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© La Helsinki, în 
ajunul marelui 
eveniment

© Noi și remarca
bile perspective 
de dezvoltare 
colaborării prie
tenești româno- 
franceze
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Răspunderea pentru recoltă revine 
tuturor locuitorilor satului 

Pe cîmp - muncă 
fără întrerupere, 
bine organizată 

Cîîeva precizări de specialitate în legătură cu 
desfășurarea lucrărilor agricole în aceste zile 
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AZI SE DESCHIDE FAZA A TREIA, LA CEL MAI ÎNALT NIVEL,

A CONFERINȚEI GENERAL-EUROPENE

pentru realizarea unor

relații noi pe continent"

— a declarat tovarășul
9

N i col ae Ce a u s e s c u
9 

reprezentanților presei 
la sosirea în Helsinki

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
președintele Republicii Socialiste România 

participă la Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa de la Helsinki

Un călduros salut de bun venit din partea președintelui finlandei, Urho Kekkonen 
„Sper că semnarea documentelor 

va deschide o bană perspectivă

Primire plină de căldură la Helsinki

Pe planșetele proiectanților — obiectivele

de investiții ale viitorului cincinal

EFICIENȚA 
în centrul preocupărilor
constructorilor de mașini

Un ritm mediu anual de dezvoltare cuprins între 12,5 și 13,5 la 
sută, o spectaculoasă creștere a producției subramurilor „de vîrf", asi
gurarea celei mai mari părți din utilajele necesare investițiilor, dotă
rii economiei naționale — sînt numai cîteva repere ce definesc grăitor 
rolul preponderent ce revine, în cincinalul viitor, industriei construc
toare de mașini în înfăptuirea programului de industrializare socialis
tă, de dezvoltare accelerată a tării, pentru îndeplinirea sarcinilor mari 
și complexe ce-i revin în viitorul cincinal, industria construcțiilor de 
mașini își va spori potențialul productiv cu un însemnat număr de 
obiective de investiții — capacități noi sau lucrări de dezvoltare și mo
dernizare a celor actuale. Alături de efortul susținut pentru elaborarea 
la timp a< documentațiilor necesare acestor noi investiții, specialiștii din 
proiectare sînt chemați să adopte — în lumina sarcinilor stabilite de re
centa plenară comună a C.C. al P.C.R. și a Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale, a cuvintării rostite la plenară de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — soluții tehnologice și constructive net superioare 
celor actuale, ca eficiență economică.

Cum răspunde acestor cerințe Institutul de proiectări pentru între
prinderile din industria construcțiilor de mașini — iată tema convor
birii cu ing. Eugen BANULESCU, directorul I.P.C.M.

Un 
eveniment 
istorie 
în viața 

continentului
Opinia publică din tara noastră, 

întregul nostru popor salută cu 
profundă satisfacție deschiderea 
fazei la cel mai înalt nivel a Con
ferinței pentru securitate și coope
rare în Europa. în acest cadru so
lemn. factorii de cea mai mare răs
pundere politică din cele 35 de sta
te participante vor aduce adeziunea 
țărilor și popoarelor respective, an- 
gajîndu-se, prin semnarea „Actului 
final" al conferinței, să asigure în
făptuirea practică a principiilor cu
prinse în document să depună e- 
forturile necesare în vederea trans
formării Europei intr-un continent 
al păcii și cooperării.

Importanța pe care România _ o 
acordă acestui eveniment istoric își 
găsește expresie în faptul că tara 
noastră va fi reprezentată de Pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în persoana 
șefului statului, a secretarului ge
neral al' partidului, poporul român 
încredințează mandatul de a-1 re
prezenta la conferință celui mai au
torizat exponent al voinței și aspi
rațiilor sale de pace și progres, 
omului de stat a cărui neobosită 
activitate în slujba îmbunătățirii 
climatului politic în Europa, a în
țelegerii și colaborării între sta
tele continentului și în lumea în
treagă este binecunoscută și se 
bucură de o strălucită apreciere pe 
plan internațional.

Poporul român, alături de cele
lalte popoare europene, de toate 
forțele iubitoare de pace, aprecia
ză conferința la nivel înalt de la 
Helsinki — în cadrul căreia se 
reunesc pentru prima oară condu
cătorii a 33 de state europene, ai 
S.U.A. și Canadei, state atît de di-

(Continuare în pag. a IlI-a)

Plecarea
Președintele : Republicii Socia

liste România, ' tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a plecat, marți lâ amia
ză, la Helsinki, pentru a participa 
la lucrările fazei a treia, Ja nive
lul cel mai înalt, a Conferinței 
pentru securitate și cooperare în 
Europa.

Șeful statului român este însoțit 
de tovarășii Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., George Macovescu, minis
trul afacerilor externe, de consi
lieri și experți.

La plecare, pe aeroportul inter
național „Mihail Kogălniceanu", 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost condus de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de tovarășii Manea 
Mănescu, Emil Bobu, Ștefan 
Voitec, Cornel Burtică, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas, Paul 
Niculescu, Gheorghe Oprea, Gheor
ghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Po
pescu, Leonte Răutu, Iosif Uglar,

din țară
Ilie Verdeț, Vasile Vîlcu, Iosif Banc, 
Mihai Dalea, Mihai Gere, Nicolae 
Giosan, Ion Ioniță, loan Ursu, 
precum și de membri ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernului, de 
alte persoane oficiale. .

