a celor 
convenite, de a pune in valoare noi 
posibilități de amplificare a legătu
rilor comerciale și a cooperării e- 
conomice.

Schimbul de vederi a evidențiat, 
totodată, necesitatea unei largi co
laborări între toate statele, in ve
derea promovării unor relații noi în 
viața internațională, bazate pe prin
cipii democratice, de echitate șl 
deplină egalitate in drepturi întră 
toate statele, în folosul cauzei înțe
legerii și păcii în lume. .

întrevederea s-a desfășurat lntr-a 
atmosferă cordială, prietenească.

Andrei, secretar al C.C. al

Cu acest prilej a a'.nit loc un 
schimb de păreri in probleme de in
teres comun. , •

Convorbirea s-a desfășurat lntr-® 
atmosferă de caldă prietenie to
vărășească.
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(l'rmar® din pan. I)organizarea $i desfășurarea cu succes a insurecției naționale armate, antifasciste și antiimpe- rialiste.Programul subliniază cu putere că înfăptuirea cu succes a actului de la 23 August, care a dus la răsturnarea dictaturii mi- litaro-fasciste și la ieșirea României din războiul dus alături de Germania hitleristă împotriva Uniunii Sovietice, s-a realizat în condiții istorice deosebite, atît pe plan național, cît și pe plan internațional. După cum se știe, dictatura fascistă a dus la subordonarea țării Germaniei hitlerisle — care, de fapt, a exercitat rolul de putere ocupantă în România — la jefuirea bogățiilor naționale de către hitleriști, la determinarea intrării României în războiul nedrept împotriva Uniunii Sovietice. Toate acestea au creat un val general de nemulțumire și dezaprobare în rindul întregului nostru popor. Lupta împotriva acestei politici s-a concretizat în acțiunile de masă organizate de partidul nostru, în colaborare cu celelalte forțe, împotriva războiului, în acțiunile de partizani, in sabotarea mașinii de război. Starea de spirit creată în țară a permis să se organizeze cu succes acțiunea generală de înlăturare a dictaturii fasciste, de ieșire a României din războiul dus împotriva Uniunii Sovietice, de alăturare a țării noastre armatelor sovietice, coaliției antihitleriste.Este un mare merit al partidului nostru comunist că a știut să folosească în mod corespunzător această situație, să organizeze activitatea sa proprie, a celorlalte forțe, inclusiv a forțelor militare, pentru înfăptuirea insurecției naționale armate antifasciste și antiimperialiste.Totodată, trebuie subliniat cu tărie — și programul face acest lucru — că realizarea acestor acțiuni a fost posibilă și datorită condițiilor internaționale favorabile, determinate în primul Tînd de strălucitele victorii obținute în lupta împotriva Germaniei hitleriste de armatele sovietice — care au dus greul întregului război și au dat cele mai mari jertfe în această înfruntare. După cum se știe, în 1944 armata sovietică dădea armatelor hitleriste lovituri tot mai puternice, ajungînd în desfășurarea bătăliilor la granițele României, purtînd lupte pe teritoriul ei. Totodată, se intensificau luptele pe diferite fronturi, unde acționau celelalte țări din coa

liția antihitleristă — ceea ce, de asemenea, slăbea forța Germaniei hitleriste. Trebuie subliniat în același timp — și în mod just programul îi acordă o importanță deosebită — rolul jucat de forțele de rezistență antifasciste din mai toate țările europene, contribuția lor de o însemnătate deosebită la înfrîngerea Germaniei hitleriste.Aceste împrejurări interne și internaționale au creat condițiile prielnice trecerii la înfăptuirea de către partidul nostru, în colaborare cu celelalte forțe la care m-am referit, a actului istoric de la 23 August. Trebuie să fie clar că fără existența acestor condiții interne și internaționale ar fi fost greu, dacă nu imposibil, ca în acele împrejurări sa ducem cu succes această mare bătălie care s-a încheiat cu o victorie remarcabilă.Programul sintetizează, de asemenea, mărețele victorii obținute de poporul român, sub conducerea partidului, în transformarea revoluționară a țării, în făurirea societății socialiste. Prin aceasta, el generalizează în mod minunat experiența dobîndită de partidul nostru, desprinzind concluziile corespunzătoare atît din marile succese, cît și din lipsurile și greșelile săvîrșite în acești ani. în același timp, se menționează în mod just faptul că partidul a tras toate învățămintele din întreaga această activitate, că el a știut să lichideze la timp, cu hotărîre, lipsurile și greșelile, să aplice în mod creator adevărurile generale, universal valabile, la condițiile concrete ale României. Toate acestea adeveresc justețea politicii marxist-leniniste a partidului nostru, faptul că cea mai revoluționară clasă, clasa muncitoare, a știut să-și îndeplinească rolul de clasă conducătoare, întărind continuu alianța cu țărănimea, cu intelectualitatea, cu celelalte categorii sociale. Aceasta demonstrează ce poate realiza un popor deplin stăpîți pe destinele sale, care își făurește în mod conștient propriul său viitor. Totodată, aceste realizări subliniază, o dată în plus, necesitatea întăririi continue a partidului, a rolului său de forță politică conducătoare în toate domeniile de activitate, necesitatea creării unui aparat de stat nou, în stare să apere cuceririle revoluționare și să asigure construcția societății socialiste.Pe baza concluziilor din activitatea de pîna acum, programul trasează obiectivele și căile de acțiune ale partidului în noua 

etapă strategică de făurire ■ societății socialiste multilateral dezvoltate ; el dă o perspectivă clară de dezvoltare a țării pentru următorii 20—25 de ani.în mod firesc, programul pune pe primul plan dezvoltarea puternică a forțelor de producție, crearea unei puternice baze teh- nico-materiale, care să asigure sporirea în ritm înalt a producției de bunuri materiale, în stare să satisfacă din plin atît necesitățile de consum ale întregului popor, cît și cerințele dezvoltării generale a țării.în același timp se subliniază rolul important pe care-1 are amplasarea rațională a forțelor de producție pe teritoriul țării — aceasta contribuind la realizarea în practică a principiilor socialiste și comuniste, la adevărata egalitate în drepturi, permițînd participarea activă a maselor populare la întreaga viață economico-socială a țării.Totodată, programul subliniază cu putere necesitatea perfecționării în continuare a relațiilor de producție și sociale, a dezvoltării democrației socialiste, creării cadrului organizatoric corespunzător în vederea participării tot mai active a întregului popor la făurirea propriului său viitor, la zidirea societății comuniste.Pornind de la necesitatea dezvoltării industriei, agriculturii, științei, culturii, a tuturor laturilor vieții economico-sociale, programul subliniază că realizarea tuturor acestor obiective este posibilă numai în condițiile creșterii în continuare — și în etapa făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și a înaintării spre comunism — a rolului conducător al partidului în toate domeniile de activitate. El relevă necesitatea participării active a cadrelor de partid, a tuturor comuniștilor la întreaga viață economico-socială, a integrării lor active în procesul de construcție economică și socială, participînd dinăuntru, și nu din afară, la realizarea programului de dezvoltare a țării. Aceasta va contribui la creșterea și mai puternică a rolului partidului, la cimentarea unității întregului popor în jurul său, la realizarea misiunii sale de forță conducătoare în societatea socialistă.în același timp, programul menționează că și în viitor va crește rolul statului în organizarea și conducerea tuturor proceselor de construcție socialistă, că întreaga activitate a societății va trebui să se desfă

șoare pe baza unui plan național unic, a aplicării consecvente a principiului centralismului democratic paralel cu creșterea rolului și atribuțiilor unităților teritorial-administrative, ale u- nităților economice și sociale, cu sporirea inițiativei lor în realizarea programului și planului național unic de dezvoltare a țării, în vederea unirii eforturilor întregului popor în- tr-o direcție unică.în cadrul programului, un loc important ocupă politica mar- xist-leninistă a partidului în problema națională, rezolvarea justă în continuare în țara noastră a problemei naționale — care a dus la realizarea în fapt a deplinei egalități în drepturi a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate. Programul subliniază, pe bună dreptate, că, întotdeauna, Partidul Comunist Român a acordat o atenție deosebită acestei probleme, a dus permanent o luptă neîmpăcată împotriva naționalismului, șovinismului, rasismului, a oricăror manifestări străine concepției sale marxist-leniniste, din partea oricui. Partidul a pornit întotdeauna de la faptul că asemenea manifestări sînt străine comuniștilor, forțelor revoluționare, sînt expresia politicii claselor stăpînitoare, asupritoare, de învrăjbire • a oamenilor muncii pentru a-1 putea domina și asupri mai ușor.Rezolvarea marxist-leninistă a problemei naționale în țara noastră, asigurarea deplinei e- galități în drepturi între toți oamenii muncii constituie una din marile realizări istorice ale Partidului Comunist Român. Aceasta a dus la așezarea pe baze noi, de deplină egalitate, a relațiilor dintre oamenii muncii români, maghiari, germani, sîrbi și de alte naționalități, a asigurat o unitate puternică a întregului nostru popor, sub conducerea Partidului Comunist Român, în făurirea socialjsrpu- lui. Aceasta constituie totodată o garanție a înaintării cu succes pe calea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și a edificării comunismului în România. (Aplauze puternice).Bazîndu-se pe concepția științifică materialist-dialectică, pe învățătura marxist-leninistă, programul partidului dă o perspectivă măreață apropierii treptate între clase — în condițiile ștergerii deosebirilor esențiale dintre sat și oraș, dintre munca fizică și munca intelectuală — perspectiva înfăptuirii unei so

cietăți noi, a unui popor omogen al societății comuniste, a poporului muncitor unic. în această perspectivă istorică, programul prefigurează apropierea continuă a oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, apropierea popoarelor și mersul lor, într-o unitate tot mai deplină, înainte spre societatea comunistă, care va asigura adevărata egalitate și libertate pentru toate popoarele, pentru toți oamenii muncii. (Aplauze puternice).Programul definește în mod clar bazele ideologice ale partidului și înarmează pe toți comuniștii, pe toți oamenii muncii, întregul popor cu o concepție științifică înaintată despre lume și viață, concepția materialismului dialectic și istoric. Programul pune la loc central preocuparea partidului pentru ridicarea continuă a nivelului politico-ideologic al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii, pentru formarea conștiinței socialiste a maselor, pentru realizarea în viață a principiilor eticii și echității socialiste. Programul dă o perspectivă măreață activității de formare a omului nou, înaintat, cu o conștiință revoluționară, în stare să înțeleagă schimbările ce se produc în societate și să acționeze în mod conștient pentru transformarea lumii în concordanță cu năzuințele de dreptate socială și națională, de echitate, de bunăstare și fericire, de manifestare plenară a personalității umane.în același timp, programul a- cordă o atenție deosebită problemelor internaționale, marilor transformări revoluționare sociale și naționale care au loc pe plan mondial. El trasează perspectiva desfășurării cu succes a luptei pentru o lume mai bună și mai dreaptă, pentru realizarea unei noi ordini economice și politice mondiale. Programul subliniază că deceniile următoare vor duce la noi și noi schimbări în raportul de forțe, la trecerea a noi popoare pe calea socialismului, că viitorul aparține socialismului și comunismului, unei lumi în care vor dispărea pentru totdeauna clasele exploatatoare, asuprirea unui popor de către altul, în care se vor realiza conviețuirea pașnică și întrajutorarea activă a tuturor națiunilor pe c^lea dezvoltării lor economico-sociale.Programul pornește de la faptul că țările socialiste au un rol tot mai important în evoluția societății și că în perspectivă va crește și mai mult influența lor 

asupra cursului vieții internaționale. Se subliniază intensificarea activității forțelor revoluționare, a clasei muncitoare, a celorlalte clase și categorii sociale care doresc și luptă pentru realizarea unei orfnduiri mai drepte și mai bune. In acest context va crește continuu rolul partidelor comuniste, al celorlalte partide și forțe revoluționare, chemate să călăuzească lupta maselor populare, să organizeze întreaga acțiune de transformare revoluționară a societății. întărirea continuă a unității și colaborării, pe baze noi, între toate aceste partide și forțe revoluționare constituie factorul hotărîtor al desfășurării cu succes a întregii lupte revoluționare pe plan național și internațional, al dobîndirii victoriei în lupta pentru o politică de colaborare și pace între popoare.în mod just, programul subliniază că lupta pentru pace, pentru dezarmare generală, și îndeosebi nucleară, constituie astăzi o sarcină fundamentală a dezvoltării societății omenești, a maselor populare, a popoarelor înseși, că de izbînda acestei lupte depinde însăși asigurarea succesului noilor transformări economico-sociale ale lumii.Programul afirmă cu putere principiile noi, de egalitate, respect al independenței și suveranității naționale, neamestec în treburile interne, renunțare la forță și la amenințarea cu forța — care trebuie să stea la baza relațiilor dintre toate statele.Totodată, programul subliniază că trebuie să crească continuu rolul Organizației Națiunilor Unite, al celorlalte organisme internaționale în soluționarea problemelor complexe ale lumii contemporane. Este necesară participarea activă la viața internațională a tuturor statelor, indiferent de mărimea lor; nici o problemă nu se poate soluționa corespunzător intereselor tuturor popoarelor lumii fără participarea .activă la soluționarea ei a fiecărei națiuni, a fiecărui stat.Se poate spune, deci, că programul dă o orientare generală științifică, marxist-leninistă, pentru întreaga activitate pe plan național și internațional a partidului și poporului nostru. El stabilește linia generală de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare pe calea comunismului în România, de participare activă a țării noastre la viața internațională, la lupta pentru transformarea pe baze noi a omenirii, 

pentru făurirea unei lumi mal drepte și mai bune, a unei lumi a păcii și colaborării între toata popoarele.în ce privește directivele, ele fac un bilanț strălucit al realizărilor obținute In anii construcției socialismului șl trasează căile dezvoltării economice șl sociale a țării în anii 1976—1980, stabilind și prognozele de perspectivă pină în 1990.Aș dori să menționez cu acest prilej că înscrierea în directive a prevederilor privind dezvoltarea în ritm intens, în perioada următoare, a tuturor sectoarelor de activitate se bazează pe realizarea cu succes a planului cincinal 1971—1975, pe faptul că directivele Congresului al X-lea și prevederile planului cincinal se vor realiza înainte de termen. Aceasta ne dă posibilitatea să ne propunem ca și în următorul , cincinal să asigurăm un ritm înalt de dezvoltare a industriei și agriculturii, a întregii economii și, legat de aceasta, să înfăptuim măsurile corespunzătoare de ridicare continuă a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor.Ținînd seama de succesele realizate în înfăptuirea actualului cincinal, aș dori ca și de la această plenară a Comitetului Central al partidului și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale să adresez cele mai calde felicitări oamenilor muncii, întregului nostru popor, pentru strălucitele realizări cu care întîmpină a XXX-a aniversare a eliberării patriei și Congresul al XI-lea al partidului. (Aplauze puternice).Directivele prevăd continuarea dezvoltării în ritm înalt a industriei, ca factor principal al progresului general al întregii noastre societăți. Totodată, se acordă un rol mai mare agriculturii, ca una din ramurile principale ale economiei noastre naționale, care condiționează într-o măsură însemnată și realizarea programului de industrializare și întreaga dezvoltare a țării. în directive se insistă pentru continuarea amplasării raționale a forțelor de producție pe teritoriul țării și se stabilește sarcina importantă ca în 1980 nici un județ să nu aibă o producție industrială mai mică de 10 miliarde lei. Aceasta nu constituie o simplă cifră, ci reprezintă o cotitură calitativă deosebită în dezvoltarea tuturor zonelor și județelor țării noastre, în ridicarea gradului de ci-
(Continuare în pag. a III-a)

In județul Prahova

Se materializează 
un amplu program 
de dezvoltare a 

industriei chimice
După cum s-a mai anunțat, 

pe platforma chimică de la Brazi 
a început să producă, la întrea
ga capacitate, prima instalație 
de paraxilen — produs, utilizat 
in procesul de fabricație a di- 
metiltereftalatului. Noi linii 
destinate fabricării sunerfosfa- 
ți'.or s-au aliniat la startul pro- 
dji in cadrul Combinatului 
chimic de la Valea Călugărească, 
iar in perimetrul Combinatului 
petrochimic de la Teleajcn au 
Început lucrările pentru con
strucția unor capacități capabi
le :â prelucreze anual 3,5 mili
oane tone țiței.

Programul de dezvoltare a 
Industriei chimice prahovene 
prevede, totodată, obiective ca
re urmează a fi realizate in pe
rioada actualului cincinal. Așa, 
de pildă, in cadrul rafinăriei 
„Ploiești" vor începe activi
tatea o nouă secție complexă 
pentru hidrogenarea uleiurilor 
minerale și alta de cocsare, iar 
întreprinderea „Victoria" Flo
re ști își creează noi spații care 
vor asigura un sDor anual de 
1.2 milioane anvelope. A ince- 
put,’ de asemenea, construcția 
unor noi capacități în cadrul 
Întreprinderii de detergenți 
..Du-ro". Prin realizarea actualu
lui program de investiții, orin 
modernizarea capacităților exis
tente si pr.n utilizarea lor ra
țională. volumul producției in
dustriei chimice din județul 
Prahova Sporește, in perioada 
actualului cincinal, cu 80 la sută, 
iar in cincinalul următor — de 
peste două ori — asigunndu-se, 
in același timp, o valorificare 
superioară a țițeiului.

(Agerpres)

Măsuri practice, operative, pentru 
creșterea productivității muncii

Satisfacerea în condiții mereu mal bune a nevoilor materiale șl 
spirituale ale celor ce muncesc — țelul suprem al întregii politici a 
partidului nostru — are ca temelie dezvoltarea economiei, creșterea 
producției de bunuri materiale. Iar sporirea producției trebuie să se 
obțină cu o cheltuială tot mai mică de muncă, cu alte cuvinte prin- 
tr-o productivitate superioară a muncii. Tocmai de aceea creșterea 
productivității muncii reprezintă o direpție majoră de acțiune, in lu
mina sarcinilor subliniate de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R., 
pentru sporirea beneficiilor, a venitului național și acoperirea alo
cațiilor suplimentare repartizate majorării veniturilor oamenilor mun
cii. Iată citeva fapte edificatoare prezentate in teleconferința de azi 
de către corespondenții „Scinteii".

— Cuvintul de ordine In aceste 
zile pentru colectivul întreprinderii 
de cazane mici și arzătoare din Cluj 
este identificarea și valorificarea 
unor noi rezerve pentru creșterea su
plimentară a productivității muncii, 
asigurind sporirea producției și a 
beneficiilor spre a acoperi inte
gral majorarea retribuției lunare su
plimentare de care vor beneficia 
muncitorii de aici incepind cu luna 
august — ne transmite din Cluj co
respondentul nostru Alexandru Mji- 
reșan.

Pentru a sublinia eforturile ce 
6e fac in vederea creșterii produc
ției — ne spunea tovarășul loan 
Cioca, secretarul comitetului de 
partid —este suficient să arăt că in 
iulie, de pildă, realizăm o producție 
substanțial sporită față de luna 
precedentă, cu aceleași utilaie. 
pe aceeași suprafață de pro
ducție și cu unele modificări ne
însemnate ale numărului mediu 
scriptic de muncitori. Izvorul princi
pal îl constituie productivitatea mun
cii. care in acest an trebuie să 
crească cu 25 la sută față de 1973. 
De la începutul anului și pină în 
prezent am realizat o producție su
plimentară de peste 2.2 milioane lei 
față de plan. Analizind din nou re
zervele interne, prin prisma sarcini
lor ce ne revin in urma majorării 
retribuției, am hotărit ca pină la 
linele anului să mai obținem o pro
ducție suplimentară de circa 3 mi
lioane lei in exclusivitate prin creș
terea productivității muncii.

— Și care sînt >irecțiile principale 
de acțiune în acest sens ?

