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inteia s-a întîlnit cu tovarășul

Marți 6 august 1974

Cinci ani de la

Congresul al X-lea

Deplina confirmare

Georges Marchais

Tovarășul Nicolae Ceaușescu

Instituirea medaliei

eliberarea României
de sub dominația fascistă

1
Cu acest prilej s-a procedat la 

o informare reciprocă privind ac
tivitatea și principalele preocupări 
ale celor două partide și a avut 
Ioc un schimb de vederi în legă
tură cu unele probleme ale vieții 
internaționale.

întîlnirea s-a desfășurat Intr-o 
ambianță cordială, de caldă priete
nie.

La sosirea pe aeroportul Otopenl 
din Capitală, tovarășul Georges 
Marchais a fost salutat de tova
rășii Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.C.R., Ghizela 
Vass, membru al C.C. al P.C.R., da 
^activiști de partid.

„30 de ani de la

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, s-a întîlnit, luni 
după-amiază, in stațiunea Neptun, 
cu tovarășul Georges Marchais, 
secretar general al Partidului Co
munist Francez.

La întîlnire a participat tovară
șul Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R.
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a liniei politice
generale a partidului

„Viața, desfășurarea evenimentelor 
interne, cît și internaționale, au confirmat 
și confirmă pe deplin justețea liniei generale 
elaborate de Congresul al X-lea. Putem afirma 
cu îndreptățită mîndrie că partidul nostru 
dispune de o linie generală marxist-leninistă 
care corespunde pe deplin condițiilor concrete 
ale țării noastre. Tocmai aceasta explică succe
sele obținute de poporul român, sub conducerea 
partidului, atit in dezvoltarea economico-socială, 
cit și în politica internațională'*

NICOLAE CEAUȘESCU

Comuniștil, Întregul nostru popor 
sărbătoresc in aceste zile împlini
rea a cinci ani de Ia Congresul al 
X-lea al P.C.R.. care a marcat în
ceputul unei etape istorice noi. e- 
taoa făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Pe măsura 
scurgerii timpului, apar tot mai 
limpede însemnătatea excepțională 
a congresului in viata par- 
t'.dului $i a poporului, rolul covâr
șitor pe care l-a avut in dinami
zarea energiilor și forțelor crea
toare ale națiunii, in accelerarea 
progresului economic și social al 
țării.

Tot ce am înfăptuit în această 
perioadă, realizările cu care pe 
drept cuvint ne mindrim reprezintă 
o strălucită confirmare a temeini
ciei obiectivelor fundamentale sta
bilite de congres, a justeței politi
cii interne și externe a partidului, 
a capacității lui de a aplica crea
tor adevărurile generale ale mar- 

i vism-leninismului la condițiile con- 
I -ete ale României, ținind seama 
’de experiența țării noastre, de ex
periența construcției socialiste in 
general, de legile obiective ale evo
luției sociale.

Este un adevăr de necontestat, 
profund înrădăcinat in conștiința 
națiunii, ca marile succese dobin- 
dite in această perioadă sint indi
solubil legate de modul strălucit in 
care partidul nostru își îndeplinește 
rolul de forță politică conducă
toare a societății, de contribuția 
determinantă, decisivă, a tovară
șului Nicolae Ceaușescu Ia fun
damentarea si aplicarea progra
mului de făurire a socialismu
lui multilateral dezvoltat, a liniei 
generale a partidului. Pentru fie
care dintre membrii partidului con
stituie un exemplu și imbold tră
săturile definitorii ale întregii ac
tivități a secretarului general al 
partidului — capacitatea de a ana
liza profund, in spirit științific, 
problemele esențiale ale vieții eco
nomice și sociale, prin permanenta 
confruntare a teoriei cu practica, 
contact strins cu poporul, energie 
fi consecvență in efortul de a des
chide cale liberă noului, principia
litate și intransigentă revoluționară, 
îmbinate cu un cald umanism, de-

votament neprecupețit în slujirea 
cauzei socialismului, patriotism și 
internaționalism consecvent.

An de an, poporul s-a pu
tut convinge cit de armonios 
s-au îmbinat in hotărîrile Congre
sului al X-lea, îmbogățite și dez
voltate prin documentele Conferin
ței Naționale din 1972, realismul, 
clarviziunea și înalta rigurozitate 
științifică cu cutezanța gindirii, 
cu spiritul creator.

Prin amploarea și profunzimea 
transformărilor novatoare, prin 
complexitatea măsurilor menite să 
înlesnească și să stimuleze punerea 
in valoare a întregului potențial 
uman și material al țării, fructifi
carea deplină, multilaterală a avan
tajelor socialismului, cele 1 800 de 
zile care au trecut de la congres 
apar ca cele mai rodnice din is
toria patriei, configurind perioada 
cca mai bogată in împliniri cunos
cută vreodată de poporul nostru. 
Și nu poate fi temei de mai îndrep
tățită satisfacție la această aniver
sare decit faptul că bilanțului deo
sebit de bogat al înfăptuirilor din 
răstimpul celor cinci ani i se a- 
daugă asemenea perspective insu- 
flețitoare cum sint cele prefigurate 
de proiectul de program al parti
dului, proiectul de directive pentru 
viitorul cincinal și prognozele de 
dezvoltare a țârii pină in 1990, care 
urmează să fie adoptate de Con
gresul al XI-lea al partidului.

Perioada care a trecut de la Con
gresul al X-lea a demonstrat, o dată 
mai mult, că tot ceea ce proiectea
ză partidul comuniștilor își găsește 
materializare in înfăptuiri care 
schimbă mereu în bine înfățișarea 
țării, viața oamenilor. Poporul nos
tru are așadar toate temeiurile să 
fie convins că și ceea ce se pre
vede in documentele Congresului 
al XI-lea se va realiza intru totul, 
că, sub conducerea partidului, va 
urca noi și noi trepte pe calea pro
gresului și civilizației socialiste.

O retrospectivă cit de sumară a 
vastei activități creatoare desfășu
rate de poporul nostru in răstimpul 
care a trecut de la Congresul al 
X-lea pune in evidență cit de bogat

de an, 
convinge

După cum s-a anunțat. Consiliul 
de Stat al Republicii Socialiste 
România a emis un decret privind 
instituirea medaliei .,30 de ani de 
la eliberarea României de sub do
minația fascistă”.

Medalia ,.30 de ani de la elibera
rea României de sub dominația fas
cistă” se conferă persoanelor care 
au adus o contribuție deosebită la 
lupta pentru eliberarea României

de sub dominația fascistă, la vic
toria insurecției naționale armate, 
antifasciste și antiimperialiste, la 
lupta pentru libertate, democrație 
si progres social, la înfăptuirea po
liticii Partidului Comunist Român 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, de apărare 
a patriei și a cuceririlor revoluțio
nare ale poporului.

(Agerpres)

Președintele Nicolae Ceaușescu
a primit pe Aii

trimisul special al regelui
După cum s-a anunțat în ziarele 

apărute ieri, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, duminică după- 
amiază, in stațiunea Neptun, pe to
varășul Aii Yata, trimisul special al 
regelui Marocului, Hassan al II-lea.

Oaspetele a fost însoțit de Maati 
Jorio, ambasadorul Regatului Maro
cului La București.

La întrevedere au participat tova
rășii Stefan Andrei, secretar al C.C.

al P.C.R., și Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

Cu acest prilej, tovarășul Aii Yata 
a inmînat președintelui Nicolae 
Ceaușescu un mesaj, din partea re
gelui Hassan al II-lea și i-a trans
mis urări de sănătate și fericire per
sonală, urări de noi succese in acti
vitatea consacrată dezvoltării multi
laterale a României, cauzei păcii, 
înțelegerii intre popoare.

(Continuare in pag. a IV-a) J

în Valea Jiului

în fruntea întrecerii
DEVA (Corespon

dentul „Scinteii”. Sa
bin Ionescu) : Respec- 
tindu-și cu fermitate 
cuvintul dat la în
ceputul acestui an — 
cind au lansat chema
rea la întrecere către 
toate colectivele din 
industria carboniferă a 
țării — minerii de la 
E. M. Vulcan continuă 
să se situeze pe loc 
de frunte in întrecerea 
pasionantă care se 
desfășoară în bazinul 
carbonifer al Văii 
Jiului. Pină in pre
zent, brigăzile din pa
tru sectoare ale aces

tei exploatări miniere 
și-au îndeplinit anga
jamentul anual. Cel 
mai recent succes l-a 
înregistrat colectivul 
din cadrul sectorului 
nr. 1, de unde s-au 
extras peste prevede
rile de plan mai mult 
de 10 000 tone cărbune.

Deplina ritmicitate a 
producției este un 
factor hotărî tor in suc
cesele minerilor de 
aici, la fiecare abataj, 
la fiecare front de lu
cru. De la începutul 
anului si pină in pre
zent, pe ansamblul

minei s-a acumulat o 
producție suplimenta
ră de peste 33 000 tone 
cărbune. Semnificația 
acestui succes — de
dicat celei dc-a XXX-a 
aniversări a eliberării 
patriei și Congresului 
al XI-lea al partidului 
— iese mai mult in 
evidență, amintind că 
producția de cărbune 
realizată suplimentar 
la E.M. Vulcan repre
zintă circa 40 la sută 
din întreaga producție 
de cărbune dată peste 
plan de la începutul 
anului in Valea Jiului.

r

Congresul al X-lea

Proiectele de ieri —
realitățile de azi

IN PAGINA A 1I-A

Directivele Congresului al XI-Iea

Proiectele de astăzi
realitățile de mîine

ÎN PAGINA A III-A

' Cine nu știe că Maramu
reșul e o țară străveche și 
frumoasă, că de aici a ple
cat Bogdan răzvrătitul, 
care, din dorința de neatir- 
nare, a descălecat Moldova, 
că istoria acestui ales și 
mindru loc al României 
este o milenară istorie a 
luptei, niciodată întreruptă, 
pentru dreptate și.libertate, 
pentru păstrarea unor drep
turi ce nu puteau fi smulse 
nici prin folosirea forței ? 
Cine nu se poate incinta și 
nu se incintă de folclorul 
nostru atit de original, de 
măiestria lemnului unde se 
îmbină arta de largă con
cepție cu stăruința muncii, 
de tăria francă a culorilor, 
de pe zadiile femeilor, de 
muzica noastră ritmată, cu 
ecouri de veșnică forță și 
dragoste de viață ?

Toate aceste lucruri sint 
știute și acceptate și ni
meni nu ne poate vreodată 
împiedica să le admirăm, 
să le iubim : și. de altfel, 
firea noastră adincă, in 
măsura in care nu se 
pleacă și nu se contraface, 
le rămlne oricum credin
cioasă. Insă se cuvine nu 
să dăm glas numai liricii 
sau numai căldurii amin
tirii. Maramureșul a fost 
una din cele mai sărace și 

i cele mai înapoiate regiuni 
ale țării, unde mincarea 

k______________

Județul
secerișul griului

în cooperativele agricole din jude
țul Olt au fost recoltate ieri ultimele 
suprafețe de griu din cele 87 177 ha 
cultivate. In numeroase unități, cum 
ar fi. de exemplu, Scornicești. Izbi- 
ceni. Rusănești, Dobrosloveni etc., s-a 
realizat și s-a depășit producția de 
griu planificată pe unitatea de su
prafață. Combinele din stațiunile 
pentru mecanizarea agriculturii din 
județul Olt lucrează acum in unită
țile din județele Arad șl Mureș, con
tribuind astfel la încheierea mai ra
pidă a secerișului si in aceste locuri. 
Totodată, livrarea la fondul de stat 
a griului din unitățile agricole coo
peratiste din județul Olt este pe în
cheiate. Pină ieri au fost transportate 
la bazele de recepție peste 90 la sută 
din cantitatea prevăzută. Cu ocazia 
încheierii secerișului, Comitetul ju
dețean de partid Olt a trimis o te
legramă C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, prin care se an
gajează ca toate lucrările agricole să 
se desfășoare în continuare în con
diții optime, pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor asumate pe acest 
an.

In telegramă se spune printre 
altele : „Animați de dorința fierbinte 
de a întimpina cu succese tot mai

însemnate marile evenimente ale a- 
nului jubiliar — a XXX-a aniversare 
a eliberării patriei și Congresul al 
XI-lea al partidului — ne-am stră
duit, mult. iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să organizăm mai bine 
munca, să folosim chibzuit forța me
canică așa cum ne-ați indicat dum
neavoastră in nenumărate rînduri, 
așa cum ne-o cere chemarea Con
sfătuirii pe țară a cadrelor de con
ducere din agricultură. Lucrătorii din 
agricultura Oltului se angajează ca, 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, să facă totul pentru gospo
dărirea judicioasă a fondului funciar, 
pentru sporirea producțiilor agrico
le și pentru realizarea unei eficiențe 
sporite a acestei importante ramuri 
economice, 
ne a C.C. 
Suprem al 
Sociale a 
mai mult eforturile mecanizatorilor, 
cooperatorilor, ale specialiștilor pen
tru a contribui, alături de întregul 
popor, la edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate in Roma
nia”.

Lucrările plenarei cornu
al P.C.R. și Consiliului 
Dezvoltării Economice și 
României stimulează și

Emilian ROUĂ
corespondentul ..Scinteii'

ÎN ANUL JUBILIAR
Scriitori pe meleagurile natale

n-a
atit
un ____
avere, atit de mare că nici 
nu se măsura cu el pâmin- 
tul. Alcoolismul și sifilisul

prisosit niciodată și era 
de puțin pămint incit 
hectar era o mare

și. tăindu-și tendoanele de 
la mină, vajnica mea stră
bunică l-a trimis la oraș, 
pe el, singurul din 14 copii 
care i-au trăit, uitindu-se 
la el și spunindu-i : „Apoi,

carechiar intr-o limbă pe 
n-o cunoșteau, ca să se ri
dice. Majoritatea colegilbr 
mei de la liceul din Sighet 
umblau, pină la bacalau
reat, în gătii și lecrice, nu

FRUMOASA „ȚARĂ
d MARAMUREȘULUI"

făceau ravagii, femeile râ- 
mineau singure pentru că 
bărbații erau siliți să plece 
la lucru in altă parte. Dra
gostea de învățătură trebuia 
să fi fost foarte mare, că 
totuși, atiți copii de oameni 
nevoiași au învățat carte. 
Propriul meu bunic a ajuns 
la școli mai înalte, pentru 
că a căzut dintr-o răchită

însemnări de
Alexandru IVASIUC

de om nu mai ești bun, 
poate de domn". Și totuși, 
chiar in condiții grele, 
mulțl s-au luptat cu ma
nualele, pină la o vreme

din motive de estetică a 
costumului. Era cel mai 
frumos, dar și singurul po
sibil.

Să luăm această stăruință 
ca principalul simbol de 
continuitate istorică pină-n 
ziua de astăzi : Maramure
șul, izolat și pitoresc, nu 
avea și nu are decit o sin
gură cale, nu de a progresa

■

doar, dar și de a supravie
țui ; civilizația și civiliza
rea. Socialismul, cu marele 
său efort colectiv de con
strucție, reprezintă o solu
ție la probleme ce păreau 
greu solubile. Adunind e- 
nergiile, el oferea posibili
tăți de manifestare a dra
gostei pentru muncă. Par- 
.tea de sud a județului și 

• bazinul Băii Mari s-au dez
voltat vertiginos. Orașul 
vechi a devenit o anexă a 
noului oraș, de peste cinci 
ori mai mare. Cind o lo
calitate crește de la 10 000— 
15 000 la aproape 100 000 de 
locuitori, care locuiesc in 
blocuri, nu in bidonviluri, 
e un semn cert de progres 
care spune mai mult decit 
orice adjective. Baia Mare 
a devenit un puternic cen
tru industrial și devine șl 
un centru de cultură, cu 
institute de invățămint su
perior. S-a dezvoltat și Si- 
ghetul Marmației, orașul 
meu natal — e drept, in
tr-un ritm mai lent — și 
fața sa tinde să se schimbe, 
oricît de dragă mi-ar fi fost 
vechea lui înfățișare. Com
binatul de mobilă, fabrica 
de tricotaje incep să ofere 
o soluție problemei noastre 
seculare : un loc de muncă. 
Desigur, mai sint foarte 
multe de făcut Mulți mara-

(Continuare în pag. a V-a)

Yata,
Marocului

Mulțumind, președintele Nicolas 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să 
transmită regelui Hassan al II-lea 
un cordial salut prietenesc și cele 
mai bune urări, iar poporului ma
rocan succese in dezvoltarea inde
pendentă a tării pe calea progresului 
economic și social.

în cursul convorbirii a avut loe 
un larg schimb de -vederi in proble
me de interes comun. A fost expri
mată convingerea că bunele relații 
de prietenie și conlucrare 
Republica Socialistă România și Re
gatul Marocului se vor dezvolta pe 
mai departe în interesul celor două 
popoare, al securițății și colaborării 
internaționale.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, de caldă prie
tenie.

dintre

îl ÎNTREPRINDERI 
DIN JUDEȚUL ILFOV

ILFOV (Corespondentul 
„Scinteii”, Al. Brad). — Prin 
eforturile depuse de colectivele 
de muncă in întrecerea socia
listă desfășurată In cinstea ce
lei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării patriei și Congresului 
al XI-lea al partidului. 11 în
treprinderi din județul Ilfov 
și-au realizat pînă in prezent 
sarcinile de plan la producția 
globală industrială pe primii 
patru ani ai cincinalului. Intre 
acestea se numără : întreprin
derea de poduri din beton 
Giurgiu, unitățile pentru pro
ducția nutrețurilor combinate 
din Periș, Oltenița. Giurgiu și 
Crevedia, întreprinderea de in
dustrie locală Oltenița ș. a. In 
acest fel, respectivele colective 
de muncă și-au creat un sub
stanțial avans în întrecerea 
pentru realizarea actualului 
cincinal înainte de termen.

ÎNTREPRINDEREA 
DE SIRMĂ ȘI PRODUSE 
DIN SIRMĂ DIN BUZĂU
B U Z A U (Corespondentul 

„Scinteii”, Mihai Bâzu). — Co
lectivul de muncitori, ingineri 
și tehnicieni de la întreprinde
rea de sirmă și produse din 
sirmă — Buzău raportează cu 
mîndrie îndeplinirea planului 
de producție pe primii 4 ani ai 
cincinalului, cu 5 luni mai de
vreme. Pină Ia sfirșitul anului, 
aici se prelimină obținerea, 
peste plan, a 18 627 tone sirmă 
trasă, 10 796 tone sirmă zincată, 
14 239 tone electrozi pentru su
dură și alte produse importante 
a căror valoare va trece de 470 
milioane lei. In aceste zile co
lectivul întreprinderii a înre
gistrat incă un succes : realiza
rea sarcinilor de export prevă
zute pe Întregul cincinal.

