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Ca Irnne rezultate neutru dezvoltarea colaborării prietenești româBO-liMeiie

S-A ÎNCHEIAT vizita in tara noastră 
A PREȘEDINTELUI WILLIAM R. TOLBERT IR.

Ceremonia semnării Comunicatului comun

Președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Republicii Liberia, William 
R. Tolbert jr., au semnat, luni dimineața, la București, Oomunicatul 
comun privlna vizita șefului statului 
liberian in România, important do

cument al relațiilor de prietenie li 
colaborare româno-liberiene.

Solemnitatea a avut loc la Pala
tul Republicii, la ora 9,00.

După semnare, președinții Nicolas 
Ccaușescu și William R. Tolbert jr. 
s-au felicitat reciproc pentru suc

cesul deplin al convorbirilor de la 
București, care au constituit o con
tinuare fructuoasă a dialogului la 
nivel înalt purtat, la Monrovia, cu 
ocazia" vizitei președintelui României 
în Liberia. Cei doi șefi de stat și-au

strîns mîinile cu căldură, s-au Îm
brățișat prietenește.

Asistenta a salutat cu vii aplauze 
cuvintările preșodinților României 
și Liberiei, care au exprimat dorința
(Continuare în pag. a Iil-a)

Cuvîntul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Stimate domnule președinte. 
Domnilor,
Doresc să exprim Încă o dată sa

tisfacția mea, a guvernului șt a po
porului român pentru dezvoltarea re
lațiilor de colaborare multilaterală 
dintre România și Liberia,

Vizita dumneavoastră in România 
■v-a oferit posibilitatea de a cunoaște 
ma{ Îndeaproape preocupările po- 
P° ului român, dorința sa de a-și 
ț' ri o viață cit mai avansată, bazată 

proprietatea și pe relațiile socia
liste, de a-și asigura independența șl 
bunăstarea ; totodată, ați putut cu
noaște dorința României de a dezvol
ta larg relațiile de colaborare cu toa
te statele, fără deosebire de orindul- 
re socială.

Convorbirile pe care le-am avut au 
dus Ia Identificarea de noi posibi
lități de colaborare Intr-o serie de 
domenii de activitate, au demonstrat 
că guvernele țărilor noastre sint ani
mate de dorința de a conlucra intens 
pentru soluționarea problemelor in
ternaționale complexe in spiritul co
laborării și înțelegerii, pentru instau
rarea in relațiile dintre state a prin
cipiilor egalității, respectului inde
pendenței și suveranității, neameste
cului în treburile interne și avanta-

reciproc, ale renunțării Ia forță 
** * amenințarea cu torța.4șa cu,- K{! jnscrie nl comuni
cații pe care 1 semnat astăzi, 
țaile noastre doresc sa p--ticine ae- 
tii împreuna cu toate statele 
lniferent de mărime» ior. la solu- 
țiOarea marilor probleme tnic»na- 
țiaale în interesul tuturor popoare- 
loi să acționeze pentru lichidarea 
pelticii de dominație imperialistă, 
cioniahata, neocolonialistă, pentru 
rspectarea cu->ptului popoarelor de 
a fi pe deplin stu^ne pe destinele 
lr.
Vizita dumneavoastră, care se in- 

ceie astăzi, a constituit un moment 
ou și important în dezvoltarea re- 
Ițiilor de colaborare dintre România 
1 Liberia.
Vă rog să duceți cu dumneavoastră 

entimentele de prietenie ale intre- 
ului popor român față de poporul 
iberian prieten.

Urez poporului prieten liberian 
multă prosperitate șl fericire, iar 
dumneavoastră, multă sănătate, mul
te succese in activitatea închinată fe
ricirii poporului liberian și cauzei 
păcii și colaborării ! Sper că ne vom 
revedea intr-un viitor apropiat 
(Aplauze).

Cuvîntul președintelui
William R.

Domnule președinte, mare și drag 
prieten-,

Domnilor,
în aceste momente, cind, Împreună 

cu colegii care m-au însoțit în aceas
tă viziiă, ne pregătim să ne luăm 
•ămas bun de la dumneavoastră, de 

■narcie dumneavoastră popor, la 
siirșUuj acestei vizite de stat în KOniciniâ P;lv7L<rx(i, te» ccvrO 
bucurat de ospitalitate generoasă ș< 
de toate semnele de atenție, mă simt 
înlr-adevăr emoțional.

Dorința de a dezvolta relațiile din
tre România fi Liberia m-a preocu
pat iprfă în urmă cu Să de ani. A- 
ceastă dorință și-a găsit confirmare 
cu ocazia primei intilniri pe care am 
avut-o cu marele popor al României, 
cu guvernul și cu partidul său, in 
1969, cind v-am vizitat țara într-o 
altă calitate. Impresiile pe care le-am 
căpătat atunci, concluziile la care 
am ajuns cu ocazia acelei vizite au 
fost comunicate președintelui de a- 
tunci al țării mele, domnul Tubman. 
Insă toate aceste^ pot fi considerate 
doar momente în istoria legăturilor 
româno-liberiene, între timp au mai 
avut loc și alte contacte, s-au inițiat 
uncie schimburi șii relații.

Dumneavoastră, domnule preșe-

Tolbert jr.
diate., ați fost aceia care nț-i pus pia
tra unghiulară in relațiile dintre ță
rile noastre cu ocazia vizitei pe care 
ați fâcul-o în Liberia în martie a a- 
cestui an. Această vizită ne-a lăsat 
o impresie memorabilă, nouă, guver
nului, partidului șl poporului țării 
mele, care vă nutresc de atunci în
treaga stimă și resneclul cel mai 
ina<£ Am hotărit atunci să avem cele 

anropiatc relații posib*1* între 
Republica Social^** «’““■» și Republica luneria.

Ca răspuns la Invitația dumnea
voastră. pe care cu amabilitate 
mi-ati transmis-o cu acel prilej, am 
efectuat această vizită in România, 
petrecind, dună prima ei narte ofi
cială, o perioadă de vacanță, care a 
fost pe cit de odihnitoare, pe atit de 
plină de activitate, de muncă. Am 
rămas cu impresii puternice si pro
funde In legătură cu tot ceea ce am 
văzut aici si mă simt inspirat si sti
mulat acum, cind mă intorc la lu
cru, împreună cu guvernul, partidul 
si poporul meu.

Am semnat împreună o Declarație 
solemnă comună, am încheiat nu
meroase acorduri care sînt menite să 
pună în aplicare principiile înscrise
(Continuare în pag. a IlI-a)

ȘEDINȚA
COMITETULUI EXECUTIV

AL C. C. AL P. C. R.
în zluq, de 30 septembrie 1974 a avut 

loc ședința Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român.

Comitetul Executiv a dezbătut pe larg 
propunerile de modificări la proiectul Le* 
gii retribuirii după cantitatea și calitatea 
muncii - modificări rezultate ca urmare a 
discuției publice a proiectului legii, pre* 
cum și din dezbaterea acesteia în cadrul 
comisiilor Marii Adunări Naționale.

Apreciind că modificările aduse legii 
asigură o mai judicioasă aplicare în viață 
a principiilor eticii și echității socialiste 
în domeniul retribuției oamenilor muncii. 
Comitetul Executiv a stabilit ca proiectul 
legii să fie supus spre aprobare Marii 
Adunări Naționale.

Comitetul Executiv a discutat, de ase* 
menea, proiectele Legii fondului funciar 
șl Legii sanitar-veterinare.

Legea fondului funciar pornește de la 
necesitatea luării unor măsuri hotărîto

de apărare a suprafețelor agricole șl ara* 
bile, de redare în circuitul agricol a noi 
terenuri degradate, de folosire rațională 
șl gospodărire judicioasă a pămîntului — 
bun al întregului popor.

Legea sanitar-veterinară are în vedere 
perfecționarea activității de prevenire șl 
combatere a bolilor la animale, îmbună
tățirea supravegherii sanitar-veterinare a 
producției animaliere, a circulației și va
lorificării acesteia, creșterea roiului șl 
răspunderii nemijlocite a medicilor vete
rinari în rezolvarea problemelor com
plexe ale zootehniei.

După introducerea observațiilor făcute 
de Comitetul Executiv, proiectele de lege 
vor fi supuse dezbaterii publice și apoi 
înaintate spre adoptare Marii Adunări 
Naționale.

în cadrul ședinței. Comitetul Executiv 
a rezolvat și alte probleme ale activității 
curente în domeniile comerțului exterior, 
turismului, justiției și altele.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ministrul turismului din Liban
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, In după-amiaza 
zilei de 30 septembrie, pe Soureii 
Khanamirian, ministrul turismului 
din Liban, .care face o vizită in țara 
noastră.

La întrevedere a participat tovară
șul Ion Cosma. ministrul turismului.

Adresfnd vii mulțumiri pentru o- 
noarea de a fi primit, ministrul li
banez a transmis, totodată, pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un cor
dial salut din partea președintelui

Libanului, Suleiman Frangieh, pre
cum și urări de succese tot mai mari 
poporului român In Întreaga sa ac
tivitate creatoare.

Președintele Republicii Socialiste 
România a rugat pe oaspete ca la 
înapoiere In patrie să transmită un 
cald salut și cela mai bune urări 
președintelui Republicii Liban, pre
cum și urări de pace, bunăstare și 
fericire poporului libanez.

In convorbirea ce a avut Ioc cu 
acest prilej a fost relevată cu sa
tisfacție evoluția ascendentă a bune
lor relații existente între cele două

țări, In conformitate cu acordurile șl 
înțelegerile convenite cu prilejul vi
zitei președintelui Nicolae Ceaușescu 
in Liban. în acest context s-a sub
liniat că amplificarea colaborării 
și a schimburilor în toate domeniile 
de activitate, Inclusiv in cel al tu
rismului. deschide perspective tot mai 
largi întăririi prieteniei și apropierii 
dintre cele două țări și popoare, 
contribuie la promovarea păcii și în
țelegerii în lume.

întrevederea s-a desfășurat tntr-o 
atmosferă de caldă cordialitate.

AU ÎNDEPLINIT PLANUL PE PATRU AN! Al CINCINALULUI
nai. în telegrama adresată cu acest 
prilej de către biroul Comitetului
județean de partid Brăila C.C. 
al P.C.R.. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, se arată : „Dedicăm a- 
ceastă realizare strălucitului eve
niment din noiembrie — marele 
forum al comuniștilor români, 
fntenslficînd întrecerea socialis
tă. valorificin-d cu pricepere re
zervele interne de care dispu
nem. ne angajăm, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. ca nină la sfir-
șitul acestui an să realizăm peste 
prevederile de plan o producție in
valoare de 2 miliarde si jumătate 
lei. astfel ca in cinstea zilei de 23 
August 1975 să raportăm că sarci-
fost integral îndeplinite"." au

A

BRAILA (Corespondentul „Scîn- 
teii". Mircea Bunea). — Oamenii 
muncii din industria județului 
Brăila au ranortat ieri îndeplinirea 
planului producției globale indus
triale pe 4 ani al actualului cinci- 

v -_______

G 24 do unități economice 
sibiene

întreprinderea metalurgică de 
metale neferoase din Copsa Mică 
este a 24-a unitate economică din

județul Sibiu care a raportat înde
plinirea sarcinilor de plan pe patru 
ani ai cincinalului. Printre între
prinderile care lucrează In contul 
ultimului an al cincinalului se nu
mără ..Automecanica" din Medias. 
„Libertatea" si Fabrica de confec
ții din Sibiu. ..Mătasea roșie" din 
Cisnădie.
® întreprinderea de vagoane» 
din Drobeta Turnu-Severin

drobeta turnu-severin 
(Corespondentul „Scânteii". Virgil 
Tătaru). — Hotăritl să Intîmpine 
cu realizări de seamă cel de-al 
XI-lea Congres al partidului, mun
citorii si specialiștii din întreprin
derea de vagoane Drobeta Turnu- 
Severin au consemnat un succes 
de prestigiu : odată cu Încheierea 
lunii septembrie, e» raportează 
realizarea prevederilor de plan pa 
cei 4 ani ai cincinalului.

25 DE ANI DE LA PROCLAMAREA REPUBLICII POPULARE CHINEZE
Tovarășului MAO TZEDUN

Președintele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinei

Tovarășului DUN BI-U
Președinte ad-interim al Republicii Populare Chineze

Tovarășului CIU DE
Președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale 

a Reprezentanților Populari a Republicii Populare Chineze

Tovarășului
Premierul Consiliului de Stat

Comunicatul
comun 
româno- 
liberian

Solemnitatea
Ocării

«in CajMă
IN PAGINA A ll-A

La plecare, pe aeroportul Otopenl

Dragi tovarăși,
Cu prilejul împlinirii unui sfert de veac de la 

proclamarea Republicii ?opulare Chineze, în nume
le Comitetului Central i\ Partidului Comunist Ro
mân, al Consiliului de Stat și al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, j poporului român și al 
nostru personal, vă adresau dumneavoastră, Comi
tetului Central al Partidului Comunist Chinez, Adu
nării Naționale a Reprezentaților Populari, Consi
liului de Stat al Republicii Pipulare Chineze șl po
porului frate chinez un salut irietenesc și cele mai 
calde felicitări. Strălucita încuiunare a îndelunga
tei lupte revoluționare pline dt eroism și sacrificii, 
desfășurată de poporul chinez sib conducerea parti
dului său comunist împotriva vechiului regim de ex
ploatare și asuprire, a dominației imperialiste, pen
tru eliberare socială și națională, triumful revolu
ției populare chineze și proclamarea Republicii 
Populare Chineze reprezintă un e/eniment de în
semnătate internațională istorică, Care a inaugurat 
o nouă eră în viața și destinele pcporului chinez, 
deschizîndu-i largi perspective pentru valorificarea 
energiilor sale creatoare, a zdruncinat din temelii 
pozițiile imperialismului și a modificat substanțial 
raportul internațional de forțe în favoarea socialis
mului, progresului și păcii.

Devenit liber și stăpîn pe destinele sale, harnic1' 
șl talentatul popor chinez, sub conducerea încercată 
a Partidului Comunist Chinez, în frunte cu tovară
șul Mao Tzedun, a înfăptuit adînci transf‘’rinări 
revoluționare în toate domeniile vieții sociale, o 
vastă operă constructivă de proporții fără precedent 
în istoria sa multimilenară, obținînd succese remar
cabile în făurirea societății socialiste, /n dezvoltarea 
industriei și agriculturii, științei, tehnicii și cultu
rii, în ridicarea continuă a nivelului de trai al ce
lor ce muncesc. Astăzi, la cea de-a XXV-a aniver-

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al P,artidului Comunist Român, 

Președinte’^ Republicii Socîaliile - -

CIU EN-LAI
al Republicii Populare Chineze

sare a proclamării sale, Republica Populară Chine
ză înfățișează imaginea, unui stat socialist puternic 
și înfloritor, care se biXură /de un larg prestigiu in
ternațional. Victoriile realizările obținute de rna* 
rele popor chinez, Â>Iul activ al Chinei popular» 
pe arena mondial’ educ o mare contribuție la ac
centuarea supert'ritătii \ socialismului în lume, la 
lupta împotrivi» imperialismului, colonialismului și 
neocolonialism*^1- PeiV 3U triumful păcii și colabo 
rării întrp

Comuniști, oamenii muncii din România- animați 
de nrofunde sentimente- de prietenie și solidaritate, 
urmăresc cu viu intere, și simpatie vasta operă 
construrtivă desfășurată de poporul frate chinez și 
se bucură din toată inijna de victoriile șl succesele 
Sr>Acorr>irn 0 înaltă prețuire relațijlor strînse, tra- 
ditiomle, de prietenie firească, .solidaritate mili
tant» și colaborare multilaterală, dintre Partidul 
Conunist Român și 'Partidul Cor-'unist Chinez, din- 
trt poporul român și poporul «minez, -dintre Repu- 
hica Socialistă România și ^Republica Populară 
Chineză, întemeiate pe principiile marxism-lemnis- 
mului și internaționalismului socialist, caracterizate 
prin încredere, stimă recipipcă și întrajutorare to
vărășească și ne reafirmăm convingerea /««na că 
ele se vor dezvolta și întări și în viitor în intere
sul popoarelor și țărilor noastre, al luptei comune 
împotriva imperialismului, colonialismului și neoco- 
lonialismuîui, al cauzei socialismului, progresului șl 

Pdpe zma glorioasei aniversări jubiliare vă adresăm, 
dragi tovarăși, dumneavoastră, comuniștilor și în
tregului popor frate chinez urări cordiale de noi șl 
tot mai mari succese în opera de construcție a socia 
lismului, pentru prosperitate» 'ta 'dtiwrrea continuă 
a Republicii Populare Chinezi c

MANEAî MĂNESCU
Prlm-ministru al Guvernului 
, .. serialise mânia
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«• corespondenții „tțcinteli

'FAPTUL
DIVERS

I Plopii
| lui Coșbuc

Erau multi plopi falnici 
marginea cărărilor ce se împle
teau spre vechea moară din 
Hordou. Prin stihul său, Coș- 
buc le-a făcut frunzișul să frea
măte peste vreme. Mai dăinuie 
și astăzi doi dintre plopii secu
lari. Ei au fost declarați re
cent monumente ale naturii și 
se bucură de atenta Îngrijire a 
locuitorilor. De aceeași Ocroti
re se bucură și plopul de la 
Mocod, la umbra cărui Coș- 
buc poposea in timpul drume
țiilor. Plopul din Mocod, un u- 
rlaș din lumea arborilor, Împli
nește vîrsta matusalemică 
700 de ani.

Bucuria 
unui tată

Pensionarul Ion Lascu,
muncitor la topitoria de cinepă 
Palota (Bihor), a trăit, in ulti
mul timp, 6... bucurii. 6 din cei 
9 copii ai săi t-au adus tot ati- 
tea diplome, care s-au Cdăugat 
celorlalte 3, ale celor mai mari : 
Florica — absolventă a fa
cultății de filozofie, Mihai — 
al facultății de statistică, Eva
— liceul pedagogic, Pascu — li
ceul de cultură generală, Tu
dor — școala profesională. loan
— diploma de 8 clase si adeve
rința de „admis". la Liceul de 
mecanică din Oradea. 6 diplo
me intr-un singur an. 6 bucurii 
care sporesc tihna și mulțumi
rea tatălui pensionar.

Dacă ar fi 
citit faptul 
divers...

în faptul divers cu 
„Poftiți in vagoane !“ din 
septembrie semnalaiți că în ca
drul unui control efectuat de 
organele de miliție și C.F.R. din 
Galați fuseseră depistați in tre
nuri o serie de călători fără bi
lete de călătorie... Aceleași or- 

j de control au efectuat, în 
i tren de pe aceeași rulă 

jii-Birlad). un nou control, 
atul : alți 141 de călători 

. -eră" să-sl cumpere 
, amendați pe loc. 
i citit faptul divers.

jecții 
pc itru 

eduli
profesie „fără". 

D” - din Petroșani se 
drey.r. ..medic specialist"

< ■ de t>oU c-au găsit ime- 
. rduli, cărora M.D. le ad- 

iviniitra, pentru indiferent t» 
același tip de injecfii 

care, chipurile, erau „miracu- 
„isg". Acum, „miracolul" a ie
șit. 'a iveală : erau infecții obiș- 
nuli». de la orice farmacie, pe 
care M. D. plătea citiva lei, dar 
e.i care Incasa, în schimb, in
tre 10. și 18o) de tei, pentru 
că — spunea ea — „vindecă re
pede și bine". Numai naivita- 

credulilor n-a putut-o vin
deca. Poate de acum încolo, 
pe.itm că falsei doctorițe i 
-a rescris un „tratament" de 

aoi ..ni și Jumătate. Nu repede, 
da, . . idecă bine.

Atenție 
la tren!

obanul unei turme de oi
prinderii agricole de stat 

.: i-Ialomițș îl chema tot
( i. Plecind dis-de-dimi- 
neață cu turma ia păscut. Ion 
Ciobanu a ajuns eu ea lingă li
nia ferată. Zărind in depărtare 
trenul accelerat 831, rare venea 

i spre Constanta, 
și-a depărtat tur-, 
ferata. - b’c-ts-ujtă- 
nu se derltjjea de 
iarbă dintX' Ht4i, 
99 + 125. C. obanul

din București 
Ion C.obanu 
n-.a de ca' i 
toare. o oaie 
un smoc de
)a kilometrul

dus repede s-o tragă 'a o 
parte, dat n-a mai apucat Sur
pe .îs de locomotivă, a fost 
c.< entfci mortal.

Țuica** 
descurcare

— De multe 
. la ai nghie in 
d ' descurcat, 
totdeauna, ba am Și ’eșit cu fo
loase — se lauda, fată de amici, 
Costtcă Eitcațu din i’inesfttl- 
Vîtcea.

Pro ;abii ia același lucru s-a 
gin,,ii și cind s-a urcat lo volan 
sul ' fluența alcoolului. Sur- 
prii ie către un lucrător de 
miliție. Costtcă i-a zlmb't ami
cal. . lupă care a. scos din buzu
nar 500 de lei :

— la și mităluți de-o fuied...
D.i lata aceasta „descurcăre

țul" a .. incurcat-o.

Pe șantierul Fabricii de produse refractare Pleașa-r

ori am fost
t’iafa mea. dar 
m—m descurcat

CU RĂSPUNDERE COMUNISTA
pentru transformarea școlii într-un

puternic centru de învățămint și producție
Și pentru comuniștii de la cate

dră, din școli și facultăți, adună
rile generale de dări de seamă și 
alegeri în organizațiile de bază re
prezintă, în aceste zile, 
rodnice dezbateri: este 
cu fermitate aprobarea 
proiectelor de Program 
ce vor fi discutate la 
XI-lea Congres al partidului, este 
analizată, cu exigență și combati
vitate. propria activitate, in lumi
na îndatoririlor de inallă respon
sabilitate încredințate de partid 
școlii și slujitorilor ei, sint adop
tate cuprinzătoare planuri de mă
suri pentru transpunerea în viat 4 
a hoiăririlor Plenarei C.C. al P.C.R. 
din iunie 1973 și a recomandărilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu din 
cuvintarea rostită, in preajma des
chiderii prezentului an școlar, la 
Conferința cadrelor și activului de 
partid din învățămintul .superior. 
Pe asemenea coordonate politice 
majore s-a desfășurat si adunarea 
generală a organizației de bază de 
la Grupul școlar de construcții de 
mașini de pe lingă întreprinderea 
de utilaj petrolier din Tirgoviște. 
O unitate de învățămint complexă, 
ce cuprinde un liceu de meca
nică, cu 4 profile de speciali
zare și 0 școală profesională cu 
8 profile, in care învață circa 
2 300 elevi, cu o organizație de 
partid puternică, ce numără în rîn- 
durile sale majoritatea profesorilor, 
inginerilor și maiștrilor instructori 
din acest colectiv didactic.

— Ca fiecare comunist, ca 
care cetățean al tării noastre 
studiat cu mare atenție proiectele 
de ---- v.. J—
Congres al partidului. „ _ . 
consider documente de cea 
mare însemnătate principială 
practică — sublinia maistrul in
structor Ilie Șerban. în lumina lor. 
colectivului nostru didactic, nouă, 
tuturor, ne revine îndatorirea de 
a orienta șl mri ferm, consecvent, 
Întreaga noastră activitate politică 
și profesională spre dezvoltarea și 
modernizarea procesului de învă- 
tămint in strinsă legătură cu ce
rințele 'procesului de producție 
din întreprinderile pentru 
pregătim cadre calificate.