— Indicele de utilizare a fondului 

de timp al mașinilor va crește cu 
peste 10 la sută peste realizările lunii 
acesteia ; s-a trecut la specializarea 
formațiilor de lucru pe produse,

Ancheta „Scînteii“ In unități economice 
din Cluj, Craiova și Sibiu

«ubarLsamble și operații ; se asigură 
o bună asistență tehnică in toate 
schimburile ; se aplică deja unele 
metode modeme de sudură ; acor
dul global se va extinde pină la 50 
la sută ; in cadrul acțiunii de au- 
toutilare vor fi realizate utilaje in 
valoare de 8 milioane lei destinate 
reducerii eforturilor fizice ale mun
citorilor și creșterii randamentului 
in muncă.

— Interesante ar fi și unele calcule 
sau planuri făcute la nivelul secții
lor, atelierelor sau al formațiilor de 
lucru.

— Iată ce îmi relata, In acest sens, 
Ioan Nagy, șef de echipă la cazan- 
gerie : ..Din cei 11 oameni din echi
pă, 9 fac pane din categoria I. Ei 
vor primi lunar, pe lingă alte 
sporuri, o majorare de aproa
pe 300 de lei. Ne-am făcut 
calculul si ne-am sfătuit să muncim 
in asa fel Incit să dăm o producție 
suplimentară din beneficiile căreia 
să se acopere in întregime sporul de 
retribuție.

— O știre imbucurătoare din Cra
iova !

— Te ascultăm, Nistor Țulcu. 

— Muncitorii, inginerii si tehnicie
nii Combinatului chimio Craiova au 
raportat îndeplinirea planului la pro
ducția globală si marfă pc 7 luni ale 
anului cu 5 zile mal devreme. De la 
tovarășul Ion Nica, inginerul-șef al 
combinatului, am aflat că mulți 
dintre chimiștii de aici, îndeosebi 
cei mai tineri, vor beneficia de 
sporuri ce se ridică, intr-un an, 
la sume pină la 2—3 retribuții 
lunare suplimentare față de ciști- 
gul actual. Este firesc ca șl fap
tele lor să se ridice la nivelul aces
tei griji a partidului pentru creșterea 
nivelului de trai.

— Care 6int cele mal semnifi
cative fapte ?

— în primul rlnd amintim acțiu
nile care vizează menținerea tuturor 
instalațiilor la parametrii funcționali 
maximi și creșterea productivității 
muncii. Un accent deosebit se 
va pune, in continuare, pe în
tărirea ordinii și disciplinei in 
muncă, asigurind la fiecare instalație 
respectarea cu rigurozitate a disci
plinei tehnologice. Ca urmare a a- 
cestor măsuri, in acest an producti
vitatea muncii va crește suplimentar 
cu cel puțin 5 la sută. Nu intimplâ- 
tor, deci, aici angajamentul anual de 
a realiza peste plan produse 
in valoare de 50 milioane lei — în
deplinit la data de 21 iulie — va fi 
dublat. Astfel, in acest an, in exclu
sivitate pe seama creșterii producti
vității muncii, chimiștii craioveni vor 
realiza, peste prevederile de plan, 
produse In valoare de 100 milioane 
lei.

— „Productivitatea muncii In pas 
cu dezvoltarea tehnicii" — iată un 
titlu posibil pentru relatarea mea de 
la întreprinderea de piese auto din 
Sibiu — cea mai mare din cele 7 

unități constructoare de mașini din 
județ — transmite coresponden
tul nostru, Nicolae Brujan. Pe 
un mare panou citim : „Co
lectivul nostru de muncitori, Ingineri 
și tehnicieni — români, germani, 
maghiari — înțelege să răspundă 
grijii permanente pe care conducerea 
partidului o poartă constructorilor de 
mașini, intregului popor, prin spori
rea eforturilor, organizarea mai bună 
a producției, prin creșterea substan
țială a productivității muncii'1 .

— Cum se realizează corelația pre
conizată dintre creșterea productivi
tății și tehnică ?

— Trebuie să facem totul ca rit
mului accelerat de dotare pe care 
îl cunoaște uzina în acest cinci
nal să-i corespundă și o substan
țială creștere a productivității mun
cii — ne spune tovarășul Pavel Lallu, 
directorul întreprinderii. Sint incă 
mari rezerve in această direcție, lu
cru subliniat de însuși tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul ce
lor două vizite pe care le-a făcut 
în acest cincinal In întreprinde
rea noastră. Mai întii, o măsură 
,,de aur11 la secția I : prelucrarea 
carcaselor de la mecanismele de di
recție pe agregate, fapt care înseam
nă o dublare a productivității mun
cii. De asemenea, in curind, aici se 
va aplica o nouă metodă de 
prelucrare a arcurilor pentru au
toturismele „Dacia-1300". După ex
perimentările de pină acum, a- 
plicind această măsură vom asigura 
o triplare a productivității muncii, 
ca și o calitate mai bună a pieselor 
respective.

De fapt, asemenea calcule se fac, 
asemenea măsuri gospodărești se 
realizează In întreaga țară. Autorii 
și beneficiarii lor direcți — oamenii 
muncii, care, in dubla lor calitate de 
proprietari și producători, nu precu
pețesc nimic pentru a asigura dez
voltarea economico-socială a țării, 
pentru a răspunde din plin grijii per
manente a partidului privind crește
rea nivelului de trai al poporului.

Vlorel SĂLĂGEAN

Navele construite la Șantierul naval din Galați, purtlnd pavilionul țării- 
sau realizate pentru export, cutreieră azi toate mărilo si oceanele lumii. Ele 
au dovedit în exploatare deosebite calități tehnice, creatorii lor concepin- 
du-le și producindu-le la nivelul celor mal moderne cerințe tehnologice șl 
funcționale. In cursul acestui an, in marea întrecere socialistă desfășurată 
de constructorii de nave din țară, in cinstea celei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării patriei și a celui de-al XI-lea Congres al partidului, colectivul do 
muncă de ;pe Șantierul naval din Galați a obținut valoroase succese. Așa, 
de exemplu. In decada a doua a acestei luni, do la cala de 10 000 tone s-a 
lansat un riou mineralier de 12 500 tdw, destinat înzestrării propriei noastre 
flote maritime. Este a treia lansare din acest an la cala respectivă. In pre
zent, pe Șsintlerul naval din Galați au loc, jn paralel, ample lucrări menite 
Kă ducă la dezvoltarea capacității sale de producție. în fotografie : noi nave 
in construcție la șantierul din Galați (foto E. Dichiseanu),

l
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FAPTUL! 
divers! ~—I IO, cu 
felicitări

Examen de admitere la Făcui- I 
tatca dc medicină generală a ■ 
Institutului mcdico-țarmaceutic I 
din Cluj. Cap dc listă : Coman I 
Joan. Notele la probele scrise : 
anatomic — 10 ; chimie — 10 : I 
fizică — 10. Nota la proba o- I 
raid — 10. Media ocnerală — 10. I

— Formidabil ! Cinc-o fi Co- ■ 
man ăsta ? |

Din fișa personală a lui Co- | 
man loan : tatăl — forestier ; 
mama — cooperatoare. A ter- I 
minat Ziceți? in comuna lui : Gi- I 
Zău, judelui Cluj. Media la Gi- I 
?:■• : 9.55. Media la Cluj : 10. | 
Te joci cu Gilăul 7 1 I

Dar cu 
stîlpul 
ce-a avut ?

După ce întrecuse măsura cu • 
băutura. Viorel Podosu, din Ne- I 
hoiu (Buzău) a pornit sore casă I 
pc trei cărări. La o răspintie, | 
s-a izbit cu capul drept intr-un 
stilp indicator de circulație, care I 
avea tocmai atunci culoarea re- I 
șie, pentru stop. Vâzindu-se I 
„stopat1* și cu ditamai cucuiul i 
drept in moalele capului. Po- I 
dosu se gindi să-i vină stilpu- | 
lui de petrecanie. Se opinti de 
citeva ori, il smulse din pămint I 
și il aruncă pe linia ferată I 
din apropiere. O imprudentă ■ 
care s-ar fi putut solda cu un I 
grav accident feroviar, dacă I 
trenul marfar, care a trecut la | 
scurt timp, nu ar fi avut toc- . 
mai in porțiunea respectivă, vi- I 
teză redusă. I

Legitimația, 
vă rog!

Rind pc rind, lucrătorii de Ia I 
Combinatul de prelucrare a I 
lemnului din Drobeta Turnu- I 
Severin prezintă legitimațiile 
de intrare. Iată insă că. la so
licitarea organelor de pază și a 
lucrătorilor' de miliție aflați in 
control, unii ridică din umeri :

— Am uitat legitimația acasă...
— Mi-ani schimbat hainele, 

ft.. I
Si 62 de „uituci" aduc tot fe- I 

lui de motive, in timp ce alți | 
82 au intrat in combinat „pe 
scurtătură". adică prin alte 
locuri decit cele stabilite. Dar 
c:^ra cea mai mare, de ordinul 
sutelor, s-a înregistrat la capi
tolul „legitimații nevizate" și, 
deci, fără valabilitate. Sancțiuni
le aplicate au „vizat" și pe cei 
care trebuiau să pună — și nu 
puseseră — vizele de rigoare.

Obiectivul principal al muncii politice la sate — 

sarcina tuturor celor ce muncesc în agricultură: 

ÎNCHEIEREA SECERIȘULUI 
IN ACEASTĂ SĂPTÂMlNĂ!

Pinft ieri, potrivit datelor centralizate la ministerul 
de resort, griul a fost recoltat de pe 81 la sută din 
suprafețele cultivate <n I.A.S. și de pe 60 la sută in 
cooperativele agricole. în unele județe din sudul țării 
recoltarea griului s-a încheiat, iar în altele această 
lucrare se execută pe ultimele suprafețe. Acum lu
crările se desfășoară cu toate forțele in județele din 
Transilvania și Moldova. în vederea intensificării re
coltatului vor nleca in județele nordice 860 combine 
din părțile sudice, undo lucrările s-au încheiat. Din 
acestea. 600 au și ajuns la destinație. La ultima tcle- 
conferință care a avut loc la ministerul de resort 
s-a indicat ca in toate unitățile agricole să fie luate 
măsuri organizatorice și tehnice, astfel incit combinele 
să lucreze cu întreaga capacitate, chiar si acolo unde 
griul arc o umiditate mai marc, de circa 20 la sută. 
Cerealele recoltate in acest fel vor trebui uscate prin 
looătare. fblosindu-se toate construcțiile existente in 
unităti sau la bazele de recepție. întrucît pe mari su
prafețe cerealele sint căzute sau imburuienate, se im

pune ca recoltarea lor să se facă și cu ajutorul coaselor 
si al 6ecerilor. Organizațiile de partid au datoria să 
antreneze la această lucrare pe toți locuitorii satelor.

în această perioadă trebuie executate si alte lucrări, 
îndeosebi cele care se referă la asigurarea bazei fu
rajere. în mod deosebit se cere ca. pină la începutul 
lunii august, să sc inchoic semănatul culturilor duble. 
Ploile au favorizat creșterea ierbii pe finețele natu
rale. Recoltarea acestora este întirziată. De aceea se 
cer intensificata cositul și uscarea finului. Ministerul 
a recomandat ca unitățile agricole să găsească forma 
de cointeresare materială a cooperatorilor pentru a 
participa la aceste lucrări si. ne această cale, să fie 
strinse cantități cit mai mari de fin.

Organele si organizațiile de partid sint chemate să 
intensifice munca politică in rindul oamenilor muncii 
din agricultură, atrăgindu-i în mare număr la execu
tarea lucrărilor de sezon. PRINTR-O MUNCA HOT X- 
RTTA, SECERIȘUL GRIULUI SA SE ÎNCHEIE ÎN 
ACEASTA SAPTAmInA, SA FIE STRÎNSE CANTI
TĂȚI CÎT MAI MARI DE FURAJE.

Biciclistul 
din Cricău

Un biciclist solitar putea fi . 
văzut adesea pe traseul Alba I 
Iulia—Cricău, cale de 19 km. | 
Și totdeauna pedala grăbit, ca 
la un ciclocros veritabil. „Te I 
pomenești că se antrenează I 
■pentru vreo competiție" — • 
isi dădeau cu părerea oa- i 
menii din Cricău despre con- | 
săteanul lor. Ion Florea. Dar j 
tot unul dintre ei. ceva mai cu- 
rio» din fire, a observat precum I 
că I. F. pleca la Alba Iulia I 
cu autobuzul și se Întorcea la ■ 
Cricău pe cite o bicicletă, pe ■ 
care și-o lua de la locurile de I 
parcare. A parcurs astfel ruta | 
amintită de cinci ori. A șasea 
oară nu s-a mai întors acasă I 
nici cu autobuzul, nici cu bici- I 
cleta. A fost reținut de miliție. 1

Inițiative pentru 
recuperarea întirzierilor

Imediat după terminarea recoltă
rii orzului, in cooperativele agricole 
din județul Vaslui, toate forțele ma
nuale și mecanice au fost concen
trate la stringerea griului. După 
cum ne relata tov. Tiberiu Miha- 
lache, director adjunct la Direcția 
agricolă, pină marți. 30 iulie, griul a 
fost strins de pe 22 000 ha, ceea ce 
reprezintă 33 la sută din suprafață.

Timp de aproape o săptămină, re
coltarea griului a trebuit să fie însă 
Întreruptă deoarece in județ a plo
uat abundent. Iată de ce, îndată 
după încetarea ploilor, atenția or
ganizațiilor de partid din unități, a 
specialiștilor a fost îndreptată spre 
găsirea celor mai bune soluții pen
tru recuperarea timpului pierdut. 
La cooperativa agricolă din Blăgesti, 
datorită operativității cu care combi
nele au fost mutate de pe o parcelă 
pe alta, s-a reușit să se recolteze 300 
hectare cu griu, adică 50 la sută din 
suprafața cultivată. Sint și alte ase
menea cooperative agricole.

Probleme deosebite ridică și re
coltarea suprafețelor cu griu puter
nic imburuienat, care pe ansamblul 
județului însumează aproximativ 
25 000 ha. În aceste condiții, in a- 
proape toate unitățile au fost for
mate echipe de secerători care au 
început recoltarea manuală a griu
lui. La Rădeni și Obirșeni, Puiești 
și Lâlești. Cetățuia și Iana, .sute de 
cooperatori au intrat in lanurile de 
griu unde combinele nu pot răzba
te. „Zilnic, participă la muncă 400 
secerători, ne spunea tov. Ion Po
pa, președintele cooperativei agrico
le din Dragomirești. Astfel, am reu
șit să recoltăm manual peste 150 
hectare cu griu“. Ampla mobilizare 
de forțe — pe ansamblul județului se 
estimează că lucrează 19 000 dș se
cerători — dovedește hotărîrea vaslu
ienilor de a nu lăsa să se piardă 
nimic din recolta de griu. Organiza

țiilor de partid de la sate, îmbinînd 
strins munca politico-educativă cu 
măsurile organizatorice, trebuie să 
asigure mobilizarea cooperatorilor la 
lucru, pentru încheierea grabnică a 
secerișului.

Ion TEODOR

MUREȘ

în lanuri — combine, 
cosași, secerători

În județul Mureș, cea mai mare 
suprafață urmează a fi recoltată 
mecanizat. Cu fiecare zi ce trece, 
vremea se îmbunătățește și de la 
începutul acestei săptămini sint u- 
tilizate multe din cele 980 combine. 
După program, acestea pot atinge 
zilnic o viteză medie de lucru de cel 
mult 4 000 ha. ceea ce înseamnă ca, 
teoretic, in județ recoltatul să se în
cheie in 16 zile. Insă s-ar pu
tea prelungi la 20 de zile lu
crătoare. „Ne străduim să facem 
o campanie cit mai scurtă — ne 
spunea tov. loan Olteanu, director 
adjunct la direcția agricolă. Pentru 
a înlătura pierderile trebuje să în
cheiem lucrările in maximum 10— 
12 zile. Și asta din două motive : 
gradul de imburuienare este foarte 
mare, iar în al doilea rind — ata
cul de fuzariozâ crește in intensita
te ca urmare a umidității excesive".

Subscriind la cele spuse de direc
torul adjunct al direcției agricole, 
aducem in atenția Ministerului A- 
griculturii, Industriei Alimentare și 
Apelor necesitatea suplimentării 
numărului de combine ce urmează 
a fi dirijate in acest județ. Cele 40 
de combine Gloria aduse aici, din 
județul Teleorman, sint insuficiente 
față de cerințele mari ale unităților 
agricole din județul Mureș.

întrucît din cauza terenului moa
le nu se poate utiliza întreaga ca
pacitate de lucru a combinelor, la 
indicația comitetului județean . de 
partid au fost organizate formați
uni de secerători. Pină acum s-au

constituit peste 540 de asemenea e- 
chipe care, numai in ultimele zile, 
au recoltat aproape 900 hectare cu 
orz. După cum am fost informați la 
direcția agricolă, asemenea echipe 
sint in curs de constituire in aproa
pe toate cele 169 de cooperative a- 
gricole din județ. în unele unități, 
cum ar fi cele din Frunzeni, Chimi- 
telnic, Pogăceaua, Găiești, Tăureni, 
Viforoasa etc. formațiunile de co
sași și secerători s-au angajat să 
stringă orzul și griul de pe mai bine 
de 60 la sută din suprafața cultiva
tă. Pentru a stimula participarea 
cooperatorilor la seceriș s-a stabilit 
ca această lucrare să se facă in a- 
cord global. Cei 18 600 cooperatori 
care au semnat pină acum fișele de 
acord global s-au angajat să recol
teze circa 10 300 hectare.

Este necesar ca organizațiile de 
partid, intensificînd munca poli
tică, să atragă pe toți cooperatorii 
la lucrările de recoltat, să se mun
cească cu cea mai mare răspunde
re pentru a se înlătura pierderile.

Iosif POP

Este Impresionant de 
constatat ce rol important 
joacă turneele în Istoria 
teatrului românesc. încă 
din primii ani de existen
ță ai teatrului în limba 
română, turneul a repre
zentat o prestigioasă acti
vitate programatică, cu ca
racter social și politic, aso
ciată cu însăși rațiunea dc 
a fi a teatrului. Dc turnee 
se lega strins. la Începu
turi, strădania impunerii 
ideii de teatru in limba 
națională, a unui teatru 
care să exprime frăția și 
unitatea românilor de pc 
întreg cuprinsul țării, ideile 
progresiste, sentimentele 
înalt patriotice, mobiliza
toare către progres social 
și spiritual. Mereu, artiștii 
noștri de teatru au văzut 
in efortul lor de a juca in 
cit mai multe orașe ale 
tării, o modalitate efi
cientă de a-și împlini 
menirea : aceea de a 
forma și modela, de a in
fluența conștiința oameni
lor, de a contribui la edu
carea unor mase cit mal 
largi.

Fâcind un uriaș salt 
calitativ peste ani — im
presionanta creștere a gra
dului de cultură și infor
mare, înflorirea spirituală 
a unor pături din ce in ce 
mai largi, răspindirca prin 
creații artistice, familiari
zarea cu literatura drama
tică, cu jocul scenic, au 
determinat noi rațiuni și 
noi obiective ale turneelor.

In foarte multe dintre 
noile orașe ale tării au fost 
edificate impresionante, 
prin frumusețe și dotare, 
case de cultură. In sute 
de comune — in care a pă
truns teatrul radiofonic și 
apoi teatrul TV — s-au 
înălțat primitoare cămine 
culturale. Pretutindeni a 
înflorit mișcarea teatrală 
de amatori. în toate aces
te locuri, teatrele profe
sioniste au devenit oas
peți doriți.

Turneele instituțiilor noas
tre artistice, prilejuri de 
edificatoare confruntări cu 
publicul, reprezintă acte do 
cultură și educație de 
cea mai mare impor
tanță, modalități majo
re de exercitare — pe o 
arie cit mai largă — a 
funcției politice a teatrului. 
Si trebuie să recunoaștem 
că. în general, teatrele 
isi fac datoria — cel puțin 
din perspectiva frecventei 
cu care merg in orașe și 
sate.