ÎNTREPRINDEREA 
,,CHIMICA" MARAȘEȘTl 

întreprinderea „Chimica” din 
Mărășești a îndeplinit sarcinile 
de plan aferente primilor 4 ani 
ai actualului cincinal, obținind 
un spor do producție in valoare 
de peste 85 milioane lei, cu 14 
milioane lei mai mult decit 
prevedeau angajamentele asu
mate in întrecerea socialistă. 
Acest succes se datorează bunei 
organizări a producției și a 
muncii, utilizării mașinilor și 
instalațiilor la întreaga lor ca
pacitate, reducerii duratei de 
construcție a noilor capacități 
de producție.
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---------------------- CONGRESUL AL X-LEA------------------------

PROIECEEEE DE lERI REflUTATILE DE AZI
Definind obiectivele și sarcinile fundamentale pentru perioada 1971 - 1975, Congresul al X-lea a stabilit:

• Dezvoltarea și modernizarea bazei tehnico-materiale;
• Perfecționarea relațiilor de producție, a vieții sociale și de stat, adîncirea democrației;
• Creșterea bunăstării materiale și spirituale a poporului;
• Ridicarea conștiinței socialiste a maselor

Creșterea intensă 
a tortelor de producție 
Ritmurile cele mai înalte din toți anii

construcției socialiste

Corespunzător orientării stabilite de Congresul al X-lea spre creș
terea imensă a forțelor de producție și crearea unei economii avansate, 
actualul cincinal a îndreptat eforturile întregului popor spre continua
re a industrializării pe baza incorporării celor mai avansate cuceriri 
ale științei și tehnicii, spre dezvoltarea intensivă, multilaterală a 
agriculturii. Roadele acestei orientări iși găsesc materializare in re

zat prin legea planului cincinal.
• în ramurile de vîrf ale pro

gresului tehnic, decisive pentru a- 
sigurarea unui progres rapid in În
treaga economie națională. ritmuk 
rlle de creștere au înregistrat va
lori superioare mediei pe ansam
blul industriei : fată de creșterea 
de 43,3 la sută a producției globale 
industriale, producția construcțiilor 
de mașini si prelucrarea metalelor 
a sporit in perioada 1971—1973 cu 
62.1 la sulă, iar cea a industriei 
chimice cu 52.7 la sută.

• în perioada 1971—1974 au fost 
alocate fonduri de Investiții cu- 
prinzînd 413 miliarde lei. ceea ce 
reprezintă cu circa 26 la sută mal 
mult decit s-a investit in întreg 
cincinalul anterior.

• Numărul noilor obiective sl 
capacități de producție industriale 
si agrozootehnice intrate in func

țiune in primii trei ani ai cincina
lului se ridică la 1 140.

• In anii 1971—1972 s-au realizat 
cele mai mari producții de cereale 
din istoria tării : In 1972 producția 
de cereale boabe a fost mai mare 
decit in 1970 cu peste 6 milioane 
tone si aproape dublă fată de cea 
realizată in 1938 — anul record al 
României antebelice.

• în anul 1973 existau cu aproa
pe 700 000 bovine. 2 600 000 porcine, 
500 000 ovine și 12 000 000 păsări 
mai mult ca in 1970 : producția a- 
nimală a fost mai mare, fată de 
anul 1970, cu 438 000 t carne, 5,4 
milioane hl lapte. 1.1 miliarde ouă 
si cu 103 000 t carne de pasăre.

• Volumul comerțului interior va 
«nori in acest an cu 78 la sută fată 
de 1970. estimindu-se o creștere de 
98 la sută pentru anul viitor, com
parativ cu 61—72 la sută prevăzut 
prin legea planului cincinal.

marcabile rezultate obținute în 
. agricole.
• în primii patru ani ai actualu- 

I'j. cincinal. ritmul mediu de creș
tere a producției industriale va a- 
tinge 13.7 la sută, si se prelimină

creșterea producției industriale și

14.1 la sfirsitul anului viitor față 
de 8.5—9.5 la sută, cit era prevă
zut in directivele Congresului al 
X-lea și de 11—12 la sută preconi

Modernizare și eficiență economică

Unul din obiectivele esențiale stabilite de Congresul al X-lea pri
vește intensificarea procesului de modernizare a forțelor de producție, 
creșterea rapidă, pe această bază, a eficienței economice.

• O expresie grăitoare a consec
ventei cu care este urmării acest 
obiectiv este procesul de înnoire a 
produselor ; in acest an. in indus
tria constructoare de mașini grele. 
66 la sută din produsele fabricate 
vor fl noi sau modernizate. Iar In 
industria construcțiilor de masini- 
unelte si electrotehnicii 61 la sută.

• Productivitatea muncii — indi
cator sintetic al eficientei econo
mice — va fi mai mare in acest nn 
cu peste 30 la sulă in industria re
publicană fată de anul 1970. urmind 
să atingă 42 la sută anul viitor, 
ceea ce va însemna depășirea ni
velului prevăzut în Directivele 
Congresului al X-lea (37—40 la 
sută).

• Devansarea ritmului de crește
re a produsului social de către cel 
al venitului național — corelația 
fundamentală pentru dezvoltarea e- 
ficientă a economiei naționale — a 
fost realizată pentru prima oară în 
anii actualului cincinal : compara
tiv cu 1970. anul trecut venitul na
tional era mai mare cu 37.7 la sută, 
in timp ce produsul social crescu
se. in aceeași perioadtj, cu 35.1 la 
sută.

Eforturile întregii națiuni sint îndreptate tn anii actualului cincinal in direcția 
continuării susținute a procesului de industrializare

J

Bunăstarea poporului - 
telul suprem al partidului

Pe baza progreselor obținute în ultimii ani in creșterea avuției ob
ștești și a venitului național. ca urmare a dezvoltării in ritm sus
ținut a economiei naționale, au fost adoptate sistematic măsuri pentru 
conținu^ îmbunătățire a condițiilor de trai ale oamenilor muncii.

Sporirea veniturilor tuturor oamenilor muncii

In anii de după Congresul al X-lea au apărut, practic, in toate orașele mari 
ale țării, ansambluri noi, moderne de locuințe

------------------------------ ---------------------------------------

• Din 1970. retribuția tarifară 
minimă a crescut permanent — de 
la 700 la 800 lei. in luna august a 
aceluiași an : de la 800 la 1 000 lei. 
in august 1972. Iar In august 1974 
de la 1 000 la 1 140 lei pentru mun
citorii necalificati si de la 1 040 la 
13-16 pentru cei calificați. în iulie 
1973 au fost maiorate toate retri
buțiile tarifare care depășeau 1 180 
lei lunar. In iulie 1974 au fost ma
iorate retribuțiile tarifare lunare 
minime pentru primul an de acti
vitate ale inginerilor, tehnicienilor, 
învățătorilor si a altor categorii de 
absolvenți.

• Retribuția medie va alunge Ia 
efirsitul cincinalului la peste 1950

lei. fată de circa 1 800 cit se pla
nificase initial.

Victor Dancea, lăcătuș la 
întreprinderea metalurgică 
Aiud. relatează : „Sintem o 
familie de muncitori cu ve
chime îndelungată. Evoluția 
veniturilor noastre bănești 
ilustrează cit se poate de 
convingător ce au însemnat 
cei 5 ani care au trecut de 
la Congresul al X-lea pe li
nia creșterii nivelului de 
trai. De la începutul anu
lui 1970 și pină in prezent, 
atit mie. cit și soției mele — 
frezor in aceeași întreprin
dere — ni s-a majorat retri
buția in 4 rinduri. Compa-

rațlv cu anul 1969, beneficiez 
In prezent de un spor de 989 
lei, iar soția de 745 lei in 
plus : in total, bugetul fami
liei a sporit cu 1 734 lei. La 
aceasta mai trebuie adăuga
tă majorarea alocației de 
stat pentru un copil. Băiatul 
nostru cel mare. Onlșor. s-a 
angajat anul trecut in între
prindere. Ca tinăr muncitor, 
el beneficiază, începînd cu 
această lună, de Cea mai 
substanțială majorare a re
tribuției -- 3.0(k lei. Intrușii 
locuiește împreună cu noi, 
bugetul familiei sporește, nu
mai in urma recentelor ma
jorări ale retribuțiilor, cu 
764 lei. Așadar. Intre 1970 și 
1974 veniturile familiei mele
au crescut, de pe urma ma
jorării retribuției și alocației 
de stat, cu 2 070 lei,

• înceoind din anul universitar 
1974—1975 bursele studenților au 
fost mărite cu 72—75 lei,

• în decembrie 1970 s-a hotărît 
asigurarea venitului minim garan
tat membrilor cooperatori pentru 
munca depusă : in august 1974 s-a 
majorat venitul minim garantat 
pentru cooperatorii care lucrează 
in zootehnie, legumicultură. viticul
tură. pomicultură, iar in alte sec
toare a sporit cuantumul plății pen
tru ziua lucrată.

• De la 1 noiembrie 1972 s-au

Cadrul tot mai perfecționat 
al vieții sociale

Orientarea preconizată de Congresul al X-lea și Conferința Națio
nală spre continua perfecționare a organizării și conducerii societății, 
spre adîncirea democrației socialiste străbate ca un fir roșu toate mă
surile care au fost adoptate in ultimii ani pe multiplele planuri ale 
vieți: politico-sociale.

Curs hotărît spre organizare unitară, rațională

în ultimii ani au fost create noi 
organisme centrale, menite să de
termine o mai bună îndrumare a 
activității economico-sociale :

• Consiliul Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale, prezi
dat de tovarășul Nicolae Ceaușescu.

• Consiliul pentru Problemele 
Organizării Economico-Sociale ; 
Consiliul Central de Control Mun
citoresc al Activității Economice 
și Sociale ; Comitetul pentru pro
blemele consiliilor populare ; Con
siliul pentru coordonarea și îndru
marea activității de aprovizionare 
și prestarea serviciilor către popu
lație : Curtea Superioară de Con
trol Financiar.

Un ansamblu de legi și hotâriri 
au urmărit să așeze activitatea e- 
conomică și socială pe baze știin
țifice, să asigure întronarea fer
mă a ordinii și disciplinei in toa
te sectoarele de activitate. între

Participarea tot mai

acestea, amintim : legile privind 
organizarea și conducerea unități
lor socialiste de stat ; dezvoltarea 
economico-socială planificată a 
României ; organizarea, planifica
rea și executarea investițiilor ; 
gospodărirea fondurilor fixe. re
surselor materiale și aprovizio
narea tehnico-materială ; gospodă
rirea mijloacelor materiale șl bă
nești. organizarea și funcționarea 
controlului financiar ; asigurarea 
disciplinei în muncă ; asigurarea 
și controlul calității produselor ; 
Încadrarea șl promovarea In mun
că a personalului din unitățile so
cialiste de stat ; organizarea pro
ducției și a muncii in agricultură.

în această perioadă au fost, de 
asemenea, adoptate importante 
măsuri pentru îmbunătățirea struc
turilor organizatorice în ministere, 
centrale și unități economice, sim
plificarea aparatului administrativ, 
îndrumarea cadrelor de specialiști 
către sectoarele productive și de 
concepție.

activă a cetățenilor

mijlocită a oamenilor muncii la 
conducerea vieții sociale. In acest 
scop, cadrul organizatoric asigurat 
după Congresul al IX-lea, prin 
Instituționalizarea adunărilor ge
nerale ale oamenilor muncii și a 
comitetelor și consiliilor oameni
lor muncii, a fost îmbogățit și di
versificat prin crearea consiliilor 
do control muncitoresc șl a comi
siilor pe probleme in întreprinderi, 
a comisiilor de planificare econo
mică și a consiliilor pentru pro-

bleme de export la nivel județean 
și al municipiului București.

Pe aceeași linie s-a înscris :
— larga dezbatere publică ■ 

principalelor proiecte de legi, îna
inte de a fi supuse aprobării de 
către Marea Adunare Națională.

Potrivit practicii trainic încetă
țenite în stilul de muncă al con
ducerii de partid șl de stat, nu 
avut loc numeroase consfătuiri de 
lucru po ramuri de activitate.

In perioada dupâ Congresul al X-lea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat au vizitat 
in municipiul București șl in toate Județele țării: 290 întreprinderi 
Industriale șl șantiere de construcții, 79 unități agricole, 110 
obiective social-culturale, 41 unități școlare, institute de invă- 
țămint superior și de cercetări, 30 expoziții de artă, economica.

Secretarul general al partidului s-a intilnlt cu activul de par
tid din |udețele Vaslui, Constanța, Mehedinți, Valea Jiului, 
Buzău, Prahova, Clu|, lași, Ialomița, Dolj, municipiul București, 
precum și cu activul de partid șl cadrele de conducere din 
aparatul de stat, diverse ramuri ale economiei.

la conducerea țării
O direcție esențială în activita

tea partidului nostru după Con
gresul al X-lea a fost dezvoltare*

democrației directe, perfecționarea 
continuă a formelor și metodelor 
care să asigure participarea ne

Concomitent cu dezvoltarea de
mocrației directe, au fost adoptate 
numeroase măsuri pentru dezvol
tarea democrației reprezentative. 
Amintim In acest sens :

• Creșterea rolului Marii Adu
nări Naționale.

• Lărgirea autonomiei șl compe
tențelor consiliilor populare.

• Instituirea congresului depu- 
taților consiliilor populare județe-

ne și a conferințelor președinților 
consiliilor populare comunale și 
orășenești.

• Creșterea rolului și atribuți
ilor organizațiilor obștești in con
ducerea vieții sociale.

• Sporirea rolului șl atribuțiilor 
Frontului Unității Socialiste pe 
baza hotărlrilor Congresului F.U.S. 
(mai 1974).

majorat pensiile de asigurări socia
le de stat, pensiile I.O.V.R. și aju
toarele sociale, precum și pensiile 
militare de stat : pensiile țăranilor 
cooperatori au fost majorate la 1 
ianuarie 1970 cu 50—80 la sută, iar

la 1 ianuarie 1971 cu 75 la sută pen
tru cooperatorii care n-au Împli
nit virsta de 75 de ani — bărbați, 
și 65 ani — femei și cu 150 la sută 
pentru cel care au implinit această 
virstă.

Spre un nivel superior de civilizație

• în primii trei ani ai actualu
lui cincinal s-au dat In folosință, 
in mediul urban, circa 325 000 a- 
partamente, iar in mediul rural

ITmofTloclJlnfe.’ Tn'iânul 1974 
se prevede construirea a circa 
117 300 apartamente.

• Fondurile pentru finanțarea 
acțiunilor social-culțurale se ridică, 
în actualul cincinal, la 218 miliar

de lbi — adică mai mult decit în
tregul venit național din 1970.

• în actualul cincinal urmează 
eă se construiască de 3 ori mal 

•■’•■frralre unități-sanitare ddeit Wtin- 
cinalul precedent și de 12 ori mai 
multe decit in anii 196O—1Q65. Nu
mai in anul 1973 s-au dat în folo
sință 5 spitale cu peste 3 000 de 
paturi.

Grijă pentru ocrotirea mamei și copilului

în ultimii cinci api au fost a- 
doptate un șir de măsuri de mare 
importantă socială pentru ocrotirea 
mamei și copilului, printre care o- 
rarele reduse acordate mamelor în 
perioada alăptării, posibilitatea ofe
rită femeilor cu copii plnă la șapte 
ani de a lucra jumătate dn normă, 
avantajele asigurate familiilor cu 
multi copii la încheierea sau con
struirea de locuințe etc.

• De la 1 septembrie 1971. nu
mărul copiilor care beneficiază de

alocație a crescut cu circa 47 000. 
,In perioada 1971—1975 alocațiile de 
copil vor însuma 31 miliarde lei, 
aproape dublu decit in cincinalul 
trecut.

• In timp ce în cincinalul ante
rior erau cuprinși in creșe circa 
16 000 copii, numai In anul 1974 se 
construiesc creșe cu o capacitate 
de 25 100 locuri, urmind ca pină la
sfirsitul cincinalului capacitatea lor 
să depășească 100 000 locuri.

în ansamblul procesului de perfecționare a democrației socialiste, un loc cen
tral II ocupă promovarea formelor care asigură participarea nemijlocită * oa

menilor muncii la conducerea vieții sociale— J

în ultimii ani s-a dezvoltat simțitor baza materială a invătămintului. expresie 
trăitoare a atenției acordate de partid si de statul nostru activității educative

Vastă activitate pentru 
dezvoltarea conștiinței 

socialiste
Congresului al X-lea li revine meritul de a fl elaborat concepția 

despre educația socialistă, ca o activitate complexă, implicind deooo- 
trivă însușirea concepției științifice despre lume — materialismul dia
lectic și istoric, generalizarea eticii noi. lărgirea orizontului cultural, 
însușirea a tot ce este valoros in domeniul culturii, științei și teh
nicii. In spiritul acestei concepții, au fost depuse în ultimii ani stă
ruitoare eforturi pentru îmbunătățirea activității ideologice-educa- 
tive, pentru dezvoltarea invătămintului și culturii :

Tn acest proces au marcat momente mai importante:
• „Tezele din iulie 1971“. Pro- Ceaușescu pentru Îmbunătățirea 

punerile tovarășului Nicolae activității politlco-ldeologice, de

educare marxlst-lcnlnistă a mem
brilor de partid, a tuturor oame
nilor muncii sint adoptate de Co
mitetul Executiv al C.C. al P.C.R.

• Plenara C.C. al P.C.R. din no
iembrie 1971, care a adoptat Pro
gramul pentru îmbunătățirea acti
vității Ideologice, ridicarea nivelu
lui general al cunoașterii șl educa
ția socialistă a maselor, pentru a- 
șezarea relațiilor din societatea 
noastră pe baza principiilor eticii 
și echității socialiste și comuniste.

• Conferința Națională a parti
dului din iulie 1972, care a adoptat 
Proiectul de norme ale vieții și 
muncii comuniștilor, ale eticii șl e- 
chltății socialiste. adevărat cod 
moral al conduitei in societatea 
noastră ; proiectul a fost supus 
dezbaterii întregului partid, a ma
selor celor mal largi, urmind să 
devină, după aprobarea sa de că
tre Congresul al XJ-lea, parte in
tegrantă a statutului și programu
lui partidului,

• tn ultimii 5 ani a fost adop

tat un ansamblu de măsuri pen
tru îmbunătățirea activității de 
propagandă, accentuarea caracte
rului său militant, legarea strîn- 
să de viață, concomitent cu Inten
sificarea muncii politice de masă.

• Ca parte integrantă a activi
tății educative din ultimii ani se 
înscriu măsurile pentru perfecțio
narea pregătirii politico-ideologice 
și profesionale a cadrelor. In acest 
scop a fost organizată Academia 
„Ștefan Gheorghiu» pentru invă- 
țămint social-politic și perfec
ționarea cadrelor de conducere 
(octombrie 1971).
• învățămintul de stat, ca prin

cipal (actor de educație, s-a aflat 
permanent în atenția conducerii de 
partid, plenara C.C. al P.C.R. din 
18—19 iulie 1973 adoptînd impor
tante măsuri pentru dezvoltarea și 
perfecționarea Iul, intre care :

— generalizarea Invăță- 
mintului obligatoriu de 10 
ani și cuprinderea in anul I 
de liceu, incepind cu anul 

școlar 1974/1975, a tuturor e- 
levilor care au promovat 
clasa a VIII-a ;

— dezvoltarea șl diversifi
carea invățămlntului liceal, 
tehnic și profesional ;

— larga extindere a învă- 
țămintului preșcolar, ca par
te integrantă a sistemului 
de invățămint ;

— apropierea învățămintu- 
luț de practică șl Integrarea 
lui organică cu cercetarea ai 
producția.

A cunoscut o continuă dezvoltare 
baza materială a Invățămintului șl 
culturii. Astfel, au fost date in fo
losință circa 10 300 săli de clasă, 
167 000 mp spații in instituțiile de 
Invățămint superior, un Important 
număr de laboratoare și ateliere, 
noi internate școlare și cămine 
studențești ; trei mari edificii tea
trale (Intre care Teatrul Național 
de la București), numeroase cine
matografe, case de cultură, clu
buri și cămine culturale, biblio
teci. 1

-__________________ _ y
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Perspectiva dezvoltării economico-sociale a țării noastre în anii 1976 - 1980 am prezentat-o în ziarul de 
duminică, prin grafice și texte referitoare Ia creșterea venitului național, dezvoltarea industriei, agriculturii, comerțului 
exterior, dinamica investițiilor, înflorirea județelor, creșterea bunăstării.