Pornind de la același imperativ

major, mai multi participant! la 
adunare — ing. Elvira Morărescu, 
directoarea . grupului școlar, ing. 
Constantin Marinescu, maistrul in
structor Marin Mocanu — au făcut 
o seamă de propuneri pentru în
lăturarea unor neajunsuri și pen
tru transformarea școlii într-un 
puternic centru do invătămint și 
de producție. Unele rezultate bune 
consemnate de precedentul an șco
lar, faptul, bunăoară, că planul de 
producție al atelierelor-școală —

dește că nu ne-am ocupat cu exi
gența cuvenită de temeinica lor 
pregătire. Pentru a dovedi, prin 
fapte, adeziunea noastră totală la 
prevederile proiectului de Program 
al partidului, organizația noastră 
de bază va trebui să se ocupe cu 
mai multă consecvență de organi
zarea pe baze științifice și cu rea
lă eficiență a practicii elevilor in 
atelierele-școală și în întreprin
deri, urmărind nu numai cum în
vață și lucrează elevii noștri, ci ac-

care

de 720 000 lei — a fost depășit cu 
45 000 lei sau că s-au amenajat 
prin autodotare mai multe cabi
nete si laboratoare ale scolii, iar 
eievii au realizat prin muncă 
patriotică lucrări pe șantiere de 
larg interes local in valoare de 
circa 1,5 milioane lei, au fost folo
site ca argumente pentru 
punerea cu mai multă 
tate în viată a acestei 
..Ceea ce interesează. in 
rind, este nivelul de cunoștințe 
științifice și practice, modul in care 
elevii noștri reușesc să-și însușeas
că meseria, să se încadreze ope
rativ și activ în producție 
terminarea școlii — spunea 
Ion Panait, director adjunct, 
din păcate, mai primim reclamații 
de la întreprinderile in care au fost 
încadrați absolvenți ai școlii noas
tre că aceștia nu reușesc să-și în
deplinească normele de lucru, au 
unele abateri disciplinare (lipsuri, 
întîrzieri, schimbări repetate ale 
locurilor de muncă), ceea ce dove-

ționînd prin modalități politico-e
ducative diverse, la formarea con
științei lor muncitorești, la cultiva
rea dragostei si interesului pentru 
meseria aleasă, a unei atitudini îna
intate fată de muncă, fată de înde
plinirea obligațiilor fată de socie
tate".

Acest punct de vedere a fost 
susținut și de inginerul Cornel 
Zamfira, profesorii Ion Manolescu 
și Alexandra Alexandru, maistrul 
instructor Iosif Baldeș. de alti vor
bitori care au menționat îndatori
rea cadrelor didactice, a comuniș
tilor de la catedră, de a cunoaște 
mai bine decit în prezent cerințele 
concrete aie întreprinderilor pentru 
care se pregătesc elevii, de a cău
ta metode noi, moderne de trans
mitere a cunoștințelor, de educare 
revoluționară a tineretului. „Sintem 
chemați să participăm direct la 
transpunerea in viată a unei mă
suri importante pe linia dezvoltă
rii și perfecționării învățămintului 
românesc: generalizarea primei

trepte a învățămintului liceal — 
spunea prof, Petre Barbu. Aceasta 
înseamnă concret că trebuie să ne 
ocupăm diferențiat de elevii noștri, 
să-i ajutăm nu numai să-și în
sușească noțiunile și deprinderile 
prevăzute în programe, ci și să le 
aplice cu eficiență și spirit gospo
dăresc in viată. în practică. în acest 
fel vom reuși să reducem numărul 
elevilor care se pierd pe parcursul 
anilor de școală, al repetenților, fe
nomen cu care se confruntă încă și 
unitatea noastră de învățămint".

Perfecționarea procesului educa
tiv, parte componentă, indisolubilă 
din pregătirea viitorilor muncitori, 
a format obiectul intervenției mai 
multor participant la discuții. Pro
fesorii Angela Verdeață, secretara 
comitetului U.T.C., Matei Neguț, 
director adjunct, Elena Ion au evi
dențiat necesitatea stabilirii unui 
dialog rodnic, direct profesor-elev 
în diferitele activități școlare și 
in timpul liber, pentru formarea 
conștiinței socialiste șl politice a ti
nerilor, educarea lor în spirit re
voluționar, marxist-lepinist, al 
dragostei fată de natrie si popor, 
al dorinței și hotărîrii nestrămu
tate de a înfăptui politica partidu
lui, pregătindu-se temeinic pen
tru muncă și viață.

în același climat de răspundere 
și exigență, comuniștii participant! 
la adunare au ales noul birou, pre
cum și delegații la conferința co
mitetului de partid pe întreprinde
rea de utilaj petrolier Tirgoviște și 
un candidat pentru acest comitet.

Au fost adoptate, in unanimitate, 
o hotărire — care concretizează in 
măsuri judicioase angajamentul 
comuniștilor de a înfăptui neabătut 
politica partidului nostru, de a 
contribui la perfectionarea învăță- 
mintului, la legarea lui strînsă de 
viață, de producție și un program 
concret de lucru pentru lunile 
imediat următoare in vederea ridi
cării nivelului calitativ și al mo
dernizării cadrului de desfășurare 
a Întregului proces instructiv-edu- 
cativ din școală.

Florlca DINULESCU 
Constantin SOCI

DACĂ DIN STIVA
DE DOSARE S-AR FI RIDICA

ZIDURILE FABRICII...

A rcmas... tablou
Rolafiile statornici

te in societatea noas
tră. legile statului, ca 
și normele morale ce 
guvernează viata so
cială exclud cu desă
vârșire necinstea, in
diferent dacă este 
vorba de fapte mă
runte sau eu implica
ții mari. Și cum in
corectitudinea începe 
de obicei cu „fapte 
mici", e bine ca nici «vestea sa nu fie 
desconsiderate. Citito
rul ziarului nostru. 
Augustin Săsărman, 
din Nfisăud, bd. Re
publicii nr. 12, ne-a 
semnalat următoarele : 
in luna martie anul 
trecut, doi delegați ai 
firmei de pictură și 
fotografie „Foto Ele
gant" — Iași au con- 
tractat cu ei ovecuta* 

«are 
S-a dat 
100 lei, 
executa-

— po- 
de oo-

rea unui tablou 
costă 180 lei. 
un acont de 
urmînd ca 
rea comenzii 
trivît notei 
mandă nr. 82. semna
tă și Stampilată — să 
fie gata in luna iunie 
1973. După un timp, 
„Foto Elegant" a tri
mis cllentplui său. în 
ioc de tablou, o adre
să, că unitatea este 
in renovare și. in 
consecință, ee amină 
executarea comenzii. 
A mai trecut un timp 
și la Năsăud a ajuns 
nu tabloul, ci tot o 
adresă. identică cu 
prima. Văzind că res
pectiva firmă 
oamenilor.
bul banilor 
adrese in ' 
uri, A. 
ziarului 
adresat 
Consiliului 
municipal 
'a sfirșitul 
®*st a. _  ______
^'‘S că. „din cercetă- 
ri,e (? !) efectuate, a 
jwuîiat că iov. Să- 
»ama> Augustin nu 
?. «kbsndat confec- 
c«2,’r6a ’’"Ui tablou".

tov. vice- preșadi^e p. $tefă. 
nescu Lund de bună_ 
credința răspunsul,

trimite 
în schim- 

înoasați, 
loc de tablo- 
S. a scris 
nostru. Am 

scrisoarea 
popular 

Iași care, 
lunii au- 
ne-a tăs-

1 l-am comunicat au
torului sesizării. Pe 
bună d-eptate. omul 
s-a simțit jignit, de 
a rămas... tablou. Cum. 
adică ? El 
tot el este 
cinos ? La 
trimisă în 
tui răspuns a atașat si 
însesi adresele respec
tivei firme.

Nu-i prima dată 
cind la redacție so
sesc scrisori prin care 
ni se relatează că di- 
gati îmnînzesc 
contractează cu oa
menii executarea unor 
lucrări sau servicii — 
Si apoi ori dispar, ori 
sint cuprinși de „am
nezie". Credem că a 
sosit timpul » să se 
pună capăt unor ase
menea practici inco
recte ; în ce privește 
cazul de la Iași, 
cu siguranță că. am- 
lizind situația. co
mitetul executiv 
consiliului 
municipal ii va 
cum se cuvine 
novați.

dă banii și 
făcut min- 

scrisoarea 
urma aces-

Cariera 
buclucașă

De la o vreme, să
tenii din Piesa, co
muna Bumbești-Jiu, 

, județul Gorj. au în
ceput să a’ibă necazuri 
din pricina pirîului

din apropiere, care, a- 
tunci cind 
inundă o 
terenurile 
După cum 
mai multi 
situația se 
de la deschiderea u- 
nei cariere de piatră 
la Porceni : din pri
cina depozitării steri
lului pe albia riului, 
aeeasu» a fost pe 
alocuri supranivelată, 
provocind. tn perioa
dele cind -na este wsre, mu.a.ofi.Win răspunsul 
silfului popular -. '
detului Gorj s des
prinde că. iu urma 
sesizării, s-nu rc-ana- 
lizat măsurile luate, 
Grupul de șantiere căi 
ferate Dr beta Turnu- 
Severm. șantierul 73 
P“' -ar1 a lncennt lu- 
rră’-ile de regulariza
re a paiului ‘ ‘
vărsare.: 4n 
snre carieră, 
tind pină în 
anroaoe 40 la sută din 
p . calamita-
'tă. A tj*'. organizată 
o co .sfăiuire cu fac
torii . eompețtPB. m 
cadrul căreia s*au 
stabil ■ sarcini ireci- 
< îtru șaniie.r->l 
73 Pjvinari, I.J.I.L. 
— G>rî. albia piciului 
urmhd a fi cJborîtă 
sub nivelul initial pe 
toaă porțiunea afec- 
taâ.

vin ploile, 
parte din 

arabile, 
ne-au scris 

locuitori, 
menține

Ccnds, laobiect
Departamentul Căilor Ferate : Personalul

șantierelor de construct!' montaj pentru repa
rații linii, sudare a căi. lucrări ECT șl lu
crări clădiri din suborditca regionalelor C.F. va 
beneficia de majorarea retribuțiilor la data la 
care această măsură <e va aplica in ramura 
transportului feroviar.

întreprinderea penru construirea și vînzarea 
locuințelor Bucureșf : în conformitate cu art. 
14 din Metodologia nr. 20 122 din 7 august 1973, 
de aplicare a HC.M. 830/1973, prețurile lo
cuințelor proprioate personală și contractele 
de construire, can se stabilesc și se încheie cu 
cetățenii după <ata de 20 iulie 1973, se fac 
potrivit H.C.M. nr. 880/1973. în consecință, s-a 
procedat la recacularea prețurilor numai pentru 
apartamentele <ontractate după 20 iulie 1973, la 
restul apartanentelor rămînînd valabile pre
țurile stabilite anterior, conform H.C.M. 1 735/ 
1988.

PronosporV^’nforme^ă31"^^ 
pantii că in ziua de S^t^brie 
1974 organizează o tragere px- 
ceotională Loto, a recoil. co 
vor efectua 5 extrageri astfe] 7 
Extragerea I - de 12 nu^re 
din 90 -. extragerea a Il-a 
fectuată In continuarea primei) 
de 12, numere din cele 78 ră
mase în urnă: extragerea a 111-a 
de 6 numere din 90 ; extragerea 
* JV-a (efectttatâ in continuarea- extragerii a III-a> de 6 numere 
din cele 84 rămase în urnă; ex
tragerea a V-a (efectuată in con
tinuarea extragerilor a IlI-a și

a IV-a) de 6 numere din restul 
de 78 rămase in urnă. Partici
parea se face pe bilete de cite 
5 lei și 15 lei, varianta de 15 lei 
avind dreptul de participare la 
toate cele 5 extrageri.

La această tragere excepțio
nală too. a recoltei, se vor :i- 
tribui 13 categorii de ciștiguri, 
între care autoturisme „Dacia 
1300“ și ..Skoda S 100". De
punerea biletelor ciștigătoare 
se va face pină in ziua de sim- 
bătă, 12 octombrie 1974, ora 13, 
în orașele reședință de județ, și 
pină vineri. 11 octombrie 1974, 
ora 13, in celelalte localități.

i1
I
I
I
I 
I

■>

hnogine din secția tricotat circulare a întreprinderii „Tricodava" din Capitală

LISTA OFICIALĂ
» libretelor de economii cu dobindă și cîștiguri ie/' -• ciștigătoare 

la tragerea la sorți pentru trimestrul Iii sî?4

Nr. llbretu- Valoarea ci» ■■-urilor
lui cîștigător parțială | ' totală

1 1813062 50 000 5# M)0
1 2430180 40 npo ” 40 000
1 1858067 30 000 30 000
1 524257 20 000\1 269641 20 000'1 2695830 20 000 '1 446130 20 0001 992625 20 000 100 OUO

Terminația 
libretului

33 25142 k 10 00033 63604 10 090 660 000
33 92385 5 00033 99652 5 00033 20210 5 00033 00993 5 000
33 82814 5 000
33 24388 5 000 990 000

CÎȘTIGURI
ÎN 322 cu 4 focuri 3282 2 010 647 220

ARAGAZURI
CU 

BUTELIE
322 cu 3 focuri 0482 1 764 568 008
322 0331 2 000

/ 322 4510 2 000
322 6507 2 000 1 932 000
322 8777 1 000
322 4198 1 000
322 4403 1 000
322 6554 1 000
322 7780 1 000 1 610 000
322 4699 500
322 9737 500
322 6314 500
322 1144 500
322 7215 500
322 6380 500
322 0268 500
322 8085 500 1 288 000

TOTAL : 6 088 cîstiguri In obiecte. In valoare de lei : 7 915 228,

— Titularii libretelor ciștigătoare pot alege, in limita valorii cistix**’’1101’ 
ce li se cuvin, obiectele preferate.

— Ciștigurile. inclusiv cele in aragazuri cu butelii, se acordă integral 
titularilor libretelor de economii care au un sold mediu trimestrial egal cu 
cel puțin 10% din valoarea ciștigului. Pentru ceilalți titulari, cistigul este de 
10 ori mai mare decit soldul mediu trimestrial al libretului. Libretele cu 
sold mediu trimestrial mai mic de 50 lei nu beneficiază de cîștig.

Ciștigătorii de aragazuri cu butelii trebuie să se prezinte la sucursalele 
(filialele) C.E.C. în termen de 30 zile de la data tragerii la sorti.

La Începutul anului 1972, In apro
piere de Ploiești, se deschidea un 
nou șantier pentru dezvoltarea Fa
bricii de produse refractare — Plea- 
șa. Nu intrăm in „istoria" plină de 
peripeții a începutului acestui obiec
tiv. Precizăm, din capul locului, că 
întreprinderea de construcții și mon
taje siderurgice Galati, care a con
tractat investiția..’ a tergiversat înce
perea lucrărilor cu aproape 8 luni. 
Dar și atunci cînd s-a hotărit să se 
apuce ' ■
Incit, 
arăta 
taj o 
de 44
triei Metalurgice. In dubla lui cali
tate de beneficiar și for de resort 
al constructorului, pentru a curma 
neajunsurile, a hotărit să încredin
țeze lucrarea unui constructor mai 
responsabil. Scopul : recuperarea ră- 
mînerii în urmă, punerea in func
țiune la termen a importantului 
obiectiv (la Si mai 1974 — intrarea 
în producție a primei capacități de 
20 000 tone betoane refractare, iar la 
30 septembrie a.c. a celei de-a doua 
capacități pentru realizarea a 12 000 
de tone produse refractare speciale).

Noul construc
tor. întreprinde
rea de construcții 
si montaje meta
lurgice — Tîrgo- 
viste (tot din ca
drul ministerului 
amintit) si-a în
ceput activitatea 
pe șantier la 1 ia
nuarie 1974. Ne 
oprim aici cu a- 
ceste ..date bio
grafice", pe care 
absolut necesare pentru 
unde începe răspunderea 
structor și de a nu i se 
deficiențele provocate 

• gălățeană.
Am vizitat de curînd șantierul, 

j unde — potrivit termenelor de pu
nere în funcțiune mal sus mențio
nate — trebuia să vedem o capaci
tate în plină producție și alta in 
probe tehnologice finale. N-am intil- 
nit așa ceva. La Pleasa, toate obiec
tivele : stația de descărcare, depozi
tul de materii prime, hala de pre
parare. galeria si cuptorul de șamo- 
tizare, ca să amintim doar citeva, 
sînt mult rămase în urmă. Abia se 
fac lucrări de zidărie și. pe alocuri, 
se toarnă ’ ’ 
Nici vorbă de începerea montajului 
la utilajele care, sosite de mult timp 
ne șantier, stau înșirate ne citeva 
hectare. Am stat de vorbă cu șeful 
șantierului, inginerul Gheorghe Va- 
6ilescu, care aprecia (cunoscind rit
mul de lucru, gradul de mecanizare 
a lucrărilor. efectivul de oameni) 
că prima capacitate poate fi predată 
beneficiarului la sfirșitul trimestru
lui I al anului Î975 (deci, cu 10 
luni mai tirziu), iar a doua, In sep
tembrie același an (cu un an întlr- 
ziere).

— Evident, aceste termene fixate 
de constructor s’nt inacceptabile — 
ne declara inginerul Olimpiu Irimia, 
directorul fabricii. Dar ceea ce ni 
se pare și mai grav e fantul că În
treprinderea constructoare pur și 
simplu parcă se joacă cu noi — și 
nu numai cu noi — modlficind 
mereu datele de punere îri func
țiune.

de treabă a lucrat in așa fel 
Ia finele anului 1973, bilanțul 
la capitolul construcții-mon- 

restanță de lucrări în valoare 
milioane lei. Ministerul Indus-

de la comitetul județean de partid, 
Dosare voluminoase. Incit s-ar pu
tea spune, simbolic, că dacă din 
stiva lor s-ar fi ridicat zidurile fa
bricii. lucrările ar fl fost mult mal 
avansate. Citim în aceste procese 
verbale că inginerul Costache Zapis, 
directorul I.C.M.M. Tirgoviște. a 
promis, cum se zice, „marea cu sa
rea", dai- aproape de fiecare dată nil 
și-a onorat promisiunile. Două exem
ple : la 18 ianuarie a.c., în ședința 
de analiză, directorul spunea : „Vor 
fi pe șantier, în februarie, cel puțin 
450 de oameni". La 1 martie, efecti
vul era de 218. La 5 aprilie declara t 
„Vom avea de acum încolo cel puțin 
800 de muncitori pe șantier. Simbăta 
și duminica vom organiza lucrul cu 
pompe de beton de mare capacitate ; 
de asemenea, vom asigura 400 de 
tone ciment „RIM“ pentru turnări 
rapide". Efectivul promis, nici astăzi 
n-a ajuns la cifra respectivă. Restul 
de promisiuni au rămas și ele în
scrise doar pe hirtie. în adunarea 
oamenilor muncii, prezentîndu-se an
gajamentele colectivului de n . truc- 
lori, s-a afirmat textual : In cinste-» 
zilei de 23 August, luc trile din eta
pa I de punere

iar restantele se acumuleazăI
le-am conslderat 

a se ști de 
noului con- 
atribui și 

de unitatea

în funcțiune vor, /* 
terminMe. In, » 
cest scojr i s-a 
întocmit un pr<- 
gram și un graf1 
voluminos, cu ret 
ponsabilități cor 
crete, pe obiecti 
ve 
Nici 
nici 
n-au 
tate. 
încetinitorul

și oamen 
programul 

termenu 
fost respec- 
Lucrul

betoanele de fundații.

— Vă rugăm să exemplificați 
această afirmație.

— .Trebuie să arăt că acum ne 
aflăm la un al treilea program șl 
grafie „serios", prin care se stabiles/ 
noi măsuri și noi termene. Terme 
nele anterioare, deși s-au semnat i 
paradat acte și dosare voluminoaf, 
deși s-au dat asigurări solemne. n?u 
fost resoectate.

Am răsfoit procesele ve’-’’"fe "" 
cheiâte după analize'- runare, precit1 
și după a’*15 analize, speciale, a 
care au parUoipat numeroae 
cadre d» răspundere din ministers!

LISTA OFICIALĂ
a «urgațiunilor C.E.C. 

ieșite ciștigătoare la tragerea 
Ia sorți lunară din 30 septembrii 

1974

O

1
1
1

09005
47821
18369

1 15262
1 , 95706
1 32065
1
1

17558 .
17363 \

1 31363
1 66846
1 32194
1 10643
1
1

81517
21374

1 12242
1 29265
1 86107

74 50 000
59 25 000
64 15 000
25 10 000
73 5 000
46 5 000
77 5 000
09 5 000
65 5 000
57 3 000
79 3 000
13 3 000
80 3 000
53 3 000
60 3 000
16 3 ooa
64 3 000

Terminația 
seriei 

obligați
unilor

ido 711
100 536
100 863
100 655
too 874
100 499
JOO 210
100 209
too 034
too 426
too 445
100 81f
100 376
00 fisXf

100 901
100 923
țoo 899
zno 277
IaA 146

i inn 27
1100 79
lino 78
1100 82

917 1 TOTAL

06
21
04
67
22
66
P’!
11
28
64 
■!«
7.5

03
75
11
53
52
59
75
26
05

5 749 000

?îstigurile revin întregi obllgațlu- 
nor de 200 lei. în valoarea ciști- 
grilor este cuprinsă și valoarea no
rmală a obligațiunilor ciștigătoare. 
Plata cîștigurilor se efectuează 

rin sucursalele si filialele C.E.C.

cu
• 

continuat sub ochii îngăduitori ai 
beneficiarului (Centrala industrială 
de .produse refractare-Brașov, direc
tor general, inginer Cristian Marcu), 
ai altor cadre din minister.

Există posibilitatea ca ritmul de 
lucru să fie accelerat ? Această în
trebare am adresat-o mai multor șefi 
de lot, maiștri și muncitori construc
tori. Răspunsul a fost afirmativ. „Da, 
se poate, arăta inginerul Florin Bă- 
dican. de la lotul de montaj. Dar cu 
o condiție : întreprinderea din Tîrgo1 
viște să ne acorde, în primul rin*, 
un sprijin mai mare în ceea ce pri
vește asistența tehnică, în organiza
rea efectivelor de oartieni. în -"-'0- 

unelte »i 
, șeful <on- 
■gbule să nl 

macera „dolles", 
Apoi, s! so fe- 

muncă calificată,

vizionarea cu ma: 
utilaje". Și mai . < r- r, 
tierului ne-a sp . . . 
se dea neapărat ■ 
ds mare capacit 
distribuie forța de
— domeniu în care ministerul ne-ar 
putea ajuta (n.n — promisiuni a fă
cut, in acest sens, tovarășul Iginio Pa- 
voni, adjunct al ministrului), incit st i 
dispunem de un -:irr m ' re de 
zidari, dulgheri, >eto.i ști î: ceea ce 
ne privește pe xoe bi-ire
două schimburi prelungite, vom lu
cra și duminica dacă va fi nevoie, 
pentru a intensifica lucrările de con
strucții și a da front de lucru 
montaj".

Ne-am îndrepi'’! investigația de 
constructor la beneficiar. A făcut 
cesta din urma îl pen'ru ca in
vestiți» .a u»să lin impas ? Socotim 
că nu. Nici . aiul județean de 
control munci1 iese al activității e- 
conomice șl sociale n-a dat ’dovada 
de combativit, ea necesară chiar de 
la primele intirzieri.

în ședința d-i birou 
județean de partid, în 
lizat investiția de la 
concretizat unde rr. isuri d .■ [ ijinl- 

.re, de* către județ a Piahova, a șan
tierului. La ace. f a trebuie să se 
«dauge sprijinul organelor in resort 
incit, pină la Congresul partidului, 
să fie recuperat cit mal mult din 
marii» restanțe existente.

Cons .nîin CAPRA »U 
corespondentul „Scinleii"

Ia

la
a-

a • comitetului 
care s-a apa- 
Pieața, s-au

LISTA OFICIA
a libretelor de econot 

cu ciștiguri ieșite cișl’găifi 
la tragerea la sorți 

pentru trimestrul HI r ■

Calcularea și ins 
.or în librete se ef* 
sucursalele (fii ie5!.-

Nr. crt.
Terminal1' . 
numerelor 
libretelor 

ciștigătoare
’recentele de 

cîștig

1 358 250»ă2 528 200%3 219 100»/,
,4 704

5 «05 25 , 06 0P7 25%7 547 2" o8 072
9 .6’0
10 255
11 ,U)1
12 429
13 160
147 650
P 132

De h
La tragerea 

asigurărilor m < 
tru luna septombr' 
șit următoarele 
de
1)
2)
3)
4)

litere :
U. Q.N.
J.Y.T.
V. W.H.
V.G.E.

Toți asigura 1

opt

orțizare a ,
1 î ‘ li O> 1- 

1974 au ie» 
combinați» '

5)
8)
7)
8)
cărora

L.VX. 
A.T.B.. 
K.I.P. 
Y.P V.

xvrți y*. 1 ’st a * i
ieșit una șau nai multe .>*1 a- 
ceste combina1 i -de l1! ' în
scrise in poliț ie ’ . u.-m^ază 
să se adreseze ,r Alas
pentru a li sez di’eplurRp s
cuvenite,

matoyca agigUr : .
necĂ?K de asigur,la t?-T.r- 
P^e stbilite.
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VIZITEI PREȘEDINTELUI LIBERIEI, WILLIAM B. TOLBERT JR.
CO/NICAT comun

privind vi^re^ec|;nfe|uj Republicii Liberia,
Villiam R. Tolbert jr..