Aspectul cel mal vulne

rabil, nesatlsfficfitor, ră- 
mine Insă gradul în care 
este slujită necesara Idee 
de cultură teatrală în zo
nele care nu beneficiază de 
teatru propriu. Ne-nm în
trebat. de pildă, cum au 
răspuns teatrele bvfcurește- 
ne dorinței oamenilor din 
județele Ilfov și Teleorman 
de a le aplauda spectaco
lele ?

Parcurgem de citeva ori 
scurtul șir al teatrelor, lista 
săracă a pieselor, putinele

manifestări teatrale venite 
din Capitală : „O noap
te furtunoasă" (Teatrul 
de Comedie) și „Scu
fița roșie" (Teatrul Crean
gă). Oricum insuficient 
fală de ampla dezvol
tare a orașului, fată de 
numărul mare al Iubi
torilor de teatru cxîstenți 
aici, a căror dragoste pen
tru arta dramatică a fost 
stimulată șl de activitatea 
colectivului teatrului popu
lar din localitate I

„ ¥ă așteptăm 
pe scena din 

orașul nostru!"

UN APEL ADRESAT
TEATRELOR BUCUREȘTENE

nume ale autorilor pre
zentați in aceste locuri. Bi
lanțul e — din păcate I — 
sărac.

Așa, de pildă, spectato
rii din Oltenița au putut 
urmări in această stagiune 
o serie de spectacole pen
tru copii (datorate teatru
lui „Țăndărică"), montări 
ale citorva teatre din țară 
(Birlad, Baia Mare), o sta
giune permanentă a Tea
trului „Ion Vasilescu", 
spectacole muzicale (Ga
lați, Deva) etc. Dar chiar 
din această enumerare se 
vede că ceea ce lipsește 
este tocmai prezența sub
stanțială a teatrelor de 
proză ale Capitalei, care, 
prin manifestările lor, 
ar fi putut contribui la 
creșterea nivelului vie
ții culturale locale. Lo
cuitorii din Giurgiu, oraș 
mai agreat de forma
țiile noastre artistice, au 
putut vedea in plus față 
de cel din Oltenița — ca

Recoltatul griului la C.A.P. Smîrdan, județul Dol|
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Educarea socialistă a ma
selor, misiune de largă răs
pundere socială, nu se poa
te infăptui decit prin con
vergenta substanțială și ar
monioasă a tuturor compo
nentelor artei și culturii.

Acțiunea de culturalizare 
a maselor prin teatru 
nu poate4 fi concepu
tă decit prin interme
diul unor piese accesi
bile. dar de reală substan
ță. Or, iată, calitatea re- , 
pertoriulul de turneu este 
departe de a putea fi con
siderată satisfăcătoare. Pre
caritatea valorilor spiri
tuale, interesul in actuali
tate, scăzut, al lucrărilor 
destinate deplasărilor, anu
lează, nu o dată, lnșăși 
premisa de cultură a 
turneelor. Titlurile piese
lor sint alese nu după cri
terii valorice, ci după con
siderente organizatorice 
(posibilități de transport, 
adaptarea decorurilor la 
săli mal mici etc.) sau .— 
din ce in ce mai rar. e a- 
devărat — după rațiuni 
comerciale. Nu se a- 
cordă prioritatea necesa
ră piesei românești de ac
tualitate. Nu se selectează 
acele lucrări care au șan
sa realizării unui impact 
real cu publicul de aici 
și de acum. Ce ne demon
strează din acest punct de 
vedere județul Teleor
man ? Alături de prezen
ța satisfăcătoare a colec
tivului piteștean — vecin 
— notăm cite unul, ra
reori două spectacole sus
ținute de Teatrul Național 
(..Prizonierul din Manhat
tan"), de Teatrul de Come
die și Teatrul „Ion Crean
gă". De-a lungul unui in
terval de 8 luni, Teatrul 
Mic a prezentat două spec
tacole la Alexandria (anu
me : „A opta minune" și 
„Philadelphia ești a mea") 
si nici un alt spectacol in 
Teleorman, in Ilfov (ca 
de altfel și în Ialomița).

Nu sint oferite, așadar, 
spectatorilor din aceste ju
dețe montările cele mai 
reușite sub raport artistic. 
Inginerului, care a văzut In 
anii studenției la Bucu
rești spectacole de nivelul 
„Meșterului Manole", sau 
al „Acestor îngeri triști", 
or, la alte teatre, „Ur< flu
ture pe lampă". „A două
sprezecea noapte", „Opinia 
publică". Teatrul „Giulești" 
ii dă posibilitatea să vadă 
acum, după cițiva ani — 
cind gustul Iul artistic a 
fost, in principiu, educat, 
iar exigenta lui a sporit 
— „Comedie cu olteni". 
Asemenea „prezente" nu 
vor reuși să contribuie nici 
la o reală familiarizare cu 
teatrul a tînărulul din me
diul rural sau a celui abia 
venit la oraș.

Să observăm ca ne un 
ciudat, dar nu Inexplicabil 
paradox, că afișul de tur
neu al unor teatre din ce
lelalte colțuri ale țării, 
cum ar fi Birlad. Baia 
Mare, Sibiu, Iași, care a- 
jung prin părțile Teleor
manului și Ilfovului (une
ori in drum 6pre Capitală) 
este cu mult mai serios el 
substanțial.

Oare teatrele bucu-
reștene nu au obliga
ții la fel de mari ?
Este de datoria lor să con
tribuie (in mai mare mă
sură decit pină acum) la 
modelarea conștiinței unor 
mase cit mai largi de spec
tatori, să prevadă din 
timp șl să organizeze ju
dicios turnee nu numai pe 
bază de reciprocitate cu tea
trele din Cluj, Timișoara 
etc., ci și în celelalte orașe 
ale țării, unde reprezenta
ția teatrală, marele specta
col de teatru este un eve
niment așteptat.

Iubitori și cunoscători de 
teatru se află pretutin
deni. Și poate că ar fi in
dicat ca cei dinții benefi
ciari ai turneelor teatrelor 
bucureștene să fie toc
mai județele Învecinate, 
acele orașe pină acum ne
vizitate, care sint înzestrate 
cu săli corespunzătoare.

Fiecare colectiv artistic 
este dator să-și analizeze 
cu maturitate contrftuția 
la viața spirituală a țării. 
In cadrul acestei judicioa
se analize și deliberări de 
perspectivă, organizațiile 
de partid din teatre sint 
cele cărora le revine în 
primul rind misiunea de a 
determina o optică sănătoa
să. acele inițiative — ince- 
pind cu repertoriul și sfir- 
sind cu tipul montări
lor — menite 6ă sporească 
eficient^ colectivelor lor in 
opera de formare a con
științei socialiste.

Credem, de asemenea, că 
rămine de datoria comite
telor județene pentru cul
tură și educație socialistă, 
a directorilor caselor de 
cultură, să acorde un rol 
mai important manifestă
rilor teatrale, să solicite 
teatrelor organizarea tur
neelor. să le condiționeze 
de aducerea unor spectaco
le cu adevărat reprezenta
tive, să creeze un cadru 
favorabil desfășurării op
time a spectacolelor. Nu
mai astfel va lua naștere 
acel climat ospitalier, de 
ridicată spiritualitate, care 
să facă din turneul teatral 
o plăcută obișnuință a tea
trelor, un punct de presti
giu al activității lor.

Natalia STANCU
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Dulciuri... 
amețitoare

Control efectuat de organele I 
Inspectoratului județean Sibiu | 
al Ministerului de Interne, vi- 
zind modul de funcționare a u- I 
nităților de alimentație publică. I 
S-a constatat că intr-o serie de » 
cofetării („Liliacul", „Violeta", i 
„Orient-Erpres", „Mocca , „Ght- I 
ocelul", „Carmen") se servesc | 
mai puține dulciuri și prăjituri 
ți mai multe... băuturi alcoolice. 
Au fost depistate numeroase u- 
nități care nu respectau ora de 
închidere. La „Sibiul Nou" se 
mai aflau clienți la mese și du
pă al treilea cintat al cocoșilor. 
La alte restaurante, mai ales . 
la „Trei stejari", se serveau I 
băuturi alcoolice și celor aflați I 
in stare de ebrietate. Tuturor 
șefilor de unități și ospătarilor I 
in culpă li s-au întocmit pe loc I 
note de plată cu amenzile de I 
rigoare.

Unde vă scai- i 
dați, copii?

Zilele de caniculă îndeamnă I 
eopiii la scaldă. Și copiii dau 
fuga spre riurile și piraiele din I 
apropiere. Ii supraveghează oa- I 
re cineva ? Iată un grup zgo- I 
motos de copii din Gimbaș — * 
Aiud. județul Alba, hirjonin- I 
du-se pe malul Mureșului, din | 
apropierea satului. Cei mai 
mari, care știu să înoate, se a- I 
vintă în largul apei. Printre ei | 
lșj face apariția și un prichin- 
del de 6 ani. Neștiind să înoa- I 
te. copilul a fost „înghițit" de | 
un virtej de apă si n-a mai pu- 
tut C salvat

Rubrlcd redactata de
Petre POPA
ți corespondenții „SointeH* *

Nr.
Numărul
libretului

orL ciștigător

Cite un autoturism
„DACIA- 1 300" în valoare

de lei 70 000

1 742-206-788
2 709-1-35534
3 706-1-724
4 735-1-31173
5 718-1-8376
6 759-1-53464
7 741-1-18344
8 731-106-30848
9 708-215-1229

10 710-737-63
11 701-1-8334 .
12 703-1-15130
13 709-1-66436
14 722-123-1191
15 711-102-11752
16 717-216-2627
17 727-1-32935
18 703-520-61
19 736-269-1795
20 745-2-9846
21 739-1-7881
22 762-1-2541
23 759-1-72522
24 760-206-24667
25 702-1-26049
26 706-215-365
27 709-218-416
28 715-1-49334
29 716-209-1280
30 749-1-4593
31 704-702-253
32 746-1-11318
33 758-1-5670
34 755-202-7588
35 731-103-32720
36 .734-103-5654
37 759-1-153484
33 765-1-8789
39 701-202-473
40 701-203-4547
41 701-136-102
42 702-1-30016
43 702-1-53131
44 702-1-67264
45 752-205-3207
48 735-1-24021
47 735-1-40004
48 702-552-302
49 703-1-21628
50 703-254-1829
51 703-203-4165
52 706-517-79
53 732-1-39253
54 732-1-56393
55 706-314-2868
56 705-261-132
57 709-1-5252
53 709-1-50451
59 709-1-71348
60 709-1-85442
61 709-212-1099
62 709-218-3236
63 724-104-21449
64 721-1-5423

Numărul 
libretului 
ciștigător

65 708-1-17518
66 708-217-57
67 710-1-19549
68 733-1-693
69 728-201-4549
70 710-119-8417
71 710-138-4352
72 715-1-53650
73 715-1-82266
74 715-1-101072
75 715-1-116243
76 710-417-63
77 754-1-4147
78 754-203-1618
79- 711-102-15524
80 716-1-30832
81 716-1-52138
82 716-209-3239
83 742-1-3069
84 742-209-107
85 748-1-15974
86 712-923-189
87 717-1-39450
88 717-1-56228
89 717-224-55
90 713-194-3370
91 724-1-19379
92 749-1-7750
93 730-1-5200
94 719-1-8012
95 719-201-5224
96 715-714-519
97 711-205-3672
98 727-1-7670
99 727-1-33838

100 727-1-54437
101 725-1-4816
102 741-201-2568
103 741-201-25967
104 722-213-1268
105 718-134-147
103 750-1-32668
107 750-211-21023
108 745-1-311
109 - 734-1-10561
110 - 734-1-29445
111 740-1-15847
112 746-1-12950
113 736-1-3230
114 736-1-46883
115 736-1-65262
116 736-212-8716
117 736-212-27946
118 736-202-14610
119 736-211-2440
120 741-1-17293
121 758-201-2270
122 758-1-7902
123 723-103-9008
124 743-1-31954
125 743-1-58440
126 743-1-75430
127 743-202-816
128 743-209-13608
129 745-2-15037
130 747-1-12400
131 722-249-65
132 755-2’10-296
133 727-137-10115
134 752-1-38719

Nr. Numărul
libretului

crt. ciștigătur

135 752-195-434
136 727-604-48
137 753-1-6327
138 704-1-9304
139 739-1-12356
140 723-1-4405
141 723-211-387
142 731-103-34384
143 731-106-34396
144 761-205-22818
145 761-208-18316
146 761-208-43838
147 762-207-19276
148 766-1-31391
149 762-1-20595
150 762-1-42028
151 762-202-2499
152 - 734-103-15917
153 734-103-44305
154 “ 763-1-15271
155 763-201-781
156 764-1-20582
157 764-208-819
158 759-1-24073
159 759-1-83829
160 759-1-115498
161 759-1-138304
162 759-1-155345
163 759-1-169462
164 764-202-3425
165 738-103-26916
166 760-1-14240
167 760-1-50714
168 760-206-2918
169 760-207-7318
170 760-209-7477
171 760-202-993
172 765-1-12411
173 701-1-11813
174 701-203-2315
175 701-135-6245
176 702-1-27934
177 702-1-52096
178 702-1-66616
179 752-205-2420
180 735-1-22634
181 735-1-39278
182 702-514-150
183 703-1-20378
184 703-254-1011
185 703-203-2981
186 706-414-640
187 732-1-38036
188 732-1-55623
189 706-314-2149
190 705-203-1753
191 720-203-897
192 709-1-49050
193 709-1-70362
194 709-1-84772
195 709-211-1750
196 709-218-2033
197 724-104-20402
193 721-1-4454
199 708-1-16503
200 703-215-1870
201 710-1-18703
202 722-502-625
203 728-201-3496
204 710-119-7586

Nr. 
crt

Numărul 
libretului 
ciștigător

205 710-138-3549
206 715-1-51589
207 715-1-80875
208 715-1-100140
209 715-1-115382
210 715-207-3932
211 710-820-351
212 754-1-24929
213 711-102-14354
214 716-1-29176
215 716-1-51210
216 716-209-2442
217 724-543-140
218 742-207-1317
219 748-1-15040
220 712-913-20
221 717-1-33309
222 717-1-55430
223 717-222-608
224 713-194-1852
225 724-1-18556
226 749-1-6217
227 730-1-4336
223 719-1-5223
229 719-201-626
230 715-410-163
231 711-205-2591
232 727-1-2630
233 727-1-37618
234 727-1-53802
235 725-1-3467
236 741-106-148
237 741-201-25328
238 714-815-183
239 706-204-1874
240 750-1-31969
241 750-211-20111
242 750-218-10
243 — 734-1-8623
244 - 734-1-28705
245 740-1-14988
246 746-1-12168
247 719-610-99
248 736-1-45275
249 736-1-64431
250 736-212-5823
251 736-212-27269
252 736-202-13802
253 736-211-1108
254 741-1-16151
255 704-804-264
256 758-1-6877
257 723-103-8152
258 743-1-29834
259 743-1-57298
260 743-1-74551
261 743-1-87681
262 743-209-12789
263 745-2-14099
264 747-1-11341
265 722-1-2349
266 755-202-8261
267 727-137-9351
268 752-1-37587
269 752-1-52361
270 752-233-168
271 753-1-4887
272 704-1-8445
273 739-1-11526
274 723-1-2365

Nr. 
cri.

275 723-210-66
276 731-103-33554
277 731-106-33370
278 761-205-20967
279 761-208-14966
280 761-208-42976
281 762-207-18354
282 766-1-30401
283 762-1-18270
284 762-1-41217
285 762-202-80
286 - 731-103-11454
287 _ 734-103-43297
288 763-1-13722
289 763-139-9424
290 764-1-19575
291 764-206-8871
292 759-1-18190
293 759-1-81708
294 759-1-113812
295 759-1-137120
296 759-1-154412
297 759-1-168771
298 759-205-12225
299 738-103-26032
300 760-1-7647
301 760-1-49624
302 760-29-1722
303 760-207-5089
304 760-209-6452
305 760-201-15617
306 765-1-10803
307 701-1-8049
308 719-212-5451
309 723-524-191
310 702-1-20229
311 702-1-47760
312 702-1-63872
313 702-223-613
314 735-1-16813
315 735-1-36077
316 735-214-577
317 703-1-14628
318 703-1-33177
319 703-809-12887
320 706-164-1489
321 732-1-31948
322 732-1-52238
323 732-213-110
324 705-1-11912
325 707-154-119
326 709-1-42102
327 709-1-65237
328 709-1-81772
329 709-208-3224
330 709-217-11273
331 724-104-14853
332 724-141-988
333 708-1-11773
324 708-209-6485
335 710-1-14842
336 738-1-3603
337 722-123-866
338 710-119-1774
339 710-127-932
340 715-1-42319
341 715-1-75140
342 715-1-96246
343 715-1-112221
344 715-1-124847
345 718-205-4415
346 754-1-22004
317 711-102-11454
348 *716-1-21279
349 716-1-47205
350 716-1-61825
351 716-203-4452
352 724-627-147
353 748-1-10731

354 748-202-1688
355 717-1-32726
356 717-1-52101
357 717-216-1996
358 713-102-10154
359 724-1-14637
360 714-147-31
361 724-223-386
362 731-1-7506
363 719-205-2132
364 719-220-244
365 711-203-2089
366 717-171-1531
367 727-1-32542
368 727-1-50763
369 760-204-836
370 711-207-2201
371 741-201-22229
372 744-1-5062
373 756-212-447
374 750-1-28437
375 750-211-16666
376 750-201-4782
377 718-622-180
378 734-1-25582
379 740-1-11203
380 746-1-8278
381 710-204-34
382 736-1-39364
383 736-1-60938
384 736-1-74483
385 736-212-24373
386 736-202-9453
387 736-269-1520
336 741-1-9451
389 741-207-1169
390 710-905-102
391 723-103-2475
392 743-1-19649
393 743-1-52187
394 743-1-71040
395 743-1-85071
396 743-209-8901
397 745-2-9522
398 747-1-4930
399 712-202-775
400 755-202-4971
401 727-137-4312
402 752-1-31682
403 752-1-50136
404 752-219-21
405 711-277-176
406 704-1-3195
407 739-1-7602
408 739-259-63
409 720-408-103
410 731-103-29905
411 731-106-28276
412 761-205-9396
413 761-205-35846
414 761-208-39152
415 762-207-13635
416 766-1-25651
417 733-110-3086
418 762-1-37684
419 762-201-21918
420 762-210-19790
421 - 734-103-39039
422 763-1-3671
423 763-139-6128
424 764-1-14510
425 764-206-2362
428 738-102-4560
427 759-1-71906

428 759-1-107579
429 759-1-132556
430 759-1-150834
431 759-1-165664
432 759-205-6402
433 738-103-22054
434 759-207-13147
435 760-1-41871
436 760-1-61549
437 760-206-24458
438 760-208-9361
439 760-201-11784
440 760-202-21497
441 701-271-1012
442 701-203-6230
443 701-141-2384
444 702-1-32384
445 702-1-54265
446 702-204-1447
447 702-108-2455
448 735-1-25523
449 735-1-40858
450 713-1-3445
451 703-1-23017
452 734-71-184
453 703-203-5278
454 706-616-241
455 732-1-40801
456 732-1-57323
457 706-851-571
458 718-201-371
459 709-1-11698
460 709-1-52293
461 709-1-72447
462 709-1-86307
463 709-212-2236
464 709-218-4433
465 724-104-22763
466 721-1-6464
467 708-1-18768
468 713-224-73
469 710-1-20527
470 733-1-2135
471 728-201-5662
472 710-120-357
473 710-614-318
474 715-1-56557
475 715-1-83728
476 715-1-102233
477 715-1-117238
478 718-1-1003
479 754-1-7946
480 754-203-3991
481 711-132-351
482 716-1-32648
483 716-1-53205
484 716-215-3215
485 742-1-5253
486 719-514-150
487 748-1-17074
488 717-1-5544
489 717-1-40898
490 717-1-57298
491 717-265-37
492 713-194-5023
493 724-1-20332
494 749-1-9367
495 730-1-6163
496 719-1-10559
497 719-201-7759
498 719-202-1275
499 711-205-4677
500 727-1-11615

Clștlgătorllor care nu se prezintă 
la sucursalele sau filialele C.E.C. în 
termen de 30 de zile de ia data tra