Prezentăm azi, în continuare, cîteva direcții fundamentate ale creșterii eficienței activității 
economice în viitorul cincinal.

x________________________________________ ____________

r
Sporirea productivității 

muncii ia industrie

ÎNFĂPTUIREA sarcinilor de creștere a productivității muncii se va 
REALIZA PRIN :

O caracteristică esen
țială a viitorului cincinal 
constă in aceea că spori
rea masivă, la proporții 
fără precedent, a volumu
lui producției materiale se 
va baza intr-o măsură ho- 
tăritoare pe creșterea ac
centuată a productivității 
muncii. Aceasta are o im
portanță primordială pen
tru progresul accelerat al 
economiei naționale, în- 
trucit sporirea productivi
tății muncii înseamnă asi
gurarea unei dezvoltări 
intensive a industriei, spo
rirea randamentului mun
cii fiecăruia, realizarea de

mai multe produse in uni
tatea de timp, creșterea 
venitului național, spre fo
losul general al întregii 
noastre societăți.

Amploarea sarcinilor pre
văzute in domeniul crește
rii productivității muncii — 
intr-un ritm mediu anual 
de 6,7-7,2 la sută — ne 
apare și mai limpede dacă 
ținem seama că pe baza 
creșterii productivității 
muncii urmează să se rea
lizeze circa 70 la sută din 
sporul producției industria
le prevăzut pentru viitorul 
cincinal.

• EXTINDEREA MECANIZĂRII Șl AUTOMATIZĂRII 
PRODUCȚIEI.

• GOSPODĂRIREA JUDICIOASA Șl UTILIZAREA 
INTENSIVĂ A FONDURILOR FIXE PRODUCTIVE.

• PERFECȚIONAREA TEHNOLOGIILOR DE FABRI
CAȚIE.

• FOLOSIREA EFICIENTA A TIMPULUI DE LUCRU. 
Cit de Importanta este aceasta direcție de acțiune 
rezulta șl din următorul calcul: INTR-UN SINGUR MI
NUT, IN ANUL 1980 SE VA REALIZA O PRODUCȚIE 
INDUSTRIALA DE PESTE 6 MILIOANE LEI,

• ÎMBUNĂTĂȚIREA CONTINUĂ A ORGANIZĂRII 
PRODUCȚIEI Șl A MUNCII ; INTRODUCEREA PE SCA
RA LARGA A METODELOR Șl FORMELOR ÎNAINTA
TE, EFICIENTE DE CONDUCERE Șl ORGANIZARE.

• CREȘTEREA GRADULUI DE PREGĂTIRE TEH- 
NICO-PROFESIONALĂ ; in cincinalul viitor se va asi
gura formarea profesională a 1,8—2 milioane persoa
ne. In această perioadă 6e vor pregăti 1 550—1 700 
mii muncitori calificați șl 250—300 mil tehnicieni, 
maiștri, ingineri șl alte cadre de specialitate.

• Totodată, pornlndu-se de la necesitatea obiectivă 
a însușirii șl aplicării cuceririlor tehnicii șl științei 
moderne se vor asigura COMPLETAREA Șl ÎNNOI
REA CONTINUĂ A CUNOȘTINȚELOR TUTUROR CA
TEGORIILOR DE OAMENI Al MUNCII.

• NIVELUL DE PRODUCTIVITATE A MUNCII CE 
SE VA ATINGE IN CINCINAL VA CREA CONDIȚII 
PENTRU REDUCEREA TREPTATĂ A SĂPTĂMlNII DE 
LUCRU LA 42—44 ORE.

UN SINGUR PROCENT
de creștere a productivității valorează:

in 1970 — 2,7 miliarde lei 
in 1980 -circa 9 miliarde lei

Ponderea produselor noi si perleclionate

in totalul producției industriale

Ridicarea nivelului tehnic 
și calitativ

IATĂ CÎTEVA CARACTERISTICI ALE CREȘTERII NIVELULUI TEHNIC Șl CALI
TĂȚII PRODUCȚIEI ÎN VIITORUL CINCINAL:

Unul din obiectivele funda
mentale, centrale ale viitoru
lui cincinal constă în transfor
marea pe bază modernă a 
întregii noastre industrii, ridi
carea calitativă și tehnică a 
întregii activități economice. 
Linia spre modernizarea pro
ducției, spre introducerea în 
practică a tot ce este nou și 
avansat in știința și tehnica 
contemporană, accentul pus 
pe dezvoltarea sectoarelor cu 
rol cheie pentru dotarea teh
nică superioară a economiei, 
pe realizarea de produse de 
înalt nivel tehnic și calitativ 
reprezintă trăsături esențiale, 
determinante ale dezvoltării 
industriei in cincinalul 1976— 
1980.

Prin produse de înalt 
nivel tehnic, de calitate tot 
mai bună se va asigura

realizarea unei eficiențe 
superioare, își vor găsi 
largă afirmare capacitățile 
creatoare ale muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor 
noștri, gindirea tehnico- 
științifică a cercetătorilor. 
Pe această cale, industria 
românească va satisface 
mai bine cerințele econo
miei, ale populației, va fi 
mai competitivă pe piața 
externă.

Amploarea sarcinilor din 
acest domeniu este oglindită 
de faptul că la nivelul anu
lui 1980, circa 45 la sută din 
valoarea producției indus
triale se va realiza pe seama 
produselor noi și moderni
zate.

• CONSTRUCȚIA DE MAȘINI va fl orientată, tn 
principal, spre realizarea unor produse de înalt nivel 
tehnic — utilaje complexe, mașini șl Instalații de 
mare capacitate pentru Industrie, agricultura, transport 
și alte ramuri ; vor fl promovate tehnologii moderne 
de prelucrare a metalului, care sâ valorifice superior 
această prețioasă materie primă a țării.

• PERFECȚIONAREA STRUCTURII INDUSTRIEI 
CONSTRUCTOARE DE MAȘINI se va realiza in con
cordanță cu tendințele de perspectivă ale progresului 
științific și tehnologic pe plan mondial.

• In cadrul Industriei chimice SE VA DEZVOLTA, 
IN CONTINUARE, IN RITM INTENS PETROCHIMIA, 
iar in cadrul acesteia creșteri Importante sint prevă

zute pentru producția de fire șl fibre sintetice, pro
ducția de mase plastice, de cauciuc sintetic, care 
VOR CREȘTE DE PESTE DOUĂ ORI FIECARE.

In perioada 1976—1980, ACTIVITATEA DE CERCE
TARE ȘTIINȚIFICĂ Șl DEZVOLTAREA TEHNOLOGICĂ 
VOR CUPRINDE CIRCA 600 DE OBIECTIVE SUBOR
DONATE DEZVOLTĂRII ECONOMICE Șl SOCIALE. 
TEHNOLOGIILE NOI DE CONCEPȚIE PROPRIE Șl 
TEHNOLOGIILE PERFECȚIONATE, CARE SE VOR 
INTRODUCE IN PRODUCȚIE, VOR ASIGURA REALI
ZAREA A PESTE 80 LA SUTĂ DIN TOTALUL TEHNO
LOGIILOR NOI Șl PERFECȚIONATE PENTRU OBIEC
TIVELE DE INVESTIȚII PLANIFICATE.

RAMURILE DE VlRF ALE PROGRESULUI 
H Construcțiile de mașini 34% 

(ponderea in totalul producției industriale) 

@ Electrotehnica și electronica 20% 
(in totalul producției construcțiilor de mașini) 

____________________________________ ______ __________________ J

— 

Reducerea cheltui! 
de producție

Pentru viitorul cincinol 
se prevede ca sporul im
portant al producției in
dustriale, ridicarea nivelu
lui tehnic și calitativ al 
produselor să se realizeze 
in condiții cit mai econo
mice, cu cheltuieli cit moi 
reduse, la minimum posibil. 
Aceasta Înseamnă mari eco
nomii de resurse de materii 
prime, materiale, combustibil, 
energie, de fonduri finan
ciare ale țării — toate nece
sare efortului de dezvoltare 
rapidă o economiei, toate 
slujind la creșterea bunăstării 
întregului popor. Micșorarea 
continuă o cheltuielilor de 
producție constituie baza sta
bilității prețurilor, o condiție 
deosebit de importantă a

realizării programului par
tidului de sporire a venitu
rilor reale ale oamenilor 
muncii.

Concludent pentru în
semnătatea acestui obiec
tiv este faptul că scăderea 
cu un procent a ponderii 
cheltuielilor materiale in 
producția industrială co
respunde cu fondul de 
retribuire la nivelul anului 
1974 pentru un milion de 
lucrători, luind în calcul 
retribuția medie lunară 
sau fondurile necesare 
pentru construirea a apro
ximativ 350000 aparta
mente convenționale.

PROIECTUL DE DIRECTIVE PREVEDE PENTRU REALIZAREA SARCINILOR DE 
REDUCERE A CHELTUIELILOR DE PRODUCȚIE:

• CONSUMURI DE MATERII PRIME Șl MATERIALE 
CIT MAI REDUSE ; VALORIFICAREA SUPERIOARA 
A MATERIILOR PRIME Șl MATERIALELOR.

• EXTINDEREA ÎNLOCUITORILOR Șl UTILIZAREA 
INTR-O MĂSURA SPORITA A DEȘEURILOR.

• DIMINUAREA CONSUMURILOR ENERGETICE, 
îndeosebi prin Introducerea in producție a utilajelor 
șl tehnologiilor cu randamente termice șl energetice 
ridicate. Se prevede ca, în anii cincinalului următor, 
CONSUMURILE SPECIFICE MEDII SA FIE REDUSE 
CU CEL PUȚIN 20 LA SUTA LA COMBUSTIBIL Șl 

UN SINGUR PROCENT
de reducere a ponderii cheltuielilor materiale 

în producția industrială valorează: 

în actualul cincinal— 12,2 miliarde lei 
in viitorul cincinal —circa 21 miliarde lei

CIRCA 12 LA SUTĂ LA ENERGIE ELECTRICĂ. De 
asemenea, la sfirșitul cincinalului viitor se va utiliza 
un volum de resurse energetice secundare cu 70—75 
la sută mai mare decit in 1975.

• INTENSIFICAREA ACȚIUNII DE TIPIZARE a sor 
timentelor de metal și a ajtor produse industriale

• EXERCITAREA UNUI CONTROL FINANCIAR- 
BANCAR FERM, EXIGENT, care să acționeze cu ho- 
tărire împotriva risipei, neglijenței șl lipsei de răspun
dere, pentru obținerea unul efect util maxim la flecare 
leu cheltuit in economie șl in celelalte activități.

l l l l
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CĂRȚI DEDICATE
MARII ANIVERSĂRI

Eveniment crucial In via
ta târli, ziua de 23 August 
pe cam o vom sărbători în 
curind se află. ca întot
deauna. in atenția oameni
lor de artă, a creatorilor de 
frumos. Sensul adine al 
evenimentelor înscrise in 
cronica celor trei decenii il 
regăsim in vibrante cintece 
de dragoste adresate pa
triei. oamenilor făurari ai 
noii societăți.

Creația lirică originală, 
dind glas clocotitoarelor 
transformări d:n viata tării, 
isi află, pe firul unei pres
tigioase tradiții, un terito
riu nelimitat de afirmare. 
O dovedește în acest ano
timp fertil participarea lar
gă a poeților din toate ge
nerațiile la realizarea unei 
poezii pe măsura aspirații
lor nobile ale timpului 
nostru.

Prezent ca întotdeauna în 
această ultimă jumătate de 
veac în primele rinduri ale 
afirmării artei cu conținut 
pelitic mobilizator, Zaharia 
Stancu intimpină momentul 
aniversării cu o retrospec
tivă Lirică sugestiv intitula
tă : „Clar de lună", tipărită 
la editura „Eminescu". In
trate de mult in fondul pe
ren al liricii noastre, cu
noscutele versuri ale poe
tului, întregite de o serie 
de inedite, oferă o panora
mă semnificativă a dimen
siunilor civice și umane a 
profundei iubiri de țară ca
re animă cu atita viguroa
sa originalitate lirica sa. 
Statornica vocație socială 
fi revoluționară este in 
continuare semnul distinc
tiv al poeziei lui Mihai 
Beniuc din cele două volu
me „Focuri de toamnă" la 
editura „Eminescu" si ,.Râ- 
mine pururi vatra" in pre
gătire îa editura „Alba
tros". Să reamintim de pre
zenta in standurile librării
lor a volumului selectiv din 
poezia lui Geo Dumitrescu 
„Jurnal de campanie", pri
lej de reintilnire cu poezia 
dezbaterii morale, a luptei 
cu rutina atit de personal 
exprimată de poet. La a- 
ceeasi editură, „Cartea 
românească", au apărut si 
volumele lui Petre Ghel- 
mez si. respectiv. Geor
ge Alboiu. remarcabile 
prin prospețimea și vigoa
rea versului de inspirație 
cetățenească si patriotică.

Versuri sensibilizate de 
razele fierbinți ale senti
mentului patriotic constitu
ie de asemenea substanța 
volumului antologic de 
,.Poeme“ de Al. Andrițoiu, 
cel al lui Grigore Hagiu :

t V
PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoaiă.
10,00 Matineu de vacanță. Film 

serial „Iată satul meu" — 
producție a studiourilor ci
nematografice sovietice. Epi
sodul II.

10.30 Desene animate : „Moș Ene".
10,55 Film artistic ..Veșnicul intir- 

ziat" — producție a studiou
rilor cinematografice en
gleze.

16,00 Trofeul „Tomis" la volei fe
minin : România — Bulgaria. 
Transmisiune directă din sa
la sporturilor de la Con
stanța.

17.30 Telex.
17.35 Virstele peliculei — magazin

de cultură cinematografică. 
Ediție specială : Chipul co
munistului in filmul artistic 
românesc.

18.25 Legile țârii — legile noastre!
18.35 Lecții TV pentru lucrătorii 

din agricultură.
19.15 Publicitate.
19.20 1001 de seri : Povești din că

limară.
19.30 Telejurnal — Cinci ani de 

ia Congresul al X-lea al 
partidului — bilanț bogat și 
perspective insuflețitoare in 
Intimpinarea Congresului al 
XI-lea.

20,00 Revista economică.
20.30 Publicitate.
20.35 „Prahovâ, apă zglobie" — 

melodii muntenești.
10,50 Seară de teatru : „La Colo

rado. aproape de stele” de 
Doru Moțoc. Premieră pe 
țară. Scenariu premiat la 
concursul organizat de tea
trul TV, ediția 1973.

îl.M Surprize pe micul ecran. Re- 
lntUnire cu Julie Andrews.

22.15 24 de ore a O zi din 30 de 
ani.

PROGRAMUL n

20,00 Avanpremieră.
20,05 Film serial „Căsătorii de 

conveniență" — producție a 
studiourilor cehoslovace. Epi
sodul VII.

3C,50 Grine legănate In palme — 
documentar.

21.15 Muzică distractivă cu or
chestra de estradă a Radio- 
televizlunii. Dirijor : Sile 
Dinicu.

21.30 Telex.
21.35 Roman foileton „Jurnalul 

doctorului Flnlay". Episodul 
VII: „Un oaspete neobișnuit".

„Zenit dc anotimpuri", un 
moment in realizarea unei 
poezii patriotice vizionară, 
decantată prin simboluri și 
idei cuprinzătoare, „Scut de 
c tern" de Nicolae Dragoș, 
..Anotimpul încrederii” de 
Corneli» Sturzu, ..Deola- 
s irc-a spre roșu” de Titus 
Vijeu. toate la editura „E- 
mincscu". Menționăm in 
continuare, caldele evocări 
ale. Constanței Buzca din 
..Pasteluri" la editura .„Al
batros". viguroasa poezie 
patriotică din ..Lingă ve
trele sacre" de Haralambie 
Țugui, tipărită la editura 
„Junimea", amplul poem 
dedicat marelui efort con
structiv de la Porțile de 
Fier : „Imn la cetatea lu
minii" de Valeriu Armca-

țft”. precum și romanele ti
părite la editura „Krite- 
rion° : „Infruntind toren
tul" de Nagy Istvan și 
„Interogatoriu, rechizitoriu, 
luptă" de Veress Păli — 
'pagini din lupta memora
bilă a populației din Ar
deal condusă de comuniști 
împotriva fascismului.

Foarte diverse ca reali
zare artistică, aceste vo
lume au un numitor comun 
în preocuparea scriitorilor 
de a cuprinde în scrisul lor 
realitățile acestor decenii, 
semnificațiile multiple ale 
profundelor transformări 
din viața societății, a fie
cărui individ, schimbări de
clanșate de complexitatea 
mișcării revoluționare de 
după eliberare.

Noutăți în domeniul poeziei 
și al prozei anunțate de edituri

nu. la editura „Facla", 
„Versuri" de Szilâgy Do- 
mokos. „Bă’alia următoa
re" de Laszloffy Alâdar 
(ambele în limba maghiară) 
sau ..Versuri" de Franz 
Hodjak (in limba germană). 
In toate aceste cărți, ca și 
in multe din poeziile de- 
butanților, răsună versul 
proaspăt al iubirii de țară, 
elogiul muncii și al luptei 
pentru progres, expresie 
artistică aleasă a perma
nentelor sentimente patrio
tice care animă creația a- 
cestor decenii.

Teritoriul prozei se dove
dește deosebit de fertil. E- 
venimentele de la 23 Au
gust, perioada războiului și 
a anilor de reconstrucție 
solicită tot mai mult aten
ția prozatorilor. Un mo
ment remarcabil il prezintă 
apariția romanului lui Eu
gen Barbu și N. Mihail : 
..Războiul undelor”, inspi
rat de lupta comuniștilor 
din dramatica încleștare a 
războiului pentru salvarea 
națională și alungarea co
tropitorilor fasciști. Mo
mente din aceeași perioadă 
surprinde și cartea lui Tra
ian Filip ..Crivățul bate nă- 
Draznic” tipărită, ca si pri
ma. la editura „Albatros". 
Semnalăm versiunea ro
mânească a cunoscutului 
roman al lui Meliusz Josef 
„Orașul scufundat in cea-

Cartea de reportaj anun
ță. de asemenea, citeva 
noutăți. Vom aminti mai 
intii volumele tipărite la 
editura „Eminescu": „Răz
boiul piinii" de Nicolae Ma- 
teescu, o carte despre viața 
unui sat din Bărăgan, „Via
ta cere viață" de Sinziana 
Pop și Gabriela Melincscu. 
In aceeași categorie se în
scriu și volumele lui Viorel 
Cacovcanu: „Someșul cald”, 
„Cu inima și fapta" de 
Eduard Eiscnburger (in lim
ba germană), ambele in 
pregătire la editura „Da
cia", „Mai fericit dccit 
Ulise" de Traian Coșovei, 
și „Fotografi fără retuș” de 
I. Drăgânolu și D. Crean
gă, la editura „Albatros".

Interesante scrieri de e- 
vocare a anilor războiului 
și a insurecției armate 
antifasciste sint cuprinse in 
lucrările tipărite la editura 
„Militară" : „Inscripții pe 
piatră” de Florian Tuca, 
culegerea : „Povestesc ve
teranii” și volumul tipărit la 
editura „Albatros" : „Tine
rețe eroică” de C. Ucrain, 
N. Ștefan.