*n hica Socialistă România
La imitația președintelui Repu

blicii Sicialiste România, Nicolae 
Ceaușestu, intre 10 și 13 septembrie 
1974, dr. William R. Tolbert jr., pre
ședintele Republicii Liberia, a efec
tuat o vizită oficială de prietenie 
ln Reptblica Socialistă România. în 
continuarea vizitei oficiale, pre
ședintele Liberiei a petrecut o par
te din concediul de odihnă în Româ
nia, între 14 și 30 septembrie 1974.

Ca o dovadă a dorinței deosebite 
de continuare a bunelor relații in
tre guvernele și popoarele României 
și Liberiei, președintele Republicii 
Liberia și persoanele care l-au în
soțit s-au bucurat de o călduroasă 
primire la sosirea la București, ca 
și ln cursul vizitelor la uzine, co
operative agricole de producție, în
treprinderi agricole de stat din Con
stanța și Brașov, precum și în cele
lalte locuri pe care le-a vizitat in România.

în timpul vizitei, între președin
tele Republicii Socialiste România 
și președintele Republicii Liberia au 
avut loc convorbiri rodnice și prie
tenești cu privire la relațiile româ- 
no-liberiene, precum și la principa
lele probleme internaționale de in
teres comun. La convorbiri, desfășu
rate într-o atmosferă de cordialitate 
și prietenie, au participat :

— din partea română :
Manea Mănescu, Dumitru Popes

cu, Ion Pățan,, Angelo Miculescu, 
ministrul agriculturii, industriei ali
mentare și apelor, Aurel Duma, șe
ful Cancelariei C.C. al P.C.R., Cor
nel Pacoste, adjunct al ministrului 
afacerilor externe ; Vasile Pungan, 
consilier al președintelui Republicii 
Socialiste România ; Petrachi Trofin. 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România in Republica Liberia.

— din partea liberiană :
James T. Phillips, ministrul agri

culturii ; Edward B. Kesselly, minis
trul informațiilor, culturii și turis
mului ; Lafayette K. Morgan, minis
tru de stat fără portofoliu ; R. Fran
cis Okai jr., ministru adjunct al 
afacerilor externe ; M. Burleigh Hol
der, adjunct al ministrului de stat 
pentru probleme prezidențiale ; Jo
seph Graham, ambasadorul Liberiei 
în Republica Socialistă România ; 
A. B. Tolbert, ambasador itinerant; 
Trohoe Kpargahai, directorul Birou
lui pentru probleme europene din 
Ministerul Afacerilor Externe ; D. 
Dueh Chieh, secretar particular al 
președintelui.

Președintei» liberian, dr. William 
R Tolbert jr., a felicitat călduros pe 
președintele Nicolae Ceaușescu pen
tru realizările remarcabile obținute 
de poporul român, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, în cei 
30 de ani de la eliberare, pe calea 
dezvoltării economice, sociale și cul- 
tural-științifice. Președintele Liberiei 
a dat, de asemenea, o înaltă apre
ciere și a exprimat deosebita sa sti
mă pentru politica externă consec
ventă și clarvăzătoare promovată de 
România, personal de președintele 
Nicolae Ceaușescu, in interesul cau
zei păcii și cooperării între națiuni
le lumii.

Președintele României, Nicolae 
Ceaușescu, a felicitat călduros pe 
președintele William R. Tolbert jr. 
pentru succesele importante obținu
te de Liberia, sub conducerea dina
mică a președintelui William R. Tol
bert jr., pe calea dezvoltării econo
mice, sociale și culturale a tării, 
pentru ridicarea nivelului de trai al 
poporului liberian, ca și pentru po
litica externă clară și progresistă 
promovată de Liberia.

Cei doi președinți au subliniat im
portanța deosebită a Declarației so
lemne comune, semnate cu prilejul 
vizitei oficiale de prietenie efectuate 
în Liberia, intre 3 și 5 martie 1974, 
de președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și to
varășa Elena Ceaușescu. De aseme
nea, ei au subliniat importanta Co
municatului comun, a acordurilor și

București, 30 septembrie 1974—
©

CEREMONIA SEMNĂRII 
COMUNICATULUI COMUN

(Urmare din pag. I)

în legătură cu situația din Africa, 
cei doi șefi de stat au dat o apre
ciere pozitivă rolului important ju
cat de statele africane în găsirea de 
soluții pentru problemele internațio
nale, în promovarea păcii, înțelegerii 
și coopetării între națiuni. Ei au 
apreciat, de asemenea, activitatea 
Organizației Unității Africane în 
lupta împotriva rasismului, apart
heidului, colonialismului, neocolo- 
nialismului și tuturor formelor de 
asuprire și exploatare.

Președintele William R. Tolbert jr. 
a dat o înaltă apreciere sprijinului 
acordat constant de Republica Socia
listă România popoarelor africane 
pentru eliberarea lor națională. Re
publica Socialistă România și Repu
blica Liberia au fost de acord să 
continue să sprijine lupta de elibe
rare națională pe întregul continent 
african.

Cei doi președinți consideră că li
chidarea completă a colonialismului 
și neocolonialismului reprezintă unul 
din obiectivele fundamentale ale 
contemporaneității și au evidențiat 
necesitatea aplicării prevederilor De
clarației O.N.U. cu privire la acor
darea independenței țărilor și popoa
relor coloniale și a rezoluțiilor referi
toare la decolonizare, suprimarea și 
eliminarea apartheidului. România 
și Liberia vor acorda în continuare 
sprijin moral, politic și material po
poarelor din Namibia și Zimbabwe, 
care luptă pentru eliberarea și inde
pendența lor națională, precum și 
poporului din Africa de Sud, oare 
luptă împotriva discriminării rasiale.

Referitor la Guineea-Bissau, cei 
doi președinți au salutat cu satisfac
ție acordul încheiat la Alger intre 
reprezentanții P.A.I.G.C. și ăi gu
vernului portughez. în baza căruia, 
Ia 10 septembrie 1974, Portugalia a 
recunoscut Republica Guineea-Bissau 
ca stat suveran. Ei au salutat, 
de asemenea, cu satisfacție acordul 
încheiat la 7 septembrie 1974, la Lu
saka, între Frontul de Eliberare din 
Mozambic și guvernul portughez 
privind independența Mozambicului.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele William R. Tolbert jr. 
au subliniat importanța Conferinței 
general-europene pentru securitate 
și cooperare. Ei au exprimat spe
ranța că această conferință va duce 
la intensificarea cooperării între ță
rile europene și Ta garantarea dfep"- ' 
tului fiecărui stat european să-și or
ganizeze viața fără nici un fel de 
amestec din afară. Ei au apreciat că 
realizarea obiectivelor securității și 
cooperării în Europa va contribui la 
pacea internațională și securitatea 
în lume.

Președintele William R. Tolbert jr. 
a apreciat rolul României in transfor
marea Balcanilor într-o zonă a păcii, 
liniștii, prieteniei și colaborării.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
apreciat eforturile președintelui 
William R. Tolbert jr. de a dezvolta 
bune relații și cooperarea cu națiu
nile comunității vest-africane.

în legătură cu situația din Cipru, 
cei doi președinți au declarat ferm 
că independența, suveranitatea și in
tegritatea teritorială a Republicii 
Cipru trebuie respectate, că proble
mele trebuie soluționate prin mijloa
ce pașnice, că toate ^trupele străine 

care prea și securi tatea 'in-turor cetățenilor ciprioți, tematic de asorrw>^„„ Ade naționalitate, trebuie să li se acor- 
HonHniS oralitate m drepturi.

mente de
’.ia vizitei, 
tazele pentru explo- 
ilități de 
asă.

adîncă 
fezentării 
b la nivel de am- 
a de schimbul de 
pi președinți au ex- 
pa că un asemenea 
ril întărirea legătu- 
celtatornicite între 

bpoare. 
acosigura realizarea 
Libdntre România și 
de tdinți au căzut 
tă rprindă de înda- 
lor ipentru punerea 
și-aucelași timp, ei 
ționarirea de a ac- 
voltaid pentru dez- 
dustrionomice și in- 
meniiiuă țări în do- 
dustrfeftalurgie, in- 
rea cui și prelucra- 
text ; în acest con
cret țlui plan con- 
acordjn îndeplinirea 

în i tfnenii.
voltatați'ibui la dez- 
contantri a încuraja 
și Lil in le României 
semnfdurl>ziiei s_au 
co-știj și irare tehni- 
timp, ii pr în același 
ca, inelor u convenit 
extincaborăduri, să se 
pregăl cădi domeniul 
vățănșrofesebi în ln* asemei au ehnic. De 
explotsibilitl acord șă 
un acisuLar.a încheia.

Prese Nico 
calitatde secSescu, în 
Partid>munisf‘eral 81 
ședintdiam R pr?" 
calitate cond, Jr” ,ln 
dului Whig" parii- 
constaieosebiti'3’ ,aU 
voltargiUor dife 
partide oontribir _două 
prietegtre celeț*9re^ 
popoarcest cad?rl 81 
primatița de a 51 e?" 
continutmbul d<? . in 
experigre cele c’1 de 
Cei doitnți au hor^^e’ 
efort «dea prortr."un 
tele diijoarele roi}??c” 
rian, săjeze schirllbJ' 
vizite lganlzațiile ,a<s 
de tinețenți și fertaie’ 

în cahimbului c. . 
privind ne internați®? 
interes cei doi pre;60 
oonstatatudinea pun,au 
de vedeu exprimat °F 
relațiile națiuni se in . 
în mod l pe colabora3 
perare ștere, că se af 
tot mai >utere voința11 
relor deivolta, liber șf 
pendentnestec din afal 
temui en-social și poli' 
toate stbitoare de pac 
progresiste antiimperi 
și opinia din întreaga 
trebuie intensifice efort 
împotrivii reacționare, < 
nialiste rfonialiste, de dc nație șb.

Preșeiicolae Ceaușescu 
președuliam R. Tolbert 
au subltoate națiunile, mi 
sau mae să participe act; r- h^’‘'7Ptra7e din' Cipru și că tu
ia exar.uturor problemeleHnrlnH indiferent 
care prea si securitatea ■’-* 
ternatio de asemenea. să“e T^n^TMl'itate în drepturi, part ici ruționarea diferende-10 deplină egal .
lor inte prin mijloace paș
nice. Ceședinți au subliniat 
necesiteelațiile dintre na
țiuni size pe respectarea și 
punerertică a principiilor 
universite ale dreptului in- 
temațicplina egalitate in 
drepturarea strictă a inde- 
pendenieranității naționale, 
neamegreburile interne ale 
altor nnunțarea la forță și 
la .amecu forța, soluționa
rea dif prin tratative.

cooperare 
documen-
conlucrare
satisfacție 
celor două

In legătură cu situația din Orien- 
Mijlociu, cei doi președinți, apre- 

nd acordurile de dezangajare mi
ră dintre Egipt și Israel și dintre 
‘a și Israel ca un pas spre regle- 
"tarea justă a conflictului, au re- 
’H'at că situația din regiune conti- 
Put-,ă fie instabilă, în legătură cu 
, ^a, ei au fost de acord că o pace 

trainică în Orientul Mijlociu 
Poate tj realizată prin îndeplinirea 
«ezolu^gj 142 a Consiliului de Secu- 
rtate dn niembrie 1967, adică prin 
Smerea lupelor israeli'ene din 
‘riloriila ocupte din anul 1967, prin

JLAE CEAUȘECU
Președintele

• publlcii Socialiste Români

Ce ' 

direc
de acțiune 
prevăd pent 
perf ecționar 
organizării, 
baze științifi* 
a producți 
și a munci: kZ__________ /

asigurarea suveranității naționaleasigurarea suveranității naționale și 
a integrității fiecărui stat din regiu
ne, prin rezolvarea justă a problemei 
palestinene. în același timp, cei doi 
președinți și-au exprimat speranța 
că negocierile de la Geneva privind 
criza din Orientul Mijlociu vor fi 
reluate cit mai curînd posibil, cu 
participarea tuturor părților intere
sate.

Referitor la Indochina, cei doi pre
ședinți au subliniat necesitatea de a 
depune eforturi mai mari în vederea 
îndeplinirii acordurilor de la Paris cu 
privire la Vietnam. Ei și-au exprimat 
speranța că îndeplinirea acordurilor 
de la Paris nu numai că va pune 
capăt definitiv conflictului, dar va 
ajuta, de asemenea, popoarele viet
namez, cambodgian și laoțian să-și 
rezolve problemele lor de sine stătă
tor, fără vreun amestec din afară.

Considerînd că problema subdez
voltării are profunde consecințe asu
pra întregii evoluții a vieții interna
ționale, cei doi președinți au subli
niat necesitatea existenței unor prin
cipii echitabile la baza relațiilor eco
nomice dintre țările dezvoltate și ță
rile in curs de dezvoltare. Ei consi
deră că aceasta va contribui la 
asigurarea unui raport just între 
preturile materiilor prime si pretu
rile produselor industriale, accesul 
nestingherit la tehnica modernă si la 
realizările științei contemporane. în 
vederea asigurării unei dezvoltări, 
mai rapide a țărilor rămase in urmă.' 
Cei doi președinți au declarat că vor 
acționa pentru instaurarea unei noi 
ordini economice in lume, bazate pe 
echitate si justiție internațională.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele William R. Tolbert jr. 
au subliniat importanta deosebită pe 
care țările lor o acordă Organizației 
Națiunilor Unite si creșterii rolului 
ei in reglementarea diferendelor in
ternaționale. în aplicarea principiilor 
dreptului international si în crearea 
unui climat de pace si securitate in
ternațională.

Cei doi președinți au subliniat ne
cesitatea ca toti membrii Organiza
ției Națiunilor Unite să-și aducă 
contribuția la creșterea eficientei or
ganizației. în ceea ce-i privește, el 
au exprimat hotărirea statelor lor de 
a acționa pentru întărirea O.N.U. pe 
toate căile si prin toate mijloacele 
posibile.

— Cei doi președinți «u fost de -pă
rere că pacea si securitatea pot fi 
asigurate mai rapid dacă se între
prind acțiuni pentru încetarea cursei 
înarmărilor — în primul rînd a înar
mării nucleare — încetarea dezvoltă
rii arsenalului nuclear, reducerea 
cheltuielilor militare, desființarea 
bazelor militare străine, retragerea 
trupelor de pe teritoriile altor state 
și reducerea trupelor naționale. Ei 
sint de părere că dacă numeroasele 
resurse materiale și umane angajate 
în cursa înarmărilor ar fi redistri
buite în scopul dezvoltării economice, 
nivelul de trai al omenirii ar fi sub
stanțial îmbunătățit și, în același 
timp, s-ar contribui la îmbunătățirea 
climatului din cadrul comunității in
ternaționale.

au subliniat că vizita in Republica 
Socialistă România este reciproc a- 
vantăioasă ambelor țări. Ea a con
tribuit intr-o însemnată măsură la 
întărirea relațiilor existente între 
Republica Socialistă România si Re
publica Liberia, a dat un nou imbold 
îndeplinirii acordurilor încheiate în
tre cele două țări si a deschis noi 
căi in explorarea unor noi domenii 
de interes reciproc si cooperare.

Președintele William R. Tolbert jr.. 
în numele suitei sale si în numele 
său personal, a exprimat mulțumiri' 
foarte călduroase si profunda sa a- 
preciere pentru calda ospitalitate ce 
i-a fost acordată cu generozitate lui 
si suitei sale. în timpul vizitei, de 
către președintele Nicolae Ceaușescu. 
de guvernul român si de bravul po
por al Republicii Socialiste România.

comună de a continua și în viitor 
contactele și convorbirile lor, ln sco
pul adincirii bunelor raporturi exis
tente între România și Liberia, al 
contribuției comune la cauza priete
niei, păcii și colaborării intre toate 
națiunile lumii.

în Încheierea ceremoniei, cei doi 
șefi de stat și-au reafirmat satisfac
ția pentru acordurile și înțelegerile 
realizate, s-au îmbrățișat din nou cu 
căldură, lnchinlnd o cupă de șam
panie pentru dezvoltarea continuă a 
bunelor relații de prietenie și cola
borare statornicite între România și 
Liberia, pentru pacea și progresul 
omenirii.

La solemnitate au asistat tovară
șii Ștefan Voitec, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Manea Mănescu, 
prim-ministru al guvernului, mem
bri și membri supleanți ai Comite
tului Executiv, secretari ai C.C. al 
P.C.R., miniștri, ambasadorul țării 
noastre la Monrovia.

Au fost de față James T. Phillips, 
ministrul agriculturii, R. Francis 
Okai jr., ministru adjunct al aface
rilor externe, M. Burleigh Holder, 
adjunct al ministrului de stat pentru 
problemele prezidențiale, ambasado
rul Liberiei in România, alte persoa
ne oficiale liberiene care l-au în
soțit pe președintele William R. Tol
bert jr. in vizita sa oficială ln țara 
noastră.

(Agerpres)
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Proiectul de 'rogram al 
P.C.R. formuleazăprintre di
recțiile in care vaicționa par
tidul pentru înfăptrea socie
tății socialiste »ul^teral dez
voltate, „perfecțion^a jn con
tinuare a conduceri și organi
zării activității ecțomico-so- 
ciale in scopul utilizâji cit mai 
eficiente a tuturor resurselor 
umane și materiale, a elimină
rii oricărei forme de isipă, al 
concentrării eforturilor poporu
lui in direcțiile hoUriâare ale 
progresului material și spiritual, 
al unirii și coordonării raționale, 
cu maximum de randament, a 
forțelor societății pentru Înfăp
tuirea Programului partidului". 
Este o direcție de acțiune com
plexă, menită să asigure îmbu
nătățirea necontenită a activi
tății economico-sociale în an
samblu și a activității in sfera 
producției materiale in special, 
In vederea valorificării cu efec
te maxime a resurselor din in
dustrie, agricultură, investiții 
ș.a., pentru accelerarea dezvol
tării tării, pentru progresul 
multilateral al patriei socialiste.

Pornind de la necesitatea o- 
biectivă, potrivit căreia făurirea 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate presupune, în 
primul rînd, folosirea cît mai 
rațională a forțelor și a posibi
lităților proprii, potențialul e- 
conomico-social al țării, proiec
tul de Program înscrie, printre 
obiectivele esențiale ale condu
cerii științifice a societății, „u- 
tilizarea unei mai bune cunoaș
teri și repartizări a forțelor 
materiale și umane in toate 

k

sectoarele și asigurarea unui 
raport just în repartizarea for
țelor de muncă intre diferitele 
sectoare de activitate economi- 
co-socială...“. în acest context, 
atit in proiectul de Program, 
cit și în proiectul de Directive, 
problema unei repartizări judi
cioase a resurselor (incepînd cu 
repartizarea venitului național 
pentru fondul de dezvoltare și 
fondul de consum, cu alocarea 
din fondul de dezvoltare a celei 
mai mari părți pentru investiții 
și terminind cu repartizarea re
surselor la nivel de județ, u- 
nitate economică ș.a.), 
revine ca un lait mo
tiv, deoarece reparti
zarea rațională a re
surselor în așa fel in
cit să fie folosite 
cu eficiență maximă 
constituie unul din 
componentele de bază 
ale procesului de con
ducere și organizare 
științifică a activită
ții economice. Această 
tate apare și mai evidentă 
lumina cerințelor deosebite ale 
anilor ce urmează — de pildă, 
prin prisma sarcinilor din do
meniul investițiilor — în condi
țiile în care resursele alocate 
vor însuma în următorul cinci
nal 920—960 miliarde lei, se vor 
materializa ...
noi de aproximativ 700 mi
liarde lei, in peste 2 700 de 
noi capacități de producție 
și care vor antrena crearea de 
1—1,2 milioane noi locuri de 
muncă (din care 60 la sută în 
industrie).

Cuvîntul președintelui
William R, Țolbert K-

(Urmare din pag. I)

în această declarație. Aceste docu
mente însă ar rămine lipsite de sens 
dacă nu am fi animați de spiritul 
respectului reciproc si mai ales de 
hotărirea fermă de a duce la înde
plinire toate prevederile lor.

V-ati referit, domnule președinte, 
la principiile care stau la baza rela
țiilor noastre, care formează funda
mentul cooperării noastre. Confirm 
ceea ce ati spus. Doresc să asigur 
Partidul Comunist Român, guvernul 
și poporul României că guvernul și 
poporul liberian, partidul nostru și 
eu personal vom face tot ce este po
sibil si rational pentru a pune în 
aplicare si a executa întocmai aceste 
acorduri pe care le-am semnat în 
baza principiilor Declarației solemne 
comune. Această hotărîre este fermă 
pentru mine si doresc să vă asigur 
că am certitudinea că ea corespunde 
interesului real al guvernului, parti
dului si ponorului tării mele ; după 
cum sint sigur că este si în interesul 
guvernului, ponorului dumneavoastră 
Si al Partidului Comunist Român.

Consider că în lumea de astăzi, cu 
toată comnlexitatea problemelor că
rora trebuie să le facem fată, acest 
tip de relații si de colaborare inter-

națională în care am botărft să ac* 
tionăm noi este atit în avantajul 
nostru reciproc, cît si în Interesul 
general al lumii unice în care trăim. 
Cred că avem îndatorirea să dovedim 
lumii că două națiuni, cum sint cele 
ale noastre, rvlad sisteme politice 
diferite, dar. in icelasi timp, convin
gerea fermă in jastitie. în respectul 
suveranității si ii-tegritătii tuturor 
națiunilor, in respectarea vieții si 
demnității umane, în asigurarea 
dreptății pentru toti oamenii, pot, 
prin colaborarea lor. să determin» » 
îmbunătățire a întregii so-’, 
fel îneît toti oamenii s 
viitor in pace, securîtat 
ritate.

Permiteti-ml, mare sl 
să vă asigur că văd s 
dumneavoastră unul 
conducători ai lumii de 
înainte, de toate, vă s mez ca■ • ’ -nneav

■ui roi
mare om. Âm văzut la 
tră dragostea pentru po 
Văd că aveți interesel 
dumneavoastră la inimă 
aveți la inimă interesele 
poarelor lumii în vedere 
tirii si însănătoșirii intri 
ternationale. încerc, de<
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Semnarea unor acorduri
româno-libexiene

La București au fost semnate, în 
aceste zile, un Aide-Memoire pri
vind cooperarea româno-liberiană în 
domeniul agriculturii 
Memoire referitor la colaborarea în 
domeniul construcției de mașini 
al pregătirii de cadre.

Din partea română, documentele 
au fost semnate de Angelo Micu
lescu, ministrul agriculturii, in
dustriei alimentare și apelor, și, res
pectiv, Nicolae M. Nicolae, minis
tru secretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale, Iar din partea 
liberiană de James T. Phillips, mi
nistrul agriculturii.

★

La sediul Ministerului Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Apelor s-a

și un Aide-

și

semnat o înțelegere intre ministere
le de resort din Republica Socialistă 
România și Republica Liberia cu 
privire la acțiunile de cooperare în 
domeniul agriculturii.

Cele două părți au convenit să în
treprindă acțiunile necesare pentru 
punerea în valoare a unor terenuri 
din Liberia, prin înființarea unor 
ferme de stat pentru cultivarea ore
zului, bumbacului, solei, florii-soare- 
lui, porumbului și altor plante 
eficiență economică. în 
urmează să se creeze 
mixtă româno-liberiană 
și dezvoltare agricolă.

Documentul a fost semnat de An
gelo Micuiescu, ministrul rornân el 
agriculturii, industriei alimentare șl 
apelor, și James T. Philips jr., mi
nistrul liberian al agriculturii.

(Agerpres)
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____ ______ ___ _ , un senti* 
ment de bucurie si satii 
nă in momentul ln cșr< ' • ntim 
acum dorința de a actio ‘
colaborare cu dumneavi a, si 
toți cel care, ca sl du nneavoâsira, 
urmează principiile ne ca '• •'
proclamat.