501 727-1-40271
502 727-204-1734
503 725-1-5969
504 741-201-7023
505 741-212-3220
506 756-1-3704
507 718-519-369
508 750-206-414
5Q9 750-211-21988
510 745-1-3529
511 - 734-1-12863
512 _ 734-1-30291
513 740-1-16835
514 746-1-13800
515 736-1-10979
516 736-1-48764
517 736-1-66309
518 736-212-11275
519 736-279-1358
520 736-202-15628
521 736-340-12
522 741-1-18670
523 758-201-4147
524 758-1-8995
525 723-103-9983
526 743-1-34251
527 743-1-59737
528 743-1-76446
529 743-207-1619
530 743-209-14491
531 745-2-16189
532 747-1-13786
533 725-703-20
534 726-113-91
535 727-232-172
536 752-1-40140
537 752-201-4100
538 728-1-3802
539 753-1-7771
540 704-1-10329
541 739-1-13304
542 723-1-6613
543 731-103-8641
544 731-103-35388
545 731-111-4914
546 761-205-24742
547 761-208-21681
548 761-208-44737
549 762-207-20391
550 766-1-32539 .
551 762-1-23113
552 762-1-43010
553 762-210-3060
554 734-103-20209
555 _ 734-103-45500
556 763-1-16751
557 763-201-4538
558 764-1-21820
559 764-208-5513
560 759-1-30990
561 759-1-86637
562 759-1-117275
563 759-1-139598
564 759-1-156429
565 759-1-170319
566 764-202-5495
567 738-103-27931
568 760-1-20094
569 760-1-52041
570 760-206-8537
571 760-207-9532
572 760-209-8588
573 760-202-6852
574 765-1-14218

gerii II
numerar
mal puțin contribuția de 6 000 lei).

se vor plăti cîștlgurHe In 
(valoarea autoturismului,
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CJJV1NTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pa?, a TI-a)vilizație al întregii noastre țări. Aceasta constituie transpunerea în viată a principiilor marxiste potrivit cărora fiecare localitate trebuie să devină un puternic centru economic și social, în stare sâ asigure locuitorilor săi condiții optime de viată din toate punctele de vedere. în perspectivă, acest proces va continua astfel incit pînă in 1990 să ajungem probabil la 18—20 miliarde lei producție industrială minimă in fiecare județ. Numai în acest fel vom aplica in mod consecvent principiile marxiste. revoluționare, de organizare pe bare economico-socialp noi a societății românești.Programul subliniază în mod Just necesitatea continuării e- forturilor de dezvoltare econo- mico-socială a țării în ritm înalt, în vederea ajungerii la nivelul țărilor socialiste mai avansate, a apropierii României de țările dezvoltate din punct de vedere economic. Prevederile din directive și prognozele ne dau toată garanția înfăptuirii acestui obiectiv — care nu este legat numai de o dorință abstractă, ci constituie una din problemele fundamentale ale făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și creării bazei tehnico-materiale pentru trecerea spre comunism. Fără o economie puternică nu se pot concepe făurirea societății socialiste. realizarea principiilor repartiției socialiste, ridicarea nivelului de viață, nu se poate concepe trecerea spre comunism. Iată de ce problema a- propierii din punct de vedere economic de țările dezvoltate, a egalizării nivelului dezvoltării economice este o problemă principială de importanță hotărî- toare pentru mersul înainte al țării noastre spre comunism.Pornind de la aceste prevederi, programul are în vedere ca și în viitor repartiția venitului național pentru fondul de consum și fondul de dezvoltare, de acumulare, să asigure a- tît creșterea continuă a nivelului de trai al poporului, cî,t și realizarea unui ritm înalt de dezvoltare, reproducția lărgită, fără de care nu am putea realiza obiectivele ce ni le propunem. Faptul că în programul partidului se subliniază necesitatea unei juste repartiții, a alocării unei părți însemnate din venitul național pentru fondul de dezvoltare are o importanță principială. Practica, viața demonstrează că fără a aloca o parte însemnată din veni

tul național pentru fondul de dezvoltare nu se poate realiza nici progresul economico-social al țârii, nici creșterea nivelului de trai. Voi da un singur exemplu : a fost redusă ponderea fondului de dezvoltare la 17—18 la sută în 1954, mergîndu-se în acest ritm cam pînă în 1960. Cunoașteți cum s-a dezvoltat economia țării în perioada respectivă : practic, abia s-a putut realiza reproducția simplă; au dispărut și unele fonduri fixe pe care le aveam, iar ritmul mediu anual de creștere a fondului de consum a fost de circa 4,5 la sută. în perioada 1961—1965, cînd am alocat circa 25 la sută din venitul național pentru fondul de dezvoltare. am asigurat realizarea unora din obiectivele planului cincinal, dar la altele s-a renunțat din lipsă de mijloace. S-a renunțat inclusiv la realizarea programului de irigații și de dezvoltare a producției de îngrășăminte. Ritmul mediu anual de creștere a fondului de consum a fost in această perioadă de circa 5,3 la sută. In cincinalul 1966—1970, cînd am alocat circa 29—30 la sută din venitul național pentru dezvoltare, am asigurat realizarea unor capacități moderne, am pus de fapt bazele dezvoltării noi a industriei românești, pe baza tehnicii celei mai avansate, în această perioadă am asigurat, de asemenea, realizarea unor lucrări însemnate în domeniul agriculturii, dezvoltarea științei, învățămîntului; ritmul mediu anual de creștere a fondului de consum a fost în cincinalul 1966—1970 de circa 7 la sută. în actualul cincinal, 1971— 1975, cînd alocăm peste 33 la sută pentru fondul de dezvoltare, cunoașteți ce se înfăptuiește în țară în domeniul industriei, al economiei, al construcțiilor social-culturale. Ritmul mediu anual de creștere a fondului de consum este de circa 8 la sută. Iată raportul direct care există între alocarea unui procent important din venitul național pentru dezvoltare și asigurarea progresului general al țării, ridicarea nivelului de trai al poporului. în directivele actualului cincinal ne-am propus să creștem numărul oamenilor muncii ocupați în industrie și alte sectoare cu 400—500 de mii. Vom realiza însă o creștere de 1 300 000. Fondul de consum pe total va crește cu circa 46 la sută. Fără realizarea unui vast program de dezvoltare a industriei, agriculturii, transporturilor 

și celorlalte ramuri economice nu am fi putut realiza toate acestea. Subliniez aceasta, pentru că problema raportului dintre fondul de consum și fondul de dezvoltare este o problemă principială, hotărîtoare pentru făurirea socialismului și trecerea spre comunism.în program și în directive se acordă o atenție deosebită formării de cadre pentru toate sectoarele de activitate, perfecționării învățămîntului, apropierii lui de practică și integrării organice cu cercetarea și producția. Trebuie să asigurăm pentru toate sectoarele de activitate cadrele necesare, cu o înaltă pregătire din toate punctele de vedere, deoarece numai așa vom avea garanția înfăptuirii cu succes a prevederilor programului și directivelor pe care le-am dezbătut astăzi.în același timp, pornind de la faptul că societatea socialistă multilateral dezvoltată și comunismul nu pot fi realizate de- cît pe baza celor mai înalte cuceriri ale științei și culturii, în directive se acordă o atenție deosebită intensificării cercetării științifice, participării într-o măsură tot mai mare a cercetării la realizarea programului de dezvoltare a țării, la perfecționarea tehnologiei, la ridicarea nivelului calitativ și tehnic al întregii producții de bunuri materiale.O importanță deosebită au prevederile cu privire la creșterea eficienței economice, la ridicarea calității producției. De altfel, trebuie să avem în vedere că cincinalul viitor trebuie să asigure transformarea radicală, pe bază modernă, a întregii noastre industrii, ridicarea calitativă și tehnică a întregii activități economice. Aceasta este problema centrală a cincinalului viitor 1 De aceasta va depinde nu numai realizarea obiectivelor următorilor cinci ani, ci și asigurarea condițiilor pentru înfăptuirea cu succes a prognozei pînă în 1990 și — cum pe drept cuvînt s-a spus aici — și după 1990. Dacă nu vom realiza acest deziderat, industria noastră va rămîne în urmă și va fi greu, în condițiile revoluției tehnico- științifice contemporane, să mai recuperăm această rărnînere în urmă. Iată de ce programul și directivele atrag în mod serios atenția asupra acestei probleme și pun pe prim plan activitatea științifică, tehnologică, ridicarea nivelului calitativ și tehnic, creșterea eficienței întregii activități, ca sarcini fundamentale ale dezvoltării noastre viitoare.

în mod necesar, pornind de la orientările programului, directivele acordă o atenție deosebită măsurilor ce urmează a fi înfăptuite în cursul cincinalului viitor în vederea ridicării continue a bunăstării materiale și spirituale a întregului nostru popor. Pe lîngă sporirea veniturilor directe și îmbunătățirea condițiilor de locuit, o atenție deosebită se acordă creșterii ponderii cheltuielilor sociale în veniturile fiecărei familii, ceea ce va contribui la ridicarea nivelului de viață materială și spirituală al întregului popor.Hotărîrile recente ale Comitetului Central cu privire la mărirea retribuției, la realizarea unui raport mai bun între veniturile minime și maxime, așezarea retribuției pe principiile echității socialiste demonstrează cu putere faptul că, pe măsura înfăptuirii programului de dezvoltare a economiei naționale, se înfăptuiește neabătut politica partidului de a asigura oamenilor muncii, întregului popor, condiții de muncă tot mai bune, o viață tot mai îmbelșugată. A- ceasta constituie însăși esența politicii partidului, țelul suprem al societății socialiste pe care noi o edificăm, scopul întregii noastre activități.In același timp, directivele subliniază necesitatea dezvoltării continue a relațiilor economice internaționale, intensificării colaborării cu toate țările socialiste, participării active a României la înfăptuirea „Programului complex'1 în cadrul C.A.E.R.-ului — care să ducă la dezvoltarea puternică a fiecărei economii naționale, la creșterea potențialului economic al fiecărei țări socialiste și, totodată, la sporirea forței și prestigiului socialismului în lume. Directivele pun sarcini ‘•deosebite în privința dezvoltării mai accentuate a relațiilor cu țările în curs de dezvoltare, cu statele care acționează pentru propășirea lor economico- socială independentă, aceasta înscriindu-se ca un factor important în afirmarea unor relații noi, economice și politice, în lume, în lupta împotriva politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste. In mod corespunzător, în directive se subliniază necesitatea dezvoltării relațiilor cu toate statele lumii, inclusiv cu țările capitaliste dezvoltate, a participării active a României la diviziunea internațională a muncii, la schimbul mondial de valori materiale și spirituale. Un loc important se acordă dezvoltării cooperării în 

producție cu alte state, aceasta constituind un factor tot mai important în diversificarea și extinderea schimburilor economice, a colaborării internaționale a României.Se poate spune, deci, că directivele asigură măsurile necesare în vederea înfăptuirii in viață a prevederilor principale din programul partidului pentru cincinalul următor, iar prognozele dau o orientare de perspectivă pînă în 1990 — ele constituind o completare, de fapt o parte integrantă a programului pe care l-am dezbătut și adoptat astăzi ca'proiect.Stimați tovarăși,Atît programul cît și directivele urmează să fie supuse dezbaterii largi îA întregul partid, cu toți oamenii muncii, cu întregul popor. Pe baza discuțiilor ce vor avea loc în adunările generale de partid, în conferințele orășenești și județene și, în același timp, în adunările generale ale oamenilor muncii, ale cooperatorilor, ale tuturor categoriilor sociale, a- ceste documente urmează să fie definitivate și prezentate spre dezbatere și aprobare Congresului al XI-lea al partidului.Nu există nici o îndoială că dezbaterea largă a acestor documente și adoptarea lor de către Congresul partidului vor deschide o perspectivă minunată pentru întregul partid, pentru întregul popor, exercitînd o puternică influență asupra dezvoltării întregii societăți, unind și mai puternic eforturile întregului popor în ridicarea nivelului de civilizație al societății noastre socialiste, creînd condiții tot mai bune pentru edificarea comunismului în patria noastră.Stimați tovarăși,Plenara a hotărît convocarea Congresului al XI-lea al partidului la 25 noiembrie. Ea a stabilit, totodată, normele și criteriile de organizare a adunărilor de partid, a conferințelor șl a Congresului partidului.Pornind de la numărul membrilor de partid existent la 1 septembrie anul acesta, se poate aprecia că la Congres vor participa peste 2 460 membri de partid. Prin normele de reprezentare stabilite, prin criteriile a- probate, se asigură Congresului o structură corespunzătoare, participarea în cel mai înalt for al partidului a celor mai bune 

cadre de partid din toate sectoarele de activitate. Se va asigura ca delegații din rîndul clasei muncitoare, al țărănimii, al intelectualității, al comuniștilor care lucrează nemijlocit în producția de bunuri materiale să reprezinte ponderea hotărîtoare în totalul delegaților la Congres.Trebuie să facem totul pentru a asigura ca noile organe de partid ce vor fi alese să oglindească în mod cît mai corespunzător schimbările mari ce s-au produs în țara noastră, rolul important pe care îl are clasa muncitoare în toate domeniile de activitate, creșterea nivelului politic și ideologic al partidului, ridicarea nivelului de cunoștințe profesionale și tehnice ale întregului nostru popor.în același timp, pentru prima dată Comitetul Central a hotărît ca propunerile pentru viitorul Comitet Central să aibă în vedere o mai bună reprezentare a tuturor județelor țării, principalelor centre industriale și e- conomice în forul superior de conducere al partidului între congrese, în Comitetul Central. Prin aceasta se vor asigura o întărire și mai puternică a legăturilor Comitetului Central cu organizațiile de partid, o mai bună cunoaștere a preocupării și realităților de jos, o întărire a caracterului democratic al activității partidului. Totodată, a- ceasta va duce, fără îndoială, la creșterea mai puternica a spiritului de răspundere al tuturor organelor și organizațiilor noastre de partid.Este necesar să trecem de îndată la organizarea dezbaterii programului și directivelor cu întregul partid, cu întregul popor. Să pornim de la necesitatea ca perioada de pregătire a Congresului, perioada alegerii în partid a organelor conducătoare și a delegaților la Congres să constituie un prilej de analiză temeinică a muncii depuse de fiecare organizație de partid, de fiecare membru al partidului, de fiecare organism, de jos și pînă la Comitetul Central al partidului. Adunările și conferințele de partid, dezbaterea programului și a directivelor trebuie să ducă la ridicarea nivelului politico- ideologic, la întărirea organizatorică a partidului, la creșterea spiritului critic și autocritic, la dezvoltarea democrației de partid, la întărirea muncii și conducerii colective, la creșterea forței de acțiune și a rolului conducător al partidului în toate domeniile de activitate. Totodată trebuie să obținem o întărire 

șl mai puternică a disciplinei de partid, a răspunderii fiecărui comunist în îndeplinirea sarcinilor încredințate de partid în orice domeniu de activitate.Trebuie să pornim de la faptul că întărirea rolului de forță politică conducătoare al partidului înseamnă creșterea răspunderii fiecărui comunist, a fiecărui activist al partidului, a cadrelor conducătoare pentru înfăptuirea neabătută a liniei generale a partidului, a îndatoririlor ce le revin.întreaga desfășurare a adunărilor de partid, Congresul partidului trebuie să constituie o puternică manifestare a unității ideologice-politice, de luptă și de acțiune a partidului, a ho- tărîrii comuniștilor de a asigura, într-o strînsă și deplină unitate, înfăptuirea programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare spre comunism, de ridicare continuă a bunăstării materiale și spirituale, a gradului de civilizație al întregului nostru popor 1Trebuie să pornim de la faptul că nu- există îndatorire și răspundere mai mare pentru un comunist decît aceea de a servi partidul, de a servi poporul, cauza socialismului și comunismului în România 1 (Aplauze puternice).Fără nici o îndoială că întregul partid și întregul popor vor întîmpina a XXX-a aniversare a răsturnării dictaturii fasciste și Congresul al XI-lea cu noi și noi succese în toate domeniile de activitate. Avem deplina convingere că în această luptă uriașă vom obține, sub conducerea partidului, noi și noi succese, vom realiza prevederile actualului cincinal înainte de termen, vom asigura pregătirea în bune condiții a viitorului plan cincinal!Cu această convingere doresc să urez comuniștilor, organelor și organizațiilor de partid, tuturor oamenilor muncii succese tot mai mari în toate domeniile de activitate. Să facem totul ca hotărîrile, de importanță istorică, ale plenarei de astăzi să însemne un moment nou în întreaga activitate a partidului nostru ! Urez fiecăruia dintre membrii Comitetului Central, tuturor celor prezenți la această ședință comună succes în întreaga lor activitate și le adresez îndemnul de a face totul pentru a contribui la înfăptuirea hotă- rîrilor istorice care au fost a- doptate.Spor la muncă ! (Aplauze puternice, prelungite).Au realizat sarcinilepe primii patru ani ai cincinalului ÎN JUDEȚELE ILFOV Șl BUZĂU
' ' 1 ' 1 ț

S A ÎNCHEIAT RECOLTATUL

ÎNTREPRINDEREA 
MINIERĂ ANINA

REȘIȚA (Corespondentul 
„Scinteii44. Nicolae Cătană). — 
Recent, colectivul întreprinderii" 
miniere Anina — cel mai vechi 
bazin carbonifer din sudul Ba
natului — a realizat sarcinile 
de plan ce-i reveneau pe primii 
4 ani ai cincinalului. Astfel, 
pnn aplicarea in pract. ă a 
unui complex de măsuri tenni- 
co-organizatorice, sarcina de 
creștere a productivității mun
cii pe primul semestru al 
anului a fost depâș.iâ cu 
4.3 la sută, cheltuielile la 
mia de lei producțic-maiTă 
au fost reduse cu 12.9 lei 
si s-au dat peste prevederile de 
plan 2 363 tone cărbune spăi^t 
pentru cocs, 5 335 tone huilă 
mixtă, 2158 tone cărbune sor
tat. 1 280 tone argilă pentru 
produsele refractare necesare in 
siderurgie. Trebuie menționat 
faptul că. în acest mod. colec
tivul întreprinderii miniere A- 
nina a reușit să cistige un avans 
de încă 2 luni, ceea ce-i per
mite realizarea planului cinci
nal in 4 ani si Jumătate.

TROSTUl JUDETIAH 
Dl COKSTRUCIII DEVA

DEVA (Corespondentul ..Scân
teii". Sabin Ionescu). — In en
tuziasta inlrecc-re social.sta dn 
acest an jubiliar, toi mai muite 
colective de munca d n jude,ui 
Hunedoara raport avansuri 
Importante In Inâepl nirea cin
cinalului. Cele mai recente suc
cese in acest sens u obținut 
constructorii de la Trustul ju

dețean de construcții Deva, care 
au realizat de pe acum sarcinile 
de plan din primii patru ani ai 
cincinalului. Activitatea acestor 
oameni harnici se materializează 
in mai toate localitățile impor- 
t-mie ale județului in cele 9 292 
de apartamente construite si 
date in folosință in perioada ce 
a trecut de la începutul cinci
nalului și pină in prezent. Acest 
avans substanțial cișiigat in in- 
dephnirea inainte de termen a 
cincinalului s-a conturat mai 
al.-5 in acest an. cind pe șan
tierele trustului s-a înregistrat 
o productivitate a muncii su
perioara cu aproape 10 la 6ută 
față de nivelul anului 1973.