Concomitent cu editarea 
unor creații care reflectă 
pulsul incandescent al rea
lităților noastre, semna
lăm pregătirea unor lu
crări ample cu caracter de 
sinteză care să cuprindă 
cele mai izbutite lucrări ale

(Urmare din pag. I)

au rodit orientările congresului 
spre dezvoltarea bazei tehnico-ma- 
teriaie a noii orinduirl, creșterea 
intensă a forțelor de producție. 
Este semnificativ că, pe baza 
largii acțiuni de masă pen
tru investigarea exigentă a po
sibilităților reale ale economiei 
naționale, a rezervelor existente la 
fiecare loc de muncă, au putut fi 
adoptate — la Conferința Națională 
din 1972 — măsuri de reevaluare a 
unora dintre obiectivele dezvoltării 
economice și sociale — iar rezulta
tele obținute in îndeplinirea și une
ori depășirea chiar și a acestor 
prevederi majore atestă că acțiunea 
de redimensionare a fost pe deplin 
realistă. Apare neîndoielnic că, 
drept urmare a realizării unui ritm 
de creștere a industriei superior 
prevederilor inițiale ale planului, 
directivele Congresului al X-lea 
privind producția industrială glo
bală vor fi îndeplinite în 4 ani și 
jumătate, ceea ce va permite ca și 
realizările în domeniul creșterii ve
niturilor populației să fie superioa
re prevederilor stabilite prin di
rective. în aceste zile din preajma 
celei de-a XXX-a aniversări a eli
berării, mesajele hărniciei venite 
din toate colțurile tării — expresie 
a patriotismului oamenilor muncii, 
a înaltei lor responsabilități sociale 
— veștile despre succesele dobin- 
dite in realizarea planului, in înde
plinirea si depășirea angajamente
lor asumate in cinstea gloriosului 
jubileu și a celui de-al XI-lea Con
gres al P.C.R. dau certitudinea 
realizării cincinalului inainte de 
termen.

Perioada ultimilor cinci ani a pri
lejuit o concludentă materializare 
a concepției partidului nostru pri
vind legătura indisolubilă intre 
dezvoltarea generală a economiei, 
creșterea venitului național și ridi
carea nivelului de trai al poporului. 
Cu o mai viguroasă forță de convin
gere decit oricind s-a afirmat ade
vărul fundamental că tot ceea ce se 
construiește si se proiectează in pa
tria noastră are drept țel suprem 
omul, urmărește crearea condițiilor 
necesare creșterii continue a bună
stării poporului, astfel incit toți cei 
ce muncesc să se bucure în mă
sură tot mai mare de binefacerile 
civilizației socialiste. într-adevăr, 
nu există categorie socială, nu exis
tă familie in viața căreia să nu se 
fi resimțit favorabil repetatele spo
riri ale retribuțiilor tarifare, cu 

genului publicate în ulti
mele trei decenii. Astfel, 
editura „Eminescu" anunță 
trei volume din seria „Pa
norame": „Panorama roma
nului”, „Panorama nuvelei" 
și „Panorama reportajului", 
care vor permite cititorului 
să cunoască relieful de 
valori ale literaturii ac
tuale. O altă colecție, „Per
manențe — Perspective", va 
aduna o serie ție lucrări 
dedicate clarificării unor 
concepte teoretice funda
mentale ale creației, proble
matica și marile direcții 
ale literaturii actuale. „Mi
siunea scriitorului contem
poran", „Ideea de realism 
în literatura română”, „Li
teratură și cunoaștere" și 
„Tradiție și inovație" sînt 
citeva din volumele anun
țate dedicate acestor as
pecte.

Continuă editarea unor 
antologii și culegeri de 
texte literare cu tematica 
specifică. „Imnurile mun
cii” și „Legende popu
lare minerești". pregă
tite la editura „Mincrva" 
concentrează ‘cele mai izbu
tite pagini literare româ
nești cu asemenea tematică. 
Numeroase alte selecții an
tologice completează seria 
aparițiilor inchinate jubi
leului. Amintim volumele 
în curs de apariție la edi
tura „Eminescu" : „Pădu
rea de steme" și „Caietul 
de poezie” (acesta reunește 
cele mai bune poeme de 
inspirație patriotică prezen
tate la concursul de debut), 
„August — arc de triumf” 
— in lucru la editura „Mili
tară" si antologia de proză: 
„Se naște o lume", pregă
tită de editura „Albatros".

Editura „Dacia" anunță 
apariția unor culegeri de 
versuri, proză sau teatru, 
cum sint : „Vraja cuvinte
lor noastre", culegere de 
versuri, „Antologia drama
turgiei românești contem
porane" (ambele in limba 
maghiară) si „Antologia 
poeziei române contempo
rane" (in limba germană). 
Intensa activitate editoria
lă va fi însoțită, cu spri
jinul scriitorilor, de nu
meroase acțiuni culturale, 
întilniri cu cititorii, seri de 
poezie, simpozioane, lecturi 
dramatizate. manifestări 
menite să întregească con
tribuția de seamă a sluji
torilor scrisului la sărbăto
rirea acestui mare eveni
ment.

Emil VASILESCU

„ROMÂNIA-FILM" j 

prezintă: ț
------------ 1 

„Roman vesel" j 
j

Comedie realizată de stu- 
dioul „Gruzia Film". Re- ț 
gia : levan Hotivari. Cu : I 
Ipolite Hvicia, Meghi Țulu- ț 

kidze, Elena Cioheli. ț

_____ ________________ \

deosebire ale celor mici, majorarea 
tuturor categoriilor de pensii, ca și a 
alocațiilor pentru copii, sporirea 
substanțială a cheltuielilor social- 
culturale ale statului, amploarea 
construcției de locuințe. Conștiința 
oamenilor muncii că depinde de ei, 
de rezultatele obținute in sporirea 
avuției naționale, ca nivelul lor de 
trai să crească neîncetat stă la 
temelia largii mișcări de masă des
fășurate in aceste zile spre a răs
punde chemării partidului ca prin 
valorificarea din plin a rezervelor 
economiei naționale să aducă o con
tribuție cit mai mare la acoperirea 

Deplina confirmare a liniei politice 
generale a partidului

fondurilor alocate suplimentar pen
tru recenta majorare a veniturilor.

Etapa deschisă de Congresul al 
X-lea se distinge ca o etapă in care 
procesul de îmbunătățire continuă 
a organizării societății, de perfec
ționare a conducerii tuturor sectoa
relor vieții economice și sociale 
cunoaște o amploare și o profun
zime fără precedent in decursul ce
lor trei decenii de construcție so
cialistă. Niciodată nu s-a desfășu
rat pe un front atit de larg și cu o 
asemenea consecvență acțiunea de 
perfecționare a intregului mecanism 
social, inglobind intr-o viziune 
științifică perfecționarea și moder
nizarea structurilor organizatorice, 
crearea unor noi organisme de con
ducere și coordonare unitară a acti
vității sociale, simplificarea și ra
ționalizarea aparatului de partid, 
de stat și economic in scopul creș
terii funcționalității și eficienței 
sale. Esențial este ca pretutindeni 
avantajele cadrului organizatoric 
perfecționat, care a fost creat 
pentru conducerea vieții socia
le. să fie integral puse in va
loare, iar măsurile stabilite să fie 
perseverent aplicate pină la capăt 
in toate unitățile.

Niciodată democratismul pro

Recoltarea griului se apropie
de sfîrșit și în zonele din nord
SATU MARE

Mai mult sprijin 
unităților rămase 

în urmă
în cooperativele agricole din jude

țul Satu-Mare se lucrează intens la 
.recoltat. Griul s-a strins de pe circa 
35 la sută din suprafața cultivată. In 
ultimele zile, ritmul de lucru a cres
cut simțitor datorită sprijinului acor
dat unităților din cadrul Județului, 
care au primit cu 3 luni mai devreme 
25 combine „Gloria” din repartiția ne 
trimestrul IV, iar din sudul țării au 
sosit 80 de combine și alte utilaje 
care au fost concentrate la recoltat 
in zona Carei-Tășnad.

In raidul efectuat pe raza a 6 con
silii intercooperatiste am consemnat 
numeroase inițiative menite să gră
bească strinsul recoltei. La coopera
tiva agricolă din Ghcnci, bunăoară, 
duminică mecanizatorii au lucrat 
pină seara, la ora 22, ultimele 2—3 
ore la lumina farurilor. „Recuperăm 
astfel timpul care nu-1 putem folosi 
dimineața, din cauza umidității lanu
rilor" — ne spunea președintele 
cooperativei, Karol Kiss. In coopera
tivele agricole din cadrul consiliului 
intercooperatist Tiream, combinele și 
mijloacele de transport sint dirijate 
operativ acolo unde se poate lucra, 
evitindu-se orice fel de stagnări. Spre 
exemplu, combinele C-l si C-3 au 
fost concentrate la Căuaș pentru a se 
termina recoltatul orzului. Fapte 
demne de laudă se pot consemna din 
unitățile situate în raza consiliului 
intercooperatist Moftin. Conducerea 
consiliului a organizat o veritabilă în
trecere intre mecanizatori. In fruntea 
întrecerii se situează mecanizatorii de 
la Eriu-Sincrai.

Am întilnit însă și aspecte care 
contrastează cu ritmul însuflețit de 
lucru pe ansamblul județului. La 
I.A.S. Tășnad, ferma Chereușa, 
4 combine au stat toată ziua, la mar
ginea lanului. Cu totul nefondată este 
explicația directorului întreprinderii, 
ing. Augustin Sandor, care ne spunea 
că mai așteaptă uscarea lanului 
respectiv. La cooperativa agricolă din

cinema
• Roman vesel : VICTORIA — 
9.15; 11,30; 13,45; 16: 18,15; 20,30.
• Cel mai bun om pe care il
cunosc : LUMINA — 9: 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• 36 de ore î SCALA — 8.45; 11,15;
13.45; 16,15; 18,45; 21,15. BUCU
REȘTI 8,45 j.111.15: 13,30; .16;
18,30; 20,45, la grâdinâ — 20, GRA
DINA DINAMO — 20.
• Fără un adio : PATRIA — 9,30;
11,45; 14: 16,15; 18,30; 20,45, FES
TIVAL — 9.15; 11,30; 13.30; 16;
18,30; 21, la grădină — 20.
• Apartamentul : CAPITOL — 
9.30; 12; 15,30; 18; 20,30, la grădi
nă — 20.
© Urmărește-mă ! ; CASA FIL
MULUI — 10; 12,15; 15.45; 13: 20,15, 
FAVORIT — 9.15; 11.30; 13,45; 16; 
13,15; 20,30.
• Duelul : VIITORUL — 15.30; 18;
20,15.
• Contesa Walcwska : CENTRAL
— 9,30: 12: 14,45: 17,30; 20.15, LIRA
— 15,30; 18; 20,30, la grădină —
20,15.
• Țara lui Sannikov : BUCEGI
— 16; 18,15, la grădină — 20,15, 
DRUMUL SĂRII - 15,30; 18; 20,15.
• Tunurile din Navaronc : FERO
VIAR — 0; 12.30; 16; 19.30. GLO
RIA — 9; 12.15; 15,30; 18,45. MO
DERN — 9; 12.15; 16: 19,15, la gră
dină — 20, GRADINA LUCEAFĂ
RUL — 20,15, GRADINA TITAN
— 20.

fund, de esență, al orînduirii noas
tre nu și-a găsit o asemenea în
truchipare plenară ca in ansamblul 
măsurilor adoptate în acest răstimp 
pentru crearea sistemului institu
țional menit să asigure participarea 
activă a maselor largi la conduce
rea statului, la dezbaterea princi
palelor probleme ale politicii in
terne si externe, ca o expre
sie a înfăptuirii conceptului de 
democrație ca putere a poporu
lui, ca guvernare a poporului 
de către popor. Vizitele de lu
cru ale secretarului general al 
partidului in toate județele, în sute 

de unități economice și sociale, im
portantele consfătuiri organizate cu 
cadrele din diversele ramuri de ac
tivitate au evidențiat mai pregnant 
ca oricind rodnicia dialogului per
manent cu poporul, ca metodă de 
bază a conducerii societății.

în documentele Congresului al 
X-lea și-a găsit o amplă funda
mentare concepția partidului potri
vit căreia făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate presu
pune, ca o condiție obligatorie, for
marea omului nou, inflorirea ple
nară a personalității umane. în spi
ritul acestei orientări, dezvoltate și 
concretizate in programul ideologic 
adoptat de Plenara C.C. al P.C.R. 
din noiembrie 1971, precum și in 
Proiectul de norme ale eticii și 
echității socialiste, partidul a acti
vizat’ intregul arsenal al mijloace
lor șl pirghlilor muncii politico- 
cducative, spre a asigura ridi
carea la un nivel superior a pregă
tirii politice a oamenilor muncii, 
lărgirea orizontului lor de cultură, 
dezvoltarea atitudinii înaintate in 
muncă, familie și societate, însuși
rea organică a unor convingeri 
revoluționare ferme de către toți 
cetățenii. Principalul imperativ pe 
care partidul il pune in fața acti

Vezendiu mecanizatorii au încetat re
coltatul după ora 14 (in timp ce în 
alte cooperative s-a lucrat pină la 
orele 22). La baza de recepție Mof- 
tinu-Mare se lucra anevoios, ceea ce 
determina staționarea prelungită a 
remorcilor de care este atita nevoie 
in campanie. Sint. desigur, excepții, 
dar in aceste zile de maxim efort 
trebuie și se poate ca ele să fie în
lăturate.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „ScinteU”

IAȘI

încă se mai 
așteaptă piesele 

de schimb
Unitățile agricole din județul Iași 

au recoltat pină acum mai bine de 
jumătate din suprafața cultivată cu 
griu. Datorită măsurilor de întra
jutorare. unele cooperative agricole, 
cum ar fi cele din Cornești, Rădu- 
căneni și Cozmești, au și terminat 
această lucrare, iar cele care fac 
parte din consiliile intercooperatiste- 
Osoi, Movileni și Țigânași, vor înche
ia recoltatul in primele zile ale săptă- 
minii. Pe ansamblul județului însă, 
potrivit programului stabilit la di
recția agricolă județeană, secerișul 
urmează să se încheie în seara zilei 
de 11 august. Asta cu condiția men^ 
tinerii vitezei medii zilnice de 4 125 
ha. Din discuția avută cu toy. Lu
cian Hatmanu, director al direcției 
agricole județene, a rezultat că se 
depun eforturi ca această perioadă 
să fie scurtată cu cel puțin trei zile. 
In acest scop, au fost luate măsuri 
in vederea sporirii productivități] 
agregatelor, s-a făcut o mai bună 
distribuire a combinelor care lu
crează grupate cite 3—4 pe parcele 
judicios dimensionate. Ca urmare, 
acestea pot realiza zilnic cu 0,30 
ha mai mult de fiecare combină. Un 
spor de suprafață care la prima ve
dere pare neînsemnat, dar care ra
portat la numărul de combine afla
te in dotarea secțiilor de mecani

• Frații Jderi : POPULAR — 
15,30: 19.
• Vandana : EXCELSIOR — 9; 
12,30; 16; 19,30, TOMIS — 9: 12,15; 
15,45: 19, la grădină — 20.15, ME
LODIA — 9; 12,30; 16; 19.30.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9.45.
• Mary Poppins : DOINA — 
11,30: 15,30; 19.
• Un comisar acuză : UNIREA
— 15,30; 18, la grădină — 20,15.
• 50 030 de dolari recompensă :
GRIVIȚA — 9; 11.15; 13.30; 16;
■18715 r-ââ,30.- X -• .

’ • Fata care vinde flori : CRIN-
GAȘI — 16; 18,30.
• Duel pe autostradă : BUZEȘTI
— 9: 11; 13: 15; 17; 19, la grădină
— 20, MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18: 20,15.
• Joe LimonadA : MOȘILOR — 
15,30; 18, la grădină — 20,15.
• Șapte păcate : DACIA — 9;
11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30, FLA
MURA — 9; 11; 13.15; 15,45: 18:
20,15, GRADINA AURORA — 20.
• De bună voie și nesilit de ni
meni : RAHOVA — 16: 18; 20.
• Afacerea Dominlci : VOLGA — 
9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20.
o Cidul : FERENTARI — 15,30: 10.
• Apașii : ARTA — 15,15; 17,30;
19,45, la grădină — 20,15.
• Chitty-Chitty, bang-bang : GIU- 
LESTI — 15.30; 19, COTROCENI
— 14; 16,45; 19,30.
• Legenda lut Rustam : PRO
GRESUL — 15.30; 18; 20.15.
• La est de Java : PACEA — 
15,30; 13; 20,15.
• Plimbare in ploaia de primă
vară : FLOREASCA — 15,30; 18;
20,30.

vității politico-educative constă în 
cultivarea stăruitoare a sentimentu
lui de responsabilitate socială, ast
fel incit conștiința socialistă să se 
afirme cu tot mai multă vigoare ca 
o forță motrice a progresului so
cial.

Cei cinci ani care au trecut de la 
Congresul al X-lea au prilejuit o 
nouă și deplină confirmare a jus
teței orientărilor de bază ale politi
cii externe a României, a aprecie
rilor partidului asupra tendințelor 
de durată ce se conturează in ra
portul de forțe pe plan mondial, 
ca și a pozițiilor partidului nostru 

privind problemele majore ale vie
ții internaționale. S-a vădit și in 
acest răstimp aportul hotăritor al 
tovarășului Nicolae Ccaușescu la 
elaborarea și înfăptuirea politicii 
externe a României socialiste, puse 
in slujba intereselor fundamentale 
ale poporului român, a cauzei so
cialismului, păcii și cooperăriit la 
intensa activitate menită să contri
buie la adincirea prieteniei frățești 
și colaborării multilaterale cu toate 
țările socialiste, la dezvoltarea le
găturilor de solidaritate inter- 
naționaltstă cu toate partidele 
comuniste și muncitorești, la in
tensificarea relațiilor cu țările 
ce au pășit pe calea dezvol
tării independente, extinderea 
cooperării cu toate statele, fără 
deosebire de orinduire socială, in 
spiritul principiilor coexistenței 
pașnice. Manifestindu-se ca factor 
activ, dinamic, al vieții internațio
nale, România a adus — prin nu
meroase inițiative, propuneri și 
puncte de vedere proprii — o con
tribuție remarcabilă la eforturile 
generale pentru întărirea securită
ții in Europa și in lume, la promo
varea procesului de destindere in
ternațională. Acțiunile perseverente 
urmărind statornicirea unei noi or

zare se ridică la un ciștiff mediu 
zilnic de circa 500 ha.

Pe lingă folosirea la maximum * * 
capacității combinelor și tractoare
lor, la seceriș participă mulți coo
peratori care, constituit! in echipe 
de secerătorl și cosași, vor recolta 
peste 12 000 de hectare de griu.

• Filarmonica „George Enescu" 
și Teatrul de operetă (in Parcul 
muzeului „George Enescu” și al 
Uniunii compozitorilor, Calea Vic
toriei nr. 141) : Spectacol de sunet 
și lumină „Ml-am slujit țara" de
dicat marelui muzician român 
George Enescu — 20.
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Un fluture pe lampă —
19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Stu
dio) : Gaițele — 19.
• Teatrul satlric-muzicai „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Pardon... 
scuzați... bonsoar i — 19,30, (gră
dina Boema) : Un băiat de zahăr... 
ars : — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Țară bogată-n frumu
seți — 18,30.
• Circul de stat : Spectacol sus
ținut dc Circul Mare din Moscova 
— 19,30.

Un aport deosebit la scurtarea pe
rioadei de recoltare ar putea aduce 
și factorii de răspundere din cadrul 
Ministerului Agriculturii, Industriei 
Alimentare «i Apelor, prin ajutora
rea unităților de aici cu un număr 
de combine, aduse chiar din jude
țele in care au lucrat mecanizatorii 
ieșeni in aceaștă campanie de sece
riș. Pină acum nu a sosit Încă nici 
una. Șl pentru că Încă nu există 
certitudinea sosirii acestui ajutor, 
specialiștii de la direcția agricolă și 
trustul de mecanizare au luat în 
calcul doar capacitatea parcului 
propriu de combine, soon tind pe fo
losirea acestora pe întreaga durată 
a campaniei. Or, din acest punct de 
vedere se ridică unele probleme le
gate de aprovizionarea cu piese de 
schimb. Lipsesc 20 repere La com
bine și tractoare — curele, anve
lope, pinze, axe etc. Desigur, sint 
unele greutăți in procurarea acestor 
piese de schimb, dar nu trebuie ui
tat că lipsa lor duce la imobilizarea 
unei combine, Ia pierderi mari de 
boabe. în ultimul timp o parte din 
combinele „Gloria" aflate in garan
ție au început „să cadă în brazdă" 
din cauza defectării axului de la 
priză. întreprinderea „Semănătoa
rea", cea care de fapt are obligația 
să asigure înlocuirea operativă a a- 
cestora prin specialiștii săi, și-a tri
mis aici un singur om. Acesta se 
mărginește să întocmească un pro- 
ces-verbal prin care se aprobă în
locuirea lor. In timp ce pentru 
procurarea și înlocuirea acestora se 
pierd cel puțin 3—4 zile, bineînțe
les ea fiind lăsată tot în sarcina 
beneficiarilor care se descurcă așa 
cum pot. Aceleași neajunsuri exis
tă și în ce privește înlocuirea cure
lelor de la combine, aflate în ter
menul de garanție.