Vă asigur, domnule presei! ni o, H 
wni relata în mod fidel ■ zrnuiui, r-.--- "0.1 d nartidului n.cu <<rs. i
întreaga ospitalitate de »<■- ■ 
bucurat In minunata dumneavoast' '- 
țara, despre toate semne L C. aienț^w 
pe care ni le-ati oferit dumneavoi 
tra, domnule președint guver, 
partidul și poporul romă Iu r> 
vizitei noastre aici.

Doresc să vă asigur aștept 
cu nerăbdare revenirea uumneavoii* 
tră, împreună cu mult st; i <ioa 
nă Ceaușescu. în Liberia intr-un 
pe care ii nuteti conside road 
casă a dumneavoastră. în . ce; 
sură în care si eu considc’ azi 
aflu in a doua casă a mea

Personal vă ure» mul' 
viată lungă si fericire u< 
ga familie. Guvernului, .■ 
poporului român, sub 
dumneavoastră dinamică 
un progres tot atit de pi 
continuare. Doresc ca rel 
România si Liberia să s in 
si să se dezvolte, cum 
noi. in lung sf în lat si In 
rectiile. (Aplauze).
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Plecarea din Capitală
Vizita oficială de prietenie în țara 

nia, Nicolae Ceaușescu, de președin
tele Republicii Liberia, William R. 
Tolbert jr.. s-a Încheiat luni dimi
neață, cînd șeful statului liberian a 
părăsit Bucureștiul.

început în primăvara acesțui an la 
Monrovia si continuat cu succes în 
capitala României, dialogul la nivel 
înalt româno-liberian a pus baze 
trainice colaborării prietenești, pe 
multiple planuri, intre cele două 
țări. în interesul propășirii lor eco
nomice. spre binele si folosul ambe
lor popoare, al cauzei cooperării, pro
gresului si păcii in lume. Totodată, 
timp de trei săntămini. șeful statului 
liberian a avut prilejul să ia con
tact direct cu activitatea si preocu
pările creatoare ale poporului ro
mân. exprimîndu-șl, in repetate rin- 
duri. admirația si prețuirea fată de 
realizările remarcabile ale României 
pe calea dezvoltării rapide a econo
miei si culturii, a bunăstării Întregii

națiuni, -a sporirii prestigiului său in-
°deremonia plecării a avut loc pe 

aeroportul Otopeni, împodobit săr
bătorește, cu prilejul acestui eveni
ment, cu portretele celor doi pre
ședinți și drapelele Romanici «i T.i- 
beriei, cu urări în limbile română și 
engleză. „Să se dezvolte și să se în
tărească prietenia dintre popoarele 
Republicii Socialiste România și Re
publicii Liberia !“, „Trăiască pacea 
și prietenia între popoare 1“ — scria
pe mari pancarte.

Președintele Nicolae Ceaușescu l-a 
condus pe înaltul oaspete de la re
ședința oficială și pînă la aeroport, 
unde cei doi șefi de stat au fost sa
lutați cu însuflețite ovații și aplauze 
de numeroși cetățeni, care au mani
festat îndelung pentru prietenia ro
mâno-liberiană, pentru pace și prie
tenie între națiuni.

O gardă militară a prezentat ono
rul. In timp ce se intonau Imnurile 
de stat ale celor două state, au răsu
nat 21 salve de artilerie. Președinții 
Nicolae Ceaușescu și William R. Tol

bert jr. au trecut apoi 
garda militară de onoare.

în continuarea ceremor 
oaspete liberian și-a luat 
de la șefii misiunilor ■ 
acreditați la București, dc la ; ■ 
naltcxh1» vinciale române 
aeroport — membri ai g i 
conducători de instituții tr a, 
generali și ofițeri superior

Un grup de pionieri ac 
președinților Nicolae Cec < i , 
William R. Tolbert jr. Șefii, „latului 
liberian și-a luat apoi rămas bun da 
la primul ministru «1 guvernului ro
mân, Manea Mănescu.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a urat un călduros 
drum bun președintelui liberian. Cei 
doi șefi de stat și-au strîns mîinile 
prietenește, s-au îmbrățișat cu căl
dură, exprimîndu-și dorința de a se 
revedea și de a continua rodnicul 
dialog la nivel înalt româno-liberian.

Avionul prezidențial a decolat la 
ora 10,30, escortat de reactoare alt 
forțelor noastre armate.

(Agerpres)

în vederea perfecționării con
ducerii și organizării activității 
economice, ta general, și a ac
tivității de producție, in spe
cial, pentru înfăptuirea preve
derilor din proiectele ' 
gram și de Directive, 
tinde, printre altele, 
metodelor oferite de 
științifică — tehnici 
lului economic sau ale 
tării operaționale, între care ba
lanța legăturilor între 
precum și 
gate de 
tematică.

de Pro
se va ex- 
aplicarea 

cercetarea 
ale calcu- 

cerce-
> ramuri, 

alte procedee le- 
programarea 

aceste

cest cadru, devine tot mai ac
tuală ridicarea nivelului gene
ral de cunoștințe, dar în special 
a celor economico-matematice e 
specialiștilor care sînt chemați 
să organizeze și să conducă ac
tivitatea economică productivă, 
a celor care iau decizii referi
toare la această activi)”6’ Pen
tru obținerea unei ef"1611^ su" 
perioare in toate sectoarele 
producției materia? D.Vpă cum> 
importante sînt -nasurile ce se 
vor lua în con‘nuare Pe»tru a- 
plicarea stric4,®, normativelor 
de structur>’.■^,?v.in£, încadrarea 
cu person-1.. ebnico-administra- 
tiv a socialiste, pen
tru oroarea specialiștilor cu 
deosfOle sprc activitățile pro- 
ducd’O’ Pentru împrospătarea 
sptenatică a aparatului din 
,nuistere și alte instituții cen- 
rale și rotația în sensul unui 
flux continuu al cadrelor dinspre 
producție către aceste sectoare 
și invers, asigurindu-se premi
sele necesare pentru pătrunde
rea stăruitoare a celor mai noi 
tehnici și metode ale organiză
rii și conducerii direct în sfera 
producției nemijlocite, pentru 
menținerea unui contact perma
nent cu realitățile eronomico- 
sociale ale țării, prevenirea și 
eliminarea fenomenelor de bi
rocratism, pentru înlăturarea 
vechiului și promovarea noului 
în toate sectoarele de activita
te economică și socială.

Rudolf DOOTZ 
doctor în economie

lul critic). Prin toate acestea, 
se va asigura continuarea acti
vității de îmbunătățire a orga
nizării conducerii și planifică
rii unitare a întregii vieți eco
nomice, în condițiile unor ce
rințe superioare.

Alături de perfecționarea con
ducerii activității economice, 
așa cum se subliniază în proiec
tele Programului și Directive
lor, „o atenție deosebită se va 
acorda organizării științifice a 
producției și a muncii, folosirii 
tuturor rezervelor și resurselor 
economiei noastre socialiste, a 

întregului potential e- 
conomic national". Du
pă cum se știe, de 
mâi mult timp parti
dul situează în cen
trul preocupărilor a- 
ceastă problemă. în 
mod firesc, pe acest 
tărim, în viitorul cin
cinal se pun noi saf- 
cini în multiple difef 
tii. De la îmbupă/dV" 
continuare a N™3" 

rii muncii, creșterea .lui de concentrare, specializare 
și tipizare a produci1'61’ la °F“ 
ganizarea rațională, a fluxuri
lor tehnologice, puiâ la delimi
tarea precisă a Sarcinilor și a- 
tribuțiilor tuturor oamenilor 
muncii, la întărirea ordinii și 
disciplinei ta producție ș.a., în
treprinderile, centralele și mi
nisterele trebuie să acționeze 
hotărit pentru introducerea pe 
scară largă a metodelor și for
melor înaintate, eficiente de 
conducere și organizare. în a-

cere a unei gestiuni privind a- 
provizionarea, stocarea, desface
rea cu un volum total de efor
turi minime (teoria stocurilor). 
Pentru a se preveni unele ne
ajunsuri in domeniul utilizării 
capacităților de producție și 
pentru a se asigura o bună fo
losire a zestrei tehnice din în
treprinderi se vor extinde me
todele care stabilesc în mod 
științific momentul optim din 
punct de vedere economic al 
înlocuirii unui utilaj sau a unor 
grupe sau tipuri de utilaje 
(teoria Întreținerii și Înlocuirii

Pentru a se

necesi
ta

în fonduri fixe

tode, 
vel macroeconomic, cît și la ni
velul economiei întreprinderilor 
— pot da, așa cum a confirmat 
practica, rezultate din cele mai 
promițătoare, se vor rezolva 
în mod eficient probleme de 
maximizare a efectelor, a re
zultatelor obținute și materiali
zate în beneficii, acumulări ne
te sau totale, sau de minimiza
re a consumurilor de resurse 
materiale și umane.

în centrul atenției se vor 
situa, de pildă, o seamă de me
tode și tehnici care permit in
dicarea modalităților de condu

utilajelor). De asemenea, vor fi 
utilizate metode și tehnici care 
permit determinarea celui mai 
economic raport între eforturi
le ce trebuie făcute în scopul 
servirii unei colectivități și 
aspectul calitativ al acestei 
serviri materializată, în special, 
în diminuarea la minim a tim
pului de așteptare a celor ce 
urmează să fie serviți (teoria 
așteptării), sau a celui mai e- 
conomicos mod de organizare a 
acțiunilor în cadrul unor lu
crări de mare amploare în do
meniul investițiilor (teoria gra- 
felor, in speță, metoda drumu-
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ui au fost organiza- ' une de comunicări otu„.

20,00

20,25

20,45

31,35 Concertul 
monice 
franceze. 
Amy.

de

orchestrei filar- 
a ^Radioteleviziunii

Dirijor ; Gilbert

no Curs de limba engleză. 
.. ' ?lex.

TV pentru lucrătorii 
dm agricultură.

i î GMa maejs*iHxyr. Ion Voicu. 
•’ii - jarii — legile noas

tre i

SĂRBĂTO?!1'dA A

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII NIGERIA

Cronica zilei

Augustin BUMBAC

Fotbaliștii - între o etapă internă

M1TRIU

ÎNTEVA RÎNDURI

cuceririi independenței, popu- 
a crescut la aproape un mi-

felicitare ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Cipru, J. Christo- 
phides, cu prilejul sărbătorii națio
nale a acestei țări.

municipiului Hancjou. care 
noastră.

spune adesea că o capitali 
ca o oglindă : in ea privești

România, a trimis o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Federale Nige
ria, dr. Okoi Arikpo.

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Federale Nigeria, tovarășul 
George Macovescu. ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialiste

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII BOTSWANA

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

ADNOTĂRI LA DUMINICA S?ORTIVț
« SPORT > SPQp « SPORT ORT • SPORT • SPORT

cu șefii altor state și guverne. To

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

A pr mit cu deosebită apreciere felicitările dumneavoastră 
p>. i ătorii naționale a Republicii Arabe Yemen. Mulțumind Ex
cel cnț?i Vc stre pentru amabilitate, vă doresc sănătate și fericire, iar 
poporului dumneavoastră prieten progres și înflorire continuă.

Locotenent-colonel
IBRAHIM MOHAMED AL-HAMIDI 
Președintele Consiliului Comandamentului 

al Republicii Arabe Yemen

Semnarea unui protocol 
româno-libanez

în urma unor convorbiri care au 
decurs într-o atmosferă de prietenie 
si cordialitate, luni a fost semnat la 
București un protocol intre minis
terele turismului din România si Li
ban.

Protocolul a fost semnat de minis
trul turismului. Ion Cosma. si omo
logul său libanez. Souren Khanami- 
rian.

în document sint prevăzute măsuri 
pentru dezvoltarea în continuare a 
schimburilor turistice româno-libane- 
ze. atragerea de turiști din terte țări, 
schimburi de informații si experien
ță in turism, colaborarea în dezvol
tarea turismului balnear etc. '

(Agerpres) |

Excelenței Sale Domnului SERETSE KHAMA
Președintele Republicii Botswana

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Botswana am deosebita 
plăcere ca, în numele poporului și guvernului român, precum și al meu 
personal să vă transmit - sincere, felicitări și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire, iar poporului din Botswana, urările noastre de 
progres și prosperitate.

Folosesc acest prilej pentru a-ml exprima convingerea că rela
țiile de prietenie și colaborare existente între țările noastre se vor 
dezvolta în continuare, în folosul popoarelor noastre, al păcii și în
țelegerii internaționale.

S*KOS CLER1DES
Ă-'Orr^r al Republicii Cipru

F NICOSIA
s Republicii Cipru îmi oferi plăcutul

Aniversareaporulul român, al Guvernului epublicil 
prilej să vă adrersonal, cordiale felicitări, iar oporulul 
Socialiste Româde prosperitate și de succes eplin în 
prieten din Cijdenței, suveranității și integrițții teri- 
apărarea și dea realizarea aspirațiilor sale di pace șl 
toriale a statulrință din afară. îmi exprim coitingerea 
progres la adăjși cooperare dintre România și lipru se 
că relațiile de huit, în interesul reciproc al cor două 
vor dezvolta înaționale.
țări, al păcii ș

NICOLAE CEAUȘEJCU
Președintele 

Republicii Socialiste Ronânia

între 24 și 29 septembrie 1974 au 
avut loc, la București, lucrările ce
lei de-a Vl-a sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale romano-iran- 
<z?ze de cooperare economica, știin
țifică și tehnică, delegația romană 
fiind condusă de Gheocghe Radules
cu, viceprim-ministiru al guvernului, 
iar delegația franceză de Norbert 
Segard, secretar de stat pentru co
merțul exterior.

Cu ocazia acestei sesiuni, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușescu. a primit pe 
Norbert Segard. Acesta a transmis 
președintelui Republicii Socialiste 
Romania un sail ut cordial din partea 
președintelui Republicii Franceze. 
La rîndul său, președintele Nicolae 
Ceaușescu a transmis un salut căl
duros și cele mai bune urări pre- 
aedintemi Franței. Valery Giscard fff-stamg. #

în cursul acestei întilniri s-a evo
cat cu satisfacție dezvoltarea favo
rabilă a relațiilor prietenești și de 
cooperare intre România și Franța, 
care s-au întărit și mal mult in 
urma vizitei in Franța a președin
telui ? icoia- Ceaușescu. in iulie 
1971, și a întâlnirilor care au avut 
loc intre conducătorii celor două 
târî. In aceliși timp s-a subliniat 
contribuția importantă pe care co
mis!:! mixtă o aduce dezvoltării re
lațiilor economi.oe și de cooperare fra nco-iomâne.

Li timpul lucrărilor sesiunii. Ion 
■ ■n’ vtceprim-ministru al guver-
jiwiii, ministrul comerțului exterior 
si -opperării economice 
’ i! ?. a avut convorbiri o> dl. segard 

i legătură cu evoluția relatnlor 
economice bilaterale și a cooperării 
industriale, științifice si tehnice in- 
l ~ r t-e d iă țari. De asemenea,

. :enmti le delegației franceze a 
v irtni convorbiri la conducerile Mi- 

sterului Industriei Construcțiilor 
Ma-.inl Grele si Ministerului In- 

striei Construcțiilor de Mașini-U- 
? si llectrotehnicii asupra pro- 
elor actuale ale cooperării.
"ursu lucrărilor sesiunii, des- 
'e intr-o atmosferă de cordia- 

4" înțelegere reciprocă, cele 
'ații au analizat evoluția 

oonom.ice dintre țările 
„„Miniat. că, in cursul 
și in primul semestru 

1974, aceste relații s-au 
. diversificat.

„ părți și-au exprimat ho- 
favoriza dezvoltarea ar

și echilibrată a relațiilor 
imice. in cele mai bune con- 
■ au convenit. în special, continue eforturile pentru a se 

.lungi la încheierea ținui acord de- 
< nai de cooperare economică, in
dustrială și tehnică. Au hotărit, de 
asemenea, să Înceapă in curind ne
gocieri pentru încheierea unui acord

J

OGRAMUL I 
s de limba germană, 
eșcoală.
s de limba franceză, 
vers științific.

11 artiStlo ; și
■olul".
cețiuni din emisiunile de 
rtisment.
x.

Oderea programului, 
de limba rusă.

CENTENARUL LICEULUI 
DIN ORAVIȚA

Tji Orat ța au avut loc fes- 
ile rilejuite de sărbăto- 

. ii secol de activitate
localitate. Cu prile-

• — '. A
de comunicări ștlin- 

a relevat rolul jucat 
școlară în istoria 

lui din sudul Ba- 
cum și intilnirea u- 
ii de absolvenți. La 

festivă au luat parte îul .Trandafir Cocârlâ, 
prim mereta. al Comitetului 
judeV m de pt.ti(j caraș-Seve- 
, ,n, m tiviști o partid, absol
vent cadre didac.)ce numeroși .avitați. (N. CatanK,

„ÎȚI MULȚUMu 
PARTID CUTEZĂ’I-Sr" 
D- sub teascurile tipogKrfjej 

zău a ieșit de curind 
. i: omagială de versuri 

j oza . .îți mulțumim, partid cu- 
•ezăt' , editată prin grija 
onsiliului județean al organiza

ției pionierilor și a secției pen
tru copii a bibliotecii județene. 
Volumul Înmănunchează crea
ția tinerelor talente din cercu
rile și cenaclurile literare șco- 
lane. Universul fericit în care 
crește și se formează generația 
de azi, recunoștința fierbinte 
pentru grija părintească a par
tidului față de copii constitu
ie tematica ne care s-au axat 
micii poeți și prozatori, (Mihai B&zi').

BIBLIOTECA 
f EDUCAȚIA MASELOR

Iași s-a desfășurat o se- 
xiințifică pe tema

asupra garantării investițiilor și să 
dezvolte aceste contacte și coopera
rea in domeniul financiar și bancar. 

Cele două părți au trecut in re
vistă proiectele de cooperare econo
mică și tehnică realizate, convenind 
să-și concentreze eforturile asupra 
terminării cu succes a acțiunilor de 
cooperare în curs și stabilirii de noi 
asemenea acțiuni in domeniile de 
interes comun.

Comisia mixtă a subliniat că poten
țialul economic, tehnic și științific 
al celor două țări permite o dezvol
tare mai substanțială a cooperării 
pe terte piețe. îndeosebi sub forma 
societăților mixte de producție și de 
comercializare, în domeniile cerce
tării și punerii in valoare a unor ză
căminte de materii prime, livrării de 
echipamente și instalații pentru in
dustrii mecanice, electrice, electro
tehnice și chimice, precum și pen
tru punerea în valoare a unor pro
cedee românești șl franceze in aceste 
sectoare industriale.

Cele două părți și-au exprimat 
satisfacția pentru crearea în Româ
nia a primei societăți mixte de pro
ducție și de comercializare în dome
niul electronicii medicale.

în ceea ce privește cooperarea ști
ințifică si tehnică, comisia a Înre
gistrat cu satisfacție progresele rea
lizate în convenirea de programe de 
cooperare, convenții și acorduri intre 
organizațiile specializate și firme din 
cele două țări în domeniile construc
țiilor de mașini, aerospațial, infor
maticii, energiei atomice, agriculturii, 
fiQnstsjicțipi . locuințe, industriei 
rei poluării

Avînd în vedere interesul pe ca- 
re-1 prezintă cooperarea integrată 
— pornind de la cercetarea științifică 
la vinzarea in comun a produselor — 
cele două părți au hotărît să încu
rajeze dezvoltarea sa între institu
țiile și întreprinderile țărilor lor. în 
acest scop, ele au recomandat înche
ierea de convenții și acorduri pe ter
men lung în vederea elaborării de 
noi programe de cooperare, in spe
cial in domeniile tehnologiilor noi 
pentru prepararea minereurilor să
race, procedeelor tehnologice*pentru 
gazeificarea șisturilor bituminoase, 
punerii in valoare și utilizării unor 
surse de energie.

Cu ocazia lucrărilor sesiunii, pre
ședinții celor două delegații și-au 
exprimat satisfacția pentru sem
narea Convenției privind evitarea 
dublei impuneri.

Stabilind programul său de acțiu
ne pentru anul 1975, comisia mixtă 
a apreciat rezultatele fructuoase cu 
care s-au încheiat lucrările celei 
de-a Vl-a sesiuni a sa, de natură să 
contribuie la lărgirea și diversifica
rea relațiilor prietenești franco- române.

Luni a sosit la București o dele
gație a Partidului Laburist Austra
lian. condusă de David Combe, se
cretar general federal al partidului, 
care, la invitația I.R.R.C.S., va face 
o vizită în tara noastră. Din delega
ție fac parte Geoff Cahill, secretar 
general al Comitetului statal din 
Noua Galie de sud. si Collin John 
Jamieson, adjunctul liderului parti
dului in Adunarea legislativă a sta
tului Australia de vest.

La sosire, pe aeroportul interna
tional Otopeni. delegația a fost sa
lutată de tovarășii Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R.. Andrei 
Vela, membru supleant al C.C. al 
P.C.R.. vicepreședinte al I.R.R.C.S., și j 
de alte persoane oficiale. I

Luni dimineața a părăsit Capitala, 
îndreptindu-se spre patrie, delegația 
de activiști de partid, de stat și 
obștești din R. P. Chineză, condusă 
de tovarășul Van Tzi-da, membru al 
Comitetului Permanent al Comitetu
lui provincial r1-0- Chinez vjff.pieședinte al Comitetului 
Revoluționar al provinciei Cijetzian, 
prim-secretar al Comitetului munici- 
„«1 Hancjou al P.C. Chinez, pre
ședintele Comitetului Revoluționar al 
municipiului Hancjou. care a efec
tuat o vizită de prietenie in tara

Excelenței Sale General YAKUBU GOWON 
Șeful Guvernului Militar Federal și comandant suprem 

al Forțelor Armate ale Republicii Federale Nigeria
Aniversarea proclamării independenței de stat a Republicii Fede

rale Nigeria îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, în numele po
porului român, al Guvernului Republicii Socialiste România și al meu 
personal, felicitări cordiale, călduroase urări de sănătate și fericire 
personală, de pace, progres și prosperitate poporului nigerian prieten. 

Fie ca relațiile prietenești de strînsă cooperare dintre cele două 
țări ale noastre să se dezvolte continuu, spre binele popoarelor român 
și nigerian și în interesul cauzei păcii, înțelegerii și colaborării inter
naționale.

Sp}m cauzei drepte
1 ’ cipriot

19,00 Telegtob : „Corola de lumini 
a Chinei". 25 de ani de la 
proclamarea R.P. Chineze.

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 Revista economică TV.
20,25 Imagini muzical- îmadiM coregrance.
20,40 Film artistic : „Războiul sub

teran" — producție a stu
diourilor cinematografice din 
R.P. Chineză.

22.10 24 de ore. 
închiderea programului.

PROGRAMUL II
Film serial pentru copil : 
Daktari.
Reluări la cererea telespec
tatorilor : Studioul 3 B... 
Roman foileton : „Flori 
toamnă".

★
Luni a plecat la Moscova o dele

gație a A.R.L.U.S.. condusă de Iu
lian Cirtină, șef de secție la Comi
tetul municipal București al P.C.R., 
care, la invitația Asociației de prie
tenie sovieto-română. va face o vi
zită în această tară.

★
Luni seara a sosit în Capitală o 

delegație economică portugheză, con
dusă de Jose Vera Jardim, secretar 
de stat pentru comerț exterior si tu
rism. membru al guvernului.

★
Luni după-amiază a părăsit defini

tiv țara noastră Torben Busck-Niel- 
sen. ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Danemarcei in Repu
blica Socialistă România.

★
Luni seară, la sediul Uniunii zia

riștilor din Capitală, delegația Parti
dului Populist din Austria s-a intil- 
nit cu redactori ai presei centrale. 
Radioteleviziunii si ai Agerpres. Dr. 
Herbert Kohlmayer. secretar general 
al partidului, a făcut un scurt ex
pozeu asupra evoluției situației so
ciale. politice si economice din Aus
tria si asupra poziției Partidului 
Popuiist fată de principalele proble
me austriece. Apoi. dr. Kurt Fiedler, 
deputat, vicepreședinte al comisiei 
de politică externă a parlamentului, 
bleme de politică externă. refei„. 
du-se la rolul statelor mici si mijlo
cii in menținerea și consolidarea pă
cii. Vorbitorii s-au pronunțat pentru 
dezvoltarea colaborării româno-aus- 
triece ne multiple planuri.