STATIA C.F.R. DRDBEIA 
TURNB-SEVERIN

DROBETA TURNU-SEVERIN 
(Corespondentul „Scinteii", Vir
gil lălaru). — Colectivul stației 
C.F.R. Drobeta Tumu-Severin 
intimpinâ cea de-a XXX-a ani
versare a eliberării patriei și 
Congresul al XI-lea al P.C.R. 
cu succese de prestigiu : preve
derile de plan pe cel de-al 4-lea 
an al cincinalului au fast reali
zate integral cu 5 luni -er 0 zile 
mai devreme. In lunile care au 
trpeut din acest an. perioada de 
slați >nar6 a vagoanelor, la ope
rațiile de incârcare-descâreare, 
s-a redus cu 4.4 la suta, față 
de anul 1971 ; de asemenea, re- 
Eularitatea circulației a crescut 
de la 99.65 la suta in 1971 la 
99.72 la sută in acest an : in 
prezent. p -te 80 la sută din o- 
pc rații le d - incărcarc-descăr- 
ca.-u- s? exeeutâ mecanizat. A- 
t te realizări vor permite co- 
I ciivului stației C.F.R. Drobeta 
Tumu-Severin să îndeplinească 
prevederile actualului cincinal 
— a>a cum s-a angajat — In 4

• ani și 4 lunL

Moment-cheie in fluxul producției Ia întreprinderea de țevi din Roman : este urmărit cu maximă încordare dru
mul unei noi șarje la laminorul de 16 toii. Secvența surprinsă reprezintă, bineînțeles, un singur crimpei, deosebit 
de grăitor insă pentru munca tenace și rodnică cc se desfășoară aici. Muncă încununată, in primul semestru, 
de un succes notabil : sarcinile de plan la principalii indicatori n-au fost numai îndeplinite, ci și depășite.

LA COMBINATUL SIDERURGIC HUNEDOARA

A 50 000-a tonă de oțel peste plan
DEVA (Corespondentul „Scinteii", 

Sabin Iohescu). Merc-u prezenți pe 
firmamentul marilor realizări ob
ținute in întrecerea desfășurată in 
cinstea celei de-a XXX-a aniver
sări a eliberării patriei și a Con
gresului al XI-lea al partidului, 
siderurgișlii hunedoreni raportea
ză și de această dată un strălucit 
succes : recent, oțelarii combinatu

lui hunedorean au elaborat peste 
sarcinile de plan ce le reveneau 
de la începutul anului și pină in 
prezent cea dc-a 50 000-a tonă de 
oțel. Cheia succesului constă in 
asigurarea unei depline ritmicități 
a activității de producție in limi
tele graficelor stabilite, care a dus 
la creșterea indicilor de utilizare 
a cuptoarelor, in așa fel incit, in 

luna iulie, de pildă, depășirea me
die a sarcinilor zilnice de plan s-a 
ridicat la peste 220 tone oțel. Re
marcabil este faptul că această 
producție suplimentară a fost ob
ținută in condițiile fabricării unor 
noi mărci de oțeluri, creșterii con
tinue a cantității de oțel de cali
tate superioară slab aliat și aliat

(Corespondentul „Scinteii*4, Ale
xandru Brad). — Oamenii mun
cii din agricultura județului Il
fov au încheiat, în ziua de 30 
iulie, recoltatul griului de pe 
întreaga suprafață de 137 000 hecta
re cultivată. In acest an. datorită 
măsurilor luate de biroul comite
tului județean de partid, recoltarea, 
eliberarea terenurilor, arăturile și 
însămintarea culturilor duble au 
fost organizate in condiții mai 
bune, fapt care a permis să fie 
reduse la maximum pierderile, să 
se asigure înmagazinarea. în bune 
condiții, a recoltei. în prezent, toa
te forțele 6int mobilizate la trans
portarea în bazele de recepție a 
cantităților de grîu ce trebuie li
vrate la fondul de stat. De aseme
nea, se fac eforturi deosebite pen
tru terminarea arăturilor pe în
treaga suprafață eliberată si în
cheierea însămintării in această 
săotămină a suprafeței planificate 
cu culturi duble.

In telegrama adresată cu acest 
prilej Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, de către Bi
roul Comitetului iudețean de partid 
și comitetul executiv al consiliu
lui popular județean, se spune :

Pe baza prețioaselor indicații 
date de conducerea partidului, per
sonal de dumneavoastră, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. munca 
de recoltare, eliberare a terenuri
lor. arături șl însămintarea culturi
lor duble a fost organizată in con
diții mai bune, fapt tare ne-a per
mis să folosim fiecare oră bună 
de lucru, să reducem la maximum 
pierderile $1 risipa, asigurind tot
odată înmagazinarea in bune con
diții a recoltei.

Vă "asigurăm, stimate tovarășe 
secretar general, că oamenii mun
cii din agricultura județului Ilfov, 
stimulați de noile măsuri pentru 
creșterea veniturilor lor. vor ac
ționa, in continuare, cu hărnicie și 
responsabilitate pentru a răspunde 
cu cinste sarcinii trasate de dum

neavoastră ca anul 1974 să fie un 
an record centru agricultură, cin
stind in felul acesta cele două eve
nimente istorice din viata poporu
lui nostru, cea de-a XXX-a ani
versare a eliberării României de 
sub dominația fascistă și Congre
sul al XI-lea al Partidului Comu
nist Român.

♦ *
Intr-o telegramă adresată Comi

tetului Central al Partidului Comu
nist Român, Biroul Comitetului ju
dețean de partid Buzău, comitetul 
executiv al consiliului popular ju
dețean raportează tovarășului 
Nicolae Ceaușescu că lucrătorii de 
pe ogoarele acestui județ au înche
iat campania de recoltare a păioa- 
selor.

Realizările pe care le raportăm 
astăzi — se spunfe in telegramă — 
sint rodul aplicării neabătute a pre
țioaselor indicații date de dum
neavoastră cu privire la înfăptui
rea exemplară a sarcinilor econo
mice din acest an, a muncii politi
ce și organizatorice desfășurate de 
organele și organizațiile de partid 
din unitățile agricole socialiste 
pentru întărirea responsabilității 
fiecărui muncitor agricol în vede
rea folosirii cît mai eficiente a fon
dului funciar, a puternicei baze ma
teriale de care dispune agricultura 
județului.

Folosim acest prilej pentru a ex
prima încă o dată, scumpe tovarășe 
secretar general, recunoștința fier
binte a oamenilor muncii din jude
țul Buzău pentru grija permanentă 
pe care conducerea partidului șl 
statului nostru o manifestă în sco
pul creșterii necontenite a venitu
rilor, prin majorarea retribuției, 
măsuri care au declanșat o puter
nică emulație în sporirea eforturilor 
tuturor, locuitorilor județului la 
realizarea mărețului program de 
dezvoltare și modernizare a econo
miei, la progresul său necontenit, 
in scopul sporirii contribuției noas
tre la edificarea societății socialis
te multilateral dezvoltate pe> pă- 
mîntul românesc.

(Agerpres)
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PAGINA 5i ovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a primit un mesaj din partea președintelui Republicii Costa Rica, Daniel Oduber Quiros

Excelcn(ci Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Vă mulțumesc. Excelență, în numele guvernului meu și al poporu

lui clin Malawi, pentru bunele urări ce ni le-ați transmis cu ocazia 
Zilei naționale a Republicii Malawi.

Personal, vă doresc, Excelență, multă sănătate, Iar guvernului și 
poporului român — urările mele de pace și prosperitate.

HASTINGS KAMUZU BANDA
Președintele pe viață al Republicii Malawi

Manifestări consatrate aniversării 
a 30 de ani de la eliberarea României 

de sub jugul fascist

Cronica zilei

/ socialiste
r> nmânia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit un câ’durns mesaj din 
partea Președintelui Republicii Cos
ta R’ra in oare mulțumește pen
tru trimiterea unei misiuni spe
ciale. condusă de tovarășul Vasî’e 
V leu. vicepreședinte al Consiliului 
d Slat a' Republic-/ Snc’aliste Româ
nia. pentru a-1 reprezenta pe șeful 
«latului român la festivitățile prile- 
ju te de preluarea funcției.

Mulțumind pentru mesajul care 
l-a fost înmînat cu acest prilej din 
par’ea președintelui Republicii Sci- 
cnl.ste Romania, jefui statului costa- 
r can a dat o înaltă apreciere rela- 
ti lor de prietenie si colaborare sta
bilite Intre cele două țări si guver
ne. ri-a exprimat încrederea că a- 
ceslea vor continua să se dezvolte, 
spre binele reciproc al celor două 
popoare, vor contribui la întărirea 
conlucrării fi înțelegerii intre po-

nnare. a Principiilor Independentei șl 
suveranității naționale, egalității In 
drepturi. neamestecului In treburile 
interne, respectului reciproc.

Președintele Daniel Oduber Quiros 
a evocat In mesaj importanta vizitei 
președintelui Nicolae Ceausescu in 
Costa Rica si a Tratatului de prie
tenie și cooperare și celorlalte do
cumente semnate cu acest prilej, a 
vizitei de răspuns a președintelui Fi- 
Eiicres, cxprlmindu-și convingerea 
că relațiile de prietenie dintre cele 
două popoare sc vor dezvolta in in
teresul reciproc, al cauzei generale 
a apropierii și înțelegerii între po
poare.

în încheiere, președinte’^ Daniel 
Oduber Quiros a transmis urări pen
tru bunăstare și prosperitatea po
porului român, pentru sănătatea și 
fericirea președintelui Republicii So
cialiste România.

MINISTRUL AFMIOR IXTtRNt Al ROMÂNIEI
VA IACI 0 VIZITĂ OFICIALĂ IN IRAN

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. George 
Mscovescu. va face o vizită oficială 
in Iran, la invitația ministrului afa

cerilor externe al acestei
Aii Khalatbari, intre 10 
gust a.c.

țări. Abbas 
și 14 au-

(Agerprcs)

Adunare festivă cu prilejul celei de-a 21-a
aniversări a Insurecției naționale cubaneze

J J

La clubul Rafinăriei ..Ploiești" a 
a'-ut loc marii după-amiază o adu
nare festivă consacrată celei de-a 
21-a aniversări a Insurecției națio
nale cubaneze.

La adunare au luat parte numeroși 
muncitori, ingineri si tehnicieni care 
lucrează in întreprinderile de pe 
platforma industrială Ploiești Sud. 
Au participat, de asemenea, membri 
ai Ambasadei Republicii Cuba la 
București.

Dună ce a arătat că oamenii mun
ci; din orașul Ploiești. întregul nos
tru popor și-au manifestat perma
nent solidaritatea internațională cu 
lupta revoluționară, antiimperialistâ 
a ponorului cubanez, salutind cu în
suflețire triumful revoluției cubane
ze. Dumitru Ionaș. secretar al Co
mitetului județean Prahova al P.C.R.. 
a snus in cuvintul său : Ponorul ro
mân dă o mare apreciere realizări
lor obținute? de oamenii muncii cu
banezi. sub conducerea partidului 
său comunist, in opera de construc
ție socialistă, activității pline de 
abnegație pentru apărarea cuceririlor 
revoluționare, a independentei și li
bertății patriei. întăririi continue a 
poziției Republicii Cuba pe plan in
ternational. Bunele legături existente 
intre România si Cuba, raporturile 
-ie prietenie și solidaritate si-au gă- 
s;t un nou si puternic impuls în con
vorbirile rodnice avute cu prilejul 
vizite: in Republica Cuba a tovară- 
s lui Nicolae Ceausescu si a vizitei 
făcute in România de tovarășul Fidel

Castro, vizită de care ne amintim cu 
plăcere, intrucit pe itinerarul ei s-a 
înscris si județul Prahova.

A luat apoi cuvintul Jesus Men- 
dizabal. însărcinat cu afaceri a.i. al 
Cubei la București, care a trecut in 
revistă succesele obținute de poporul 
tării sale sub conducerea partidului 
comunist, a guvernului revoluționar 
pe calea transformării economice și 
sociale a Cubei, in organizarea și 
dezvoltarea armonioasă a societății 
ne principii noi. in ridicarea conti
nuă a nivelului de trai al celor ce 
muncesc, a gradului de cultură și ci
vilizație.

Referindu-se apoi la relațiile ro- 
mâno-cubaneze, vorbitorul a arătat 
că o marc importanță pentru conti
nua lor adincire și extindere, pe cele 
mai diverse planuri, o au vizitele 
reciproce ale tovarășilor Nicolae 
Ceausescu si Fidel Castro, care au 
deschis noi căi pentru întărirea prie
teniei si colaborării dintre România 
si Cuba.

Pentru cubanezi, a spus vorbito
rul. numele orașului Ploiești este le
gat de zecile de instalații de forai 
românești care caută si extrag pe
trol din adincurile pămintului nos
tru, este legat de prezenta a zeci de 
tineri cubanezi care învață la liceul 
industrial și la institutul de petrol.

In încheiere a fost prezentat fil
mul documentar „Povestiri despre 
revoluție".

(Agerpres)

PROGRAMUL I

Teleșcoală.
* W,uO Film artistic : „Semnale-. 

Coproducție a studiourilor 
din R. D. Germană șl R. P. 
Polonă. Premieră TV.

11.30 Vetre folclorice : Comuna 
Runcu — județul Dîmbovița.

11.45 Legile țării — iegile noastre !
11.55 Pagini din Albumul dumi

nical.
16,00 — 17,00 Matineu de vacantă. 

Film serial : „Prietenii de pe 
vasul Constance-. Premieră 
pe țară. O producție a Ra- 
d. o te le vizi unii franceze.

17.30 Telex.
17.35 Steaua polară : BetonlșCi.
17.55 Scena. Emisiune de actuali

tate șl critică teatrală.
18.15 Cum vorbim.
18.30 Film serial pentru copil : 

„Năzdrăvanul Dennis".
18.55 Tragerea Pronoexpres.
10,03 Drumuri în istorie — Valurile 

Dunării.
19<5 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
2<i (W Teleobiectiv.
20 15 Luna culturii muzicale roma

nești — Omagiu celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberă
rii patriei. Cintece ale zilelor 
noastre — spectacol de balet 
TV pe muzica unor cunoscu
te cintece de mase.

10 70 Telecinemateca. Ciclul „Mari 
cineaști" — Juan Antonio 
Bardem. „Strada more" — 
producție a studiourilor cine
matografice spaniole.

fî,15 24 de ore.
PROGRAMUL H

20.00

20.25
20.45

n.n
21.20
11,53

Pagini de umor : Ce vrăji a 
mai făcut nevasta mea.
Din lirica universală.
Luna culturii muzicale româ- 
r.e$ti - Omagiu celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberă
rii patriei. Concert de muzică 
românească prezentat de Fi
larmonica din Cluj în «ala 
Palatului culturii din IașL

dină — 20,15, FEROVIAR — 8;
12.30; 16; iu.30, MELODIA — 9; 
12.30; 16; 19.30, GLORIA — 9;
12,15; 15,45; 19, GRADINA TITAN
— 20.15.
• Călărețul fără cap : LUMINA
— 9: 11.15; 13,30: 16; 18,15; 20,30.
• Cleopatra : FESTIVAL — 9,30; 
15; 19. la grădină — 20.
• Farsa tragică : DACIA — 9;
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Duel pe autostradă : EXCEL
SIOR — 9; 11,15: 13,30; 16; 10.15; 
2).30, FLAMURA — 9; 11; 15,45; 18;
20.15.
• Conspirația : FLAMURA — 13,15.
a Minai Viteazul : BUZEȘTI —
9; 14; 13, la grădină — 20.
• Șapte păcate : GRIVITA — 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30.
• Apașii : LIRA — 15,30; 18; 20.30, 
la grădină — 20,15, FLOREASCA
— 15.30; 18; 20,15.
• Clutty-Chitty, bang-bang : VIC
TORIA — 9,15; 12,30; 16; 19,15,
ARTA — 12; 15,30; 19, la grădină
— 20.15.
• Duelul : CENTRAL — 9.15; 11,30; 
13,45; 16: 18,15; 20,30.
• Cc drum să alegi : BUCEGI — 
lu; 13,15, la grădină — 20,15.
• Adam șl Eva in conflict : FE
RENTARI — 15.30; 13; 20,15.
• zăsedlu cu surprize : PACEA
— 16; 18; 20.
• Contesa Walcwska : UNIREA
— 15,45; 18. la grădină — 20,15.
• Țara lui Sannikov : COSMOS
— 15,30; 10; 20.15. FLACARA — 
15,30: 17,45: 20.
• Fiecăruia cc 1 se cuvine : DRU
MUL SAR11 — 15,3(1; 10; 20,15.
• Șah la rege : CRINGASI — 16;
13.15.
a Căluțul roib : COTROCENI — 
13.45; 16; 1B.15; 20,30.
• Joe Limonada : CIULEȘTI — 
15.30: 13; 20,15, GRADINA AU
RORA — 20.
a 50 000 de dolari recompensa : 
\OLGA — 9; 11,15; 13,30; 15.45;
13; 20. MIORIȚA — 9; 11,15; 13.30; 
13: 20,15. _ _
• Explozia : MIORIȚA — 15,4a.
• Pâcalâ : VIITORUL — 16; 19.
e La est de Java : POPULAR — 
15.30; 18; 20,15.
a Un comisar acuză : MOȘILOR
— 15,30; 18; 20.15. la grădină —

Telex. 
Universitatea TV.
Selecțlunl din emisiunile de 
divertisment.

cinema
. Tunurile <un Nave'.ne : PA-
TR7 A — 12 ’°: 16 • 19-<n- FAVO"
RfT _ 2 15- 12.30: 1«: 10.15. CASA 
imului- 10: 15.30: ’.o- gr A-

£,«.» - «',5- GRAD,'iA

MODERN -
v - 19 la grădină — 20.15. BL CI-
REȘT1 — 9; 12,30; 16; 16.30, la gră

a Cat Ballou : VITAN — 15.30; 
18; 20, la grădină — 20-15.
a De bună voie șl nesilit de ni
meni : MUNCA — 9; 11.15; 13.30:

a Inamicul public nr. 1 : TOMIS
— 9; 11.15: 13.30; 18; 20.15. la gra
dină — 20.S0.
• Ceața : TOMIS — 15.45.
a Valea : RAHOVA — 1«: 18: 20. 
a Frații Jderi : PROGRESUL —

Sun’s : ÎNFRĂȚIREA TNTRB 
POPOARE — 15.30; 18; 20.1».

teatre
a Teatrul Național București (sala 
mică) : Prizonierul din Manhattan
— 19.30.
a Teatrul satlric-muzical ..C. Tfi- 
:. jse" (grădina Boema) ; Un băiat 
de zahăr... ars ! — 20.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
română- : Țară bogatâ-n frumu
seți — 18,30.
a Circul de stat : Spectacol sus
ținut de Circul Mare din Moscova
— 19,30.

Excelenfei Sale Domnului MICHAEL IMRU
Pnm-ministru al Etiopiei

ADDIS ABEBA
Cu prilejul numirii In funcția de prim-mlnistru al Etiopiei, îmi este 

deosebit de plăcut să vâ adresez, Excelentă, cele mai cordiale felicitări, 
urări de sănătate și fericire personală, de succese in înalta funcție cu 
care ați fost învestit.

îmi exprim convingerea că bunele relații existente între România 
șl Etiopia se vor dezvolta în continuare, in interesul ambelor noastre 
popoare, al păcii și cooperării internaționale.

MANEA MĂNESCU
Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Primire la C. C. al P. C. R.
Marti. tovarășul Uie Verdcț, 

membru al Comitetului Executiv, 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului Central de Con
trol Muncitoresc al Activității Eco
nomice și Sociale, a primit delegația 
de activiști ai Partidului Comunist 
din Cuba, condusă do Jose Alvarez 
Perez, șef de secție la C.C. al P.C.C., 
care, la invitația C.C. al P.C.R., e-

fectueazft o vizită in schimb de ex
periență în țara noastră.

La convorbire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească, au participat Dumitru Turcu’ș, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
r! f.C.R., șl Lucian Drăguț, vice
președinte al Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale.

Sub auspiciile Direcției Generale 
a Arhivelor Stalului. marți s-au 
desfășurat, in București, lucrările 
■csiunil științifice „30 de ani de la 
eliberarea României de 6ub domi
nația fascistă". Cuvintul de deschi
dere a fost rostit de general-locote- 
nenț Grigorc Răduică, prlm-adjunct 
al ministrului de Interne, care a re
levat importanța covirșitoare n ac
tului istoric de la 23 August 1944 — 
moment crucial pentru destinele 
României contemporane.