Din această săptămînă combinele 
recoltează griul din lanurile im- 
buruienate. în aceste condiții de
fecțiunile ar putea fi mai nume
roase. Or. pentru înlăturarea lor o- 
perativă se așteaptă mai mult inte
res și mai multă responsabilitate din 
partea unităților vizate.

Iosif POP

« Cat Balîou : MUNCA — »;
11.15; 13,30; 16: 18.
• Ceața : MUNCA — 20.
a Inamicul public nr. 1 : FLA-
CARA — 15,30; 18: 20,15.
• Luminile orașului : COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.
• Păcală : GRADINA VITAN —
20,15.
• Valea : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 16; 18; 20.

teatre

dini economice și politice mondia
le, spiritul constructiv manifestat 
in găsirea căilor de reglementare 
pe cale politică a diferendelor, de 
înlăturare a vechii politici imperia
liste de forță și dictat și înlocuire 
a acesteia printr-o politică nouă de 
înțelegere, încredere și conlucrare 
intre state, bazată pe egalitate și 
respect reciproc, au făcut să creas
că și mai mult prestigiul interna
țional al țării noastre, ne-au adus 
milioane de prieteni pe toate me
ridianele.

Sărbătorim împlinirea a 5 ani de 
la Congresul al X-lea ăl P.C.R. in 
atmosfera de puternică însuflețire 
in care intregul nostru popor se 
pregătește să intimpine cu noi suc
cese in construcția socialistă a 
XXX-a aniversare a eliberării pa
triei și cel de-al XI-lea Congres al 
P.C.R. Nu incape îndoială că acest 
climat va fi și mai intens fertilizat 
de larga dezbatere publică a docu
mentelor de excepțională impor
tanță ale Congresului al XI-lea — 
proiectul de program și proiectul 
de directive. In directă și nemijlo
cită continuitate cu hotăririle Con
gresului al X-lea, aceste documente 
trasează noi perspective, și mai 
ample, și mai luminoase poporului 
român, stabilesc obiective superioa
re pe calea făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate, a îna
intării României spre comunism. 
Iar modul in care iși găsesc înde
plinire sarcinile preconizate de Con
gresul al X-lea întărește și mai 
mult încrederea că și noile obiec
tive vor deveni realitate, convinge
rea că ceea ce hotărăște partidul 
devine faptă, realitate, prin voința 
și eforturile entuziaste ale poporu
lui.

Puternicul ecou stirnit în rîndu- 
rile milioanelor de cetățeni ai țării 
de vibranta chemare adresată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu de a 
intimpină cu noi și mari succese 
în toate domeniile gloriosul jubileu 
al eliberării și cel de-al. XI-lea 
Congres al P.C.R. dă expresie ace
lei realități definitorii a României 
socialiste care constă în unitatea 
și coeziunea indestructibilă a între
gii națiuni în jurul eroicei avan- 
garde revoluționare — Partidul Co
munist Rofnân, forța conducătoare 
a societății noastre pe calea pro
gresului și prosperității patriei, a 
edificării pe pămintul românesc a 
celei mai drepte și mai înaintate 
societăți — societatea comunistă.

FAPTUL
DIVERS
„Doctoriță**
la 5 ani

riță" fusese internată in 
tal pentru o infirmitate 
genitală gravă. Dorina a

Zile la rind. medicii secției 
dc Chirurgie de la Spitalul ju
dețean Sibiu au fost însoțiți, in 
vizitele lor pe la paturile bol
navilor, dc o fetiță, Dorina Ian- 
cu, in virstă de-5 ani. căreia 
toată lumea îi spunea „mica 
doctoriță". Și „mica doctoriță" 
alina, cu vorbele și risul el de 
clopoțel, suferințele bolnavilor. 
Cu toții știau că „mica docto- 
__  _____ «-* —'-** spi- 

con- 
------ o------ ____ fost 

supusă unei operații foarte di
ficile, rezolvată insă cu succes 
de medicii loan Nicodim și loan 
Moater. De citeva zile, fetița a 
părăsit spitalul însănătoșită.

Cascadorul 
din Focșani

zona 
cas- 

între 
orice

curajosul 
proiectat 

și „mototolit”, ca

Corneliu Vilceanu din Foc
șani călătorea de la București 
cu trenul accelerat 514. „Călă
torea”' e un fel de a spune, in- 
trucit C. V. n-a vrut să-și ocu
pe un loc in compartiment ca 
toți oamenii, A vrut să facă pe 
cascadorul pe scara vagonului. 
Numai că, la intrarea in 
gării Buzău, 
cador a fost 
linii ________ .
cascador din filme, care se res
pectă. Intervenția promptă a 
medicilor buzoieni l-au pus 
din nou pe picioare. Cind a 
plecat acasă, C.V. și-a ocupat, 
ca oamenii, un loc in vagon. 
Era și timpul.

18 km în
37 de zile!

Poșta de ieri ne-a adus 
foarte frumoasă ilustrată de 
Mihai Baghina din Rimnicu 
Vilcea. Ilustrata este însoțită de 
următorul text : „Am mai citit 
la «Faptul divers*  despre une
le intirzieri poștale, dar cred 
că cea de față le întrece pe 
toate. Vă rog să vă uitați la data 
de expediere a acestei ilustra
te din stațiunea Călimănești — 
4 iunie, orele 12 — și data so
sirii la Rm. Vilcea — 12 iulie, 
ora 9. Așadar, ca să străbată 
distanța de 18 km, acestei 
ilustrate i-au trebuit fix 37 
(treizeci și șapte) de zile și 21 
de ore". Nu putem să nu fim de 
acord cu cititorul nostru că e, 
într-adevăr, un... record. Care 
recorduri am' dori să nu mai 
fie, bineînțeles dacă și poștașii 
și cei care răspund de munca 
lor vor intra pe... recepție.

o 
la

Lampada
rele vor... 
lumină!

pe 
ca

Cu vreo 7—8 ani in urmă, 
aleile umbroase ale Timpei, 
Si pe alte alei liniștite ale Bra
șovului, s-au instalat frumoase 
lampadare cu lumină fluores
centă. Dar, tot de pe atunci, 
cheflii amatori de plimbări noc
turne, spre a nu se expune, 
probabil, prea mult la vedere, 
au început să le „ochească", a- 
runcind in ele cu pietre. Nu
mai in acest an, și numai pe 
aleile Timpei, statistica inregis-

rină de lampadare, dar citeva 
din ele au și... orbit. Drept care 
edilii, cu sprijinul cetățenilor, al 
organelor de ordine, sint hotă- 
riți să facă, in sfirșit, lumină !

Mintea
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trează spargerea unui număr de. i 
lampadare in valoare de 60 000/ | 
lei ! Abum, s-a instalat un nou |
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a-

de înghețau 
apele

Cu patru ani în urmă, Dorel 
Ghera, din comuna Cirțișoara 
(județul Sibiu), se prezenta, e- 
moționat de fericire, la o agen
ție Loto-Pronosport, pentru a-și 
incasa un mare și frumos pre
miu. Dovedindu-se pină la ur
mă că nu era vorba decit de o 
escrocherie, a „încasat" 8 luni 
de închisoare. Văzind că nu-i 
merge cu lozul, și-a încercat no
rocul cu minciuna. Mințea de 
înghețau apele, promițind in 
dreapta și-n stingă tot felul de 
materiale de construcție, 
zindu-le credulilor, cum 
zice, ursul din pădure. In 
instanței minciuna a avut 
doare scurte, A „încasat" 
an.

Un infractor
agresiv

La numai citeva 
virșirea faptei, doi 
miliție din Galați 
să dea de urma ..... ........
Un infractor înrăit și perieu- 
los, cu antecedente penale : An- 
ghel Mircea, din localitate. In 
momentul cind s-a văzut în
colțit, infractorul a scos cuțitul 
și l-a rănit grav pe sergentul 
major de miliție Vasiliu Sle- 
lian. Deși rănit, împreună cu 
colegul său, acesta a reușit să-l 
rețină pe infractor, surprins cu 
corpul delict asupra sa. Corpul 
delict era o geantă cu banii 
proveniți din vînzările de la 
un debit de tutun, pe care o 
smulsese, violent, în aceeași 
seară, din miinile gestionarei 
Ioana Gheorghiu. Cercetările 
continuă cu infractorul in stare 
de reținere.

ore de la să- 
subofițeri de 
au și reușit 
infractorului, 

pericu-

Rubrlcfl redoctatd de
Petre POPA
și corespondenții „Scîntell*
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Ședința Guvernului Cronica zilei Sosirea în Capitală a delegației
Republicii Socialiste România

în ziua de 5 august a. c. a avut
loc ședința Guvernului Republicii 
Socialiste România

Pe baza documentelor Plenarei 
comune a ~ 
Partidului 
Consiliului

«n ornice 

rea lovarâșului Nicolae Ceaușescu, 
s 'cretar general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste Ro
mânia. guvernul a analizat rezul
tatele îndeplinirii planului pe a- 
cest an si stadiul pregătirii planu
lui pe 1975.

Pornind de la realizările pozi
tive obținute pînă în prezent de 
oamenii muncii, care intimpină cu 
succese remarcabile cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberării pa
ta.el ?i Congresul al Xl-lea al 
partidului, guvernul a stabilit mă
surile și acțiunile ce trebuie între
prinse de ministere, centrale și 
întreprinderi pentru asigurarea 
condițiilor necesare ca toate uni
tățile economice sâ înfăptuiască 
sarcinile de plan și angajamentele 
asumate pentru îndeplinirea cin
cinalului înainte de termen.

Guvernul acordă o înaltă apre- 
eiere contribuției hotărîtoare aduse 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
s^crwavul general al Partidului 
Comunist Român, la elaborarea și 
fundamentarea proiectului Pro- 
p-.amului Partidului Comunist Ro
mân. proiectului Directivelor Con- 
pesului al Xl-lea cu privire la 
pianul cincinal 1976—19P0 și linii
le directoare ale dezvoltării eco- 
nomico-sociale a României pentru

Comitetului 
Comunist 
Suprem al 

iv„,„vv. șl Sociale, a inuicainior 
ientărllor cuprinse în cuvinta-

Central al 
Român și 
Dezvoltării 
indicațiilor

perioada 1981—1990, documente de 
importanță istorică pentru propă
șirea patriei și creșterea bunăstării 
poporului.

Guvernul se angajează să acțio
neze cu toată fermitatea în vederea 
transpunerii integrale în viață a 
orientărilor șl sarcinilor trasate în 
documentele plenarei, pentru acce
lerarea dezvoltării societății noas
tre pe calea 
zației.

în vederea îndeplinirii Hotărîril 
Comitetului " J. _1
P.C.R. privind majorarea retribu
ției oamenilor muncii, guvernul a 
stabilit planul de măsuri ce vor fi 
luate dc ministere, centrale și în
treprinderi pentru creșterea mai 
accentuată a producției șl produc- 
livitâții muncii, reducerea cheltu
ielilor materiale și sporirea veni
tului național. în scopul creării de 
noi resurse destinate ridicării ni
velului de trai al populației.

în cadrul ședinței, guvernul a 
trasat ministerelor, centralelor și 
întreprinderilor sarcini concrete 
pentru îndeplinirea planului de 
producție și export, investiții și 
puneri în funcțiune, de aprovizio
nare a populației, îmbunătățire a 
calității și ridicare a nivelului teh- 
n»c al produselor, de creștere a 
rentabilității producției. Totodată, 
s-a adoptat hotărîrea cu privire la 
asigurarea măsurilor pentru pre
gătirea realizării ptanului național 
unic de dezvoltare economico-so- 
cialâ si a bugetului de stat ale Re
publicii Socialiste România pe 
anul 1975.

progresulul și civili-

Executiv al C.C. al

După cum s-a anunțat in ziarele 
d ■ ieri, in țara noastră a sosit mi
nistrul educației publice al Republi
cii Tunisia.

Luni după-amiază. tovarășul Paul 
Niculescu-Mizi!. viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul educației și în- 
vățămintului. a primit dc ministrul 
educației publice al Republicii Tuni
sia. Driss Guiga.

în timpul convorbirii s-a efectuat 
un schimb de păreri privind proble-

mele modernizării și perfecționării 
invățămintului și s-au discutat aspec- 
t ■ ale colaborării bilaterale in acest 
domeniu.

întrevederea s-a' desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

★
în aceeași zi, oaspetele tunisian a 

vizitat Institutul politehnic și între
prinderea „Electronica" din Capitală.

(Agerpres)

Iji invitația ministrului muncii din 
Republica Socialistă România, luni 
la amiază n sosit In Capitală La^zlo 
Knrnkas. ministrul muncii din R. P. 
Ungară, care, Însoțit do un grup de 
specialiști, face o vizită in țara 
noastră.

Ln aeroport, oaspeții au fost in- 
timninați dc Petre Lupu, ministrul 
nimicit, si de alti membri ai condu
cerii ministerului.

A fost dc față Imre Farkas. însăr
cinatul cu afaceri a.i. al R. P. Un
gare la București.

în dupft-amiaza aceleiași zile, la 
Ministerul Muncii au Început con
vorbiri Intre cel doi miniștri.

Minislnil afacerilor externe nl Re- 
Dublicii ‘Socialiste România. George 
Macovescu, a transmis o telegrama 
de felicitare ministrului de stat, în
sărcinat cu afacerile externe ale .la
rii «icâl. Dudley Thompson, cu ocazia 
Zilei naționale a tării sale.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
George Macovescu. a trimis o tele
gramă dc felicitare ministrului rela
țiilor externe și cultelor bolivian, 
general de brigadă Alberto Guzman 
Soriano, cu prilejul Zilei naționale a 
Republicii Bolivia.

★
George Macovcscu, ministrul afa

cerilor externe al Republicii Socia
liste România, a primit o telegramă 
de mulțumire pentru felicitările 
transmise cu ocazia Zilei naționale 
a Republicii " ' 
ministrului 
cestei țări, j 
zosa.

i Columbia din partea 
relațiilor externe al a- 

Alfredo Vazquez Carri-

★
afacerilor externe al Re-Ministrul _______  ________ ___

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit o telegramă de 
mulțumire din partea ministrului 
de externe etiopian, Zawdie Gebre 
Selassie, pentru felicitările transmi
se cu ocazia Zilei naționale a Etio
piei.

★
Luni s-a încheiat la Slatina cea 

de-a 3-a ediție a „Săptâminii coope
rației de consum din R. P. Ungară", 
organizată in cadrul schimburilor in
tre CENTROCOOP și Consiliul națio
nal al Cooperației de consum din Re
publica Populară Ungară. Timp de 7 
zile, la supermagazinul „Oltul" din 
Slatina a fast deschisă o expoziție 
cu vinzare. in cadrul căreia a fost 
prezentată o gamă variată de măr
furi. Manifestarea va fi urmată, in 
perioada 12—20 august, de inaugu
rarea In R. P. ’* ' -- - •
nii Cooperației 
blicii Socialiste

Partidului Socialist Portughez,
condusă de Tito de Morais

ln Ca-Luni dupâ-nmioză a sosit ... . 
pitală o delegație a Partidului So
cialist Portughez, condusă de Tito 
de Morais. prim-secretar național 
P.S.P., membru al Consiliului 
conducere și membru fondator 
partidului, care, la invitația C.C. 
P.C.R.. face o vizită de prietenie 
țara noastră.

Din delegație fac parte Antonio 
Guterres, membru al Consiliului dc 
conducere, al Comisiei economice și 
colaborator al secretarului do slat 
pentru industrie șl energie, Maria 
do Carmo, membru al Consiliului 
de conducere, Marla Emilia, mem
bru r! Consiliului de conducere, de
legat politic pe lingă serviciile de 
presă, E. Mala Cadeto, membru al 
Consiliului de conducere, colabora
tor la Secretariatul do stat pentru 
emigrație, L. Nunes da Ponte, co
laborator al Comisiei internaționale

al 
de 
al 
al 
In

șl al .Secretariatului de slat pentru 
emigrație, Isabel Soares, militantă a 
Partidului Socialist Portughez.

La sosire, pe aeroportul Otoponi, 
delegația a fost inlimpinată dc to
varășii Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Iosif Uglar, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.. Cornellu MănCscu. mem
bru al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialisto. Ghizcla Vass, 
membru al C.C. al P.C.R.. Constan
tin Vasiliu. adjunct de șef dc sec
ție la C.C. al P.C.R., Constantin Pe
tre. secretar al Comitetului munici
pal al P.C.R. — București.

(Agerpres)

COMUNICAT
privind vizita oficială de prietenie

Excelenței Sale Domnului general de brigadă 
HUGO BANZER SUAREZ 

Președintele Republicii Bolivia
LA PAZ

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Bolivia adreaez Ex- 
celentcl Vonslr, si poporului bolivian prieten nincere fellcltâri țl urări 
de succese pe calea propășirii economice ți «oclale a tării dumnea- 
voastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republic» Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului FLORIZEE GLASSPOLE

Guvernatorul general al Jamaicăi
KINGSTON

Cu ocazia aniversării independenței Jamaicăi, am deosebita plăce
re să transmit Excelenței Voastre și poporului Jamaican, în numeia 
poporului român și al meu personal, cordiale felicitări și urări de suc
ces pe calea progresului și prosperității țării dumneavoastră.

Folosesc acest plăcut prilej pentru a-mi exprima convingerea ca 
între România și Jamaica se vor dezvolta relații de prietenie și coope
rare, în interesul ambelor noastre popoare, al păcii șl înțelegerii in 
lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

In numele guvernului și poporului argentinean și al meu personal 
mulțumesc profund Excelenței Voastre pentru mesajul de compasiune 
șl solidaritate pe care mi 1-ațl adresat în legătură cu încetarea din 
viață a generalului locotenent Juan Domingo Peron.

MARIA ESTELA MARTINEZ DE PERON
Președinta Națiunii Argentinene

în cinstea celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării patriei de sub 
dominația fascistă și a Congresului 
al Xl-lea al partidului, luni a avut 
loc in Capitală simpozionul „30 de 
ani de realizări ale ocrotirii sănătării 
și cercetării științifice medicale”, or
ganizat de comitetul de partid al u- 
nităților sanitare din municipiul 
București, in colaborare cu Ministe
rul Sănătății, Academia de științe 
medicale. Uniunea societăților de 
științe medicale și Direcția sanitară 
a Capitalei.

în cadrul lucrărilor, dr. Mihai 
A’.dea. acad. Aurel Moga, acad. Ște
fan Milcu. prol. Marin Voiculescu, 
prof. dr. Victor Ciobanu au prezen
tat referate evidențiind succesele ob
ținute oe tărîmul ocrotirii sănătății 
și al cercetării științifice medicale 
în anii construcției socialiste.