La int.ilnire a participat dr. Wer
ner Sautter, ambasadorul Austriei la 
București. (Agerpres)

Lagos—„orașul dintre lacuri“
După ce ore in șir Sahara ne-a 

oferit privirilor obsedanta imagine 
brun-roșcată ce invăluie deșertul, 
aterizăm la Lagos — in mijlocul 
unui decor reconfortant, dominat 
de verdele arborilor ecuatoriali, 
reflectat in oglinzile apelor ce 
inconjoară capitala nigeriană. Cind 
primii europeni au poposit pe a- 
ceste meleaguri au fost surprinși 
tocmai de dantelăria bizară a țăr
mului, cu sumedenia de golfulețe 
ale lagundi ce se întinde in ime
diata vecinătate a Atlanticului. A- 
semănarea izbitoare cu vestitele 
„lagos" (lacuri} situate în sudul 
Portugaliei i-a făcut pa descope
ritori să aleagă acest nume pen
tru locurile acestea atit de pito
rești din vestul Africii.

Ridicat pe locul străvechii loca
lități nigeriene Eko, Lagosul de 
astăzi este unul din cele mai mari 
orașe africane, istoria sa fiind 
strîns legată de întreaga dezvolta
re a țării. Datorită poziției sale 
strategice excelente, Lagosul a 
trezit de la inceput interesul co
lonialiștilor. El a fost primul punct 
cucerit, după care a urmat apoi 
înrobirea întregii țări.

Ca in multe alte orașe din fos
te teritorii coloniale, Lagosul își 
are zonele sale distincte. Cartierul 
portuar este dominat de blocurile 
moderne ale băncilor și instituți-

Hor de comerț. In partea de sud- 
vest a orașului, nota caracteristică 
o dau străzile inguste, întortochea
te, casele modeste. Construit la 
inceput pe insula cu același nume, 
Lagosul este legat prin citeva po
duri lungi, moderne, de continent. 

Orașul nu este numai un im
portant centru administrativ, co
mercial, cultural, ci și economic. 
Această vocație a orașului este 
legată atit de activitatea portuară, 
cit și de noile întreprinderi in
dustriale construite in ultimii ani. 
Pentru dezvoltarea impetuoasă a 
Lagosului este semnificativ și fap
tul că de la 360 000 de locuitori in 
anul 
lația 
lion.

Se 
este ................... ,___ _
frumusețea țării, bucuriile și preo
cupările poporului respectiv. La
gosul nu face excepție. El oferă 
imaginea Nigeriei de azi, din cel 
de-al 14-lea an al independenței 
— eveniment sărbătorit de poporul 
nigerian sub semnul eforturilor — 
urmărite cu prietenească simpa
tie de poporul român — pentru 
dezvoltarea economică și culturală, 
pentru consolidarea unității națio
nale, pentru făurirea unei noi vieți, 
prospere.

octom-
Cu 14 anpiruitor 

brie 1960, îturarea 
în lupta cbi entu- 
jugului cojă a pro- 
ziasm la rțîle de 
clamării plinirea 
stat, act < veacuri, 
aspirațiile o soarta 
de a fi Ijro voință, 
în confor 1 am- 
Deși întțseerioare, 
prenta vțioiare ga- 
acorduri' al-âui au 
rantau <poporul 
constitu'con muncii 
cipriot reads sea- 
pașnicegresconomic 
mă pe jiica11 si-a 
și socii de ndepen- 
consolij-se orezență 
dența, jnterjlă, pro- 
activăjcă e și co- 
moviiăționa 
labor3de azite Insă 

Ani In ci vitrege, 
popoț confl; armat, 
ca ujr§ine treburile 
intersțârii tensiune 
sale .uferințamiliilor 
din je adatFațiunile 
îndq de mi oameni, 
a zf părăse>cuințele. 
nevjmabiieit provo- 
Da\igi ; jn zone ale 
caVitreaga tate. 60* 
reHică esteSanlzata. 
«iamate in?1? rin- Dfpzjppji p iei Con— 
dy Securit) 20 iulie 
K,'t indej ordinea restabi- 

,ă se afle

STAREA VREMII 
în luna octombrie, potrivit prog

nozei Institutului Meteorologic, in 
cea mai mare parte a tării tempe
raturile medii lunare se așteaptă să 
fie mai scăzute cu 1—2 grade decit 
mediile multianuale. în a doua ju
mătate a lunii se vor produce bru
me frecvente aproape în toată țara. 
Se prevede, de asemenea, un regim 
de precipitații mai sărac decit nor
mal pentril această lună.

în prima decadă, după citeva zile 
BraaT’\7răSjBF' t.înaxirne de 14—24 prade, vremea se va <-*^1 cernii va 
fi variabil, cu înnorări mai accen
tuate in nordul și estul tării, unde 
pe alocuri va ploua. în zonele mun
toase și din nordul extrem al țării 
vor cădea precipitații și sub formă 
de lapovită și ninsoare. Temperatu-

ÎN OCTOMBRIE
rile minime vor coborî sub 0 grade, 
iar maximele vor fi cuprinse între 
8 și 18 grade.

în cea de-a doua decadă. vremea 
se va menține în general frumoasă, 
cu cerul mai mult senin.

între 24 și 27 octombrie timpul se 
va răci și vor cădea precipitații lo
cale, care in nordul țării și în regiu
nile subcarpatice vor fi și sub formă 
de lapovită și ninsoare. Tot în re
giunile din nord se va produce și 
îngheț la sol.

Vremea în ultimele zile ale lunii f 
se va încălzi ușor și cu totul izolat 
sa va semnala burniță sau ploaie . ,facelrne al Re-■ slabă. Temperaturile minime vor fi. Ministrul ataceu 
cuprinse între —2 șl B grade, iarpublicii Socialista, George 
maximele intre 8 și 18 grade. Maoovescu, a triegramă de

(Agerpres)

I si£t
I Țîinală nu 

Fhsulă cori1' 
*Je trupe s 
,ium este Pinia pu

ri țara r poporul 
'animate (fnioe sen- 
de prietenă de po- 

ipriot, și-testat din 
moment îngrijorare 

niște pentriA creată în 
ca urmarehturii de 

prijinul deftru guver- 
(igal, cond(re5ed>ntele 

pios, pentru! sacru al 
•ului cipriotă! liber și 
endent, de a4ri singur 
lele, potrivi16! voințe, 

de la ineconfruntării 
itare în insuțrnul român 
irătat, în spi’ozitiei sale 
principiu, căecurgerii la 

Iță constituie 'e flagrantă 
Cartei Națiurtte, o neso- 

I rtire a normelității și mo- 
aleî internațiofravă încăl

țare a dreptulv>lui cipriot 
.ie a-și soluțiolemele fără 
Iniei un amesteiră, punînd,

totodată, in primejdie cuceririle 
sale democratice, independența și 
integritatea teritorială a Ciprului.

în acest spirit, România și-a 
manifestat cu vigoare solidaritatea 
cu poporul cipriot prieten, s-a 
pronunțat și se pronunță in modul 
cel mai ferm pentru soluționarea 
problemei cipriote, ca și a oricărei 
probleme conflictuale, nu prin ac
țiuni de forță, ci pe calea tratati
velor politice, pentru retragerea tu
turor trupelor străine din insulă, 
respectarea independentei si inte
grității teritoriale a Ciprului, crea
rea condițiilor unei conviețuiri 
pașnice între cele două comuni
tăți, greacă și turcă, pentru dez
voltarea democratică, pașnică a 
țării. Stau grăitoare mărturii ale 
fermității cu care România a ac
ționat si acționează în sprijinul 
cauzei drepte a poporului cipriot 
numeroasele luări de ' poziție ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, de
clarația guvernului român, deve
nită document de lucru al Consi
liului de Securitate, întilnirile și 
convorbirile reprezentantului per
sonal al președintelui României cu 
conducătorii țărilor direct impli
cate în conflict, înscrierea poziției 
țării noastre în documente semnate 
cu șefii altor state și guverne. To
varășul Nicolae Ceaușescu sublinia 
că „România. ’
situată. în vecinătatea 
conflict, este 
în curmarea 
ne si 
Cipru.
teze si de acum 
deplina „ ,.______
din Cipru, în conformitate cu aspi
rațiile și drepturile * 
poporului cipriot, cu 
legalitate internațională, pentru 
crearea condițiilor statornicirii unei 
păci durabile în această zonă, pen
tru întărirea cursului pozitiv, spre 
destindere și securitate in Balcani 
și pe continentul Europei, in în
treaga lume".

Nutrind convingerea că Intere
sele păcii și destinderii, cauza 
dreaptă a poporului cipriot vor 
triumfa, România își reafirmă 
hotărîrea de a acționa ferm, și de 
aici înainte, în direcția unei solu
ționări drepte și grabnice a pro
blemei privind Ciprul, incit să se 
asigure independența și suverani
tatea republicii, cadrul în care în
tregul popor cipriot să-șț poată 
înfăptui năzuințele de dezvoltare 
de sine stătătoare, pe calea demo
crației și progresului.

Al. CAMPEANU

ca tai^ă balcanică, 
zonei de 

direct interesată 
stării de tensiu- 

confruntare militară din 
fiind hotărîtă să mili- 

inainte pentru 
deplina soluționare a problemei 

legitime ale 
normele de 

pentru

blioteca — prezență activă în 
acțiunea politică și cultural-edu • 
cativă de masă". în cadrul ce
lor 3 secții ale sesiunii — cul
tură,' educație, lectură ; biblio
teconomie și bibliografie; docu
mentare — au fost prezentate 28 
comunicări și referate. Pe prim 
plan s-au situat temele privind 
rolul bibliotecii în educarea so
cialistă a maselor, probleme ale 
educației prin muncă și pentru 
muncă, lectura cărților de is
torie și educație patriotică etc. (M. Corcaci).
„SĂ CÎNTE TINEREȚEA"

La Focșani, în sala teatrului, 
s-a desfășurat cea de-a doua 
ediție a festivalului-concurs in- 
terjudețean de interpretare a 
muzicii ușoare românești „Să 
cînte tinerețea". în prima 
zi a concursului a avut loc 
simpozionul „Mesajul social și 
politic în muzica ușoară româ
nească contemporană". De-a 
lungul celor două zile ale festi
valului, publicul focșănean a a- 
preciat calitățile vocale și buna 
pregătire ale tinerilor interpreți 
de muzică ușoară din județele 
Bacău, Buzău, Brăila, Caraș- 
Severin, Galați, Ploiești, Teleor
man, Vrancea, care s-au în
trecut în cadrul acestei ediții. (I. Nistor).

ACȚIUNI 
CULTURAL-EDUCATIVE
Așezămintele de cultură din 

*Pc.w4tățile județului Argeș găz
duiesc jn aceste zile impor- 
*ante ‘ttiuni cultural-educative. 
Astfel, x Casa de cultură a 
sindicatelor din Cîmpulung, nu
meroși tinen din întreprinderi 
și școli au lust cunoștință prin 
intermediul filmelor și diapozi
tivelor de realizările economice

(Gh.Cirttea). amatOri

și confruntările internaționale
forma sa, după cum ne-a arătat 
meciul televizat oontra lui A.S.A. 
Tg. Mureș, nu e strălucită. în echi
pa brașoveană, o indisponibilitate si
gură — mijlocașul Kadar — în 
schimb. Pescaru și Gergeli sint res
tabiliți, participind la antrenamen
tele de ieri.

în partida retur din „Cupa cupe
lor", Jiul are, după cum se știe, un 
dezavantaj masiv, de trei goluri; in 
fata scoțienilor de la Dundee (sim- 
bătă, învingători cu 1—0 contra lui 
Dunfermline). Minerii au jucat rela
tiv bine in partida „de verificare" 
cu Steaua, n-au lipsuri notabile în 
formația de bază și sint deciși să-șl 
apere șansele, mici cum sint ele, pină la capăt

Cit privește campioana, Universi
tatea Craiova, aceasta a plecat spre 
Suedia cu efectivul complet, dacă 
ne gîndim la jucătorii folosiți în 
prezentul campionat. Observatorul 
federal la meciul de la Satu-Mare, 
antrenorul Robert Cosmoc. a notat 
creșterea de formă a lui Marcu și 
siguranța apărării în care a reintrat 
portarul Oprea. în partida revanșă 
cu Atvidaberg (care duminică a 
pierdut cu 3—1 la Goteborg) 'va juca 
și Deselnicu, ceea ce presupune o 
creștere a capacității echipei, cel pu
țin în sectorul defensiv.

în sfirșit, anunțăm pe cititori că 
ieri au inceput pregătirile la lotul 
național fotbaliștii care nu vor juca 
miercuri în cupele europene : Du
mitru (apt pentru antrenamente), 
Iorgulescu, Antonescu. Anghelini, 
Iordănescu, Kun, Troi și Beildeanu. 
Joi dimineața li se vor alătura di- 
namoviștii, craioveanul Marcu și... 
Răducanu (acesta se află in turneu, 
în Italia, cu echipa sa, Rapid). Mul- 
tescu, Năstase și Sandu Gabriel se 
vor pregăti în cadrul formației re
prezentative de tineret.

Valeriu MIRONESCU

„Etapa oaspeților", cum ar putea 
fi numită cea de-a VIII-a etapă a 
campionatului diviziei A. a creat e- 
chipei Dinamo o conjunctură atit de 
favorabilă incit aceasta a refăcut in 
întregime pierderea de puncte sufe
rită in meciul cu Sportul studențesc, 
mai mult, distanta față de princi
palii concurenți potențiali — Uni
versitatea Craiova și Steaua, de 
exemplu — a crescut la șase puncte. 
E adevărat, liderul n-a stat pur și 
simpiu cu miinile în sin. ci și-a cu
cerit punctele in deplasare, chiar 
dacă a jucat o bună parte di.n me
ciul de la Rimnicu-Vilcea in „10". 
Deși meciul de miercuri contra e- 
chipei turoești Boluapor (care du
minică a pierdut, pe teren propriu, 
1—0, cu Adanaspor) nu prevestește 
dificultăți pentru dinamoviști, să a- 
rătăm, totuși, prin ce e importantă 
această partidă pentru fotbalul nos
tru. La Rimnicu-Vilcea a reintrat 
Dumitrache, iar observatorul fede
ral. in persoana antrenorului Valen
tin Stănescu, i-a privit jocul cu ochi 
de selecționer. Pe scurt, antrenorul, 
apreciind golul înscris de Dumi
trache drept o realizare proprie, iz- 
vorită dintr-un talent recunoscut, 
crede in același timp că ansamblul 
activității dlnamovistului n-a fost 
concludent. De aceea, va aștepta 
proba din meciul cu Boluspor spre 
a se decide asupra selecționării lui 
Dumitrache. în schimb, aproape că 
nu mai prezintă îndoieli chemarea 
lui Radu Nunweiler la lotul națio
nal, pe lingă ceilalți jucători de la 
Dinamo — Dinu. Lucescu (complet 
restabilit, însă neintrodus duminică 
in formație la indicația medicului 
de lot), Cheran, Dobrău, Sătmărea- 
nu II și Deleanu.

Cealaltă reprezentantă a noastră 
In „Cupa U.E.F.A.", echipa Steagul 
roșu, va avea o sarcină mult mai 
grea contra lui Besiktas (duminică, 
0—0 cu Galatasaray), mai ales că

Selecționata de rugb. a Români 
— care se pregătește pentru m 
ciul de la 13 octombrie cu repr 
zentativa Franței — a susținut r 
minică, pe stadionul „23 Aug» 

i din Capitală (unde, de altfel, va1- 
vea loc tradiționala confruntai'*4; 
nua.lă dintre rugbiștii celor 6la 
țări), o partidă amicală, de vcj'- 
care și pregătire, cu campioana^* 
hoslovaciei, Spartak Praga. A?ost 
plăcut, desigur, să-i vedem pe'yg" 
biștii noștri în vervă deo^'lă, 
practicînd un joc variat, cu faze 
spectaculoase, un joc modern t deo
sebit de eficace (scor : 62—5 Da.r 
trebuie să spunem, in acelaștimp. 
că adversarii — deși au făc* mari‘ 
eforturi — nu au reușit să amenințe 
buturile echipei noastre, pci, din 
punctul de vedere al capacittii M 
rientării in apărare, verifiarea se- 
lecționabililor noștri nu aiost con
cludentă. Oricum, compotarea în 
ansamblu — in meciul d« duminică, 
precum și în turneul internațional 
de la Varna, pe care l-au ciștigat 
— a inoculat specialiștilor, jucători
lor înșiși optimism și încredere. 
„Ne bucură foarte mult — ne spu
nea antrenorul P. Cosmănescu — vi
talitatea echipei, pofta ei de joc, 
faptul că fiecare jucător vrea și are 
capacitate să participe deopotrivă la 
fazele fixe, cit și La acțiunile ofen
sive".

Aprecieri pozitive despre jocul de 
duminică al rugbiștilor noștri avea 
și maestrul emerit al sportului, 
Costel Stănescu, ani in șir titu
larul postului de mijlocaș la gră
madă în națională : „Echipa mi 
se pare viguroasă și omogenă. O 
prestație care pe mine m-a impre
sionat au avut-o înaintașii, foarte 
aproape de ceea ce presupune rug- 
biul modem — adică nu doar pre
zentă la grămezile ordonate și la 
tușă, ci peste tot, în teren.* Lansînd 
și finalizînd direct atacurile, spriji
nind activ linia de trei-sferturi.

Firește, meciul de va pune 
cu totul alte pror personal 
sper că onoarea nostru va 
fi bine apărată"..

O atare, speraideplin în
dreptățită. după noastră — 
nutresc, de fapt'torii spor
tului cu balonuljar dacă în 
palmaresul mețrecte rug- 
biștii francezi sj, iar va
loarea lor este «nanim re
cunoscută. așten 13 octom
brie sportivii ropntinue se
ria bunelor cor internațio
nale.

HANDBAL, uat sfirșit 
„Cupa Mării Bșnpetiție in
ternațională mie handbal, 
desfășurată la ' Victoria a 
revenit echipei rmane — 9 
puncte, urmatslecționatele 
U.R.S.S. — 7 ppntei (A) — 
6 puncte (golat-79). R. F. 
Germania — 6 4—84), Sue
diei — 2 punconiei (B) — 
zero puncte. îrfi a turneu
lui : R.D. Golonia (B) 
25—16. R.F. Gaiedia 21—13, 
Polonia (A)-U.115.

TENIS. — Mgaria-Turcia, 
disputat la Sodrul zonei 
europene a „ds“ — ediția 
1974/1975 — s-acu scorul de 
5—0 in favoaror. Tenisma- 
nii bulgari s-at pentru tu
rul III al corîn care vor 
întilni formațiiaviei. • La 
Helsinki, în cteiași compe
tiții, echipa 11 întrecut cu
4— 1 selecționatei. în turul 
III. echipa Ui intîlni for
mația Olandei Londra, tot 
pentru „Cup Anglia-Iran
5— 0*

Olimpiada feminină 
de șah

Echipa României continuă să ffș 
neinvinsă in turneul final' al Olim
piadei feminine de șah, care se des
fășoară în aceste zile în orașul co
lumbian Medellin. în runda a 6-a, 
șahistele românce au întîlnit forma
ția Iugoslaviei, în fața căreia au 
obținut o frumoasă victorie cu 1,5— 
0,5 puncte. Celelalte meciuri ale run
dei s-au încheiat cu următoarele re
zultate : Bulgaria — Cehoslovacia 
2—0 ; U.R.S.S. — Anglia 2—0 ; Olan
da — Canada 2—0 ; Ungaria — R.F. 
Germania 2—0. în clasament conduc 
echipele Ungariei și Bulgariei cu 
cite 10 puncte, urmate de selecțio
natele României — 8,5 puncte, 
U.R.S.S. — 8 puncte. Olandei — 7,5 
puncte, Cehoslovaciei — 5,5 puncte, 
R.F. Germania. Angliei, Iugoslaviei 
— cîte 3 puncte și Canadei — 1,5 
puncte.

FOTBAL. — Pe stadionul olimpic 
din Roma. în prezența'a peste 10 001) 
de spectatori, s-a disputat meciul de 
fotbal dintre formația A.S. Ro<ma și 
selecționata U.R.S.S. Partida s-a în
cheiat la egalitate : 1—1 (1—1). Gaz
dele au deschis scorul in minutul 25 
prin Penzo, iar echipa sovietică a 
egalat în minutul 43. prin Andria- 
sian. Reprezentativa U.R.S.S. a ali
niat următorul ,.11“ : Pilgui, Ni
kulin, Olșanski, Losiev, Hudiev, An- 
driasian, Letciuk, Fedotov. Pavlen
ko, Blohin și Hadlzinunagis.

Celebrul fotbalist brazilian, Edson 
Arantes do Nascimento — Pele a 
susținut meciul său de adio în fata 
publicului din Sao Paulo, cu ocazia 
întilnirii F.C. Santos—Corinthians, 
ciștigată de ultima formație cu sco
rul de 1—0 prin golul marcat de Ri- 
velino. Pele, care de altfel nu a pu
tut juca decît o jumătate de oră îm
potriva lui Corinthians, fiind ușor 
accidentat, va mai disputa un singur 
meci oficial, miercuri, la Santos, cu 
formația Ponte Preta.
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La aniversarea unui mare eveniment:

25 DE AM DE LA PROCLAMAREA REPUBLICII POPULARE CHINEZE
Cea de-a 25-a aniversare a pro

clamării Republicii Populare Chi
neze a fost sărbătorită luni. In Ca
pitală. priintr-o adunare festivă or
ganizată de Comitetul municipal 
București al P.C.R., Consiliul popu
lar al Capitalei și Asociația de prie
tenie româno-ohineză.

In prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. Chivu Stoica, preșe
dintele Comisiei Centrale de Revizie 
a P.C.R., președintele Asociației de

CUVfNTAREA TOVARĂȘULUI 
CHIVU STOICA

CUVlNTAREA AMBASADORULUI 
LI TIN-CIUAN

în aceste zile, alături de poporul 
frate chinez, sărbătorim împlinirea 
unui sfe“t do veac de la proclamarea 
Republic i 1 , c ice Chineze, eveni
ment do Inse ătate istorică inter
naționala, care a marcat victoria lup
tei revc iuțibnare a poporului chinez,

. ncercatului său par- 
id comunist.
’ncununimi cu succes lupta revolu

ționară, plină .ie eroism și sacrificii, 
desfășurată timp îndelungat de ma
sele nopul,ire din China împotriva 
exploatării și asupririi, a reacțiunii 
<nlerne și dominației imperialiste, 
pentru eliberarea socială și națională, 
proclamarea Republicii Populare Chi
neze a Însemnat o cotitură radicală 
în destinele poporului chinez, a des
chis o eră nouă in multimilenara 
istorie a Chinei. Pe drumul deschis 
de Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie, victoria revoluției popu
lare in China și făurirea statului so
cialist chinez au dat o nouă și pu
ternică lovitură pozițiilor imperialis
mului, au adus o contribuție de în
semnătate deosebită la schimbarea 
radicală a raportului mondial de for
țe, sporind considerabil potențialul 
socialismului in lume, au exercitat o 
mare influență în Asia și în dez
voltarea luptei anticolonialiste a po
poarelor de pretutindeni, au marcat 
un considerabil aport la Întărirea 
forțelor angajate in lupta împotriva 
imperialismului, pentru libertate, 
pace și progres social.

Devenit liber și stăpin pe soarta 
sa, harnicul și talentatul popor chi
nez, printr-o muncă asiduă, plină de 
abnegație, desfășurată sub conduce
rea Partidului Comunist Chinez, in 
frunte cu președintele Mao Tzedun, 
a Înfăptuit adinei transformări re
voluționare in toate domeniile vieții 
sociale, o vastă operă constructivă 
fără precedent in istoria sa, obținind 
victorii și succese remarcabile in re
voluția și construcția socialistă.

Au fost relevate, in. continuare, 
Țealizările importante obținute pe 
calea industrializării socialiste, a or
ganizării .pe baze noi, socialiste, a 
agriculturii, in dezvoltarea științei și 
tehnicii, a învățâmîntului și culturii, 
în ridicarea continuă a nivelului de 
viață al poporului chinez, subliniin- 
du-se că, la cea de-a 25-a aniversare 
a proclamării sale, Republica Popu
lară Chineză înfățișează imaginea 
unui stat socialist puternic și Înflo
ritor, care se bucură de un larg 
prestigiu internațional.