Cele 17 comunicări prezentate — 
rod al cercetării documentelor din 
arhive — constituie o contribuție 
importantă la cunoașteren unor noi 
aspecte privind organizarea și în
făptuirea insurecției naționale anti
fasciste armate din august 1944, ro
lul și contribuția partidului comu
nist in pregătirea și conducerea ac
țiunilor de luptă ale maselor popu
lare și realizarea unității de acțiu
ne a tuturor forțelor patriotice an
tifasciste.

Participanțli la sesiune au vizitat, 
In încheiere, o expoziție documen
tară.

★

In cadrul manifestărilor consacra
te zilei de 23 August, la Anina a 
avut loc o intilnire a tinerilor mi
neri șl elevi cu vechi membri de 
partid.

Dialogul care a avut loc cu acest 
prilej a fost consacrat luptei patrio-

tice din munții Banatului. Inițiata 
cu mai bine de 3 decenii în urmă 
de partidul nostru, pentru elibera
rea patriei. Cu același prilej, la 
Moldova Nouă, Oravița și Ca
ransebeș au avut loc simpozioane șl ex
puneri In cadrul cărora a fost evl- 
d-nțlată semnificația zilei de 23 
August 1944 — piatră de hotar în 
istoria poporului român.

★

La biblioteca din Codlea a avut 
loc marți un recital de versuri pe 
tema „Insurecția națională anti
fascistă armată de la 23 August in 
lirica română". '

Manifestări dedicate apropiatei a- 
niversări a eliberării patriei de sub 
dominația fascistă au mai avut loc, 
de asemenea, la casele de cultură 
clin Rupea, Făgăraș și Săcele, pre
cum și la cluburile muncitorești ale 
întreprinderilor din Făgăraș, Zăr- 
nești și Rișnov.

★
în cea de-a treia zi a manifestă

rilor culturale „Cibinîum ’74" au 
fost vernisate expozițiile „Proces 
de înnoire in viața așezărilor urba
ne și rurale din județul Sibiu", „30 
de ani de cultură socialistă", „Con
tribuții medieșene”.

Programul a mai cuprins un co in
cert simfonic ți un spectacol cu 
piesa „A doua fată a medaliei", de 
I. D. Sirbu.

(Agerpres)

Ridicarea la nivel de ambasade a misiunilor economice 
ale României și liberiei de la București și Monrovia

Guvernul Republicii Socialiste 
România .și guvernul Liberiei, con- 
tinuind să pună in aplicare acor
durile convenite intre Excelenta Sa, 
președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
Excelența Sa, președintele Liberiei,

dr. William R. Tolbert jr, au ho- 
tărit să ridice statutul misiunilor e- 
conomice de la București și. res
pectiv, Monrovia la nivel de am
basadă și să facă schimb de amba
sadori rezidenți in viitorul apropiat.

(Agerpres)

Semnarea unor acorduri 
între România și Kuweit

Marti după-amiază. Ion Pătan, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior si coope
rării economice internaționale, și 
Khalid Al Adassani, ministrul co
merțului și industriei din Kuweit, au 
semnat Acordul comercial si Acor
dul de cooperare economică si teh
nică intre guvernele Republicii So
cialiste România și statului Kuweit.

Potrivit documentelor semnate, cele 
âouă părți vor promova și dezvolta

schimburile comerciale pe baza ega
lității In drepturi și avantajului re
ciproc, vor contribui la realizarea si 
dezvoltarea in cele două țări a unor 
proiecte in domeniile industriei chi
mice si petroliere, construcțiilor in
dustriale si civile, turismului, indus
triei materialelor de construcții. 
România va livra mașini, echipa
mente industriale, studii și proiecte, 
va acorda asistentă tehnică.

(Agerpres)
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Televizarea în direct 
a întîlnirii de tenis 
ROMÂNIA - ITALIA

Redacția de actualități a Televi
ziunii române ne informează că va 
transmite in direct de la Mes
tre— Veneția jocurile din cadrul in-’ 
tilnirii de tenis România—Italia, fi
nală a grupei europene A din 
„Cupa Davis".

Programul transmisiilor va fi 
următorul : vineri, 2 august, de la 
ora 13, primele jocuri de simplu ; 
sâmbătă, 3 august, de la ora 15, 
meciul de dublu : duminică, 4 au
gust. de la ora 13, ultimele jocuri 
de simplu.

Primele meciuri de fotbal 
pe micul ecran

Odată1 cu Începerea campionatului 
național de fotbal, ediția 1974—1975, se 
va relua televizarea unei partide 
din cadrul fiecărei etape. Primul 
meci televizat al campionatului va 
fi F.C. Galați — C.F.R. Cluj (sim- 
bâtă, 10 august, de la ora 17). Din 
a doua etapă se va transmite 
Steaua — Universitatea Cluj (simbă- 
tă, 17 august, de la ora 17). Va 
urma televizarea unei părți din cu
plajul Sportul studențesc.. — Univer
sitatea Craiova și Dinamo — Steaua 
(25 august); F.C. Constanța — U.T.A. 
(28 august); Sportul studențesc — 
Jiul (1 septembrie).

AUTOMOBILISM: 2-4 august

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
LupteTenis de masă

în „Sala sporturilor" din Goppin
gen (R. F. Germania) se desfășoară 
in prezent campionatele europene de 
tenis de masă pentru juniori. La ca
tegoria juniori mici, in semifinalele 
competiției feminine, selecționata 
României a învins cu 3—2 formația 
R. F. Germania.

Șah

In runda a 12-a a turneului inter
național masculin de șah de la Lu
blin, marele maestru sovietic Mihail 
Tal l-a invins pe Liebert, iar ma
estrul român Mihai Șubă a remizat 
cu polonezul Pytel.

In clasament continuă să conducă 
fostul campion mondial Mihail Tal 
(U.R.S.S.) cu 10.5 puncte, urmat de 
Prybl (Cehoslovacia) — 7,5 puncte, 
Șubă (România), Anikaev, Georgadze 
(ambii U.R.S.S.), Pytel, Adamski 
(ambii Polonia) — cu cite 6,5 punc
te etc.

★
Turneul internațional feminin de 

șah de Ja Szentes (Ungaria) a con
tinuat, cu disputarea partidelor din 
runda a 9-a. Maestra româncă Eli- 
sabeta Polihroniade a ciștigat parti
da susținută cu șahista maghiară 
Porubski.

Lidera clasamentului continuă să 
fie Lemaciko (Bulgaria) — 8 puncte. 
Elisabeta Polihroniade ocupă locul 
șase, cu 5,5 puncte.

★
Finala turneului pretendenților la 

titlul mondial masculin de șah 
va incepe, la 15 septembrie, la 
Moscova și va opune pe ma
rii maeștri sovietici Anatoli Kar
pov și Viktor Korcinoi. Con
form regulamentului, meciul cuprin
de 24 de partide, învingător fiind de
clarat jucătorul care va ciștiga pri
mul cinci partide. Ca arbitru prin- 
cinal a fost desemnat marele maestru 
belgian O'Kelly. Ciștigătorul meciu
lui ii va întilni, anul viitor, pe de
ținătorul titlului mondial, marele 
maestru american Robert Fischer.

In localitatea suedeză Haparanda 
au început întrecerile campionatelor 
europene de lupte libere rezervate 
juniorilor.

In primul meci, la categoria 74 kg. 
reprezentantul României, Tiberiu 
Seregely, l-a întllnit pe suedezul 
Fahlqvist, în fața căruia a obtinut o 
aplaudată victorie, prin tuș, in mi
nutul 6.

Atletism

La Hanovra au luat sfirșit între
cerile campionatelor de atletism ale 
R. F. Germania.

In ultima zi de concurs, Ralf 
Reichenbach a cîșilgat proba de a- 
runcare a greutății cu rezultatul de 
20,15 m, Hans Baumgartner s-a cla
sat pe primul loc in proba de sări
tură in lungime cu performanța de 
8,00 m. iar Rita Wilden a fost cro
nometrată in cursa feminină de 
400 m cu timpul de 52”06/100.

Tenis

La Donețk a luat sfirșit marți in- 
tilnirea de tenis dintre echipele 
U.R.S.S. și Cehoslovaciei contind 
pentru „Cupa Davis" (finala grupei 
europene B). Tenismanii sovietici 
au obtinut victoria cu scorul de 3—2. 
în ultimul meci, Kakulia (U.R.S.S.) 
l-a invins cu 6—3, 4—6, 6—4, 2—6, 
6—4 pe cehoslovacul Pala. In urma 
acestei victorii, echipa U.R.S.S. s-a 
calificat in semifinala „Cupei Davis", 
urmind să' inlilnească selecționata 
Indiei, ciștigătoarea zonei de est. 
(Asia — Australia).

W
S-au încheiat intllnirile contind 

pentru preliminariile competiției in
ternaționale de tenis (echipe de ti
neret) „Cupa Galea". Pentru turneul 
final, programat la începutul lunii 
august la Vichy, s-au calificat for
mațiile U.R.S.S., Ungariei, Spaniei și 
Cehoslovaciei,

„Raliul Dunării44 in
Cel de-al 10-lea „Raliu al Dunării" 

— contind in campionatul european 
de raliuri al F.l.A. — se va desfă
șura săptămina aceasta, în organi
zarea Automobil Clubului Român, pe 
un traseu de circa 1 600 km. înscris 
intr-o zonă cu caracter muntos. La 
competiție s-au înscris 56 de echi
paje diii Anglia. Austria, Bulgaria, 
R.F. Germania. Polonia. Spania, Un
garia si România. Dintre automobi- 
listii de peste hotare ce și-au anuntat 
prezența amintim pe vest-germanii 
Walter Rohrl-Ioachim Berger, ma
ghiarii Ferjancz Attila-Zsembery 
Jeno, austriecii Klaus Russling-Gun- 
ther Bdhs, polonezii Maciel Stawo- 
wiak-Jan Czyzyk. Startul se va da 
la 2 august (ora 16). Ia Poiana Bra
sov. In continuare, concurentii ur
mează să parcurgă, fără oprire, ur
mătorul itinerar : Brașov, Covasna, 
Săcele, Predeal, Joița, Cheia, Moeciu, 
Rucăr, Cimpulung Muscel, Curtea de 
Argeș. Sălătruc. Ciineni, Sadu, 
Curmătura. Gura Riului. Săliște, Do
bra, Sebeș, Geoagiu, Almașu Mare,

organizarea A.C.R.
Bucium, Sloboda, Buru, Măguri-Ră- 
cătău, Cimpeni, Tomești, Petroșani, 
Bumbești-Jiu, Novaci, Voineasa, 
Curtea de Argeș, Cimpulung Muscel, 
Brașov, Poiana Brașov. Sosirea pri
mului concurent la capătul cursei — 
la 4 august, ora 0,46. în dimineața 
zilei respective, de la ora 7.30 va 
avea loc ultima probă specială.

După ce a făcut o primă jcounoaș- - 
tere a traseului. Petre Vezeanu, 
component alături de Eugen Io- 
nescu-Crlstea al unuia dintre echipa
jele noastre fruntașe, ne spunea ieri 
că -întrecerea va fi foarte dificilă 
(prin profil, starea drumului, media 
orară etc.), dar că tocmai prin aceas
ta automobiliștii șl mașinile lor iși 
vor putea testa cu adevărat abilita
tea și rezistența. Fără îndoială, in 
stabilirea clasamentului vor conta și 
cele 12 probe speciale.

Este de remarcat că la această e- 
dlfie jubiliară a ..Raliului Dunării" 
numeroase echipaje romanești vor 
concura pe automobile „Dacia 1300“.

BASCHET : „Cupa Mării Negre"
Marti seara, în sala sporturilor din 

Constanta s-a încheiat cea de-a XV-a 
ediție a competiției internaționale 
feminine de baschet pentru „Cupa 
Mării Negre". Echipa Bulgariei a in
vins cu scorul de 65—62 (43—30) se
lecționata Poloniei, iar echipa tării 
noastre a dispus cu scorul de 79—44 
(38—25) de formația R. D. Germane.

Clasamentul final : 1. Bulgaria 5 
puncte ; 2. România 5 puncte ; 3. 
Polonia 5 puncte ; 4. R. D. Germană 
3 puncte. Primele trei echipe care 
au realizat in clasament același 
punctaj au fost departajate prin co- 
saverajul obținut in partidele di
recte.

Marți după-amiază, tovarășul Ml< 
hai Dalea, președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R., a primit pa to
varășul Carlos Elvira Gonzales, re
prezentant al Comisiilor muncitorești 
din Spania, care, la Invitația Consi
liului Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, a efectuat 
o vizită In tara noastră. In fruntea 
unoi delegații.

Cu acest prilej, a fost efectuat, în
tr-o atmosferă caldă, prietenească 
un schimb de păreri cu privire la 
activitatea si preocupările celor două 
organizații sindicale, exprlmlndu-sf 
dorința reciprocă de dezvoltare a re
lațiilor de prietenie șl cooperare In
tre sindicatele din România si Co
misiile muncitorești din Spania, in 
sntritul solidarității muncitorești In
ternaționaliste.

★
Marti a părăsit Capitala o delega

ție economică guvernamentală con
dusă de Bujor Almășan, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei, care 
va participa la Tlrgul international 
de laĂDamasc. A fost de fată Muhsem 
Sayadl, Însărcinatul cu afaceri ad- 
interlm al Republicii Arabe Siriene.

★
Delegația Consiliului egiptean al 

păcii, formată din Khaled Mohi el 
Din. secretar general al consiliului, 
și Hussein Fahmy, membru al se
cretariatului consiliului, redactor-șef 
al ziarului „Al Akhbar", care ne-a 
vizitat țara la invitația Comitetului 
Național pentru Apărarea Păcii, a 
părăsit, marți dimineața, Capitala. 
La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de Stelian 
Ionescu, vicepreședinte al C.N.A.P., 
de membri ai comitetului. Au fost 
prezentl reprezentanți ai Ambasadei 
R. A. Egipt la București.

★
Activiști de Cruce Roșie din Româ

nia și din 12 țări ale Europei șl 
Africii și-au petrecut, timp de două 
sâptămini, o plăcută vacanță, orga
nizată pentru ei la Năvodari de 
Consiliul Național al Societății de 
Cruce Roșie din Republica Socialistă 
România. Cu prilejul prezentei in 
țara noastră, oaspeții — tineri din 
Anglia, Bulgaria, Finlanda, Franța, 
Republica Democrată Germană, Re
publica Federală Germania, Iugosla
via, Polonia, Tunisia, Turcia, Suedia 
si Ungaria —au putut lua cunoștință 
de realizările poporului român, da 
idealurile nobile de pace și prie
tenie ale tineretului din Republica 
Socialistă România.

★
Ieri, 30 iulie, s-a inaugurat la Sla

tina săptămina cooperației de con
sum din R. P. Ungară, manifestare 
aflată la cea de-a treia ediție. Cu 
acest prilej, la rupermagazinul 
„Oltul" din localitate s-a deschis o 
expoziție cu vînzare care ilustrează 
— prin mărfuri, grafice $1 panouri — 
dezvoltarea și diversificarea produc
ției mărfurilor desfăcute prin co
merțul cooperatist din țara vecină 
și prietenă. La festivitatea de des
chidere au fost prezenți reprezen
tanți ai organelor locale de partid 
și de stat, ai celor două organizații 
cooperatiste din România și R. P. Un
gară, ai Ministerului Comerțului Ex
terior din cele două țări, invitați.

Manifestările care au loc cu acest 
prilej constituie un schimb de ex
periență ce va continua in perioada 
12—20 august in R. P. Ungară, cind 
va avea loc o acțiune asemănătoare 
prilejuită de săptămina cooperației 
de icocisum din- Republica Socialista 
România.

★
La invitația Consiliului National 

al Femeilor, marți după-amiază a 
sosit in Capitală o delegație a fe
meilor din Republica Arabă Egipt, 
condusă de Aicha Rateb, ministrul 
afacerilor sociale.

Delegația a fost întîmpinată la so
sire de membre ale C.N.F.

A fost prezent Osman Assal, am
basadorul Republicii Arabe Egipt La 
București.

★
Continuind o acțiune Inițiată cu 

clțiva ani in urmă, Muzeul de artă 
al Republicii Socialiste România a 
prezentat marți seara pe pictorul ți 
graficianul Ștefan Popescu, persona
litate marcantă a plasticii românești, 
în cadrul simpozionului-evocare, ar
tiști plastici, colecționari de artă ți 
muzeografi au vorbit despre viata 
și activitatea acestui strălucit expo
nent al peisagisticii românești, dese
nator de frunte, gravor iscusit.

Expunerile, însoțite de prezentarea 
unor fotografii documentare, au fost 
urmărite cu mare interes de asis
tentă.

. (Agerpres)

Inflația tinde spre niveluri-record
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Administrația 
asigurărilor de stat 

anunță :
La tragerea de amortizare a 

asigurărilor mixte de viată pen
tru luna iulie 1974 au ieșit ur-

G.M.B. ; 8) S.V.H.

mătoarele opt combinații de u-
tere :

1) X.N.J.; 2) Z.Z.M. |
J.C.P. î 4) K.N.X. | 5)
H.A.J. : 6) L.H.H. ; 7)

Toți asigurați! cărora le-au 
ieșit una sau mai multe din a- 
ceste combinații de litere În
scrise in polițele lor urmează 
să se adreseze unităților ADAS 
Dentru a li se stabili drepturile 
cuvenite.

i Pentru a participa și la urmă- 
i toarele trageri lunare este ne- 
1 cesar ca aslguratil să achite 
l primele de asigurare la terme- 
’ nele stabilite.
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vremea
Ieri in tară : Vremea «-a menți

nut frumoasă șl călduroasă. Cerul 
a fost mai mult senin. Vintul a su
flat slab, pină la potrivit. Tempera
tura aerului la ora 14 oscila Intre 23 
de grade la Joseni și Mangalia și 33 
de grade la Drobeta Turnu-Severin. 
In București : Vremea s-a menținut 
frumoasă și călduroasa, cu cerul se
nin. Vintul a suflat in general slab. 
Temperatura maximă a fost de 33 
de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
1, 2 și 3 august. în tară : Vremea se 
menține călduroasă, îndeosebi in su
dul tării. Cerul va fi variabil, cu 
innorări mai accentuate in nord, 
unde vor cădea ploi slabe locale. 
Vint slab, pină la potrivit. Tempera
turile minime vor fi cuprinse intre 
10 și 20 de grade, iar maximele in
tre 23 și 35 de grade, izolat mai ri
dicate in prima zi. în București : 
Vremea se menține călduroasă și în 
general frumoasă, cu cerul variabil. 
Vint slab, pină la potrivit. Tempe
ratura ee menține ridicată.

„Pentru populația S.U.A., surpriza 
este dintre cele mai neplăcute : un 
ritm al inflației care se exprimă 
printr-un număr compus din două 
cifre, situație profund neliniștitoare, 
ce evocă, în rindurile multor ame
ricani, spirala vertiginoasă a prețu
rilor in proporții caracteristice pină 
acum unor țări din afara continen
tului.

Deși inflația in S.U.A. nu a atins 
încă un stadiu deosebit de acut, ea 
este de natură să dea nașterp unei 
serioase îngrijorări. La 1 februarie 
a.c. prețurile din S.U.A. erau cu 10 
la sută mai mari față de 1 februarie 
ânul precedent, iar in cursul lunii 
respective atinseseră o creștere de 
chiar 16 la sută. In prezent, ritmul 
inflației in Statele Unite depășește 
ritmul înregistrat in 18 alte țări, evo
luție care, prin gravitatea sa. este 
considerată de economistul Otto 
Eckstein ca un „fapt de proporții 
istorice".

Creșterea globală a preturilor duce, 
implicit, la scăderea nivelului de trai, 
în februarie lucrătorul american a 
achiziționat cu 4,5 la sută mai puține 
bunuri și servicii decit cu un an in 
urmă. Bineînțeles, cel mai greu 
lovite sint păturile sărace. Astfel, in 
cursul anului trecut, preturile la ali
mente au înregistrat sporuri specta
culoase de 20 la sută, creșterile cele 
mai însemnate fiind constatate in 
special la alimentele de bază. In a- 
ceste condiții nu este deloc intimplă- 
tor că inflația a devenit o problemă 
politică explozivă : un recent sondaj 
de opinie al Institutului Gallup dez
văluie că alegătorii sint tot mai 
preocupați de preturile in continuă 
creștere.