La încheierea acestei manifestări, 
pnrticipanții au adresat o telegramă 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in care se spune: însu
flețiți de mărețul program trasat 
prin proiectul Directivelor Congre
sului al Xl-lea al Partidului Comu
nist Rcânân cu privire la planul cin
cinal li.J’—1980 și liniile directoare 
ale dezvoltării economico-sociale a 
României pentru perioada 1981—1990, 
toii comuniștii și ceilalți salariați din 
instituțiile sanitare și de cercetare 
științifică din Capitala patriei noastre 
ne angajăm să depunem toate e- 
forturile pentru îndeplinirea sarcini
lor ce revin ocrotirii sănătății, pen
tru realizarea, alături de întregul 
nostru popor, a prevederilor istorico-

lor documente care prefigurează vii
torul strălucit al patriei.

★
comunele județului

Ungară a „Săptâmi- 
de consum a Repu- 
România".

★
Tabăra internațională speologică de 

la Casa de Piatră, din Munții Apu
seni. organizată de U.A.S.C.R.. și-a 
Încheiat activitatea cu un remarcabil 
bilanț științific : descoperirea si car
tarea unui număr de opt peșteri noi, 
necunoscute pir.ă acum. Au fost re
coltate din noile peșteri numeroase 
vietăti cavernieole. iar din peștera 
Ghețarul de la Virtop a fost extrasă, 
sub Îndrumarea antropologului bucu- 
restean dr. Cabtemir Rișcuția. o rocă 
ce conține, perfect conservată, urma 
unui om de acum 15 000 de ani.

(Agerpres)

Ieri au început în Capitală

griului
Luni dimineață, la Sala mare a 

Palatului republicii din Capitală, 
și-a început lucrările Consfătuirea 
griului, manifestare care reunește 
specialiști ai unităților agricole de 
stat și cooperatiste din 17 județe 
situate in partea de sud a tării, pre
cum și din institutele de invățămînt 
și stațiunile experimentale care iși 
desfășoară activitatea in această 
zonă cu cea mai mare pondere in 
producția cerealieră.

Ministrul agriculturii, industriei a- 
limentare și apelor. Angelo Micu- 
leseu. a Înfățișat participanților re
zultatele obținute anul acesta in 
cultura griului de respectivele județe, 
si a semnalat unele deficiente tehnice 
și organizatorice. în continuare, 
acad. prof. Nichifor Ceapoiu, direc
torul Institutului de cercetări pen
tru cereale și plante tehnice de la 
Fundulea, a prezentat rezultatele ex
perimentale și de producție ale in
stitutului si stațiunilor sale, eviden
țiind soiurile și elementele tehnolo
giei de cultivare care duc la obți
nerea de recolte mari și constante.

Au Început apoi dezbaterile. în 
cele trei zile cit durează lucrările 
consfătuirii, participanțiî vor înfă
țișa experiența unităților agricole 
in care lucrează și rezultatele ob
ținute și vor face propuneri in ve
derea îmbunătățirii planului de mă
suri tehnico-organizatorice ce ur
mează să fie adoptat pentru pro
ducția anului viitor. Vor fi dezbă
tute. de asemenea, probleme privind 
zootehnia și baza furajeră.

In zilele următoare vor avea loc 
al'.e trei asemenea consfătuiri 
grupe de județe, consacrate cultu
rii griului in alte zone ale țării,

(Agerpres)

pe

în orașele și ....... .
Arad au loc. in aceste zile, emoțio- 

- nante intilninv-ale^tinerilftF- c«?-vtrie
ra ni ai luptelor pentru eliberarea ță
rii de sub dominația fascistă, cu ac- 
tiv.șii de partid.

La Păuliș, unde in toamna anului 
1914 elevi ai unei școli de subofițeri 
au apărat cu piepturile lor pămintul 
sfint al tării, tineri muncitori, țărani, 
cadre didactice și elevi au participat 
la o evocare a acelor momente de 
eroism. Intilnirea s-a încheiat cu un 
montaj literar-muzical intitulat „Așa 
cum am trăit noi istoria". Asemenea 
manifestări au avut loc și la monu
mentul ostașilor români, inăltat în 
Piața Avram Iancu din centrul Ara
dului. I

★
La Muzeul de istorie al Republicii 

Socialiste România a fost deschisă 
o expoziție filatelică dedicată celei 
de-a XXX-a aniversări a eliberării 
țârii de sub dominația fascistă.

Sub genericul „Treizeci de intilniri 
ale tineretului la Muzeul național", 
aici continuă dialogul tinerilor din 
uzine, instituții, școli, militari și 
personalități ale vieții noastre poli
tice, culturale, cu participanți la răz
boiul antihitlerist, eroi ai muncii so
cialiste. Se desfășoară, de asemenea, 
programe cultursl-educative pe te
me legate de evenimentele din vara 
anului 1944.

(Agerpres)

vremea
Ieri în tară : Vremea s-a menținut 

călduroasă eu cerul variabil mai mult 
senin in jumătatea de sud. In cursul 
duoâ-amiezii cerul a prezentat in- 
norări niai accentuate in vestul și 
sudul Transilvaniei. Maramureș și 
nordul Moldovei, unde s-au semna
lat frecvente descărcări electrice si 
averse izolate de ploaie. Vintul a su
flat slab oină la potrivit cu unele 
intensificări de scurtă durată In su
dul Banatului, Transilvaniei si in 
Crjsana.

Timpul probabil pentru zilele ele 
7, 8 si 9 august. în tară : Vremea va 
fi călduroasă, mai ales in prima par
te a intervalului, cu deosebire in 
sud-estul țârii. Cerul va fi variabil. 
Se vor semnala pe alocuri in nord- 
vestul țării si in zona de deal ei de 
munte averse de ploaie însoțite de 
descărcări electrice. Vint slab pină 
la potrivit. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse intre 12 și 22 grade, 
iar cele maxime vor oscila intre 24 
si 34 grade, local mai ridicate in sud- 
estul tării. în București : Vreme căl
duroasă cu cerul variabil mai mult 
senin. Vint in general slab. Tempe
ratura se menține ridicată mai ales 
la începutul intervalului.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu. a făcut, in perioada 30 

•iulie—1 august 1974, o vizită oficială 
de prietenie in R.P.D. Coreeană, la 
invitația ministrului afacerilor exter
ne al R.P.D. Coreene, Hă Dam.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România a fost 
primit de tovarășul Kim If Sen, se
cretarul general al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele R.P.D. Coreene, cu care 
a avut o convorbire caldă, priete
nească.

Ministrul afacerilor externe român 
și persoanele ce l-au însoțit au vizi
tat localitatea Mangyongde, obiective 
economice, instituții de invățămînt și 
cultură din capitala R.P.D. Coreene, 
Phenian, și din provincia Kangwon. 
Pretutindeni, oaspeții români s-au 
bucurat de primirea caldă și ospita
litatea deosebită a poporului coreean 
— elocventă expresie a profundelor 
sentimente de prietenie frățească fae 
care le nutresc reciproc poporul ro
mân și poporul coreean.

în timpul vizitei, intre cei doi mi
niștri de externe au avut loc convor
biri la care au participat, din partea 
română, Dumitru Popa, ambasadorul 
Republicii Socialiste România' in ' 
R.P.D. Coreeană, Ion Ciubotarii. di
rector. și Aurel Sanislav, consilier in 
M.A.E. al Republicii Socialiste Româ
nia, iar din partea coreeană — Kim 
Ge Bong, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Cen Hi Geang și Han 
Si He, directori in M.A.E. al R.P.D. 
Coreene.

în timpul convorbirilor, desfășurate 
intr-o atmosferă de profunda priete
nie, respect și deplină Înțelegere re
ciprocă, cele două părți s-au infor
mat in legătură cu situația din țările 
lor, au discutat aspecte privind dez
voltarea relațiilor de prietenie și co
laborare dintre Republica Socialistă 
România șl R.P.D. Coreeană și au 
făcut un schimb de vederi asupra 
unor probleme internaționale de in
teres comun.

Părțile au constatat identitatea de 
păreri in toate problemele discutate.

Cei doi miniștri au subliniat din 
nou importanța deosebită a lntîlniri- 
lor șl convorbirilor de la Phenian 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Sociâliste România, și tovarășul 
Kim Ir Sen, secretarul general al 
Comitetului Central al Partidului

Muncii din Corcea, președintele 
R.P.D. Coreene, pentru întărirea și 
dezvoltarea relațiilor de prietenie 
militantă și colaborare frățească din
tre cele două țâri. A fost exprimată 
satisfacția deplină față de evoluția 
mereu ascendentă a relațiilor roniâ- 
no-coreene, in spiritul comunicatului 
comun semnat la 15 iunie 1971 de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Kim Ir Sen, precum și hotâ- 
rirca fermă de a acționa pentru dez
voltarea și aprofundarea acestor re
lații în toate domeniile.

Partea română a dat o înaltă apre
ciere faptului că poporul coreean, sub 
conducerea Partidului Muncii din 
Coreea, in frunte cu tovarășul Kinu 
Ir Sen, secretarul general al Comitesr 
tului Central al Partidului Muncit 
din Coreea, președintele R.P.D. Co
reene, a reușit să-și transforme 
țara, cindva înapoiată, într-un stat 
socialist industrial, independent, cu o 
puternică economie de sine stătătoare 
și o solidă forță de apărare.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România a rea
firmat solidaritatea internationalists, 
militantă, a poporului român cu 
lupta dreaptă și aspirațiile funda
mentale ale națiunii coreene de uni
ficare pașnică și independentă a pa
triei, de către coreeni înșiși, fără 
nici un amestec din afară. Susți- 
ipind cu hotărire, inclusiv la O.N.U. 
și in alte foruri internaționale, ini
țiativele și propunerile constructive 
avansate in acest sens de R.P.D. Co
reeană. partea română se pronunță 
consecvent pentru retragerea trupe
lor americane, staționat- in Coreea 
de sud sub „egida O.N.U.", si desfiin
țarea bazelor militare, pentru asi
gurarea efectivă a dreptului națiu
nii coreene de a decide singură asu
pra propriilor sale destine.

Partea coreeană a dat o înaltă a- 
preciere remarcabilelor realizări do- 
bindite de ponorul român, sub con
ducerea Partidului Comunist Român, 
în frunte 
Ceaușescu, 
Partidului Comunist Român, 
dintele Republicii Socialiste 
nia, in construirea societății 
liste multilateral dezvoltate, 
voltarea industriei, modernizarea. a- 
griculturii și ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii.

Partea coreeană și-a exprimat spri
jinul total față de lupta justă des
fășurată de partidul, guvernul și po
porul român pentru pace și securi
tate in Europa și in lume, pentru 
triumful in viața internațională 
in relațiile dintre toate statele 
principiilor deplinei egalități

cu tovarășul Nicolae 
secretarul general al 
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întrecerile balcanice de atletism:

Un succes de ansamblu căruia trebuie să-i urmeze
rezultate

La mai puțin de o lună înaintea 
cafnpionatelor europene, atleții ro
mâni s-au sudus criteriului întrece
rilor balcanice. La Sofia, formațiile 
feminină și masculină ale României 
s-au prezentat bine ca ansamblu, cu
cerind primele locuri in ambele cla
samente, deci și ln cel general. Este 
un succes care merită a fi subliniat, 
cu atit mai mult cu cit atletismul 
din Peninsula Balcanică — ln spe
cial in țări ca Bulgaria și Iugosla
via — înregistrează creșteri impor
tante.

Un aport notabil la doblndirea 
victoriilor pe echipe l-au marcat, ca 
de-atitea ori in acest sezon sportiv. 
Mariana Suman (din Roman — elevă 
a binecunoscutului antrenor prof. 
Constantinescu-Nehoiu) și Iile Flo- 
roiu (Constanța — antrenor Ion Ve- 
liciu), contribuția fiecăruia dintre ei 
ia palmaresul general fiind de cite 
două titluri balcanice. Lăudind spor
tivii care au adus României nu mai 
puțin de zece titluri balcanice — a- 
jungem Insă și la fondul problemei 
care preocupă forurile de speciali
tate și pe amatorii de sport dc la 
noi din țară : in perspectiva campio
natelor europene de la Roma (1 sep
tembrie a c.) — Întreceri strict indi
viduale. iar, prin gradul de dificul
tate, principalul punct de referința 
al anului 1974 pentru pregătirea 
Jocurilor Olimpice din 1976 — cum 
s-a manifestat valoric reprezentanții 
români la reeentele probe balcanic»

de la Sofia ? în cazul Maria
nei Suman, aceasta nu și-a adus 
contribuția numai prin victorii pur 
și simplu, ci a înregistrat timpi ex- 
celenți, pe linia ascendentă de formă 
și calitate marcată pe parcursul în
tregului sezon. Astfel, ea a ciștigat 
alergarea de 800 metri, cu 1 min. 
53/64, timp care înseamnă cel mai 
bun rezultat mondial al anului, și, 
firește, un nou record al României,

Adnotări la săptămina
sportivă

De asemenea, ln proba de 400 m, 
probă pierdută in fața iugoslavei 
Pavlicici, alergătoarea noastră a sta
bilit — cu 51,2 sec. — un alt re
cord român, avind valoarea celui 
de-al treilea rezultat mondial al a- 
cestei stagiuni internaționale. Prin 
urmare, ceea ce trebuie să eviden
țiem la recordmana noastră — și sâ 
cerem si de la ceilalți fruntași ai 
atletismului — e ascensiunea in per
formanțe cu valabilități internațio
nale.

în aceeași ordine de Idei, desigur, 
ne bucură victoria lui Gheorghe 
Ghipu la 1 500 m. Despre tîr.ârul 
Ghipu se scrie mult, fi de multă

vreme, lăudindu-i-se talentul, serio
zitatea în muncă, evoluția perfor
manțelor sale. Iată însă că a trecut 
momentul cind Ghipu șă fie eviden
țiat ca promisiune și ca rezultate in 
rindurlle juniorilor ; pentru Ghipu 
a sosit de-acum clipa responsabili
tăților, el a intrat in stadiul necesi
tății de a se afirma pe continent 
printre seniori și de a confirma spe
ranțele la marile întreceri. De aceea, 
nu putem trece cu vederea faptul că 
la balcaniadă — in proba favorită, 
de 800 metri — Ghipu a cedat pasul 
în fața unui adversar mai tare cum 
e iugoslavul Luciano Suăanj. Or, 
tocmai față de adversari puternici 
— și realizlnd timpi valoroși — tre
buie să se impună Gheorghe Ghipu !

De altfel, in privința confirmării 
si menținerii la un nivel ferm in ie
rarhia europeană, cazul de mai su3 
nu e o excepție. Datorii importante 
fată de atletismul nostru si de per
spectiva Iul olimpică — prin prisma 
rezultatelor tehnice de la Sofia — 
au pe mai departe sportivii români 
in probele feminine de aruncare a 
discului și a suliței, lungime șl Înăl
țime, 100 m garduri, 800 m șl 1500 
m. precum și in numeroase probe 
masculine. Să sperăm că, in măsura 
apropierii campionatelor europene, 
munca 
vor da 
late.

și ambiția 
rezultatele

Valerlu

atleților români 
posibile și aștep-

MIRONESCU

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să primiți calde mulțumiri pentru amabilul dumneavoastră 
mesaj de felicitare trimis cu ocazia aniversării Zilei Republicii Afga
nistanului, împreună cu cele mai bune urări de sănătate pentru Exce
lența Voastră, pentru continua întărire a relațiilor de prietenie în in
teresul celor două popoare ale noastre și pentru un progres și mai 
mare al poporului prieten al României.

MOHAMMED DAOUD
Șef de stat

A apărut revista ERA SOCIALISTĂ"
nr. 15/1974

In cadrul rubricii „GLORIO
SUL JUBILEU AL ELIBERĂRII 
PATRIEI", cu care se deschide 
revista, sint publicate editoria
lul „Documente fundamentale 
pentru viitorul României socia
liste" și articolele „Insureoțla 
din august 1944 — strălucită con
firmare a justeței strategiei și 
tacticii promovate de Partidul 
Comunist Român", de GII. I. 
IONIȚĂ ; „Începutul unui pro
fund proces revoluționar", de 
MIRCEA MUȘAT ; „Calitatea 
activității economice in atenția 
organizațiilor de partid", de 
ION CATRINESCU ; „Procesul 
adineirii și perfecționării demo
crației socialiste", de ION FLO- 
REA ; „Particularități ale creă
rii bazei tehnico-materiale a so
cialismului in România", de 
TEODOR BRATEȘ : „Premise 
pentru o intensă activitate de 
inovare tehnică", de OCTAVIAN 
GROZA . „Artele plastice —

componentă a culturii socialiste", 
de GHEORGHE COSMA și 
„România socialistă in organiza
țiile internaționale", de NI
COLAE ECOBESCU și SERGIU 
CELAC.

La rubrica „POPULAȚIE ȘI 
DEZVOLTARE" sînt inserate 
articolele „Conferința mondială - 
a populației", de MIRCEA MA- 
LIȚA : „Evoluția demografică și 
creșterea economică", de CONS
TANTIN IONESCU și „Cerceta
rea și proiectarea prin filtrul 
gindirii economice", de ION 
CRIȘAN. Articolul „Un episod 
eroic al luptei revoluționare din 
România" de GHEORGHE UNC 
formează conținutul rubricii 
„PAGINI DE ISTORIE". ACH1M 
MIHU semnează articolul „Di
mensiunile criticii revoluționare" 
găzduit la rubrica „OPINII". în 
continuare, revista conține ru
bricile „CÂRTI ȘI SEMNIFICA
ȚII’. „REVISTA REVISTELOR" 
și „CUVÎNTUL CITITORILOR".

„FRANKFURTER RUNDSCHAU"

si 
a 

___  . în 
drepturi, respectării independenței și 
suveranității naționale, neamestecu
lui in treburile interne și avantajului 
reciproc.

Miniștrii afacerilor externe au sub
liniat unanim importanța luptei ță
rilor socialiste, a tuturor forțelor 
democratice și progresiste împotri
va Imperialismului, colonialismului 
și neocolonialismului, pentru eli
berarea națională și socială, pentru 
garantarea păcii și securității inter
naționale, pentru respectarea drep
tului inalienabil al fiecărui popor da 
a-și decide singur soarta, de a fo
losi bogățiile și resursele proprii 
conform intereselor naționale.

Miniștrii și-au exprimat satisfac
ția deplină pentru schimbul fruc
tuos de păreri și, in dorința do a 
adinei colaborarea reciprocă, au con
venit să continue intilnirile perio
dice și consultările intre ministerele 
afacerilor externe ale celor două 
țări.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România a invitat 
pe ministrul afacerilor externe al 
R.P.D. Coreene să facă o vizită ofi
cială de prietenie In România. Invi
tația a foșt acceptată cu satisfacție.

(Urmare din pag. 1)

mureșeni pleacă pe marile 
șantiere ale țării și echipe 
de mineri au făcut tuneluri 
pentru apele Bistriței la 
Bicaz și in atitea alte 
locuri. Mal există acolo, în 
nord, mari rezerve de ener
gie, care pot fi valorificate. 
Maramureșul nu mai este 
sărac, dar nu este bogat. 
El este intr-un proces, nu 
la capătul unul drum. Civi
lizația l-a scos din izolare 
— aceasta a fost chiar una 
din primele acțiuni de an
vergură ale socialismului : 
linia Salva Vișeu, făcută cu 
efort și entuziasm, Astăzi, 
nimeni nu mai este ame
nințat ca pe vremuri : „Lo
cotenente, dacă nu te as- 
timperl, Slghetul Marma- 
ției te m&nlncă".

Desigur, mai este nevoie

Dezvăluirea unui atroce
masacru rasist

„Doi ziariști suedezi au dezvăluit 
fapte zguduitoare despre un masacru 
comis de trupele sud-africane in Na
mibia. Potrivit datelor prezentate de 
cei doi, la sfirșitul lunii septeimbrie 
a anului trecut, un număr de soldați 
sud-africani au pătruns pe teritoriul 
namibian și au omorît 105 oameni — 
întreaga populație a unui sat din 
districtul Kahariga. Numai un singur 
om a scăpat cu viață. Ziariștii sue
dezi au stat de vorbă cu acest om, 
au filmat colibele arse și resturile 
scheletelor celor uciși. O parte din 
materialul filmat a fost prezentat, 
recent, la televiziunea suedeză. Acum 
ei lucrează la un film de lung me
traj despre călătoria lor ln Namibia.