Toate aceste victorii și succese 
repurtate de poporul, chinez in fău
rirea noii orinduiri sociale — a 
arătat vorbitorul — sint încă o do
vadă a superiorității socialismului. 
Ele demonstrează uriașa capacitate 
creatoare a unui mare popor, hotărit 
să-și făurească prin forțele proprii o 
viață nouă, liberă și independentă.

Comuniștii, oamenii muncii din 
țara noastră urmăresc, în mod sta
tornic, cu sentimente frățești, de 
simpatie și solidaritate internațio- 
nalistă, militantă, eforturile crea
toare ale poporului chinez și dau o 
înaltă apreciere realizărilor remar
cabile pe care le-a obținut în opera 
complexa de făurire a noii societăți.

Pentru toate aceste succese, adre
sări poporului frate c. ruz cele mal 
calco felicitări și-i uram să obțină, 
sub conducerea partidului său co

st, sub steagul atotbiruitor al 
'arxlsm-leninismului, noi și strălu- 

, ie victorii in construcția socialis
mului, oentru propăș'roa și înflori
rea pi socialiste — Repu
blica Populară Chineză.

Victoriile și realizările abținute de 
mărele popor chinez, roiul activ al 
Chinei populare pe arena mon
dială șduc o mare contribuție la 
accentuarea superiorității socialis
mului în lume, la lupta împo
triva imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului. pen
tru triumful păcii și colabo
rării între popoare. Un eveniment de 
cea mai mare însemnătate pentru 
înfăptuirea rolului activ al Chinei 
populare pe arena internațională l-a 
constituit restabilirea drepturilor le
gitime ale Republicii Populare Chi
neze la O.N.U.

Republica Populară Chineză își a- 
.a la eforturile pen- 
jexisteinței pașnice in- 
rînduiiri sociale dife

rite. pe baz. deplinei egalități în 
drepturi. . inciplilor independen
ți și suvei a îltății naționale, nea
mestecului i i treburile interne și a- 
vantajului r iciproc. promovind in a- 

t contactelor și tra
il sul normalizării rela- 
Cbi ■ . populară și nu

de est< urmărit si salutat 
ieri: ■’ 1 i-.facție de opinia pu-

uiică .e țara noastră, ca și din nu- 
te state ale lumii, aceas- 

r ores lunzind Intereselor normali- 
f relațiilor interstatale, impera
tivelor generale ale păcii și secu- 
riiâtii ■ ■ iti< nale.

- i referit apoi pe 
larg la atmosfera de puternic entu
ziasm și avlnt creator în care între
gul popor român a sărbătorit cea 
de-a XXX-a aniversare a eliberării 
patriei de sub dominația fascistă, la 
transformările uriașe petrecute în 
viata tării noastre. la strălucitele 
victorii obținute, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, in edi
ficarea societății socialiste multila
teral dezvoltate.

Strins uniți in jurul partidului, al 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — a arătat vor
bitorul — clasa muncitoare, țără- 

mea, intelectualitatea, toți oamenii 
\ncii din Republica Socialistă 
flânia, indiferent de naționalitate, 
țifesc cu elan și pasiune revolu- 
de£ă Pentru continua înflorire și 
din tare a patriei, bucurindu-se 

de roadele muncii lor.
«1 Pa“ind ca Congresul al XI-lea 

\lului va marca un moment

Adunarea festivă din Capitală
prietenie româno-chineză. Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, general-colonel Va- 
sile Ionel, adjunct al ministrului 
apărării naționale, Ion Stoian. - ad
junct al ministrului comerțului ex
terior si cooperării economice inter
naționale. Ion Dodu Bălan, vicepre
ședinte al Consiliului Culturii și E- 
ducatiei Socialiste. Stefan Pavel, se
cretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R., Pantelimon Găvănescu, se
cretar al C.C. al U.T.C.. Nicolae 
Stanciu, vicepreședinte al Consiliu

nou pe calea înfăptuirii politicii de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, tovarășul Chivu 
Stoica a reliefat entuziasmul cu care 
toți oamenii muncii au primit pro
iectele documentelor Congresului, 
expresie a voinței întregului partid 
și a poporului nostru de a ridica 
România socialistă pe noi trepte de 
civilizație și progres.

In politica sa externă — a conti
nuat vorbitorul — țara noastră mi
litează cu hotărîre pentru afirmarea 
tot mai puternică în lumea con
temporană a voinței popoarelor 
de a trăi libere si suverane, 
de a se dezvolta Independent 
Si de a promova raporturi ba
zate pe respectarea principiilor 
egalității în drepturi, neamestecului 
in treburile interne și respectului 
reciproc. România desfășoară o acti
vitate neabătută pentru abolirea ve
chilor raporturi de inegalitate, do
minație și dictat, a politicii imperia
liste, colonialiste și neocolonialiste.

Republica Socialistă România situ
ează in mod constant în centrul po
liticii sale externe dezvoltarea prie
teniei și a relațiilor, de strînsă co
laborare, pe plan politic, economic, 
tehnico-științific și cultural, cu toate 
țările socialiste, pe baza principiilor 
marxism-leninismului și internațio
nalismului socialist, ale încrederii, 
stimei, respectului reciproc și întraju
torării tovărășești in făurirea noii 
orinduiri sociale.

Promovăm, în același timp, o po
litică de extindere a relațiilor cu sta
tele care urmează calea dezvoltării 
independente, sprijinim eforturile a- 
cestora de a valorifica in interesul 
propriu resursele naționale, contri
buind astfel la statornicirea unor re
lații internaționale democratice. Po
porul român sprijină activ mișcările 
de eliberare națională, militează cu 
hotărîre pentru lichidarea ultimelor 
vestigii ale colonialismului, a orică
ror politici imperialiste de dominație 
și asuprire.

România desfășoară, de asemenea, 
o politică de extindere a relațiilor 
cu celelalte state, fără deosebire de 
orlnduire socială.

Politica externă promovată de 
Partidul Comunist Român și de Re
publica Socialistă România . cores
punde intereselor naționale ale po
porului român și se află in deplină 
armonie cu interesele generale ale 
socialismului, progresului și păcii, 
ale înțelegerii și cooperării intre 
toate popoarele lumii.

In acest context, vorbitorul a spus: 
Partidul Comunist Român, Guvernul’ 
României socialiste și Întregul nos
tru popor acordă o înaltă prețuire 
relațiilor strinse, tradiționale, de 
prietenie frățească, solidaritate mi
litantă și colaborare multilaterală cu 
Partidul Comunist Chinez, cu Gu
vernul Republicii Populare Chineze 
si marele popor chinez, relații care 
se dezvoltă pe baza principială a 
respectării independenței, suveranită
ții naționale, neamestecului în trebu
rile interne, avantajului reciproc, 
întrajutorării tovărășești, în concor
danță cu principiile markism-leni- 
nismului și internaționalismului so
cialist, în spiritul stimei ș; increderii 
reciproce.

Un moment istoric în evoluția rela
țiilor româno-chineze l-a constituit’ 
vizita oficială de prietenie în Repu
blica Populară Chineză a delegației 
de partid și guvernamentale româ
ne conduse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. întrevederea avută cu 
tovarășul Mao Tzedun, convorbirii^ 
purtate cu tovarășul Ciu En-lai și cu 
alți membri ai conducerii de partid 
și de stat a R. P. Chineze, rezulta
tele rodnice ale acestor întilniri des
fășurate în spiritul solidarității mili
tante intre cele două partide, țări și 
popoare s-au înscris ca o pagină stră
lucită in analele relațiilor româno- 
chineze, pe linia întăririi continue a 
prieteniei și colaborării reciproce pe 
multiple planuri și, totodată, ca un 
aport de seamă la cauza întăririi po
zițiilor socialismului, a coeziunii for
țelor antiimperialiste, a apărării păcii 
în lume.

în măreața operă de construire a 
socialismului, țările si popoarele 
noastre își acordă reciproc un spri
jin multilateral. Se extind schim
burile comerciale, se intensifică co
laborarea in domeniile politic, eco
nomic. tehnico-științific, cultural, se 
amplifică schimburile de vizite și de 
experiență in cele mai diverse do
menii ale construcției socialiste.

Ne bucură, a spus vorbitorul, dez
voltarea continuă a relațiilor dintre 
partidele, țările și popoarele noastre 
și ne exprimăm convingerea noastră 
fermă ’că ele se vor dezvolta și în
tări și in viitor în interesul popoa
relor și țărilor noastre, al luptei co
mune împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialismului, 
al cauzei socialismului, progresului 
și păcii în lume.

De ziua măreței sărbători jubi
liare a Republicii Populare Chineze, 
adresăm comuniștilor și poporului 
frate chinez un cald mesaj de prie
tenie frățească. însoțit de cele mai 
cordiale felicitări pentru remarcabi
lele realizări de pină acum in con
struirea vieții noi și le urăm din 
toată inima no) și tot mai mari suc
cese in activitatea dedicată înflo
ririi continue a Chinei socialiste, 
prosperitate si fericire.

T E L E G

Cu prilejul celei de-a 25-a aniver
sări a proclamării Republicii Popu
lare Chineze, Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinătatea 
fi Asociația de prietenie româno- 

lui popular al municipiului Bucu
rești. In prezidiu a luat loc, de ase
menea, Li Tin-ciuian, ambasadorul 
Republicii Populare Chineze 111 
București.

La adunare au participat repre
zentanți ai unor instituții centrale și 
organizații obștești, ai vieții știin
țifice și culturale, oameni ai muncii 
din întreprinderi și instituții bucu- 
rcștene.

Au fost prezenți membri ai Am
basadei R.P. Chineze la București, 
precum și membri ai unor delegații

Cu o lună în urmă, a spus 
vorbitorul, noi am sărbătorit ală
turi de poporul frate român ziua 
glorioasă a celei de-a XXX-a ani-* 
versări a eliberării României, iar 
acum poporul frate român este ală
turi de noi și sărbătorim împreună 
cea de-a 25-a aniversare a procla
mării Republicii Populare Chineze ; 
aceasta demonstrează prietenia revo
luționară și unitatea .fnilitantă ce 
există intre popoarele țărilor noas
tre. Permiteți-mi, tovarăși, să vă . 
adresez dumneavoastră și prin dum
neavoastră întregului popor frate 
român un salut călduros și să ex
prim Comitetului municipal Bucu
rești al Partidului Comunist Român, 
Consiliului popular al municipiului 
București și Asociației de prietenie 
româno-chineză mulțumirile noastre 
cordiale.

Pdporul chinez, sub conducerea 
Partidului Comunist Chinez, in frunte 
cu tovarășul Mao Tzedun, după o 
îndelungată și grea luptă revoluțio
nară înarmată, a răsturnat in cele 
din urmă — in 1949 — cei trei munți 
masivi care îl apăsau — imperialis
mul, feudalismul și capitalismul bi
rocrat — a eliberat întreaga Chină 
și a întemeiat Republica Populară 
Chineză, in care poporul este stăpinul 
țării. După eliberare, poporul chinez, 
sub conducerea președintelui Mao și 
a Partidului Comunist Chinez, per- 
severînd in continuarea revoluției 
sub dictatura proletariatului, a obți
nut neîncetat victorii ■ in măreața 
cauză a revoluției și construcției so
cialiste. în urma luptei și a efortu
rilor depuse în cei 25 de ani. po
porul chinez a transformat vechea 
Chină, săracă și înapoiată, semifeu
dală și semicolonială, într-o Chină 
nouă, socialistă, infloritoare și pros
peră.

In continuare, referindu-se la fap
tul că, in prezent, în China se dez
voltă in profunzime mișcarea de 
criticare a lui Lin Biao și a lui 
Confucius, mișcare in cadrul căreia 
masele largi populare învață și stu
diază cu conștiinciozitate marxism- 
leninismul, gindirea președintelui 
Mao Tzedun, vorbitorul a relevat că 
această mișcare are o mare semni
ficație actuală și o profundă însem
nătate istorică pentru consolidarea 
și dezvoltarea cuceririlor dobindite 
in Marea revoluție culturală prole
tară, pentru întărirea dictaturii pro
letariatului și preîntimpinarea res
taurării ' capitalismului în China. 
Poporul chinez este ferm hotă
rit ca, urmind învățăturile pre
ședintelui Mao, să traducă in via
ță linia politică de independen
ță, de bizuire pe propriile forțe, de 
luptă tenace, de construire a țării cu 
hărnicie și economii ; să desfășoare 
revoluția pentru a promova produc
ția, munca și pregătirea împotriva 
războiului, să desfășoare cu toate 
eforturile mișcarea de masă, de a se 
învăța de la Dacin in industrie și de 
a se învăța de la Daciai în agricul
tură. și să militeze cu toată forța 
pentru îndeplinirea sarcinilor de lup
tă trasate de cel de-al X-lea Congres 
al partidului nostru pentru realizarea 
și depășirea celui de-al 4-lea plan 

’ cincinal.
Poporul român — a spus apoi am

basadorul R. P. Chineze — este un 
popor harnic și curajos, cu o glori
oasă tradiție revoluționară. El a dus 
o luptă eroică îndelungată pentru in
dependența și eliberarea patriei sale. 
Constatăm cu bucurie că sub condu
cerea Partidului Comunist Român, 
In frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, poporul dv., plin de 
avint și îndrăzneală, depune toate 
eforturile pentru îndeplinirea ina- 
ints de termen a planului cincinal 
și intimpină cu noi și . remarcabile 
realizări cel de-al XI-lea Congres 
ai Partidului Comunist Român. Po
porul chinez se bucură in mod deo
sebit pentru realizările mari obți
nute de dumneavoastră și pe care 
le consideră ca ale lui proprii, vă 
urează succese noi și mai mari in 
viitor în construcția socialistă.

România a suferit timp de multe 
secole de pe urma dominației străi
ne. De aceea, poporul român pre
țuiește foarte mult și iubește cu 
ardoare independența și eliberarea 
obținute. Partidul Comunist Român 
și guvernul român se pronunță pen
tru o deplină egalitate intra 4ări, 
indiferent de mărimea lor, pentru 
dreptul tuturor țârilor, mari sau 
mici, de a participa la rezolvarea 
problemelor internaționale ; se opu
ne oricărei forme de asuprire na
țională și de amenințare cu forța, 
se pronunță cu hotărîre împotriva 
imperialismului, colonialismului și 
hegemonismului, împotriva politi- ■ 
cii de dictat și de forță. Toate aceste 
poziții pe care le susțineți dumnea
voastră s-au bucurat de simpatie și 
sprijin larg pe plan internațional. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus 
pe bună dreptate că „atunci cind 
un popor este hotărit să-și apere 
independența și libertatea, nu există 
forțe in lume în stare să-l îngenun
cheze, să-l supună". Aceste cuvinte 
au exprimat voința fermă și încre
derea în victorie a poporului român 
în apărarea independenței naționale 
și a suveranității de stat. Poporul 
chinez exprimă marea sa admirație 
față de acest spirit revoluționar al 
poporului român și sprijină cu toată 
fermitatea .lupta dumneavoastră 
dreaptă.

Vorbitorul s-a referit apoi la si

ft A M Ă

chineză au trimis un mesaj de feli
citare Asociației de prietenie a po
porului chinez cu străinătatea și A- 
sociației ds prietenie China — 
România. 

din. R.P. Chineză aflațî in vizită in 
țara noastră.

S-au intonat imnurile de stat ale 
Republicii Populare Chineze și Re
publicii Socialiste România.

Despre semnificația celei de-a 25-a 
aniversări a proclamării R.P. Chineze 
au vorbit tovarășul Chivu Stoica și 
ambasadorul R. P. Chineze la Bucu
rești, Li Tin-ciuan.

După adunarea festivă, ansamblul 
„Doina" a prezentat un reușit pro
gram artistic.

(AgerpresJ

mod sigur popoarelor

Îndelungatei lupte revo- 
intre partidele, țările și 
Chinei si României s-a 
o prietenie profundă.

tuatia internațională actuală, subli
niind că în lume iau un avint viguros 
luota împotriva imperialismului și 
mișcarea de eliberare națională, lupta 
pentru independentă si pace. Nume
roasele țări din lumea a treia, a spus 
el. se unesc ne scară tot mai largă, 
jucind un rol tot mai mare in tre
burile internaționale. Cu toate că 
drumul de luptă va fi întortocheat 
si se vor mai ivi greutăți, dacă po
poarele revoluționare din întreaga 
lume îsi vor întări unitatea si vor 
persevera în luptă, victoria finală va 
aparține în 
lumii.

In cursul 
lutionare. 
popoarele 
statornicit _ ______
China si România sint țări socialiste 
în curs, de dezvoltare. Nutrim Întot
deauna sentimente reciproce de sim
patie. ne sprijinim si ne învățăm 
reciproc. Relațiile noastre de priete
nie sint întemeiate pe marxism-le- 
ninism si internaționalism proletar. 
Constatăm cu bucurie că, in urma 
vizitei în țara noastră, în anul 1971, 
a delegației de partid si guverna
mentale conduse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. relațiile noastre de 
prietenie in domeniile politic, econo
mic, cultural și altele au cunoscut o 
nouă dezvoltare. în august a.c., de
legația chineză de partid și gu
vernamentală condusă de tovarășul 
Li Sien-nien, răspunzind invitației 
României, a participat la festivitățile 
prilejuite de cea de-a XXX-a ani
versare a eliberării României și a 
avut convorbiri, într-o atmosferă cal
dă și prietenească, cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid și de stat 
a României, fapt care a adus o nouă 
contribuție la dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două partide și țări ale 
noastre. Sintem profund convinși că 
și in viitor prietenia militantă și uni
tatea revoluționară dintre partidele,., 
țările și popoarele noastre se vor 
întări și dezvolta și pe mai departe 
în lupta comună împotriva imperia
lismului, hegemonismului, colonialis
mului, vechi și nou. și pentru con
struirea socialismului.

Un poet chinez, Tao Yuan-min, 
din secolul V, a lăsat scrisă o le
gendă despre o țară în care oamenii 
nu mai cunoșteau exploatarea și 
asuprirea, trăiau în belșug și feri- - 
cire. în mijlocul unei naturi îneîn- 
tătoare. Ca să ajungi pe acest tărim 
trebuia să urci printre munți pră
păstioși, pe firul de argint al unui 
riu cu malurile încărcate de piersici 
înfloriți. Un pescar întors din a. 
ceastă nemai’intilnită țară a fericirii 
a povestit alor săi cale văzute, dar 
nimeni după aceea nu a mai reușit 
să străbată drumul pină la ea. Da 
atunci, „izvorul cu flori de piersic" 
a rămas multe veacuri pentru po
porul împilat doar ca o utopie, o 
lume a idealurilor...

Dar iată că oamenii Chinei popu
lare, prin lupta și' munca lor. au 
transformat vechiul mit in realitate. 
Poporul chinez, eliberat din chingile 
exploatării, condus de Partidul Co
munist pe calea socialismului. îna
intează cu pași siguri spre progres 
și bunăstare.

Străbătînd în lung și în lat marea 
țară prietenă, toate drumurile te 
vor duce spre același nesecat „izvor 
cu flori" ale hărniciei și abnegației 
in muncă. O muncă eliberată de ex
ploatare. în folosul propriu, cu ade
vărat un izvor al fericirii și pros
perității poporului. Unul din aceste 
drumuri pe care l-am parcurs in 
cursul vizitei s-ar putea numi „iti
nerarul oțelului". Este un drum în 
istorie, de la hotarul vechil orin
duiri. căreia i s-a pus capăt la 1 
octombrie 1949, spre orizonturile u- 
nui pătrar de veac socialist. Un 
drum in geografia economică a țării 
și in cea spirituală a oamenilor 
care. înnobilind metalul, se înnobi
lează pe ei înșiși.

Dorul de legendă și poezie al 
chinezului a rămas același. Un oțe- , 
Iar mi-a spus : „Nouă, celor de me
seria mea. care îmblinzim dragon! i 
de foc din cuptoare, ne place să 
arătăm cu mîndrie că. în această 
primăvară socialistă pe care o tră
iește tara întreagă, copacii de fier 
au început să înflorească..."

Această imagine poetică, pe care 
am reintilnit-o apoi într-un cintec 
popular chinezesc foarte cunoscut, 
sugerează în chip plastic puternica 
dezvoltare a industriei siderurgice 
în anii socialismului. Numeroase ce
tăți ale oțelului au apărut pe 
întreg cuprinsul patriei. O imensă 
pădure de furnale, plantată de oa.- 
meni și care urmează să crească in 
anii viitori. Inimile acestei industrii 
pulsează la Anșan, Șanhai. Pekin, 
Uhan ...în 1972. producția de oțel a 
Chinei atinsese 23 milioane tone, 
ceea ce reprezintă o creștere de 
140 de ori fată de nivelul anului eli
berării. Saltul cantitativ a fost în
soțit și de o însemnată creștere ca
litativă. Au fost realizate peste 1 200 
tipuri de oțel, iar gama laminatelor 
din otel a depășit cifra de 20 000 de 
sortimente.

Pe aceste solide temelii de otel 
s-au dezvoltat celelalte ramuri ale 
economiei naționale. China contem
porană produce tractoare, vehicule 
de toate categoriile, utilaje pentru 
industria grea, mașini-unelte. șine 
de cale ferată, aparate de înaltă pre
cizie și atitea altele.

Istoria oțelului are sonorități de 
legendă. De fapt, este o istorie a 
oamenilor oțelului, care au înscris 
fapte remarcabile in „cartea de aur" 
a clasei muncitoare chineze. Mai 
întîi a fost ceea ce munci
torii numesc acum „bătălia pentru

Intr-o atmosferă de puternică în
suflețire.. poporul chinez sărbăto
rește astăzi împlinirea unui sfert 
de veac de cind în imensa piață 
Tien An Min din Pekin a fost 
proclamată Republica Populară 
Chineză și instaurat guvernul, 
central popular. Acest eveniment 
memorabil, marcind o răscruce in 
istoria multimilenară a poporului 
chinez, a încununat în mod stră
lucit lupta sa revoluționară. înde
lungată. grea și plină de sacrificii, 
desfășurată sub conducerea încer
cată a Partidului Comunist Chinez. 
Împotriva dominației imperialiste 
străine și a reacțiunii interne, pen
tru eliberare națională și socială, 
înscrlindu-se pe drumul Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie 
care a deschis o nouă eră in dez
voltarea omenirii, constituirea ma
relui stat socialist chine® este gra
vată in conștiința lumii contempo
rane ca unul din cele mai de sea
mă evenimente ale istoriei seco
lului nostru. Prin cucerirea liber
tății și independenței sale, poporul 
chinez a zdruncinat din temelii po
zițiile imperialismului in Asia și 
în lume, a adus o contribuție de 
cea mai mare însemnătate la 
schimbarea radicală a raportului 
de forțe pe plan mondial in 
favoarea progresului și păcii, a 
exercitat o puternică influentă a- 
supra luptei popoarelor de pretu
tindeni împotriva colonialismului, 
pentru pace, libertate și progres 
social.

Inlăturind vechile rînduielî de 
oprimare, victoria revoluției chi
neze a descătușat inițiativa și e- 
nergia clocotitoare a poporului 
chine®, harnic și talentat, care, cu
prins de un puternic entuziasm, a 
pășit la lichidarea grelei moșteniri 
lăsate de dominația imperialistă, 
la făurirea noului său destin. Li
ber și stăpin pe soarta sa. călăuzit 
de Partidul Comunist Chinez, in 
frunte cu președintele Mao Tzedun, 
poporul chinez a înfăptuit o uriașă 
operă revoluționară, marile victorii 
obținute in industrializarea socia
listă, in dezvoltarea agriculturii, 
înflorirea învățămîntului schimbind 
din temelii înfățișarea țării și asi- 
gurînd creșterea continuă a nive
lului de trai material și spiritual al 
întregului popor.

Recepția oferită de ambasadorul R. P. Chineze
Cu prilejul celei de-a XXV-a ani

versări a proclamării Republicii 
Populare Chineze, ambasadorul a- 
cesitel țări la București, Li. Tin- 
ciuan, a oferit, .luni seară, o recep
ție.

Au luat parte tovarășii Ștefan 
Voitec, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. vicepreșe
dinte al Consiliului de Stat, Manea 
Mănescu, membru al Comitetului 

minereu". Pămîntul Chinei ascunde 
adevărate comori de fier și de căr
bune. hrana pentru gurile flămînde 
ale furnalelor. La amplasarea și 
darea în funcțiune a minelor tre
buiau însă asigurate condiții de ex
ploatare și transport cît mai avan
tajoase.