Ceea ce se petrece în S.U.A. este 
doar manifestarea locală a unei ma
ladii virulente pe scară mondială. Ca 
una din acele boli misterioase care 
năpăstuia Evul Mediu, inflația nu 
cunoaște astăzi frontiere, infestind 
aproape toate țările occidentale, iar 
consecințele spiralei preturilor sint 
departe de a se mărgini doar la do
meniul economic : ele includ o ascu
țire a frămintărilop sociale și o răs
turnare puternică a valorilor. In mă
sura in care cei care se îmbogățesc 
de pe urma inflației sint speculanții, 
in timp ce micii depunători se văd 
drastic penalizați.

Situația este și mai alarmantă prin

faptul că nimeni nu știe precis ce 
trebuie întreprins pentru a infrina 
inflația. Chiar și experții nu mai sint 
imuni in fața disperării. John Dunlop, 
președintele Consiliului pentru costul 
vieții din S.U.A., declară : „Nu cred 
că există astăzi cineva care să cu
noască mijloacele de a pune sub 
control inflația".

Această teamă nu este lipsită de 
justificare : intr-adevăr, actuala in
flație nu se compară cu nimic din- 
ceea ce se cunoștea anterior. In ul
timul an, prețurile In Europa occi
dentală au crescut cu 10 la sută. Ja-

RĂSFOIND

PRESA STRĂINĂ

ponia, care era considerată „țara mi
racolului economic neîntrerupt", a 
cunoscut o creștere a preturilor bu
nurilor de larg consum de 23 Ia sută, 
rata inflaționistă cea mai ridicată de 
cind această Iară a ieșit din condi
ția sa de izolare feudală. Chiar și 
conservatoarea Elveție, considerată 
multă vreme ca un veritabil bastion 
al prudenței financiare, a înregistrat 
o rată anuală a inflației de aproape 
12 la sută.

Pină acum, virusul inflației s-a do
vedit refractar la toate încercările de 
tratament. S.U.A., ca și majoritatea 
țărilor vest-europene și Japonia, au 
recurs — ce-i drept, fără prea multă 
tragere de inimă — la diferite forme 
de control al preturilor șl salariilor, 
modificări in sistemul impunerilor, 
sporirea ratei de scont ; nici una din 
aceste măsuri nu s-a dovedit Insă 
eficientă. .

Se consideră că cea mai mare parte 
a creșterii prețurilor la alimente, in 
ultimii doi ani, se datorește condi
țiilor atmosferice nefavorabile. O se
rie de recolte dezastruoase în 1972 
au dus la o serioasă criză de cereale, 
soia, nutrețuri pentru animale etc. 
Penuria de. combustibil a determinat, 
după cum se știe, sporirea de patru 
ori in ultimele citeva luni a prețu-

lui țițeiului, ceea ce Înseamnă o notă 
de plată suplimentară pentru anul 
acesta dew cel puțin 40 miliarde de 
dolari. Dincolo de acești factori, mai 
mult sau mai puțin temporari, infla
ția se datorează insă, de cele mai 
multe ori, unei politici economice 
inconsistente, șovăielnice și prost 
orientate. (N.R. — despre cauzele 
adinei, legate intim $i nemijlocit de 
natura orinduirii capitaliste, ca ji 
despre efectele dezastruoase aie 
uriașelor cheltuieli militare și cursei 
înarmărilor, costul bazelor etc., re
vista nu amintește nimic).

Ca urmare, febra inflaționistă este 
continuu alimentată. Investitorii iși 
pierd Încrederea in valoarea hirtiei- 
monedă și se grăbesc să scape de do
larii, lirele, francii și yenii pe care-1 
posedă, prin achiziționarea de bu
nuri cu o valoare mai tangibilă : pă- 
mint, obiecte de artă, antichități, me
tale prețioase. Efectul cel mai spec
taculos a fost creșterea incredibilă a 
prețului aurului. Desigur, acest lucru, 
ca și creșterea valorii tablourilor sau 
bijuteriilor, nu-i preocupă prea mult 
pe consumatorii de rind. In 6chimb 
creșterea prețului mărfurilor coti
diene a lovit puternic populația. In 
căutarea de valori tangibile, investi
torii s-au dedat la speculații neinfri- 
nate in ceea ce privește cerealele, 
zahărul, cartofii, cuprul, cheresteaua, 
contribuind la declanșarea unei spi
rale demențiale a prețurilor acestor 
bunuri și altor produse de bază. Sta
tisticile arată că indicele prețurilor 
la 17 mărfuri de bază a crescut de 
la 509 jn toamna anului 1971 la 1 422 
in martie a.c. 1

în fata acestei situații, unii econo
miști, descurajați, afirmă că cea mai 
bună metodă de a Înfrunta inflația 
este de a o... accepta ca un factor 
permanent și de a întreprinde mă
suri de ajustare pentru a se anes
tezia durerea. Firește, aceasta este o 
soluție a disperării. O asemenea cale 
înseamnă a considera ca acceptabilă 
o rată anuală a inflației de 6 la sută 
pe an, in timp ce rata reală tinde 
să se ridice la 8—10 la sută sau 
chiar mai mult. Și totuși nu se poa
te renunța la lupta împotriva infla
ției. O inflație prelungită reprezintă 
un eșec, iar eșecul generează insta
bilitate si neîncredere" — se arată in 
Încheierea articolului.
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GENEVA Acord la conferința Ministrul afacerilor externe NOTE

tripartită in problema cipriotă al României a sosit la Phenian
C.rXFVA 30 (Aocrpres). — Mărfi seara s-au încheiat 

lucrările primei etape a conferinței tripartite asupra 
< ipruluL desfășurată la Geneva. Participanțil Ia con
ferință — miniștrii de externe ai celor trei state ga
rante ale acordului din 1960 asupra Ciprului (Marea

Britanic. Grecia șl Turcia) — James Callaghan. Ghcor- 
ghios Mavros șl Turan Gfines — au semnat, la ora 
21.06 GMT. acordul tripartit.

il-a ora închiderii primei edifU textul acordului nu fu- 
iese transmis dc agcnfiile de presd).

Un prim pas pe calea normalizării

PHENIAN 30 (Agerpres). — Geor
ge Macovescu, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, a sosit la Phenian, intr-o 
vizită oficială de prietenie, la invi
tația lui HA Dam. v icepremier al 
Consiliului Administrații’, ministrul 
afacerilor externe al R.P.D. Coreene.

La sosire, pe aeroportul Su Nan, 
erau prezenți vicepremierul Hă

Dam, ministrul comerțului exterior, 
ministrul relațiilor economice, 
persoane oficiale, precum șl 
misiunilor diplomatice «creditați la 
Phenian.

Au fost prezențl, de asemenea, 
ambasadorul României la Phenian, 
Dumitru Popa, și membri al amba
sadei române din Phenian.

Sint necesare noi eforturi pentru ca suveranitatea Ciprului sâ ~ ■
Sâ fie create toate condițiile in vederea reinstaurârii guvernului legal al republicii,

redevină o realitate

in frunte cu președintele Makarios

bonn Președintele Walter Scheel a primit
pe ambasadorul României

ara noastră 
ari dc cercu- 
publice țjm ■

la 
ca 

■rilor garan 
ițion; ’ 
i premii _ ____
de natură să ducă 

crea unui focar de ostilități 
â ta proporții, primej- 
atit in zonă, cit și in

iervenit la 
a Geneva, 
ire poartă 
ite ale a- 

le privitoare la 
a căror

cunoscute poziția fermă 
pe care România, țară 

rect interesată in curma- 
i de confruntare din Ci
tat-o din-primul moment 
cu evenimentele grave 

? această insulă, puter- 
r»i?a dezaprobare a loviturii de stat 
organizate de către forțe militare 
s-răine. solidaritatea activă și spriji
nul hotărit fată de regimul constitu
te ■'nai al acestei țări, față de dreptu
rile suverane ale poporului cipriot. 
Chiar în ziarul nostru de ieri am pu- 
blicat Mesajul pe care președintele 
Nicolae Ceaușescu l-a adresat sesiu
nii de la Cairo a Organizației 
de solidaritate cu popoarele afro- 
asiatice și în care, exprimindu-se 
poziția țârii noastre, se reamin
ti ște că guvernul și poporul ro
ma r „și-au manifestat de la început 
sprijinul față de guvernul legal al 
Republicii Cipru. condus de pre
ședintele Makarios, față de dreptul 
Toporului cipriot de a trăi liber și 
independent, de a-si hotărî singur 
destinele".

Si in aceste împrejurări ca si în 
alte situații similare cind pacea lu-

mii era periclitată. România socialis
tă. conducătorul partidului si stalu
lui nostru au adresat chemarea stă
ruitoare de soluționare a probleme
lor deschise pe cale politică, la 
masa tratativelor, pornind de la in
ters si le vitele ale poporului cînrict. 
de la imperativul asigurării păcii in 
zona și întăririi cursului spre des
tindere «i securitate in Europa si in 
lume. Mesajul adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. ca și declarația 
anterioară a guvernului român au 
ilustrat, cu toata tăria, sentimentele 
de sinceră prietenie ale poporului 
nostru fată de poporul cipriot, gri ia 
profundă pentru soarta păcii. inscri- 
indu-se ca o remarcabilă contribuție 
pozitivă la solutionarea conflictului.

In vederea atingerii acestui țel. a- 
cordul survenit la Geneva poate fi 
apreciat ca un prim pas pe calea 
normalizării depline a situației. în
sănătoșirii climatului politic in zonă. 
Se confirmă astfel. încă o dată, câ 
rezolvarea oricărei situații conflic- 
tuale nu poate fi realizată De calea 
armelor, prin forța armată, ci numai 
dc calea politică, prin metoda tra
tativelor. urmărindu-se instaurarea 
intre state a unor raporturi de în
credere si bună vecinătate. în așa 
fel incit popoarele respective 
poată îndrepta eforturile spre 
voltarea economică si socială, 
făurirea unei vieți prospere — 
tie pe care România s-a situat .. . _ 
situează in modul cel mai statornic.

Salutind încheierea acestui prim 
acord. țara noastră își expri
mă speranța că Îndeplinirea în
tocmai de către toate părțile 
implicate a prevederilor sale

reducerea tensiunii și reve-

a Consiliului de Securitate
NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). 

— Reuniunea de luni seara a Con
siliului de Securitate al O.N.U.. con
sacrată examinării problemelor pri
vind actuala situație din Cipru, a 
prilejuit o expunere a secretarului 
g ineral al O.N.U.. Kurt Waldheim, 
asuDra situației din insulă, inclusiv 
asupra unor aspecte ale raporturilor 
dintre forțele O.N.U. din Ciprd și 
comandamentul militar turc de pe 
teritoriul cipriot

In cadrul aceleiași reuniuni a fost 
avansat sore examinare Consiliului 
de Securitate un proiect de rezolu
ție sovietic in problema reglemen- 
târii ne cale politică a situației din 
Cipru.

După aceasta. Consiliul de Secu
ritate si-a aminat. la ora 20.45 GMT. 
lucrările in vederea desfășurării de 
<• insultări intre membrii 6ăi. fără a 
fi stabilit vreun termen pentru re
luarea dezbaterilor in problema ci
priotă.

să-și 
dez- 
spre 

pozi- 
și se

ca

duce la 
nu ea treptată spre normal, la crea
rea condițiilor pentru a se asigura 
dezvoltarea democratică, liberă și 
suverană a poporului cipriot, in con
formitate cu voința proprie, convie
țuirea pașnică intre ciprioții greci și 
turci.

In momentul de față. important 
este ca spiritul de conlucrare să se 
consolideze, sâ se manifeste in con
tinuare de către toate părțile impli
cate realism și receptivitate, pentru 
ca negocierile in ce privește Ciprul, 
care urmează să fie reluate in curind, 
inclusiv cu participarea reprezentan
ților legali ai poporului cipriot, să 
se desfășoare într-un spirit pozitiv, 
să fie încununate de bune rezultate. 
Interesele poporului cipriot și ale ce
lorlalte popoare din zonă, interesele 
supreme ale păcii impun cu cea mai 
marc stringență să fie aplicate întoc
mai toate prevederile rezoluției Con- » 
siliului de Securitate, să înceteze de
finitiv și irevocabil orice act militar, 
al oricăror state pe teritoriul cipriot, 
sâ fie retrase trupele străine, să fie 
garantate suveranitatea, independen
ța și integritatea teritorială a Repu
blicii Cipru, să fie reinstaurat guver
nul legal al acestei țări, in frunte cu 
președintele Makarios.

Ca și pină acum. România își ma
nifestă hotărirea de a milita cu ace
eași consecvență pentru deplina solu
ționare a problemei Ciprului in con
formitate cu aspirațiile și drepturile 
legitime ale poporului cipriot, cu 
normele de legalitate internațională, 
potrivit intereselor păcii și securității 
in lumea inireagă.

BONN 30 (Corespondență de la N. 
S. Stănescu). — Cu ocazia încheierii 
misiunii sale in Republica Federală 
Germania, ambasadorul României la 
Bonn. Constantin Oancea, a fost pri
mit, la 30 iulie, de Walter Scheel, 
președintele R.F.G.

Ambasadorul român a transmis din 
partea președintelui Republicii So
cialiste România. Nicolae Ceaușescu, 
un mesaj de salut și urări de sănă
tate. fericire și succes in activitate 
președintelui Walter Scheel, o dală 
cu dorința de a se dezvolta și adinei 
în continuare bunele relații de cola
borare și cooperare in toate dome
niile între România și Republica Fe
derală Germania.

I-a rindul său. p.. W.
Scheel, amintindu-și cu plăcere 
convorbirile fructuoase pe care le-a 
avut cu președintele Nicolae 
Ceaușescu cu ocazia vizitelor Ia ni- 
V' 1 inalt, la București și Bonn, a 
transmis mulțumirile sale cordiale 
președintelui Nicolae Ceaușescu. 
pentru mesajul adresat, urările sale 
cele mai calde de sănătate, fericire, 
precum șl de prosperitate poporului 
român, și și-a exprimat dorința ca 
să se dezvolte relațiile prietenești 
dintre cele două state. Pre
ședintele Walter Scheel a trans
mis, totodată, salutările sale cor
diale și cele ale soției sale. Mildred 
Scheel, tovarășei Elena Ceaușescu.

președintele Walter 
î de

Recent, comentind unele avarii 
petrecute In procesul de producție 
din unele întreprinderi din Româ
nia, comentatori ai ziarelor brita
nice „Daily Mall" și „Daily Ex
press'* au publicat știri care defor
mează in mod vădit adevărul, fap
tele reale, incercînd, totodată, eă 
denatureze politica națională mar- 
xist-leninistă a partidului nostru, 
relațiile de prietenie cu Uniunea 
Sovietică șl cu alte țări socialite. 
Pe bună dreptate, cititorul lși pune 
Întrebarea cui servesc asemenea in
terpretări tendențioase, urmărind 
să discrediteze politica națională 
marxist-leninistă a Partidului Co
munist Român, să deformeze rela
țiile de prietenie frățească ale 
României cu Uniunea Sovietică și 
cu alte țări socialiste.

In activitatea productivă — așa 
cum, din păcate, se intimplă frec
vent in țările cu industrie tot mal 
dezvoltată, chiar și in cele dispu- 
nînd de vechi tradiții șl nivel ge
neral inalt de calificare — au loa 
avarii, datorate, de regOlă. negli
jenței. A le atribui cauze de felul 
celor pe care Încearcă să le acre
diteze știrile amintite înseamnă nu 
numai a încălca adevărul, ci a des
chide cale de pătrundere diversiu
nilor.

Firește că asemenea Încercări sint 
sortite eșecului, căci nimic nu poa
te umbri prietenia frățească și in-

dlsolubilft. bazată pe cea mai de
plină egalitate în drepturi, ce uneș
te In marea familie a poporului 
muncitor pe toți cetățenii patriei, 
fără deosebire de naționalitate. In 
realitate, in intreprlnderlla respec
tive. In rindul fruntașilor In pro
ducție. al celor ce muncesc cu abne
gație șl dăruire pentru înflorirea 
patriei comune slnt oameni al mun
cii de toate naționalitățile — așa 
cum, la limitarea unul început de 
Incendiu sau la Înlăturarea avariilor, 
au participat Împreună, umăr la 
umăr, toți muncitorii — români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități — conștlenți că apără bu
nul lor paopriu, una din sursele 
bunăstării comune.

Este de mirare că în coloanele 
unor ziare pot 6ă apară asemenea 
deformări ale faptelor, care nu sint 
de natura să servească informării 
corecte a opiniei publice — una din 
căile importante de mai bună cu
noaștere și apropiere intre popoare.

Mirarea este cu atit mai indrep- 
tățită cu cit asemenea practici con
travin proceselor fundamentale ale 
zilelor noastre, clnd opinia publică 
internațională se pronunță pen
tru înțelegere și prietenie intre na
țiuni, împotriva oricăror manifes
tări de Învrăjbire Intre popoare, 
pentru colaborare și destindere In 
Întreaga lume.

Romulus CAPLESCU

londra Declarații făcute presei

de președintele Makarios
LONDRA 30 (Agerpres). — Preșe

dintele Makarios, care a sosit marți 
la Londra, a subliniat, intr-o decla
rație făcută presei, că o eventuală 
recrudescentă a conflictului din 
insulă ar putea periclita pacea in 
întreaga regiune a Mării Mediterane. 
„Dacă Rezoluția Consiliului dc Secu
ritate va fi aplicată de către toate 
părțile Interesate — a spus preșe
dintele Makarios — independența, 
suveranitatea și integritatea terito
rială a Ciprului vor fi salvgardate".

întrebat in legătură cu revenirea 
sa in insulă, arhiepiscopul MakarlOS 
a anunțat că va rămine pentru mo
ment la Londra, adăugind că întoar
cerea sa depinde de data la care 
guvernul de la Atena va înlocui 
ofițerii greci care au desfășurat lo
vitura militară din insulă. ..Nu 
venirea in Cipru este grija 
principală. viitorul Ciprului 
preocupă mai mult’*, a încheiat 
ședințele.

WASHINGTON 30 (Agerpres). — 
La Washington a avut loc. luni, o 
întrevedere intre președintele Cipru
lui. Makarios, și secretarul de stat 
al S.U.A.. Henry Kissinger.

Intr-o declarație făcută reprezen
tanților presei la încheierea întreve
derii. președintele Makarios a apre
ciat că discuția pe care a avut-o cu 
secretarul de stat american asupra 
evoluției din ultimele zile a situa
ției din Cipru ..a fost constructivă’*.

Ambasadorul României

scrisorile de acreditare
AMMAN 30 (Agerpres). — Amba

sadorul României in Regatul Hașemit 
al Iordaniei, Vasile Gindilă, a pre
zentat, la 29 iulie, scrisorile de acre
ditare prințului Mohammad Ibn 
Talal.

Cu acest prilej, ambasadorul ro
mân a transmis, din partea președin
telui Republicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu, Maiestății Sale 
regelui Hussein Ibn Talal, un mesaj 
de cordială prietenie, urări de sănă
tate și fericire personală, precum și 
urări de bunăstare poporului iorda
nian. evidențiind, totodată, dorința de 
dezvoltare a relațiilor de colaborare 
și prietenie dintre cele două țări.

Prințul Mohammad Ibn Talal, adre- 
sind ambasadorului român un căldu
ros salut de bun venit in Iordania, 
a transmis, la rindul său, președin
telui Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, un mesaj de mul
țumire și urări de fericire personală 
și prosperitate poporului român din 
partea Maiestății Sale regele Hussein 
Ibn Talal al Regatului Hașemit al 
Iordaniei, exprimindu-și convinge
rea că bunele relații statornicite in
tre România și Iordania se vor dez
volta, pe multiple planuri, în avan
tajul celor două țări și popoare.