După o pregătire de doi ani, cei doi 
ziarișii suedezi au sosit in Namibia, 
țară care, în pofida rezoluțiilor 
O.N.U,, continuă să fie ocupată de 
Republica Sud-Africană. însoțiți de 
luptători ai S.W.A.P.O. (Organizația 
Poporului din Africa de sud-vest), el 
au colindat regiunile nisipoase din 
nordul Namibiei, unde se află și sa
tul ia cauză. Aici l-nu întilnit pe 
Aaron, un bătrin in virstâ de 74 de 
ani, singurul supraviețuitor al ma
sacrului. Iată relatarea lui. înregis
trată de ziariștii suedezi : „Am fost 
obligați cu toții sâ ne așezăm intr-un 
lung șir. Probabil datorită faptului că 
eram cel mai in virată, un soldat

mi-a șoptit la ureche să încerc •& 
fug pentru că toți vor fi omorlți. Am 
reușit să dispar pe neobservate. Pe 
toți ceilalți, inclusiv pe soția și copiii 
mei, nu i-am mai revăzut niciodată. 
După ce toți locuitorii satului au fost 
împușcați, cadavrele au fost așezate 
in stive și arse. Din ascunzișul meu 
de la marginea satului am fost mar
tor ocular al celor intîmplale".

După cum au declarat cei doi zia
riști, puțin timp înaintea masacrului 
S.W.A.P.O. efectuase în acea regiune 
o acțiune militară, cauzind pierderi 
trupelor sud-africane. La cîteva zile, 
au fost aduși cu elicoptere soldați 
sud-africani, care au pus la cale a- 
ccaștă „acțiune de represalii".

Ziariștii suedezi vor relata despre 
vizita lor în Namibia și în fața Co
mitetului O.N.U. pentru drepturile 
omului de la Geneva. Organizația 
Națiunilor Unite a acuzat de 70 de 
ori Africa de Sud de ihcălcarea, in 
Namibia, a drepturilor omului și a 
legilor internaționale. La rindul său. 
Tribunalul internațional de la Haga 
a constatat că dominația sud-africa- 
nă in Namibia este Ilegală. Dar a- 
ceastă țară, cu o populație puțin nu
meroasă, este bogată in diamante, 
uraniu, cupru, zinc, mangan, plumb 
și alte minerale, la exploatarea că
rora participă și puternice monopo
luri occidentale...

de mult entuziasm și de 
multe eforturi, iar noul 
stadiu al societății noastre 
reclamă șl mai multă price-

îndemînare. Civilizarea, de 
asemenea, pune multe pro
bleme de conștiință. Păs
torul, păcurarul, cum se

Frumoasa „țară
a Maramureșului
pere, și măi multă știință. 
O instalație modernă, auto
mată, se manevrează altfel 
decit cazmaua, toporul și 
țapina, deși fi ele cereau

spune la noi, devine oră- 
?2an, își schimbă regimul 
de viată si, firește, iși con
struiește noi valori, pentru 
a căror formare și consoli-

dare e necesară și meseria 
noastră, scrisul, ca și cul
tura, în general.

Glndindu-ne acum, cu a- 
cest prilej aniversar, la Ma
ramureș, la țara noastră 
românească, ln general, ne 
gindim la trecut, dar mai 
ales la viitor. Mă gin- 
desc dacă patriotismul, pe 
lingă iubire, nu cuprinde, ca 
pe cea mai interesantă ca
racteristică, grija continuă 
pentru viitor. Un viitor mai 
bun. mai Îndestulat, con
struit pe temelia taro a 
vechii mindrii și dragoste 
de dreptate, libertate, 
demnitate. Acel viitor des
prins din idealul de luptă 
al comuniștilor. Viitorul 
pe care mindrul și harni
cul nostru popor și-l con
struiește, privind cu în
dreptățit optimism spre 
orizontul comunist.
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Reuniune a grupului 
rte experțl care elaborează 
raportul privind reducerea 

bugetelor militare

c.

arul

te 
și

A 5 (Corespondentă de la 
La Palatul Națiunilor a in

ii o sesiune de lucru a 
de exporti desemnați de se- 
îenoral pentru a elabora un 
rivind reducerea bugetelor 
ale statelor cu un mare po- 
ronomic și militar, precum 
rea unei părți a fondurilor 
berate pentru sporirea aju- 
iternațional in vederea dez-

Documentul — a cărui elaborare a 
fost hotârită- la precedenta sesiune 
f Adunării Generale a O.N.U. — se 
înscrie in suita de rapoarte consa
crate diferitelor aspecte ale cursei 
înarmărilor si realizării dezarmării, 
alcătuite in ultimii ani sub auspiciile 
organizației mondiale, suită care a 
debutat cu rapoarte initiate la pro
punerea României privind consecin
țele economice și sociale ale cursei 
înarmărilor si cheltuielilor militare.

„Elaborarea unor asemenea ra
poarte asupra unor probleme de mare 
complexitate — declara președintele 
grupului de_ exoerti întruniți la Ge
neva. p. K. Banerjee, subsecretar 
e'.neral adjunct al O.N.U. — repre- 
r vn indiciu încurajator al fap
tului eă este posibilă realizarea unor 
progrese in domeniul dezarmării".

Conferința O.N.U
asupra dreptului

marii
lntervenfia reprezentantului 

român

CARACAS 5. (Corespondență de la 
V. Pâunescu). — Conferința Na
țiunilor Unite asupra dreptului mării, 
ale cărei lucrări continuă să se desfă
șoare in capitala Venezuelei, exami
nează noul concept de „zonă econo
mică" sau „mare patrimonială".

Potrivit noului concept, ar urma 
ca dincolo de apele teritoriale de 12 
mile, statele riverane să aibă drep
turi suverane asupra resurselor mării 
intr-o zonă care. împreună cu apele 
teritoriale, să nu depășească 200 de 
mile : in această zonă, navigația, 
subsolul și alte activități recunoscute 
pe cale cutumiară ar rămine in con- 
tintiare libere.

Luind cuvintul la acest punct de pe 
ordinea dc zi a conferinței, reprezen
tantul român Tudor Mircea a relevat 
ci țara noastră s-a arătat dc la în
ceput favorabilă noului concept, con- 
siderind câ el dă expresie dorinței 
si hotăririi țărilor in curs de dezvol
tare de a asigura folosirea resurselor 
din zonele maritime adiacente terito
riilor lor in conformitate cu intere
sele popoarelor respective.

în continuare, reprezentantul ro
mân a subliniat că, intrucit noul con
cept constituie una dintre laturile 
principiului suveranității depline asu
pra resurselor naturale, dreoturile 
statelor riverane să fie exclusive, 
în concepția noastră — a arătat de
legatul r<'7'.ân — recunoașterea șl a- 
sigurarea efeefivilății drepturilor sta
telor riverane în zonele lor econo
mice nu exclude, ci. dimpotrivă, pre
supune căutarea mijloacelor celor 
mai adecvate de cooperare cu alte 
state pentru punerea in valoare a 
potențialului biologic al mărilor și 
oceanelor.

ÎN OCCIDENT

Conferința internațională 
împotriva bombelor atomice

și cu hidrogen
TOKIO 5 (Corespondență de la 

F. Diaconu). — Lucrările Conferinței 
internaționale împotriva bombelor 
atomice și cu hidrogen, organizată dc 
Consiliul japonez împotriva bombelor 
atomice și cu hidrogen — Gonsuikyo 
— au continuat luni la Hiroșima, 
după încheierea primei etape desfă
șurate la Tokio. La ședințele plenare 
$i mitingurile organizate la 
șima, in cadrul Conferinței 
suikyo. iau parte aproximativ 
de reprezentanți ai diferitelor

tuții șl ai organizațiilor nipone, pre
cum și delegații din 15 țâri și 8 or
ganizații internaționale. Din Româ
nia participă o delegație a Comite
tului Național pentru Apărarea 
Păcii.

Manifestație populară Vizita ministrului 
al României in

afacerilor externe
R. P. Chineză

DE PRETUTINDENI

Hiro- 
Gen- 

10 000 
insti-

★
Ziarul „Akahata" a publicat textul 

Integral al mesajului adresat dc pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ccaușescu, pnrllclpanțl- 
lor la cca dc-a 20-a Conferință In
ternațională împotriva bombelor ato
mice și cu hidrogen — Gcnsulkyo.

în problemelePoziția E. D. A
cu care este confruntată Grecia
ATENA (Corespondență dc la I. 

Badea). Ziarul „Avghiu, cotidian al 
stingii din Grecia care și-a reluat 
duminică apariția după mai bine de 
șapte 
blicat 
bleir.c . ___ ___________
un interviu cu Ilias Ilîou, liderul U- 
niumi Democratice de Stingă (E.D.A.). 
Prin repunerea in vigoare, cu titlu 
provizoriu (pină cind se va vota con
stituția definitivă) a Constituției din 
1952 — repunere care reprezintă un 
nou pas pozitiv spre democratizare 
— se ridică interdicția partidului 
E.D.A.. a relevat Iliou. „Sper, a a- 
dăugat el. că in curind se va ridica 
si interdicția privind P.C.G.". în a- 
cest caz, a menționat el. prin res
pectarea nuanței specifice a fiecă
ruia. fiecare democrat, militant de 
stingă are și poate să-și găsească 
locul in mișcarea de stingă.

Subliniind că prima mare proble
mă a Greciei este cea a democrati
zării. liderul E.D.A. a evidențiat că 
este absolut necesar să înceteze să 
mai existe partide interzise si "greci 
privați de cetățenia lor si să se re
dea oamenilor muncii greci libertă
țile sindicale.

Cea de-a doua mare problemă in
ternă a tării, a continuat Iliou. este 
aceea a situației economice si socia
le. care necesită măsuri energice, 
imediate și măsuri de soluționare 
planificate pe termen lung. Soluțiile 
trebuie să fie în concordantă cu in
teresele și nevoile maselor largi ale 
oamenilor muncii de la orașe si sate 
si ale păturilor mijlocii, a precizat el.

Referindu-se la problema cipriotă 
Ilias Iliou a arătat că uriașele gre
șeli din trecutul recent, concretizate 
in puciul militar împotriva lui Ma
karios. au provocat reacții in lanț,

ani de interdicție, a ou- 
sub titlul „Marile pro- 
nationalc și stingă greacă".

pe care inițiatorii puciului nu le-au 
prevăzut. In Cipru s-a creat o si
tuație plină de consecințe grele 
Menținerea Integrității și indepen
dentei insulei, retragerea armatelor 
străine si restabilirea ordinii consti
tuționale. sub conducerea președinte
lui Makarios, trebuie să constituie 
linia de bază a obiectivelor grecești, 
aliind poporul concentrat in jurul 
guvernului angajat în solutionarea 
problemei.

LOURENCO MARQUES 5 (Agcr- 
pres). — La Lourcnco Marques a 
avut loc, duminică, o manifestație 
reunind circa 30 000 de persoane, a- 
fricanl și europeni, care au aclamat 
comunicatul emis dc autoritățile do 
la Lisabona cu privire la indepen
dența teritoriilor africane de peste 
mări și și-au exprimat sprijinul față 
de Frontul dc Eliberare din Mozam- 
bic (FRELIMO).

Organizată de conducerea Parti
dului Democraților din Mozambic, 
această manifestație a prilejuit afir
marea unor puncte de vedere asu
pra declarației dc la Lisabona, ex
primate de diverse persoane din 
conducerea organizației politice a- 
mintite, a FRELIMO și din ri ri
durile populației mozambicane. Ast
fel, Adriao Rodrigues, jurist de re
nume și membru al Partidului De
mocraților din Mozambic, a adresat 
un apel tuturor locuitorilor pentru 
a depăși diferențele tribale și ra
siale și a se recunoaște, înainte de 
orice, ca cetățeni ai Mozambicului. 
El a menționat, de asemenea, 
FRELIMO reprezintă poporul 
cestui teritoriu.

Luind ____
Sansao Amoge 
săptămînaldlui 
lui", membru 
pronunțat in 
drepturilor tuturor 
Mozambic, indiferent de rasă.

PEKIN 5 — (Corespondentă de la 
I. Tccuțâ). — Ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia, George Macovescu. care se află 
intr-o vizită oficială de prietenie in 
R.P. Chineză, a început luni, la Pe
kin. convorbirile cu ministrul aface
rilor externe al R.P. Chineze, CI 
Pin-fei.

In cursul convorbirilor, care s-au 
desfășurat intr-o atmosferă caldă, de 
prietenie frățească, respect și înțe
legere reciprocă, cei doi miniștri de 
externe s-au Informat reciproc des
pre succesele obținute în construcția 
socialistă de popoarele român și chl-

nez șl au efectuat un schimb de o- 
plnli in legătură cu dezvoltarea con
tinuă a relațiilor de profundă prie
tenie militantă și colaborare multi
laterală româno-chincze. precum șl 
in legătură cu unele probleme Inter
nationale de interes comun.

Din partea română, la convorbiri 
participă, de asemenea. Nicolae Ga- 
vrllescu. ambasadorul tării noastre 
la Pekin, iar din partea chineză. Yu 
Cian, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, si alte cadre cu munci 
de răspundere in Ministerul Aface
rilor Externe al R.P. Chineze.

„Anglia are de făcut față unei serioase 
crize economice44

AFIRMA PREMIERUL H. WILSON

ÎN APĂRAREA
PATRIOȚILOR CHILIENI

rîndul său, 
, directorul 
Mozarhbicu-

FRELIMO,

cuvintul la
Mutemba, 
„Vocea 1 

al FRELIMO, s-a 
favoarea respectării 

cetățenilor din

LONDRA 5 (Corespondență de la
* ’ Interviu 

B.B.C., 
, Harold 
i econo- 

a ară-

Evoluția situației din Cipru

N. Plopeanu). — Intr-un I 
acordat postului de radio 
primul ministru al Angliei, 
Wilson, s-a referit la starea 
miei britanice. „In prezent, 
tat premierul englez, nu există nici 
o îndoială asupra faptului că țara 
arc de făcut față celei mal serioase 
crize economice dc la război în
coace". Totuși, a precizat el, „in 
unele domenii au început să se ma
nifeste semne de îmbunătățire".

„Există multe diferențe intre 
partidele politice din Anglia", a spus 
Harold Wilson, dar ele nu sint atit

de mari și de adîncî cum slnt cele 
dintre economiști, experți și comen
tatori, cind este vorba de ceea ce ar 
trebui făcut pentru remedierea si
tuației". In acest context, premierul 
englez a menționat că nimeni, cu 
excepția celor prea rău loviți, „nu 
se poate aștepta la o îmbunătățire a 
standardului de viață pentru cel pu
țin un an dc zile". în continuare, 
Wilson s-a referit la măsurile care 
au fost luate in vederea redresării 
situației, arătind că viitorul buget 
„va duce mai serios lupta împotriva 
creșterii șomajului".

NICOSIA 5 (Agerprcs). — Repre
zentanți militari ai Marii Britanii. 
Turciei si Greciei, precum si oficia
lități ale forțelor O.N.U. din. Cipru 
s-au întîlnit. luni, pentru a patra zi 
consecutiv, in vederea determinării 
liniei de încetare a focului din Ci
pru. anunță agențiile Reuter si 
U.P.I. Ei au survolat, la bordul unui

elicopter, pozițiile trupelor celor 
două părți in nordul insulei, la est 
de Kyrenia.

Agențiile informează, totodată, că 
în cursul nopții de duminică spre 
luni si luni dimineață s-au produs 
schimburi sporadice de focuri de-a 
lungul liniei verzi care separă cele 
două comunități cipriote.

Clâdirea Universității din Kingstone (Jamaica)

SEMINARUL DE LA BRAZZAVILLE

rrProblema Africii
nu este suprapopulata,

ci subdezvoltarea"

HAGA 5 (Agerpres). — Conduce
rea Partidului Muncii din Olanda a 
dat Dublicității, la Haga. o declara
ție in legătură cu condamnările pro
nunțate de tribunalul militar din 
Santiago de Chile împotriva unor 
partizani ai președintelui Salvador 
Allende. ..Conducerea partidului, re
levă declarația, condamnă acest abuz 
judiciar și cere anularea sentințelor 
capitale pronunțate".

LONDRA 5 (Agerpres). — într-un 
mesaj adresat generalului chilian 
Jose Berdichesky, judecătorul șef al 
Consiliului de război al forțelor ae
riene din Chile. Internaționala So
cialistă a exprimat un protest ener
gic față de condamnările la moarta 
Dronuntate împotriva a patru foști 
colaboratori ai președintelui Salvador 
Allende si reclamă eliberarea necon
diționată a tuturor deținuților poli
tici chilieni.

Norii întunecați ai inflației
7 5

Atentat criminal organizat
de neofasciști în Italia
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• VIE INDIGNARE ÎN OPINIA PUBLiCĂ

• CREȘTE NIVELUL 
OCEANELOR, KltpertI1 "1‘ 
stiUitului pentru cercetări ma
rine al Academiei de Științe a 
U.R.S.S. au constatat că in se
colul nostru nivelul oceanului 
mondial crește continuu. Ei au 
ajuns la această concluzie după 
ce au prelucrat datele furniza
te de 128 de stații de observații, 
situate in diferite țâri. Pe baza 
acestor date a fost Întocmită o 
hartă pe care sint trecute va
riațiile nivelului oceanului 
mondial în ultimii 65—80 de 
ani. Reiese că intre 1900—1904, 
nivelul Oceanului Indian a 
crescut cu 4 cm. al Pacificului
— cu 6, al Oceanului Atlantic
— cu 12.5. al Oceanului înghe
țat de Nord — cu 17 cm.

• NOI MONEDE IN 
FRANȚA. Spre sfir?itul anu" 
lui, in Franța vor fi puse In 
circulație noi monede metalice 
de 10 și 50 franci. Piesa dc 50 
franci, confecționată din argint, 
este destinată colecționarilor. 
Cealaltă piesă, de 10 franci, din- 
tr-un aliaj nepretios, de culoa
re Ralbcnă. urmează, in princi
piu. să circule pe piață. Aceas
tă piesă a fost desenată de cu
noscutul gravor Georges Ma
thieu. Se subliniază că este 
pentru prima dată cind se re
curge in acest scop la un ar
tist plastic, de la Renaștere 
încoace. — predecesori iluștri al 
lui Mathieu fiind Leonardo da 
Vinci și Cellini.

• CONTROL ACUȘ-
TIC. Cercetători de la Școala
superioară de agricultură din 
orașul Lublin, Polonia, au ela
borat o metodă de evaluare a- 
custică a stării tehnice a vehi
culelor. Fiecărui tip de vehicul 
îi corespunde o gradație-eta- 
lon a intensității zgomotelor 
provocate in timpul mersului. 
Abaterile de la aceste gradații 
— măsurate cu ajutorul unul 
ansamblu de aparate — permit 
să se stabilească gradul de uzu
ră a motorului sau a vehicu
lului în intregime.

La bursele din Occident atmosfe
ra continuă să fie deprimantă. De la 
New York la Tokio, trecind prin 
Europa de vest, tendința de scădere 
a cursului acțiunilor se menține, de 
mai multă vreme, pe toate piețele 
financiare. „în Wall Street — rela- 
teazâ agenția Associated Press — 
indicele general al bursei new- 
yorkeze, care reflectă media cursuri
lor, a atins cel mai scăzut nivel de 
după 1970". Potrivit agenției Reuter, 
la Londra situația este și mai cri
tică : ..atmosfera ultimelor săptămini 
nu este de natură să genereze opti
mism". Și chiar dacă o ușoară re
lansare s-a înregistrat in ultimul 
timp la bursele din Paris și Tokio, 
nu există nici un indiciu că ar fi 
vorba de o schimbare a tendinței 
generale.