înainte de eliberare. Pekinul nu 
dispunea de mine de fier proprii. 
Minereul transportat de lia mari dis
tanțe era foarte costisitor. Zona 
Cienan. la vreo 200 km de Pekin, 
lingă bazele Marelui zid chinezesc, 
oferea cele mai avantajoase condiții. 
Și atunci, in 1958, siderurgiștii din 
capitală au trecut 'la fapte. Intr-un 
singur an. ei au deschis aici mina 

Drumul spre „izvorul 
cu flori de piersic"

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE

Un turbogenerator de 125 000 kW, instalat la o centrald electrioâ din Șanhai

de fier de la Tașiho, dînd în ex
ploatare trei linii de preparare a 
minereurilor, cu o capacitate anuală 
de 1 milion de tone. .Construcția in
clude o cale ferată avintată îndrăz
neț peste culmi montane, locuințe 
ridicate pentru muncitori chiar in 
inima munților. După o jumătate de 
veac de existentă. Combinatul side
rurgic din Pekin dispunea de o 
bază minieră proprie. Mai tîrziu, 
mina a fost lărgită : au fost deschi
se alte trei galerii și construite pa
tru noi Linii de preparare a mine
reurilor.

între timp, prin construirea minei 
Șuician. aria minieră Cienan a de
venit una din marile exploatări de 
zăcămint din țară. Cea mai impor
tantă gură de exploatare se afla 
înitr-o zonă muntoasă foarte dificilă. 
Infruntînd viscolele iernii și văpaia 
verii, minerii au dat primele tone

Poporul chinez Intimpină glorio
sul jubileu al republicii sale an
gajat intr-un efort susținut pen
tru înfăptuirea celui de-al patrulea 
plan cincinal, pentru transpunerea 
în viată a hotărârilor Congresului 
al X-lea al P.C. Chinez, ceeia 'ca 
va marca un nou pas important 
pe calea progresului multilateral 
in patria sa.

Animat de profunde sentimente 
internaționaliste, de solidaritate 
față de toate popoarele țărilor so
cialiste care edifică, potrivit con
dițiilor lor concrete, noua orin- 
duire. poporul român urmărește 
cu caldă satisfacție și se bucură din 
inimă de succesele poporului
chinez prieten în opera de fău
rire a socialismului, precum și
de creșterea continuă a presti
giului Republicii Populare Chi
neze pe arena internațională.

Cea de-a 25-a aniversare a pro
clamării R.P. Chineze oferă po
porului român plăcutul prilej de a 
evoca raporturile frățești, de trai
nică prietenie și colaborare româ
no-chineze. întemeiate statornic pa 
principiile marxism-leninismului și 
internaționalismului socialist, pe 
respectarea neabătută a suverani
tății și independenței naționale, 
egalitate în drepturi, neames
tec in treburile interne șt avantaj 
reciproc. Comuniștii, întregul nos
tru popor au satisfacția de a ve
dea că legăturile frățești de cola
borare și întrajutorare dintre Par
tidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Chinez, dintre 
țările și popoarele noastre se 
dezvoltă an de an și își re
afirmă hotărîrea de a acțio
na necontenit în acest scop, in 
spiritul prevederilor proiectului de 
Program, care, situlnd in centrul 
activității internaționale a Româ
niei colaborarea cu toate țările, 
socialiste ca factor de cea mai 
mare însemnătate penit.ru întărirea 
forței și influentei socialismului în 
lume.. sublimară atenția ce va fi 
acordată și în viitor dezvoltării re
lațiilor cu China populară. -

Remarcabile evenimente In cro
nica relațiilor româno-chineze, 
contribuții de cea mai mare în
semnătate la mal buna cunoaștere 
reciprocă, la întărirea prieteniei și 
colaborării bilaterale frățești, la

Executiv al C.C. al P.C.R., prirn- 
ministru dl guvernului, Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ște
fan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., Gheorghe Necula, vicepreșe
dinte al Marii Adunări Naționale, 
Chivu Stoica, președintele Asocia
ției de prietenie româno-chineză Au 
fost prezenți membri ai C.C. al 
P.C.R.. miniștri, adjuncți de șefi de 

de minereu după numai 7 luni . de 
luptă. Cu rocile dislocate s-ar fi 
putut ridica un „al doilea Mare 
zid", înalt de 3 metri și gros de 1 
metru, pe o lungime de 300 km. 
Construcția stației de prelucrare a 
minereurilor, prevăzută cu opt linii 
de producție, pentru care în mod 
normal ar fi fost nevoie de 3—5 ani 
de muncă, s-a terminat zdoar în
tr-un an de zile. Peste 7(/ de fabrici 
și mine din țară au furnizat echipa, 
mentul necesar. Șantierul Cienan 
a rămas ca un exemplu al eroismu
lui și solidarității muncitorești.

La rindui lor. muncitorii de la 
Combinatul siderurgic din Penei au 
mutat din loc... trei dealuri, dislo- 

cind cîteva milioane de tone de 
rocă, pentru a construi astfel o 
mină de fier cu exploatară La su
prafață.

Baza siderurgică din Maanșan 
(districtul Tangtu, provincia An- 
huei), in trecut un cătun cu cîteva 
zeci de case, a devenit azi o cita
delă a oțelului, cu o populație da 
200 000 de locuitori. O rețea de mine 
împînzește zona din apropiere. Mina 
Kușan fusese la un moment dat 
părăsită, Întrucit zăcămîntul de fier 
se află sub o mare primejdioasă de 
nisipuri mișcătoare. în cele din 
urmă, după doi ani de bătălie, 
muncitorii și inginerii au găsit mij
locul să solidifice masa de nisipuri, 
evacuînd întreaga cantitate de apă 
cu ajutorul pompelor.

Pe parcursul vizitei, am aflat și 
citeva secvențe din „epopeea oțelu
lui". La Anșan a fost elaborată. « 

consolidarea forțelor socialismului 
și păcii in lume eu înscris vizita, 
în R.P. Chineză a delegației de 
partid și guvernamentale conduse 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu» 
convorbirile purtate cu tovarășii 
Mao Tzedutl. președintele C.C. al 
P.C. Chinez. Ciu En-lai. premier 
al Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze. și alți conducători de partid 
și de stat chinezi.

în acest spirit, cunosc o con
tinuă amplificare și diversificare 
schimburile comerciale, se intensi
fică an de an colaborarea pe plan 
politic, economic. tehnico-științific. 
La acestea se adaugă schimburile 
de experiență pe cele mai diferite 
planuri, prin vizitele reciproce de 
activiști de partid și de stat, pe 
linia organizațiilor obștești, schim
bul de specialiști din variate do
menii de activitate.

Cu convingerea fermă că nici o 
problemă internațională majoră 
nu poate fi soluționată fără par
ticiparea Chinei socialiste, Româ
nia a salutat cu satisfacție resta
bilirea drepturilor legitime ale
R. P. Chineze la O.N.U. și în alte 
organisme internaționale — obiec
tiv pentru care tara noastră a ac
ționat consecvent — precum șl 
normalizarea, relațiilor cu China 
populară de către un număr tot 
mai mare de țări, văzînd în a- 
ce'stea acte de cea mai mare în
semnătate pe linia însănătoșirii 
climatului internațional, a conso
lidării păcii. Totodată, susținînd 
dreptul inalienabil al R.P. Chine
ze asupra Taivanuluî. România se 
pronunță neabătut pentru recu
noașterea suveranității R.P. Chine
ze asupra acestui teritoriu și re
tragerea bazelor militare ale
S. U.A. din insulă.

Poporul român ta parte din toa
tă inima la bucuria poporului chi
nez și cu ocazia marelui jubileu 
al Republicii Populare Chineze li 
adresează calde felicitări și ii u- 
rează noi și mari victorii in edi
ficarea socialismului, exprimin- 
du-și. totodată, ferma convingere 
că relațiile frățești româno-chine
ze vor cunoaște o continuă dezvol
tare, spre binele ambelor țări șl 
popoare. în interesul unității țări
lor socialiste, al forțelor oare lup
tă Împotriva imperialismului, pen
tru pace și progres în lume.

secție la C.C. al P.C.R.. conducători 
ai unor instituții centrale și organi
zații obștești, generali și ofițeri', re
prezentanți ai vieții cult ural-artis
tice și științifice, ziariști.

Au participat șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
alți membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

veritabilă „cartă a oțelarilor", car* 
oferă lucrătorilor din siderurgie, 
„cheia succeselor" : conducerea ds 
către partid ; legătura și schimbul 
de experiență permanente între con
ducerea uzinei și muncitori ; o Iar. 
gă mișcare pentru promovarea nou
lui ș.a.

Am constatat „pe viu" roadele a- 
plicării unei asemenea strategii ds 
producție în unitățile complexului 
siderurgic din Șanhai, centru cu 
vechi tradiții in acest domeniu. Din 
1893. anul înființării primei oțelării, 
și pină la eliberarea țării, producția 
de oțel a Șanhaiului nu a depășit 
7 000 de tone pe an. Se obțineau 
doar trei tipuri de otel — carbon 
obișnuit și vreo 50 de sortimente de 
laminate. De la eliberare, oțelării 
din Șanhai au mărit producția da 
700 de ori, iar numărul tipurilor da 
otel de 370 de ori. In ultimii ani, 
industria de otel a acestui „oraș al 
marilor dimensiuni" sporește în me
die cu circa 10 la sută. S-a îmbu
nătățit și gama producției. Printre 
noile sortimente intrate în produc
ție de serie in otelăriile din Șanhai 
se numără oteluri inoxidabile, aliaje 
de precizie din oțel, foi și plăci din 
oțel, țevi fără sudură, țevi cu profil 
și tablă din oțel-siliciu. Aceste re
zultate au fost posibile prin moder
nizarea tehnică a unităților exis
tente, prin oonstruirea de uzine noi 
si mai buna organizare a producției. 
Bunăoară, experimentările întreprin
se au dus la introducerea tehnolo
giei de turnare a lingourilor de oțel 
cu ajutorul cupelor fără opritor, 
iar pe baza tehnicii de adîncire a 
jetului de oxigen în cuptoarele Mar
tin s-au creat premise pentru creș
terea continuă a producției. îmbună
tățirea calității șarjelor și reducerea, 
prețului de cost. La oțelăria nr. 2» 
muncitorii au adus peste 100. da 
inovații tehnice vechiului echipa-, 
menit. reușind să meicanizeze toata 
procesele de producție. Drept ur
mare. productivitatea muncii a cres
cut de... 220 de ori !

De altfel, mișcarea de masă pen
tru inovații tehnice se manifestă la, 
scara întregii industrii siderurgice, 
Otelăriile din capitală au concentrat 
spiritul înnoitor al muncitorilor în 
vederea prelungirii duratei de viață 
a convertizoarelor. Acum. flecara 
convețrtizor produce în medie 600 da 
șarje pînă la o nouă schimbare a 
materialului de șamotă, față de 200 
de șarje cite puteau fl realizate In 
trecut. Unele convertizoare au de
pășit recordul de 1 000 de șarje. Pe, 
de altă parte, siderurgiștii din Pe
kin au obținut importante economii 
la Consumul de cocs.

...între fruntașii colectivului oțe- 
lăriei din Dalien, situată în nord- 
estul Chinei, se numără și Cian 
Lien-hun, membru în comitertul de 
partid pe uzină. Fostul muncitor la 
întreținerea furnalelor s-a calificat 
treptat, devenind responsabil pentru 
problemele inovațiilor tehnice din. 
uzină. Multe din inovațiile aplicate 
în ultimii ani au fost realizate sub 
directa lui îndrumare. Vorbind des
pre munca sa. Cian Lien-hun obiș
nuiește să remarce : „Hărnicia și 
dirzenia muncitorilor chinezi sint 
proverbiale. Dar oamenii oțelului 
parcă nu au pereche".

...Se poate spune că oțelul a de
venit astăzi un simbol al muncii și 
tenacității poporului chinez, care 
construiește cu succes tratoteul și 
mărețul edificiu al socialismului.

.Viorel POPESCU,

penit.ru
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EVOLUȚIA EVENIMENTELOR DIN PORTUGALIA

Generalul Francisco da Costa Gomes
- noul președinte al republicii

LISABONA 30 (Agerpres). — 
Junta de salvare națională din Por
tugalia a dat publicității, luni, ur
mătorul comunicat în legătură cu 
demisia generalului Antonio de Spi- 
nola din postul de președinte șl 
asumarea acestei funcții de către 
generalul Costa Gomes : „întrucit 
Excelența Sa generalul Antonio de 
Spinola a renunțat la funcția de 
președinte al republicii. Junta de 
salvare națională, in temeiul art, 5

„Unitatea — condiție esențială a consolidării 
și dezvoltării democrației in Portugalia*1 
— DECLARAȚIA PREMIERULUI VASCO GONCALVES —

LISABONA 30 (Agerpres). — „Uni
tatea poporului si a forțelor armate 
a ieșit consolidată din Încercarea 
prin care a trecut, recent. Portuga
lia" — a declarat primul ministru 
portughez. Vasco Goncalves, intr-un 
mesaj adresat națiunii. El a arătat 
că „tentativa de subversiune", pusă 
la cale de elemente ce încercau să 
profite de ignoranta unei populații 
care a trăit 48 de ani sub un regim 
ce a privat-o de instruire politică, nu 
și-a atins obiectivele. Precizînd că 
guvernul era la curent cu ceea ce se 
pregătea. vorbitorul a evidențiat, 
totodată, intervenția presei si vigi
lența sectoarelor celor mai înaintate 
ale populației, a mișcărilor democra-

★
LISABONA 30 (Agerpres). — Nu

mărul arestărilor efectuate în cursul 
evenimentelor din-ultimele două zile 
se ridică la 76 — precizează un co
municat guvernamental difuzat luni 
la Lisabona. Aceste persoane sînt 
„suspectate de a fî implicate in ac
tivități contrarevoluționare", preci
zează comunicatul, menționind. tot
odată. că o serie de alte persoane 
arestate au fost puse deja in liber
tate. Pe lista celor 76 de arestați fi
gurează mai multi foști miniștri din 
guvernul Caetano si fostul ministru

Aprecierile Partidului
LISABONA 30 (Agerpres). — De

misia generalului Antonio de Spi- 
nola este consecința logică a crizei 
politice din ultimele zile — se a- 
rată într-un comunicat al P.C. Por
tughez, dat publicității luni după-a- 
miază și reluat de agenția France 
Presse. în comunicai se apreciază 
că prezenta generalului Spinola în 
fruntea tării devenise imposibilă, ca 
urmare a eșecului complaț al mani
festației așa-numitei „majorități tă
cute" și al forțelor contrarevoluțio
nare de care erau legate, direct sau 
indirect, unele personalități din ve
chiul regim, din lumea financiară și 
din actualul aparat de stat, precum 
și ca urmare a marii victorii a Miș
cării forțelor armate și a forțelor 
democratice și pppulare. „Partidul 
Comunist consideră demisia genera
lului de Spinola ca un fapt pozitiv,

hanoi Reuniunea cadrelor din agricultură
Cuvîntarea lui Le Duan

HANOI 30 (Agerpres). — în R.D. 
Vietnam a avut loc o reuniune a 
cadrelor din agricultură, la dare au 
participat peste 500 de delegați din 
diverse provincii ale tării, oameni de 
stiintă. tehnicieni, responsabili din 
administrația economică.

în alocuțiunea rostită la încheierea 
dezbaterilor, desfășurate timp de o 
săptămină. Le Duan. prim-secretar 
01 C.C. al Partidului celor ce Mun- 
cesc din Vietnam, a făcut o amplă 
analiză a problemelor populației ru
rale si a caracteristicilor producției 
In această sferă de activitate, cu un 
accent deosebit asupra trăsăturilor 
specifice agriculturii nord-vietname- 
ze.

Pornind de la eforturile neîntre-

IERI S-A DESCHIS IA WASHINGTON REUNIUNEA F.M.I.

Imperativul unei ordini monetare 
internaționale noi, echitabile

La Washington s-a deschis ieri 
sesiunea anuală a Fondului Mo
netar International (F.M.I.) și a 
Băncii Internaționale pentru Re
construcție și Dezvoltare (B.I.R.D.) 
— organisme specializate ale 
O.N.U., reunind 126 de țări mem
bre, printre care și România. Pe 
agenda de lucru a miniștrilor de 
finanțe și a guvernatorilor băncilor 
centrale se află o multitudine de 
probleme deosebit de acute gene
rate de actuala conjunctură econo
mică mondială. De altfel, raportul 
elaborat de specialiștii F.M.I. în 
vederea acestei sesiuni a fost a- 
preciat drept un semnificativ sem
nal de alarmă, care atrage atenția 
asupra faptului că în economia 
mondială se manifestă. în prezent, 
un șir de fenomene negative — in
flație virulentă și larg răsrdndită, 
reducere a ritmului producției, 
dezechilibre pronunțate în balan
țele de plăți ale diferitelor state. 
Potrivit documentului amintit, „a- 
cesta este cel mal complex și mal 
grav set de probleme cu care au 
fost confruntate guvernele națio* 
nale și comunitatea internațională 
in perioada postbelică".

La precedenta reuniune a F.M.I. 
de la Nairobi s-a ajuns la un con
sens asupra necesității elaborării 
principiilor generale ale unui acord 
cu privire la reforma sistemului 
monetar internațional. Prevederile 
acestui proiect — care ar urma să 
intre In vigoare de la 1 ianuarie 
1975 — vor sta in centrul dezbate
rilor actualei sesiuni.

De fapt, crearea unei noi ordini 
monetare preocupă de mai multă 

k______ ___ ________  

din noua Lege constituțională, l-a 
ales, pentru această funcție, pe ge
neralul Francisco da Costa Gomes, 
care și-a asumat imediat atribuțiile 
6ale în fata juntei. în conformitate 
cu art. 7 din aceeași lege, el l-a 
confirmat in funcția de prim-mi- 
nistru pe generalul de brigadă Vasco 
dos Santos Goncalves. Președintele 
republicii va adresa, la 30 septem
brie, un mesaj către națiune".

tice sl partidelor politice, care au dat 
un ajutor deosebit de mare. Întă
rind. astfel, unitatea — „condiția 
esențială a consolidării si dezvoltării 
democrației în Portugalia".

Premierul Goncalves a menționat 
că tinerea manifestației ..majorității 
tăcute" a putut fi împiedicată fără 
să se recurgă la violentă.

Subliniind că revoluția înfăptuită 
in Portugalia a început să-si arate 
roadele, vorbitorul a arătat că tocmai 
intr-un asemenea moment reactiunea 
a încercat să le distrugă. Dar — a 
6pus el — forțele populare si Miș
carea forțelor armate sînt vigilente 
si hotărite să-și îndeplinească programul".

★

al afacerilor externe in regimul lui 
Salazar, precum si militari legați de 
regimurile anterioare.

★
LISABONA 30 (Agerpres). — în

tr-un comunicat dat publicității la 
Lisabona de Mișcarea forțelor arma
te portugheze se arată că trei mem
bri ai juntei de salvare națională 
și-au încetat funcțiile de membri ai 
acesteia, pînă la numirea unor noi 
membri junta fiind constituită din 
generalul Francisco da Costa Gomes, 
viceamiralul Pinheiro de Azevedo și 
viceamiralul Rosa Coutinho".

Comunist Portughez
care clarifică situația politică șl 
creează condiții pentru progresul 
procesului de democratizare și de 
decolonizare".

Partidul Comunist face apel la 
vigilenta forțelor democratice, apre
ciind că „fascismul și reacțiunca au 
fost infrînte, dar nu răpuse". în do
cument se cere adoptarea de către 
guvernul provizoriu a unor măsuri 
urgente „în scopul instituirii unui 
regim de libertate și al respectării 
ordinii democratice, stimulării eco
nomiei. rezolvării problemelor socia
le și continuării decolonizării". în 
încheierea documentului este reafir
mată necesitatea menținerii unității 
intre masele populare și Mișcarea 
forțelor armate, apreciindu-se că 
ultimele evenimente „deschid posi
bilitatea unor alegeri libere".

rupte ale populației tării — a spus 
primul-secretar Le Duan — este lan
sat. în prezent, un apel de masă, 
vizind să ducă la restabilirea si dez
voltarea economiei, la intensificarea 
ritmului productiv în agricultură, la 
consolidarea și perfectionarea noilor 
raporturi de producție instaurate in 
R. D. Vietnam. El a menționat că 
baza materială si tehnică a agricul
turii nord-vietnameze este încă re- 
strînsă si de aceea trebuie să se 
pornească de la capacitățile revolu
ționare ale clasei muncitoare si ță
rănimii. aliind strîns agricultura și 
industria pentru dezvoltarea progre
sivă a agriculturii si formarea unei 
baze trainice pentru dezvoltarea ul
terioară a ramurilor industriale.

vreme comunitatea internațională. 
Dezbaterile pe această temă pur
tate pînă acum nu au dus la găsi
rea unor soluții unanim acceptabi
le : negocierile au ajuns nu o dată 
In impas, din cauza unui șir de 
contradicții generate îndeosebi de 
politica financiar-valutară adoptată 
de marile puteri economice ale lu
mii capitaliste. După cum se știe. 
In virtutea sistemului monetar in
staurat prin acordurile de la Bret- 
ton Woods din 1944 (așa-numitul 
„etalon aur-devize"). unele mone
de — și in special dolarul ameri
can — se bucurau de o poziție pri
vilegiată, ceea ce a constituit un 
suport financiar favorizînd politica 
de dominație în viața economică 
internațională. In anacronismele a- 
cestui sistem se află imul din prin
cipalele izvoare ale crizelor ce 
zdruncină de mai multi ani ordinea 
valutară, ale răbufnirilor periodice 
ale „seismelor monetare", actualei 
inflații galopante din lumea occi
dentală. încercările de a se găsi 
soluții acestei maladii cronice s-au 
dovedit ineficiente, situația creată 
renercutîndu-se negativ asupra vie
ții economice internaționale.

Firește, o asemenea situație nu 
se putea prelungi la nesfîrșit, pro
fundele mutații și transformări in
tervenite pe arena internațională 
impunînd cu necesitate schimbări 
radicale. Asemenea mutații au in
tervenit chiar și în raporturile din
tre statele capitaliste — așa cum 
o arată creșterea relativă a puterii 
economice a țărilor vest-europene 
și a Japoniei fată de cea a Statelor 
Unite. Pe de altă parte, țările so-

SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE
A O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). 
Trimisul special Agerpres, Victor 
Martalogu, transmite : în continuarea 
dezbaterilor politice din cadrul A- 
dunării Generale a O.N.U., a luat 
cuvîntul ministrul de externe al In
diei, Sardar Swaran Singh. El a con
damnat politica de oprimare a majo
rității populației de către guvernul 
R.S.A. După ce Swaran Singh a a- 
preciat pozitiv schimbările interveni
te în Portugalia, salutînd indepen
denta si admiterea în O.N.U. a Re
publicii Guineea-Bissau. a relevat că 
aoordul de la Simla, din 1972. oferă 
o bază comună pentru ca India și 
Pakistanul să revină la pace și 
cooperare, tar acordul recent de la 
Islamabad contribuie Ia îmbunătăți
rea relațiilor reciproce.

Ministrul de externe al Republicii 
Dominicane, Victor Gomez Berges, a 
afirmat că Organizația Statelor A- 
mericane s-a angajat într-un studiu 
profund pentru adoptarea unor re
forme serioase ale organizației. Mi
nistrul dominican a relevat că în
treaga Americă Latină a sprijinit și 
sprijină Republica Panama în cererea 
de revizuire a tratatului privind Ca
nalul Panama.

Ministrul apărării si afacerilor ex
terne al Pakistanului. Aziz Ahmed, 
făcînd o trecere în revistă a princi
palelor evenimente intervenite în 
lume în ultima vreme, a apreciat că 
rezoluția aprobată de Conferința 
islamică, care cere tuturor statelor 
nucleare să ofere asigurări solemne 
asupra neutilizării armelor lor împo
triva statelor nenucleare, reprezintă 
o însemnată inițiativă. El a reco
mandat stabilirea de zone denudea- 
rizate în Asia de Sud. Africa. Ame
rica Latină și Orientul Apropiat. 
Subliniind importanta normalizării 
relațiilor dintre statele din zona con
tinentală în care se află si tara sa, 
el a relevat că premisele esențiale ale 
acestei păci stabile sint reprezentate 
de angajamentul ferm de respectare 
a principiilor coexistentei pașnice.