Constituirea juntei

După declarația Portugaliei de recunoaștere

a dreptului la independență a coloniilor africane

ACORD DE ÎNCETARE A FOCULUI
IN MOZAMBIC

„După 11 ani de război, pacea în țară a devenit o realitate"
- declară un reprezentant al armatei portugheze

LORENCO-MARQUES 30 (Agerpres). — Intre Frontul de Eliberare 
din Mozambic și armata portugheză a intervenit un acord privind în
cetarea focului in Mozambic — a anunțat, luni seara, la postul de 
radio Lorenco-Marques. un reprezentant al forțelor armate portugheze
— transmit agențiile T.A.S.S. și France Presse. El a precizat că pe 
întreg teritoriul Mozambicului a început procesul de încetare a focului. 
„După 11 ani de război, a declarat el, pacea in tară a devenit o reali
tate".

In informațiile difuzate de postul 
de radio din Lorenco-Marques se 
arată că. intr-o serie de regiuni mo- 
zambicane. soldații armatei portu
gheze. împreună cu combatanții 
FRELIMO. au trecut la deminarea 
căilor de comunicație a unor re
giuni. a căilor ferate si fluviale.

Agențiile de presă transmit de la 
cartierul general al armatei portu-

eliberare din

„Formarea guvernului Caramanlis

DE

re- 
mea

mă 
pre-

un eveniment important pentru Grecia“
Con'-rhia de presă a lui H. Dracopoulos, secretar al C.C. 

al P.C. din Grecia (interior)
ATENA 30 (Corespondență de la 

I. Badea). — Haralambos Dracopou
los. secretar al C.C. al Partidului Co
munist din Grecia (interior) a orga
nizat, luni, o conferință de presă.

In legătură cu actuala situație din 
Grecia, el a apreciat că formarea 
unui guvern politic de către premie
rul Constantin Caramanlis „constituie 
un eveniment important pentru țară 
și un prim pas serios spre restabili
rea democrației". „In etapa actuală 
— a spus el — este necesar ca, :_ 
afara primelor măsuri adoptate, 
fie abrogată legea marțială, să fie 
lichidate mecanismele puterii mili
tare. iar guvernul să preia controlul 
deplin al treburilor țării". Conside
răm necesar, a continuat vorbitorul, 
ca toate forțele populare și demo
cratice să sprijine orice măsură pe 
care o va lua guvernul actual in a- 
ceastă direcție și. in special, in efor
tul de a supune forțele armate con
trolului deplin al puterii politice".

in 
să

Arătind că poporul grec urmărește 
cu multă atenție și neliniște evoluția 
situației din Cipru, vorbitorul a sub
liniat că P.C.G. (interior) a condam
nat de la început lovitura juntei de 
la Nicosia împotriva guvernului le
gal și democratic condus de pre
ședintele Makarios. Haralambos Dra- 
copoulos a declarat că „pentru rezol
varea situației din Cipru este nece
sar să se asigure revenirea imediată 
a președintelui Makarios și partici
parea lui la tratativele de Ia Geneva, 
să se respingă orice soluție îndrep
tată împotriva independenței Cipru
lui și a integrității insulei, sâ fie re
trase toate trupele străine si să se 
realizeze demilitarizarea țării".

★
ATENA 30 (Agerpres). — Repre

zentantul parlamentar al Partidului 
E.D.A. (Uniunea democratică de 
stingă). Ilias Iliu, a fost primit, 
marți dimineață, de primul ministru 
al Greciei, Constantin Caramanlis.
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agențiile de presă
La Buenos Hires ’ ■vut 

loc din inițiativa partidului justi- 
țialist o reuniune a principalelor 
formațiuni politice argpntinene — 
printre rare partidul comunist și 
1 n. unea civică radicală — la care 
eu participat și Confederația Gene- 
rală a Muncii și Confederația gene- 
r-.iă a oamenilor de afaceri. La 
încheierea reuniunii a fost dat pu- 
bi.cității un document in care part’.- 
cipanțn s-au angajat să susțină 
continuitatea constituțională, repre
zentată de președintele Maria Estela 
Martinez de Peron. A fost creat, de 
asemenea, un comitet de lucru 
pentru căutarea și elaborarea moda
lii/.lor de lărgire a bazelor înțe
legerii dintre partidele respective.

dite. la invitația președintelui Repu
blicii Arabe Egipt. Anwar Sadaț. In
tr-o primă serie de convorbiri, cei 
doi șefi de stat au analizat unele 
aspecte ale situației din Orientul 
Apropiat, precum si posibilitățile, de 
extindere a cooperării economice bi
laterale — informează agenția M.E.N.

bazelor ințe-

în conformi-„Molnia-1 S",
tale cu programul de perfecționare 
a sistemului de comunicații prin fo
losirea sateliților artificiali ai Pă- 
r---tulul, in Uniunea Sovietică a fost 
lansat, ia 29 iulie, satelitul de tele
comunicații „Molnla-1 S" — anunță 
agenția T.A.S.S.

La Cairo a MSit tair'°
oficială regele Feisal al Arabiei Sau-

Arabia Saudită și Emira
tele Arabe Unite au semnat un 
acord relativ la delimitarea frontie
relor lor comune, punindu-se capăt 
astfel unui litigiu de peste 12 ani 
care avea drept obiect de dispută 
oaza Boureimy, amplasată la inter
secția frontierelor ce separă emira
tul Abu Dhabi — care face parte 
din Uniunea emiratelor de la Golful 
Persic — și sultanatul Omanului.

Comitetul pentru proble
me financiare al Senatului 
american 3 «“n,andat ocorda- 
rea unor împuterniciri sporite preșe
dintelui S.U.A. in domeniul reduce
rii taxelor vamale la unele categorii 
de produse importate. Agenția Asso
ciated Press menționează că aceste

democratice din Spania
Apelul adresat poporului și forțelor armate pentru restaurarea 

regimului democratic

PARIS 30. (Corespondentă de la 
P. Diaconescu). — In cursul unei con
ferințe de presă, care a avut loc 
marți la Paris. Santiago Carillo, se
cretar general al Partidului Comu
nist din Spania, si Rafael Calvo Se- 
rer. fost director al cotidianului „Ma
drid". consilier al lui Don Juan. pre
tendent la tron, au dat publicității 
o declarație a Juntei democratice 
din Spania, mișcare constituită la 29 
iulie, la Madrid.

După cum se anunță in declarație, 
junta democratică din Spania este 
alcătuită din organizații și persoane 
„conștiente de necesitatea unei ac
țiuni 
tiei".

La 
dul .......................... .............. -
Popular, monarhiști liberali, membri 
ai Partidului Socialist Muncitoresc 
Spaniol (cu titlu personal), democrat 

- creștini, reprezentanți ai patronatu
lui.

Junta democratică din Spania a 
lansat un apel solemn către popor 
si forțele armate pentru restaurarea 
regimului democratic in Spania. Se 
propune constituirea unui guvern 
provizoriu, amnistie totală pentru 
condamnările de natură politică, le
galizarea tuturor partidelor politice 
fără excepție, libertate sindicală, 
dreptul la grevă, la întruniri și ma
nifestări pașnice, libertatea presei,

democratice unitare a opozi-

această juntă au aderat parti- 
comunist. Partidul Socialist

transmit
Împuterniciri sint mai largi decit 
cele prevăzute de legea asupra re
formei comerțului, recent adoptată 
de Camera Reprezentanților.

Convorbiri cubano-po- 
runne. Raul Castr° Ruzi Prim_ 
viceprim-ministru al Guvernului Re
voluționar al Republicii Cuba, mi
nistru al forțelor armate, care se 
află intr-o vizită oficială de priete
nie in Peru, a fost primit de pre- 
ș dintele țării gazdă, Juan Velasco 
Alvarado. Convorbirile au prilejuit 
un schimb de opinii 
serie de probleme de 
— informează agenția

referitor la o 
interes comun 
Prensa Latina.

0 conferință internatio- 
nnlâ la care partic*pă peste 70 de 
specialiști in problemele meteorolo
giei din diferite țări a început la 
Stockholm. In cursul reuniunii, or
ganizată sub egida Organizației Mon
diale de Meteorologie, vor fi exami
nate rezultatele diferitelor experi
ențe și studii efectuate in scopul 
analizării influenței reciproce dintre 
atmosferă, ocean și regiunile gla
ciare.

de la

gheze din Mozambic informații in 
care se relevă că în numeroase re
giuni ale tării, unde înainte 6-au 
desfășurat acțiuni militare, au loc în 
prezent intilniri între ofițeri ai for
țelor militare portugheze și coman
danți ai detașamentelor FRELIMO, 
in cadrul cărora sint realizate acor
duri cu privire la încetarea ostili
tăților.

negocieri cu autoritățile
Lisabona

Independența justiției, consultarea 
populară pentru alegerea formei de
finitive a statului, separarea biseri
cii de stat, neutralitatea și profesio
nalismul armatei etc.

Ziarul „Le Monde" de marți, co- 
mentind evenimentul, scrie : „Faptul 
că conducătorul Partidului Comunist 
din Snania și unul dintre principalii 
consilieri politici ai lui Don Juan au 
decis să organizeze o conferință de 
presă comună si să anunțe împreu
nă formarea juntei ilustrează am
ploarea "și importanta regrupărilor 
politice care s-au efectuat in ulti
mele luni in Spania".

KINSHASA 30 
Bukavu, capitala 
Kivu, a fost dat . .........................__
municat in care este anunțată hotă
rirea Mișcării Populare pentru Eli
berarea Angolei (M.P.L.A.) și, res
pectiv, a Frontului de Eliberare Na
țională a Angolei (F.L.N.A.) de a 
crea un front comun in vederea des
chiderii de negocieri cu autoritățile 
de la Lisabona, relativ la indepen
dența Angolei. Comunicatul a fost 
publicat la încheierea reuniunii la 
nivel inalt a președinților Julius 
N.verere (Tanzania), Kenneth Kaunda 
(Zambia), Marien N’Gouabî (R. P. 
Congo) și Mobutu Șese Seko (Zair) 
— însărcinați de- Organizația State-

(Agerpres). — La 
provinciei zaireze 
publicității un co-

lor Africane (O.S.A.) să realizeze o 
reconciliere a mișcărilor de eliberare 
ce acționează pe teritoriul angolez.

După cum precizează agențiile 
M.A.P. și A.P.S., hotărirea urmează 
să se concretizeze in următoarele 
zile, după organizarea unui Congres 
al M.P.L.A.

Documentul publicat la Bukavu 
poartă semnăturile celor patru șefi 
de stat africani amintiți, cea a pre
ședintelui M.P.L.A., Agostinho Neto, 
a președintelui F.L.N.A., Holden Ro
berto, și a secretarului general al 
O.U.A., William Eteki Nboumoua, 
sub auspiciile căruia s-au desfășurat 
lucrările reuniunii la nivel înalt.

LUCRĂRILE
COMITETULUI

PENTRU DEZARMARE
GENEVA 30 (Agerpres). — In ca

drul lucrărilor Conferinței Comite
tului pentru dezarmare de la Gene
va au luat cuvintul, in ședința ple
nară de marți, reprezentanții Sue
diei și Uniunii Sovietice.

In intervenția sa, șeful delegației 
Suediei, Inga Thorsson, a atras aten
ția asupra necesității adoptării de 
măsuri in domeniul frinării cursei 
înarmărilor nucleare, referindu-se la 
o serie de aspecte concrete privitoa
re la încetarea experiențelor cu arma 
nucleară. Reprezentanta Suediei s-a 
pronunțat pentru întărirea Tratatu
lui de neproliferare, in condițiile ac
tuale, cind „procesul de dezarmare 
nucleară nu a început", iar perfec
ționarea tehnică in această direcție 
continuă in ritm susținut. Vorbitoa
rea a subliniat că este necesar ca 
acordurile încheiate pe plan inter
național să prevadă in mod explicit 
faptul că avantajele potențiale ale 
exploatării energiei nucleare in 
scopuri pașnice trebuie să fie acor
date, pe baze nediscriminatorii, tu
turor statelor.

Discursul șefului delegației sovie
tice, AlexeURoscin. a fost consacrat, 
in principal, problemei interzicerii 
armei chimice. Apreciind că „discu
țiile din comitet asupra acestui su
biect nu s-au soldat, pină acum, cu 
soluții", vorbitorul a adăugat, in a- 
celași timp, că schimbul de vederi 
care a avut loc in cadrul reuniuni
lor neoficiale ale comitetului, des
fășurate in intervalul 17—22 iulie 
a.c„ cu participarea experților din 
13 state membre ale organismului 
de negocieri de la Geneva, reprezin
tă „un aport pozitiv la discutarea, 
in acest cadru, a problemei interzi
cerii armelor chimice", contribuind 
la „mai buna ințelegere a actualului 
stadiu al problemei și a dificultăților 
aflate in calea negocierilor pe această 
temă".

LISABONA 30 (Agerpres). — Luni 
seara, in fata Palatului prezidențial 
din Lisabona a avut loc o mare ma
nifestație populară, participantii ex- 
primindu-și sprijinul față de decla
rația președintelui Antonio de Spi- 
nola cu privire la apropiata acorda
re a independentei coloniilor portu
gheze din Africa.

La începutul manifestației, pre
ședintele Antonio de Spinola și-a

făcut apariția în balcon, Împreună 
cu premierul Vasco dos Santos 
Goncalves și cu generalul Costa Go
mes. șeful statului major al forțelor 
armate. Președintelui i-a fost inmî- 
nat un mesaj de felicitare purtind 
semnătura reprezentanților celor trei 
partide la a căror chemare s-a des
fășurat manifestația — partidele co
munist. socialist ai popular demo
cratic.

V

Spre o nouă etapă în relațiile
dintre țările latino-americane

(Agerpres). —CARACAS 30 ... . 
încheierea convorbirilor oficiale din
tre președinții Mexicului și Vene- 
zuelei. la Caracas a avut loc o con
ferință de presă. Cu acest prilej, 
președintele Venezuelei. Carlos An
dres Perez, a evocat tendin
țele pozitive manifestate In ultima 
vreme în sfera relațiilor dintre ță
rile de la sud de Rio Grande, s-a 
pronunțat pentru reformarea regimu
lui relațiilor interamericane și. con
comitent. pentru crearea unui sistem 
latino-american in cadrul căruia ță-

La rile regiunii să-si poată consolida 
unitatea, pentru a face să fie respec
tate drepturile lor.

La rindul său, președintele Mexi
cului. Luis Echeverria, a declarat că 
Organizația Statelor Americane tre
buie să fie reformată pe o bază 
realistă și că pe continentul latino- 
american există acum toate condi
țiile pentru a se trece la o nouă eta
pă în relațiile dintre țările latino- 
americane.

Totodată, ambii șefi de stat s-au 
pronunțat in favoarea restabilirii re
lațiilor diplomatice cu Cuba.

Regimul de la Seul intensifică represiunile
Un articol din ziarul „Le Monde"

PARIS 30 (Agerpres). — Sub titlul 
„Manieră forte in Coreea de sud", 
ziarul parizian „Le Monde" publi
că. in numărul său din 27 iulie, un 
editorial in care se spune : „19 con
damnări la moarte in citeva săptă- 
mini. zeci de condamnări la diverse 
termene de detențiune, numeroase 
arestări de personalități de toate 
orientările, mărturii despre torturi — 
unele mai îngrozitoare decit altele — 
aceasta este imaginea Coreei de sud 
oferită astăzi de regimul generalului- 
presedinte Pak Cijan Hi". După ce 
relevă că. de la deschiderea — acum 
doi ani — a negocierilor cu R.P.D. 
Coreeană, regimul de la Seul caută

prin toate mijloacele să-și întăreas
că controlul asupra populației, edito
rialul arată că Pak Cijan Hi „se fe
rește de orice liberalism, ori cit de 
prudent, ca și cum s-ar teme ca. 
odată liberi să aleagă, sud-coreenii 
să nu opteze in masă... pentru gu
vernul lui Kim Ir Sen". „Nu încape 
îndoială că. datorită neîncrederii sale 
In populație, guvernul din Coreea de 
sud înăsprește represiunea, neagă 
oricărei opoziții — sistematic acuza
tă de „spionaj comunist*1 — dreptul 
de existentă, menține o severă le
gislație excepțională și mii de agentl 
mișună prin toată tara".

dezbateri, justiția italiană a 
ciștigat o bătălie importantă îm
potriva Mafiei. Luni seara, tri
bunalul din Palermo a condam
nat 32 din principalii mafioți, 
actualmente in acțiune, la pe
depse totalizind peste 110 ani 
închisoare. Cinci dintre condam
nați fac parte din „statul ma
jor" al noii Mafii, care și-a 
deplasat centrul de activitate 
in nordul peninsulei. Aceasta 
conferă sentinței o importanță 
deosebită, deoarece, pină acum, 
deși i-au trimis de repetate ori 
in fața instanțelor de judeca
tă, autoritățile n-au reușit să 
obțină o condamnare a căpete
niilor mafiote din cauza „in
suficienței probelor". Luciano 
Liggio, una din aceste căpetenii, 
urmărit de mult timp de poliție, 
ducea la Palermo o viață „mo
destă", cheltuielile sale „curen
te" ridicindu-se la peste 200 
milioane de lire italiene pe an.

• MAREA NORDULUI 
- SUB LUPA CERCETĂ
TORILOR. Universitatea din 
Hamburg intenționează să or
ganizeze in 1976 o vastă acțiune 
internațională de cercetare a 
sectorului nordic al Mării Nor
dului. Potrivit proiectului, cinci 
vase special echipate vor ur
mări și înregistra, timp de trei 
lpni, fenomenele fizice, biolo
gice și chimice din atmosferă si 
pină la fundul mării. Potrivit 
organizatorilor, rezultatele cer
cetărilor urmează să fie furni
zate. sub formă de informații, 
unor computere in vederea pro
nosticării unor fenomene 
rine. La această 
lingă instituții de . 
din R.F.G., vor participa 
tre de cercetări din Marea 
tanie, Belgia și S.U.A.

ma- 
acțiune, pe 

specialitate 
cen-
Bri-

• ÎNLOCUITOR 
ȚESUTURILOR VII. u- 
niunea Sovietică a fost creat un 
material care poate înlocui țe
suturile vii din organism. Ma
terialul este inert și elastic, re- 
producind cu exactitate pereții 
organului protezat, se infiltrează 
bine. Din asemenea fibre sinte
tice se realizează proteze de la- 

’ringe, trahee, vezică urinară. 
Descoperirea materialului și e- 
laborarea tehnicii de confecțio
nare a protezelor aparțin unul 
grup de specialiști in frunte cu 
Albina Belenko.

AL

• „GARD" ÎMPOTRI
VA MAREELOR NEGRE. 
„Petele de petrol" lăsate pe 
oceane și mări de uriașele 
tancuri petroliere ar putea fi 
ne viitor înlăturate, nemai- 
constituind o sursă de poluare 
atit de primejdioasă pentru me
diul marin. In Japonia s-a pus 
la punct o rețea împrejmuitoare 
plutitoare, care împiedică „pe
tele" să se 
transforme 
moașele maree _____
„gard" original este atașat unei 
nave echipate cu o instalație 
specială, care „suge" amestecul 
de petrol și apă, separă apoi 
elementele componente ale ne
doritului amestec, apa fiind in 
cele din urmă vărsată din nou 
in ocean. Potrivit specia
liștilor niponi, o cantitate de 35 
de tone de apă infestată cu pe
trol poate fi limpezită in apro
ximativ o oră.

extindă și să se 
astfel in fai- 

negre. Acest

• SFERA DE CRISTAL. 
Afacerile lui Larry Sherman la 
Atlantic City (S.U.A ) păreau 
să meargă bine. El lansase, cu 
mult tam-tam publicitar, o bi
juterie așa-zis originală, o sfe
ră minusculă de cristal, um
plută cu apă, in care se zbătea 
un peștișor din regiunile tro
picale. Podoaba ieșită din co
mun a găsit destui amatori, 
pină cind tin tribunal a interzis 
vinzarea și i-a aplicat „inventa
torului" o amendă pentru „cru
zime față de animale" : judecă
torul a constatat că peștișorul 
nu primește suficient oxigen în 
exotica „bijuterie".
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