Nu este însă vorba numai de piața 
acțiunilor, ci și de cea a aurului. 
Febra metalului galben — care de 
peste trei ani este corolarul crizei 
latente a sistemului monetar inter- 
occidenta! — a coborit, prețul auru
lui ajungind in jur de 140 dolari 
uncia. Or. in primăvară, prețul auru
lui bătuse toate recordurile, apro- 
piindu-se de 190 dolari uncia.

Nici piața capitalurilor nu 
mai liniștită. După falimentul băn
cii „Herstatt" din Koln, o altă insti
tuie bancară, de dau aceasta brita
nică („Edgard Henriques and Co.“), 
a fost nevoită să-și închidă ghișeele. 
Este primul faliment al unei case de 
credit engleze de după anul 1950, iar 
unda de șoc a fost resimțită departe 
în. lumea capiulului. Tocmai de_ a- 
ceea, guvernatorii principalelor bănci 
centrale din Occident — reuniți nu 
ce mult la Basel — au căutat să 
ajungă la un acord asupra măsurilor 
necesare pentru „a stinge din timp" 
ceea ce ziarul vest-german „Die 
Welt“ califica drept „începutul unui 
foc de bursă".

Experții occidentali sint unanimi 
în a aprecia câ la originile insUbili- 
tății piețelor financiare se află 
inflația — întreținută de mai multă 
vreme de criza monetară și accen
tuată de la un timp de creșterea 
accentuată a preturilor Ia combusti
bili și alte materii prime, urmată de 
o sporire similară a prețurilor la 
bunurile de consum (un raport al 
Organizației pentru colaborare și 
dezvoltare economică apreciază a- 
ceastă sporire J ‘ 
ticâ"). Dintre 
industriale din 
singură (R- F- ------- —
mas sub limita de 10

este

drept „cvasifrene- 
pnncipalele țări 

Occident, doar una 
Germania) a ră- 

" la sută

in ce privește ritmul inflației, în 
celelalte țări ritmurile eșalonindu-se 
intre 10.7 la sută (S.U.A.) și 16,3 la 
sută (Italia). Pe baza acestor ci
fre, experții O.C.D.E. consideră 
câ lumea capitalistă a depășit 
faza „nedureroasă" a inflației — 
aceea in care o anumită creș
tere a preturilor stimula atit ac
tivitatea întreprinderilor, cit și jocul 
acțiunilor la bursă. Economiștii con
sideră că economia occidentală ar fi 
intrat intr-o nouă fază (a „hiper- 
inflației"), care impune aplicarea 
îngrădirii creditelor, a restricțiilor 
si rigorilor ce renasc temerile unei 
recesiuni economice.

Intr-adevăr, aproape toate țările 
industriale din Occident au adoptat 
planuri de luptă împotriva inflați
ei, în centrul cărora se află crește
rea fără precedent a ratei dobinzii 
(14 la sută in Franța, 12 la sută in 
S.U.A. etc.). Aceasta a generat, intre 
altele, și fenomenele de pe piața 
aurului. Cu cit dobinda este mai ri
dicată, cu atit speculațiile asupra 
aurului sint mai puțin atrăgătoare : 
inflația care a împins, pină acum, 
pe depunători și agenții de bursă 
către aur (socotit valoare-refugiu) 
declanșează, in prezent, fenomene 
inverse, intrucit ea grevează 
mai mult eventualele ciștiguri.

Pe frontul monedelor, inflația e- 
rodează continuu puterea lor de 
cumpărare. Astfel, băncile — care 
s-au angajat in speculații masive pe 
piața devizelor, in vederea obținerii 
unor profituri imediate — înregis
trează pierderi considerabile, unele 
dintre ele fiind nevoite să dea fali
ment.

Fenomenele de la bursă sint apre
ciate de unii specialiști vest- 
europeni drept „simple episoade", 
față de adevăratele urmări pe care 
le-ar putea avea inflația galopantă 
din Occident. în fapt, cel mai greu 
loviți de flagelul inflației sint con
sumatorii, prețurile sporind mai re
pede decit salariile. Or, așa cum re
marcă ziarul „Le Figaro", „creșterea 
economică, întemeiată pină acum pe 
consumul individual, abundența și 
prețul scăzut al materiilor prime 
reprezintă o fază pe punctul de a 
lua sfirșit in toate țările occiden
tale". De aceea, se apreciază că, in 
absența unor măsuri eficiente, capa
bile să stopeze inflația, norii acumu
lați la orizontul economiei occidenta
le riscă să declanșeze serioase per
turbați! economico-sociale.

ROMA. — Rapidul „Italicus". care 
a părăsit Roma simbătă seara cu 
destinația Austria. încărcat cu peste 
o mie de călători, in cea mai mare 
parte turiști, a deraiat după miezul 
nopții, la ieșirea dintr-un tunel, in 
nordul Italiei, intre Florența și Bo
logna. Deraierea s-a datorat explo
ziei a două bombe prevăzute cu me
canism de ceasornic. 12 persoane 
au murit, iar circa 48 au fost ră
nite. De la începutul anchetei s-a a- 
prcciat că este vorba de un crimi
nal „atentat politic". într-un mani
fest, care a fost găsit luni într-o ca
bină telefonică de Ia periferia Bo- 
lognei, organizația neofascistă care 
se denumește „Ordinul negru" și-a 
asumat responsabilitatea pentru - 
tentat.

Criminalul atentat a produs o 
emoție si puternică indignare în 
treaga Italie. Presa italiană a stig
matizat atentatul in titluri ca „Italia 
democrata respinge violența „nea
gră" — fascistă" (IL MESSAGGE- 
RO) ; „Din întreaga țară se ridică 
un avertisment : Ajunge !" („AVAN

a-

vie 
in

TI") ; „Oroare și indignare pentru 
noul act al criminalei strategii a în
cordării interne" („CORRIERE DEL
LA SERA") ; „Destul cu bestialele 
urzeli negre ; atenție la complicități 
și conivente" (l’UNITA).

Primul ministru. Mariano Rumor, 
s-a deplasat duminică la Bologna 
pentru a lua măsurile de urgență in 
legătură cu situația creată. Ministrul 
afacerilor interne al Italiei, Paolo 
Emilio Taviani, a pronunțat, luni, in 
Senat, un rechizitoriu împotriva ac
telor teroriste, subliniind că „statul 
italian nu va abdica in fața violen
ței".

Personalitățile politice italiene, re
prezentanți ai partidelor democrati
ce, ai organizațiilor sindicale și ob
ștești, opinia publică italiană și-au 
exprimat protestul hotărît împotriva 
acestui nou act criminal. Cele trei 
mari centrale sindicale italiene 
— C.G.I.L.. C.I.S.L. și U.I.L. — au 
declarat luni o grevă generală în în
treaga provincie Bologna, care s-a 
extins în întreaga țară.

în cadrul pregătiri
lor pentru Congresul 
Mondial al Populației, 
ce urmează să aibă 
loc la București între 
19 și 30 august, re
cent s-a desfășurat la 
Brazzaville un semi
nar — cu caracter 
preponderent african 
— pe temele popu
lației și dezvoltării, 
convocat de Consiliul 
Mondial al Păcii și 
sprijinit de 
și O. M.S. 1
discuțiilor 
fundamentat 
tute acele vederi care 
tindeau să reducă 
problemele populației 
îa așa-numitul „con
trol al nașterilor", 
majoritatea partici- 
panților fiind de pă
rere că esența proble
maticii populației re
zidă in cu totul alți 
factori. A reieșit, 
primul rind. in 
dentă importanta prio
ritară ce revine dez
voltării economice în 
abordarea justă a a- 
cestei problematici. 
Așa cum. 
dreptate, 
cuvintarea 
dintele R. 
M a r i e n 
„cea mai bună 
ționare a 
probleme a nașterilor 
este dezvoltarea di
namică".

Dezbaterile au subli
niat concluzia edifica
toare că Africa, po
trivit cercetărilor eco
nomice. statistice, de
mografice, nu este 
nici pe departe un 
continent suprapopu
lat. cum au afirmat 
unii, ci. dimpotrivă, 
are pe deplin capaci
tatea de a întreține o 
populație mult mai 
mare, tinind seama 
de posibilitățile și

UNESCO 
în cadrul 
au fost 

t combă-

in 
evi-

oe bună 
afirma in 
sa preșe- 
P. Congo, 

N'Gouabi, 
solu- 

asa-zisci

tot

Gh. CERCELESCU

perspectivele de a-și 
valorifica imensele 
sale resurse materiale. 
De fapt, in această 
direcție s-a orientat 
si documentul final, 
care sintetizează con
cluziile reuniunii, sub
liniind că sint nece
sare transformări pro
funde in economia 
mondială, in crearea 
unor baze trainice 
cooperării internațio
nale, in stabilirea unei 
noi ordini economice, 
pentru a crea astfel 
cadrul politic și mo-

CORESPONDENTA 
SPECIALA

ral care să permită g 
luptă eficace împotri
va foametei, sărăciei, 
ignoranței, șomajului, 
bolilor.

Numeroși părtici- 
panți au arătat că nu 
au nici un fel de sub
stanță afirmațiile des
pre o „criză ecologică" 
sau despre o „epui
zare a resurselor" — 
progresul tehnologic 
demonstrind că ome
nirea are posibilități 
și resurse practic ine
puizabile. Una din 
ideile cardinale ce s-a 
desprins din dezbateri 
a fost 
sității 
luptei pentru . .
marea generală și fo
losirea fondurilor eli
berate pentru pro
movarea progresului 
multilateral al po
poarelor. A fost ex
primată. de asemenea, 
convingerea că exer
citarea drepturilor 
egale ale tuturor ce
tățenilor. fără deose
bire de rasă, sex. re
ligie. accesul nestin-

gherit la educație, la 
cuceririle științei și 
tehnicii vor contribui 

. în mod determinant 
la rezolvarea proble
melor populației.

La seminar au par
ticipat și reprezen
tanți ai mișcărilor de 
eliberare, care vor 
avea, dc altfel, prilejul 
de a-și spune cuvin
tul și la conferința 
de la București — 
ceea ce atestă carac
terul larg reprezenta
tiv. cvasiuniversal, al 
acestei importante re
uniuni, confirmind 
vocația de centru 
al reuniunilor in
ternaționale pe care 
o dobindește capitala 
României socialiste.

După reuniunea de 
la Brazzaville, am vi
zitat. împreună cu alți 
cîțiva delegați, Daho
mey, Togo și Liberia, 
ai căror președinți, ca 
si alți reprezentanți 
de frunte ai vieții poli-
tice ai acestor țări
ne-au subliniat că
tema centrală și pre-
ocuparea de bază

aceea a nece- 
intensificării 

dezar-

pentru viitor rezidă 
in dezvoltarea pro
priilor lor resurse 
materiale, în intere
sul bunăstării po
poarelor lor.

De altfel, pretutin
deni in lumea a treia, 
perspectivele unor 
parametrii demogra
fici tot mai îmbună
tățiți. ca și problema 
dezvoltării în general 
sint concepute in in
disolubilă corelație cu 
procesul lichidării ur
mărilor colonialismu
lui și exploatării, cu 
consolidarea păcii^ șl 
securității internațio
nale.

Gordon 
SCHAFFER

agențiile de presă transmit
PLENARA C.C.

AL P. C. DIN JAPONIA

La Ambasada română 
din Budapesta a avut luni’ 
o conferință de presă în cadrul că
reia loan Cotoț, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Buda
pesta, a vorbit despre însemnătatea 
zilei de 23 August și a trecut in re
vistă succesele obținute de poporul 
român in cei treizeci de ani care au 
trecut de la eliberarea României. 
Au participat redactori ai ziarelor 
centrale, ai agenției de presă M.T.I., 
ai radioteleviziunii ungare, cores
pondenți străini acreditați la Buda
pesta, precum și atașați de presă.

„Politica de izolare a 
Cubei a eșuat total" - Ee 
subliniază într-un raport întocmit 
de Pat M. Hoit, secretar executiv 
al Comisiei senatoriale pentru rela
ții externe a S.U.A., după întreve
derile avute recent la Havana cu 
primul ministru Fidel Castro. Hoit 
recomandă „revizuirea totală a ac
tualei politici anacronice a S.U.A. 
față de Cuba".

Ld Solid a *ost Publicită
ții Hotărirea C.C. al P.C. Bulgar cu 
privire la folosirea eficientă a ma
teriilor prime, materialelor, com
bustibilului și energiei, in care se 
arată că sarcinile stabilite de pro
gramul partidului, de construire a 
societății socialiste dezvoltate și de 
ridicare a bunăstării poporului, im
pun lichidarea cu hotărire a vechii 
atitudini și adoptarea unei atitudini 
noi, cu adevărat socialiste, față de 
folosirea resurselor materiale. în do
cument — informează agenția B.T.A. 
— este formulată cererea de a se

transforma problema folosirii efi
ciente a resurselor materiale într-o 
sarcină centrală a tuturor cadrelor 
și organizațiilor, într-o strategie de 
dezvoltare pe termen lung.

Consiliul de Miniștri al R.P. Bul
garia a fost însărcinat să aprobe, 
pină la sfirșitul anului, un program 
național complex in acest domeniu.

Șeful statului combod- 
Cțîanr președintele Frontului Unit 
Național al Cambodgiel, Norodom 
Sianuk, a avut o întrevedere cu Le 
Thanh Nghi, viceprim-ministru al 
guvernului Republicii Democrate 
Vietnam. Le Thanh Nghi a avut, de 
asemenea, convorbiri, in probleme 
de interes comun, cu Penn Nouth, 
președintele Biroului Politic al Co
mitetului Central al F.U.N.C., pri
mul ministru al Guvernului Regal 
de Uniune Națională al Cambodgiei.

In stațiunea sovietică
Rttsk" a avut loc> *ntre 1

5 august, o întîlnire a reprezentan
ților organizațiilor de pionieri din 
unele țări socialiste, la care a par- 
ticioat, din țara noastră, președintele 
Consiliului Național al Organizației 
Pionierilor, «--> • -
acest prilej, reprezentanții organiza
țiilor de pionieri au fost primiți de 
P. N. Demicev, membru supleant 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.C.U.S.

Virgiliu Radulian. Cu

TOKIO 5 — Corespondentul nostru 
transmite : în perioada 2—4 august, 
la Tokio s-au desfășurat lucrările ce
lei de-a 4-a plenare a Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Japonia. Plenara a adoptat in una
nimitate o rezoluție a C.C. al P.C.J. 
în comunicatul publicat de Secreta
riatul C.C. al P.C.J. se arată că pre
ședintele Prezidiului C.C. al P.C.J., 
Kenji Miyamoto, a rostit o cuvîntare 
în care a accentuat necesitatea dez
voltării activității politice pentru noi 
succese in viitoarele alegeri locale, 
generale si pentru Camera Consilie
rilor. Președintele Prezidiului C.C. 
al P.C.J.. Kenji Miyamoto, a subli
niat. de asemenea, semnificația pro
gresului partidului în alegerile re
cente pentru Camera Consilierilor.

Forțele patriotice khme- 
j-q au scos din luptă, în perioada 
17-27 iulie, 1 500 de soldați ai ar
matei lonnollste. în regiunile Kaut 
Trom, Koas Krala și Ta Ngin — se 
arată intr-un comunicat transmis de 
agenția cambodgiană de informații.

Propunerea franceză 
feritoare la convocarea unei reuniuni 
Ia nivel înalt a celor nouă state 
membre ale Pieței comune, înainte 
de sfirșitul acestui an, are asenti
mentul R.F.G. și Danemarcei. Acest 
acord a fost confirmat de șefii 
vernelor danez și vest-german. 
cadrul unei conferințe de presă 
ganizate duminică, in capitala Dane
marcei. Vedere din La Paz, capitala Bollvlel

• „MARELE POD DE 
SARE". 189 kilometri de 
orașul chinez Tateitan (provin
cia Ținhai) se află lacul Ciaer- 
han — cel mai mare lac sărat 
din lume. El are o suprafață de 
1 500 km pătrați și, potrivit esti
mărilor specialiștilor, ar putea 
aproviziona cu sare întreaga 
populație a Chinei pe timp de... 
10 000 de ani. Concentrația sali
nă ridicată a transformat su
prafața lacului într-un strat so
lid care se sprijină pe o for
mație de apă salină semi-soli- 
dificată, cu o adincime de ciîe- 
va zeci de metri. Lacul este a- 
coperit de un strat subțire șl 
ondulat de praf alcalinizat, așa 
încit. văzut de departe, el lasă 
impresia unui ocean bătut de 
valuri. Lacul este traversat de 
un tronson, lung de 40 kilome
tri. al marii căi rutiere Gansu- 
Tibet. Oamenii numesc această 
porțiune a șoselei „marele pod 
de sare".

• PLANTELE AU PRE
FERINȚE PENTRU ANU
MITE CULORI. plante19 
reacționează in mod distinct la 
diferite culori, putindu-se vorbi 
chiar de preferințe bine defini
te. O experiență efectuată pe 
un teren cultivat cu castraveți 
și acoperit cu prelate de culori 
variate a demonstrat, de pildă, 
că roșul stimulează creșterea 
rapidă a plantelor, ducind im
plicit la un spor de recoltă. 
Prelata de culoare bleu a aju
tat la acumularea in frunzele 
de castraveți a unei cantități 
sporite de vitamina C.

• UN MUZEU AL
SINDICATELOR BRITA
NICE. în Marea Britanie, 
țară cu o binecunoscută tradi
ție a sindicatelor, se va deschi
de anul acesta, la Londra, un 
muzeu de istorie a trade-unio- 
nurilor. Evenimentul coincide 
cu împlinirea unui veac șl 
jumătate de la abolirea așa- 
numitelor ..Combination Acts", 
ceea ce a dus la legalizarea 
sindicatelor. Muzeul, a cărui 
înființare s-a bucurat de spri
jinul larg al organizațiilor sin
dicale din țară, va înfățișa 
momente de seamă din viața și 
lupta sindicatelor pentru satis
facerea revendicărilor econo
mice și sociale ale celor c® 
muncesc. K

• FUMURI NOBILIA
RE. în Europa secolului XX 
mai există un „bastion" al feu
dalismului — mica insulă Sark, 
in Canalul Minecii, aparținind 
Marii Britanii. Recent, a dece
dat stăpina acestui pitoresc do
meniu feudal, Sibyl Hathaway, 
la vîrsta de 90 de ani. în timpul 
„cirmuirii" ei, rinduielile de 
viață s-au schimbat prea puțin, 
de cum erau în urmă cu 400 
de ani. Printre altele, pretin
dea zeciuială la griu și lina de 
oi : anual, primea cite un 
curcan de la fiecare gospodărie. 
Cit privește cei aproximativ 600 
de locuitori, nimeni nu posedă 
mașini sau aparate cu tranzis- 
tori, singurele autovehicule 
permise fiind tractoarele utili
zate in agricultură. Moștenito
rul suveranei din Sark, Mi
chael Beaumont, a declarat că 
renunță la postul de inginer 
proiectant aerospațial pentru a 
deveni cel de-al 22-lea se
nior de Sark. Ce ți-e și cu 
fumurile nobiliare...

• DE-A CURMEZIȘUL 
ATLANTICULUI. După o 
navigație de 68 de zile, soții 
Iul ia și Dantșo Papasov, de na
ționalitate bulgară, au traver
sat cu o barcă de salvare 
Atlanticul și au sosit la ^ San
tiago de Cuba. După două că
lătorii de pregătire in Marea 
Neagră, soții Papasov au efec
tuat această croazieră sui-gene- 
ris pentru a studia in ce mă
sură omul se poate hrăni ex
clusiv cu plancton.
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