în cuvîntul său, reprezentantul sta
tului Mauritius, Abdul Razak Moha
med, s-a pronunțat nu numai pentru 
încetarea cursei înarmărilor, ci și 
pentru distrugerea tuturor arsenale
lor nucleare existente și pentru în
cheierea unui tratat care să interzică 
toate experiențele cu arme nucleare.

Ministrul de externe si al cooperă
rii din Gabon, Paul Okumba d’Ok- 
watsegue, a relevat că tara sa se 
pronunță pentru o reformă a actua
lului sistem economic mondial.

★
Consiliul Națiunilor Unite pentru 

Namibia — din care România face

Ambasadorul României In 
Gambia și-a prezentat 
scrisorile de acreditare
BANJUL 30 (Agerpres). — La 28 

septembrie a avut loc la Banjul ce
remonia prezentării scrisorilor de a- 
creditare de către ambasadorul Re
publicii Socialiste România, Ion 
Moangă, președintelui Republicii 
Gambia, Dawda Jawara.

în cadrul discuției prietenești care 
a urmat acestei ceremonii, ambasa
dorul român a transmis șefului sta
tului gambian, din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste Romania, salutări 
cordiale și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, pre
cum și urări de prosperitate și pro
gres poporului prieten din Gambia.

Președintele Dawda Jawara a 
transmis, la rândul său, președintelui 
Nicolae Ceaușescu, mulțumirile sale 
sincere pentru mesajul prietenesc 
adresat, transmițîndu-i cele mai bune 
urări de sănătate și fericire perso
nală, de noi succese în prodigioasa 
sa activitate, iar poporului român 
prieten realizări tot mai mari în o- 
pera de construcție a unei vieți noi 
și fericite. Președintele gambian și-a 
exprimat, totodată, dorința ca rela
țiile de colaborare dintre cele două 
țări și popoare să se dezvolte în con
tinuare.

claliste — care au cunoscut o dez
voltare considerabilă a potențialu
lui lor economic — ocupă o pon
dere tot 'mai importantă în pro
ducția mondială și un loc tot mai 
important în diviziunea internațio
nală a muncii, fiind interesate în 
existenta unor condiții de stabili
tate monetară care să favorizeze 
dezvoltarea schimburilor și coope
rării economice. Problema prezintă 
o acuitate deosebită pentru nume
roasele state care au pășit recent 
pe calea dezvoltării independente, 
pentru toate țările care luptă pen
tru lichidarea subdezvoltării.

în aceste condiții s-a impus ca 
o necesitate de neooolit căutarea 
bazelor unui nou sistem monetar, 
capabil să servească interesului tu
turor țărilor participante la cir
cuitul economic mondial. Aceas
tă sarcină corespunde. în genere, 
cerințelor creării unei noi ordini 
economice internaționale, bazată 
pe relații de deplină egalitate in 
drepturi și avantajul reciproc. O 
asemenea ordine presupune schim
buri echivalente între țări, un e- 
chilibru între prețul materiilor 
prime și cel al produselor indus
triale. un sistem monetar echita
bil. măsuri care să favorizeze ac
celerarea dezvoltării țărilor răma
se în urmă,, lichidarea decalajelor 
existente și dezvoltarea unei coo
perări fructuoase intre toate țările 
Este un deziderat major, pe care 
întreaga evoluție internațională îl 
impune cu tot' mai multă acuitate 
la ordinea zilei.

Gh. CERCELESCU
 J 

parte ca membră a Biroului Consi
liului — a aprobat un plan pentru 
crearea unui Institut pentru Namibia, 
al cărui obiectiv este de a asigura 
accesul tinerilor namibieni la edu
cație, pregătindu-i pentru adminis
trarea unei Namibii libere.

★
Biroul de coordonare al grupului 

țărilor nealiniate membre ale O.N.U.. 
reunit la sediul Națiunilor Unite din 
New York, a hotărit ca miniștrii de 
externe ai acestor state să se întîl- 
nească la Lima. în perioada 5—20 
august 1975. în capitala peruană, mi
niștrii de externe vor examina ordi
nea de zi a viitoarei conferințe a 
statelor nealiniate, prevăzută să se 
desfășoare în Republica Sri Lanka.

Biroul de coordonare a discutat, de 
asemenea. în legătură cu inițiativele 
pe care urmează să Ie ia în cadrul 
actualei sesiuni a Adunării Generale 
în. probleme ca dezarmarea, situația 
din Cipru si din Orientul Mijlociu, 
problema palestineană, precum și în 
legătură cu alte chestiuni Înscrise pe 
ordinea de zL

ÎNTREVEDERI
ALE MINISTRULUI 

AFACERILOR EXTERNE 
AL ROMÂNIEI

Ministrul afacerilor externe al 
României. George Macovescu. șeful 
delegației tării noastre la Sesiunea 
Adunării generale a O.N.U.. s-a în- 
tîlnit. luni, cu vicepremierul si mi
nistrul afacerilor externe al Siriei, 
Abdel Halim Khaddam. cu ministrul 
de externe al Mauritaniei. Hamdi 
Ould Mouknass, și cu ministrul aface
rilor externe al Iordaniei. Zeid Al 
Rifai. Cu prilejul acestor întîlnirî au 
fost abordate probleme privind rela
țiile bilaterale, precum si probleme 
aflate la ordinea zilei a actualei se
siuni a Adunării generale a O.N.U.

agențiile de presă transmit:
Convorbiri coreeono-si- 

riOHOa capiLa'a R.P.D. Coreene- 
au avut loc convorbiri între dele
gația de partid și guvernamentală a 
Republicii Arabe Siriene, condusă 
de Hafez El Assad, secretar general 
al Partidului Baas Arab Socialist și 
președinte al tării, și delegația de 
partid și guvernamentală a R.P.D. 
Coreene, condusă de Kim Ir Sen, 
secretar general al C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea și președinte 
al statului. Cu ocazia vizitei, la Phe- 
hian a avut loc un banchet, in 
cursul căruia au toastat Kim Ir Sen 
ti Hafez El Assad.

Vizita senatorilor ameri** 
câni în Cuba. Senatorii americani 
Jacob Javits și Claiborne Pell, mem
bri ai Comisiei senatoriale pentru re
lații externe, și-au încheiat vizita in 
Republica Cuba. Ei au fost primiți de 
primul ministru al guvernului revo
luționar al Republicii Cuba, Fidel 
Castro Ruz, precum și de președin
tele Cubei, Osvaldo Dorticos Torra- 
do. în cadrul convorbirilor au fost 
discutate probleme privind relațiile 
dintre cele două țări. Cu prilejul unei 
conferințe de presă organizate înain
te de plecarea din Havana, cei doi 
senatori au menționat că „sînt opti
miști în legătură cu posibilitățile unei 
normalizări a relațiilor americano- 
cubaneze".

Manifestație la Limassol. 
Zeci de mii de persoane au partici
pat, duminică seara, în orașul cipriot 
Limassol, la o manifestație de am
ploare în sprijinul reîntoarcerii in 
țară a președintelui Makarios.

0 nouă formațiune poli
tică a luat ființă în Franța —

•< „Partidul radical socialist și reforma
tor". Printre liderii acesteia se nu
mără Michel Durafour, ministrul 
francez al muncii. Andrei Rossi, pur
tătorul de cuvînt guvernamental, 
Franțoise Giroud, secretar de stat

ARGENTINA

CONGRESUl PARTUNJUH 
JUSTITIALISTI

în capițala Argentinei s-au. desfă
șurat lucrările congresului Partidului 
Justițialist, care a desemnat pe noii 
conducători ai organizației politice 
guvernamentale și a adoptat o de
clarație politică, reafirmînd ideile 
programatice în strinsă legătură cu 
sarcinile și obiectivele momentului 
actual.

După ce a adus un omagiu memo
riei fostului conducător suprem al 
Mișcării Justițialiste, generalul Juan 
Domingo Peron, congresul a hotărit 
să încredințeze șefului de stat. Maria 
Estela Martinez de Peron. funcția 
de președinte al Consiliului Național 
al Partidului Justițialist. Funcția de 
prim vicepreședinte a fost atribuită 
luj Râul Lastiri, cunoscut om poli
tic, care este și președinte al Came
rei Deputatilor.

Declarația politică reafirmă hotărî- 
rea de a continua cu consecvență 
realizarea programului de recon
strucție și eliberare națională, în
făptuirea obiectivelor de justiție so
cială, pentru întărirea suveranității 
politice și independenței economice. 
Documentul subliniază importan
ta lărgirii înțelegerii prin, dialog cu 
celelalte forțe politice și afirmă 
hotărîrea de a continua eforturile în 
această direcție, punind interesele 
fundamentale ale națiunii deasupra 
unor disensiuni de moment.

E. POP
Buenos Aires

VARȘOVIA

Intîlnire intre conducătorii unor centrale sindicale
VARȘOVIA 30 (Agerpres). — în 

zilele de 28—29 septembrie, a avut 
• loc la Varșovia o întilnire intre con
ducătorii unor centrale sindicale 
membre ale F.S.M. La intîlnire au 
luat parte: M. Mișev, președintele 
C.C.S. din R.P. Bulgaria, K. Hoff
mann, președintele Consiliului Cen
tral al Mișcării Sindicale Revoluțio
nare din Cehoslovacia, H. Krasucki, 
secretar al ’ C.G.T. — Franța, 
H. Warnke, președintele Federației 
Sindicatelor Libere Germane. L. La
ma, secretar general al C.G.I.L. — 
Italia, W. Kruczek, președintele 
C.C.S. din R. P. Polonă, M. Dalea, 
președintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., S. Gaspar, secretar gene
ral al C.C.S. din R.P. Ungară, A. N. 
Șelepin, președintele C.C.S. din 
U.R.S.S. A luat parte, de asemenea, 
Pierre Gensous, secretar general al 
F.S.M.

In cadrul lntîlnirli au fost abor
date probleme referitoare la mișca
rea sindicală europeană și la cola-

GRECIA ACORD PRIVIND UNITATEA 
DE ACȚIUNE A FORȚELOR DE STlNGA

ATENA (Corespondentă de la 
I, Badea). — Un comunicat comun, 
semnat de Ilias Iliou, președintele 
E.D.A., și Harilaos Florakis, prim- 
secretar al C.C. al P.C.G., face cu
noscut că delegațiile celor două par
tide au hotărit „să-și coofdoneze ac
tivitatea pentru democratizarea vie
ții naționale, pentru ca Grecia să 
intre pe calea adevăratei democra
ții". Intervenită în preajma alegeri
lor parlamentare ce se vor desfășura 
în noiembrie înțelegerea dintre cele 
două partide este apreciată ca o 
acțiune importantă De calea înfăp
tuirii unității forțelor de stînga, de
mocratice și progresiste din Grecia.

Obiectivul principal — se arată In 
comunicat — este unirea lntr-un e- 
fort comun a tuturor forțelor și ten
dințelor stîngii, a tuturor oamenilor 
progresiști care năzuiesc spre instau
rarea unui regim democratic adevă- 

pentru problemele condiției femeii, 
cărora li s-a alăturat Jean-Jacques 
Servan-Schreiber, președintele Parti
dului radical.

Președintele Koruturk 
însărcinat pe fostul premier al Tur
ciei Suleiman Demirel, liderul Par
tidului Dreptății, să formeze un nou 
guvern. El s-a pronunțat împotriva 
organizării de alegeri anticipate sub 
motivul că alegerile nu trebuie să 
servească drept soluție pentru fieca
re criză guvernamentală.

Guvernul de la Atena * 
interzis Ieșirea din Grecia a 33 de 
persoane implicate în lovitura de 
stat din 1967 și vinovate de inciden
tele sîngeroase de la Institutul poli
tehnic din Atena, petrecute în noiem
brie anul trecut — anunță presa 
greacă. între cele 33 de persoane fi
gurează și fostul președinte al Gre
ciei, Ghiorghios Papadopoulos, și 
generalul Demetrios Ioannides.

Lucrările congresului 
Partidului liber democrat 
au început luni, la Hamburg. Acest 
partid face parte, alături de P.S.D., 
din coaliția guvernamentală din 
R.F.G. Cei 400 de delegați urmează 
să aleagă noua conducere a parti
dului și să definească principalele 
coordonate ale strategiei viitoare a 
partidului.

ANGLIA

Dificultățile economice - tema
centrală a campaniei electorale

Anglia trăiește din 
plin în aceste zile am
bianta „febrei elec
torale", campania în 
vederea alegerilor ge
nerale de la 10 octom
brie crește în amploa
re cu fiecare zi. De 
dimineață pînă noap
tea tîrziu, orașele și 
satele engleze sînt 
străbătute de la un ca
păt la altul de cei 
cîteva mii de candi
dați și de agenții lor 
electorali : se țin zeci 
și sute de discursuri, 
se fac promisiuni, se 
solicită voturi.

După publicarea ma
nifestelor electorale de 
către toate partidele și 
organizațiile politice, 
confruntările au intrat 
direct în problemele 
care preocupă opinia 
publică britanică. O 
primă constatare ce se 
impune din lectura 
programelor electora
le : pe primul loc al 
preocupărilor se află 
starea economiei bri
tanice. Fără excepție, 
manifestele electo
rale pun în evidență 
stagnarea producție! 
industriale. urcarea 
nestăvilită a prețuri
lor, rata înaltă a in
flației, balanța de 
plăți deficitară și șo
majul în continuă 
creștere.

în ceea ce privește 
Insă căile de depășire 
a acestor dificultăți, 
părerile preconizate 
sînt diferite. Partidul 
laburist, care se află 
la putere de aproape 
șapte luni, are în ve

dere un amplu pro
iect de reconstrucție 
industrială, menit șă 
contribuie la creșterea 
rolului statului în eco
nomie. De asemenea, 
se preconizează măsuri 
sociale importante 
pentru a căror înfăp
tuire este solicitată co
laborarea sindicatelor. 
Conservatorii, ca și li
beralii, de altfel, de
nunță vehement pro
iectele de extindere a 
naționalizărilor anun
țate de laburiști, con- 
testînd eficienta aces
tora in condițiile eco
nomice dificile prin 
care trece ânglia. In 
acest context, se lan
sează învinuiri și as
cuțite critici recipro
ce. Este semnificativ 
că, în această atmosfe
ră încărcată, presa a- 
nunță frecvent treceri 
dintr-un ■ partid in al
tul, ceea ce alimen
tează confuziile In 
rîndul opiniei publice.

în comentariile u- 
nor ziare londoneze se 
exprimă părerea că. in 
condițiile actuale, cînd 
tara este confruntată 
cu serioase dificul
tăți, s-ar cere să se 
constituie un guvern 
„de unitate naționa
lă". Ideea însă nu se 
bucură de prea mul
tă simpatie în cercuri
le politice. Doar lide
rii liberali, care, după 
cum remarca un co
mentator al postului 
de radio' B.B.C., ar în
trezări In acest fel 
posibilitățile de acces

borarea bilaterală și multilaterală 
dintre sindicatele europene, precum 
și alte probleme de interes reciproc.

întilnirea a avut un caracter de 
lucru, constructiv și s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, tovără
șească.

★
PRAGA. — La invitația Consiliu

lui Central al Mișcării Sindicale Re
voluționare Cehoslovace, luni a sosit 
la Praga, într-o vizită oficială prie
tenească, o delegație a Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sindi
catelor din România, condusă de to
varășul Mihai Dalea, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Consi
liului Central al U.G.S.R.

La aeroportul Ruzyne, membrii 
delegației au fost salutați de tova
rășul Karel Hoffmann, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.' din Ceho
slovacia, președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor Cehoslovace.

rat, pentru ca oamenii muncii să 
extindă cu succes lupta lor pentru 
independența națională și eliberarea 
Greciei de lanțurile monopolurilor 
si dependentei imperialiste".

Salutînd acordul realizat, Biroul 
C.C. al P.C.G. (interior), care par
ticipă oficial la E.D.A., arată că a- 
cesta este un „rod al voinței de u- 
nitate a maselor și un pas spre acti
vitatea comună a forțelor de stînga 
In viata politică a Greciei". Ziarul 
„Avghi", organ al E.D.A., sublinia
ză că acordul „deschide calea spre o 
mai largă unitate de acțiune a tutu
ror forțelor și tendințelor de stingă" 
din țară. De asemenea, cotidianul 
„Rizospastis" apreciază hotărîrea ce
lor două partide ca pe „un eveni
ment de mare importanță pentru 
dezvoltarea forțelor patriotice și de
mocratice din Grecia".

a

In urma unul atentat • 
fost ucis generalul Carlos Hugo 
Prats, fost comandant șef al arma
tei chiliene și ministru al apărării 
In timpul regimului ■ de Unitate 
Populară, transmit agențiile de pre
să din Buenos Aires. Potrivit mar
torilor oculari, persoane necunoscute 
au deschis focul și au lansat gre
nade asupra vehiculului în care se 
aflau generalul Prats șl soția sa, 
care a fost, de asemenea, ucisă. Ge
neralul părăsise tara in urma lovi
turii militare din Chile.

Congresul Național Ar
gentinean — parlamentul țării — 
a votat proiectul de lege care preve-. 
de luarea unor măsuri severe îm
potriva persoanelor vinovate de par
ticipare la acțiuni extremiste avînd 
scopul de a declanșa o campanie de 
violență și terorism. Totodată, sena
tul argentinean a adoptat. In una
nimitate, o rezoluție în care condam
nă „intervenția C.I.A. șl a altor a- 
genții și organisme străine" in tre
burile interne ale statelor.

Cancelarul Austriei, Bru_ 
no Kreisky, a anunțat Intenția gu
vernului său de a elabora un plan 
de măsuri privind economisirea 
energiei.

spre băncile guverna
mentale, par să mani
feste oarecare interes 
pentru o asemenea so
luție.

într-o cuvîntare ros
tită la Birmingham, 
John Gollan, secreta
rul general al Partidu
lui Comunist din Ma
rea Britanie, declara 
că „unitatea naționa
lă care poate să solu
ționeze criza si să sal
veze Anglia este a- 
ceea care va avea la 
bază unitatea imensei 
majorități a poporului 
împotriva politicii a- 
servite intereselor 
monopolurilor".
Ziarul „TIMES" scria 

că dacă, cel puțin deo
camdată, nu se între
vede la orizont nici o 
posibilitate de realiza
re a unui guvern de 
„unitate națională", în 
schimb n-ar fi exclus 
ca după alegeri să se 
creeze o situație care 
să necesite o aseme
nea formulă. Se por
nește, în susținerea a- 
cestei idei, de la ipo
teza că rezultatul scru
tinului ar putea fi in
decis, astfel îneît nici 
un partid nu ar fi în 
măsură să constituie 
un guvern majoritar. 
Sondajele indică însă 
drept favoriți pe la
buriști, cu un avans 
relativ net fată de con
servatori.

Nicolae 
PLOPEANU

Londra

DE PRETUTINDENI
• PERICOLUL A TRE

CUT, DAR... A fost inlătu- I 
rat pericolul ruperii barajului 
Tarbeia din Pakistan, unul din 
cele mai mari din lume si a 
cărui construcție a costat circa
1 miliard de dolari. Chemați în 
ajutor, ingineri dintr-o serie de 
țări au hotărit să „deschidă 
porțile" pentru scurgerea apei 
din uriașul lac de acumulare și 
Înlăturarea deficientelor con
statate. Se sconta că anul aces
ta vor putea fi irigate, pentru 
prima oară, dteva milioane de 
hectare din zona respectivă.

* Golirea lacului de acumulare a 
cauzat agriculturii pierderi de 
peste 300 milioane dolari.

• „ZBOR SUBMA
RIN". Serghei Kuprianov, de 
Ia Academia de științe din R.P. 
Bulgaria a construit un planor 
submarin fără motor. Atît pen
tru lansare, cit si pentru re
venirea Ia suprafață a aparatu
lui este utilizată forța gravi
tațională. Planorul este format 
dintr-un corp aerodinamic cu 
aripi și volan, ceea ce 11 asea
mănă pe deplin cu obișnuitul 
aparat de zbor fără motor. în 
interiorul corpului se află ba
loane cu aer comprimat, ba.ast, 
precum șl o instalație menită 
să aducă aparatul la suprafață 
In caz de avariere. Prin echili
brarea forței de deplasare cu 
cea gravitațională, planorul w 
Îndreaptă spre adîncimea do
rită. Nu sînt necesare baterii 
sau surse speciale de energie, 
deoarece aerul expirat trece 
prin supapă lntr-un „săculeț* 
special și, în felul acesta, apa
ratul iese la suprafață.

• MUZEU GOYA.
Conform unei hotăriri a guver
nului spaniol, l.a Madrid urmea
ză să fie creat un muzeu „Fran
cisco Goya". Numeroasele o- 
pere ale maestrului de la Fuen- 
tetodos vor părăsi astfel vesti
tul muzeu Prado, pentru a fi 
transferate în pavilionul' Juan 
de Villanueva din grădina bo
tanică, aflată în vecinătate.

• CAPRICIILE VULCA
NULUI ETNA. Unul din 
craterele laterale ale vulcanu
lui Etna, care de patru ani era 
inactiv, și-a reluat duminică 
activitatea într-o manieră neaș
teptată. producând mai multe 
explozii violente. „Capacul" for
mat cu trei ani și jumătate în 
urmă a fost proiectat, in urma 
exploziilor, pe craterul princi
pal. surprinzînd un grup de tu
riști. Nu au fost Înregistrate 
victime. Cercetători de la Insti
tutul de vulcanologie din Cata
nia și-au stabilit posturi de ob
servație pentru a urmări sem
nele unei eventuale scurgeri de 
lavă.

• O PEPITA DE AUR 
cîntărind 2,098 kg a fost desco
perită la o exploatare auriferă 
din Kolîma, la extremitatea 
nord-estică a Uniunii Sovietice.

• AEROSOL ÎMPO
TRIVA GUTURAIULUI. 
O echipă de cercetători din 
R.F.G. și Franța a pus la punct 
un nou preparat, prezentat sub 
formă de aerosol și care ar 
urma să prevină instalarea gu
turaiului pe o perioadă de 
cîțiva ani. în componența sa 
intră elemente ale diferitelor 
virusuri ale guturaiului, al că
ror rol este de a stimula pro
ducția de anticorpi în organism. 
Prin pulverizarea regulată a 
preparatului în cavitățile na
zale, timp de 4—6 săptămîni, 
mucoasele nazale mobilizează o 
varietate anumită de leucocite, 
specializate în „devorarea" vi
rusurilor.

• PĂZIȚI-VA DE TRĂS
NETE! Ținind seama de frec- I
vența furtunilor însoțite de pu
ternice descărcări electrice în \ 
unele regiuni ale S.U.A.,. cetă
țenii sint mereu avizați, priiț. 
ziare și radio, să aibă in vedere 
anumite recomandări : dacă nu 
te poți adăposti intr-o clădire, 
ascunde-te într-o groapă sau 
rîpă; evită culmile dealurilor 
și șoproanele deschise ; dacă nu 
găsești un adăpost sigur, a- 
sază-te ne pămint la loc des
chis, departe de arbori, de 
stâlpi de telegraf, de garduri 
metalice, de conducte, de linii 
electrice ; evită să înoți sau să 
stai într-o barcă pe apă ; un 
automobil îți oferă un excelent 
adăpost; acasă sau la locul de 
muncă, nu sta aproape de tele
fon, radiatoare electrice, calo
rifere ; ferește-te de uși și fe
restre deschise ; nu folosi apa
rate electrice ca radio, televi
zor, ventilator, etc. în pofida 
acestor recomandări, de altfel 
general valabile, statisticile a- 
mericane continuă să înregis
treze numeroase victime ale 
trăsnetelor.

• BENZINA OTRĂVI
TOARE. Specialiștii ameri- I 
câni în domeniul conservării ' 
mediului înconjurător sint în
grijorați de puterea otrăvitoare
a plumbului din benzină. Țîș- 
nind, împreună cu gazele de 
eșapament, el se depune, în 
forma unor particule invizibile, 
pe trotuare, unde se joacă 
copiii. Ca rezultat, numai la 
New York au fost înregistrate 
200 de cazuri de copii otrăviți 
cu plumb. Din aceeași cauză, 
in S.U.A. au murit într-un an 
peste două sute de copii, șase 
mii au devenit schilozi, 80 de 
mii au fost găsiți otrăviți, iar 
în sîngele a 600 de mii s-a con
statat un conținut de plumb 
care depășește limitele admise.
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