Pe frontispiciul aerogării se a- 
fla portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, încadrat de drapele ro
șii și tricolore. Pe o mare pancar
tă era înscrisă urarea „Trăiască 
Partidul Comunist Român, în 
frunte cu secretarul său general".

Numeroși oameni. ai muncii 
constănțeni, aflați pe aeroport, 
și-au manifestat cu însuflețire 
sentimentele de dragoste și prețui
re față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru activitatea neo
bosită ce o desfășoară în slujba 
propășirii și creșterii prestigiului 
internațional al României, a cau
zei păcii și securității, înțelegerii 
și colaborării în Europa și în în
treaga lume.

La ora 14,.15,''aeronava preziden
țială a decolat.

Pe aeroportul Internațional „Mihail

HELSINKI 29 (Agerpres). — 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a sosit, marți după-amia- 
ză, la Helsinki, în vederea partici
pării la lucrările fazei a treia, la 
nivelul cel mai înalt, a Conferinței 
pentru securitate și cooperare în 
Europa.

Pe aeroportul din Helsinki, pre
gătit în vederea primirii șefilor de 
stat sau de guverne ai țărilor 
participante, președintele Nicolae 
Ceaușescu a fost întîmpinat și sa
lutat cu deosebită cordialitate de 
președintele Republicii Finlânda, 
Urho Kekkonen, de ministrul afa
cerilor externe al țării gazdă, Olvi 
Mattila, de alte personalități.

Erau prezenți ambasadorul Fin
landei la București, Pentti ,Suo- 
mela, și ambasadorul României la 
Helsinki, Constantin Vlad.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
este însoțit de tovarășii Ștefan An
drei, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe.

Șeful statului finlandez a adre
sat un călduros bun venit pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, ex- 
primîndu-și satisfacția de a-1 sa
luta, pentru a doua oară, pe pă- 
mîntul Finlandei. Evocînd întreve
derile anterioare, de la Helsinki și 
București, președintele Urho Kek
konen și-a exprimat bucuria pen
tru această nouă întîlnire. »

Răspunzînd, cu aceeași căldură, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 

dat expresie sentimentelor sale 
prietenești față de președintele 
Urho Kekkonen, față de poporul 
Finlandei, manifestîndu-și satisfac
ția pentru această revedere.

într-o sală special amenajată în 
clădirea aeroportului, un mare nu
măr de ziariști, reprezentînd agen
ții de presă, ziare, posturi de radio 
și televiziune din Europa, S.U.A. 
și din alte zone ale lumii, au 
solicitat președintelui Nicolae 
Ceaușescu o declarație cu prilejul 
sosirii sale la conferință. Răs
punzând < solicitării, președintele 
Nicolae Ceaușescu a declarat :

„Aș dori să folosesc prilejul de 
a mă afla din nou în Finlanda — 
de data aceasta cu prilejul Confe
rinței general-europene — pentru 
a adresa poporului prieten finlan
dez un salut și cele mai bune 
urări de prosperitate și fericire.

în ce privește Conferința gene- 
ral-europeană, sper că semnarea 
documentelor va deschide o bună 
perspectivă pentru realizarea unor 
relații noi, bazate pe egalitate, pe 
respectul independenței și suvera
nității, pe renunțarea la forță și la 
amenințarea cu forța.

în ceea ce o privește, România 
apreciază pozitiv rezultatele de 
până acum ale conferinței,! dar 
știm că mai sint multe probleme 
de soluționat și că de abia după 
semnarea documentelor trebuie să 
înceapă o activitate intensă pentru 
transpunerea lor în viață, pentru 
înfăptuirea prevederilor acestor 
documente".

— întreaga noastră*activitate este 
subordonată rigorilor impuse de ob
ținerea — pentru toate obiecti
vele de investiții — a unei înal
te eficiențe economice. In acest 
sens, în spiritul indicațiilor formu
late de conducerea partidului, se 
află în curs de reexaminare condi
țiile de pe toate marile platforme in
dustriale, în scopul unificării — în 
funcție de dezvoltarea lor ulterioară 
— a surselor energetice, de aprovi
zionare, a depozitelor si celorlalte u- 
tilități. Realizăm astfel o economie 
de fonduri financiare, de timp, pen
tru intrarea în funcțiune a noilor u- 

. nități la capacitatea lor finală, de 
muncă, de suprafețe construite. A- 
vem, de asemenea, în vedere dimi
nuarea permanentă a ponderii lucră
rilor de construeții-montaj, dimen
sionarea cu exactitate riguroasă a 
clădirilor, —..așa cum a subliniat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu lai .re-- ’ 
centa plenară , comună a C.C, al 
P.C.R. și a Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale — care 
va ajunge pînă la 20—25 la sută din 
valoarea totală a investițiilor. Pen
tru aceasta, acționăm pe mai multe 
planuri, dintre care menționez extin
derea utilizării halelor etajate — pen
tru secțiile de'producție care nu ne
cesită fundații independente de uti
laje și canale tehnologice — precum 
și a construcțiilor ușoare din mate
riale eficiente. Bunăoară, calculele 
întocmite arată că, prin folosirea pro- 
filelor. metalice cu pereți subțiri, la 
noile capacități, consumul de metal 
va fi mai mic cu 20—30 Ia sută în 
raport -cu soluțiile clasice.

în altă ordine de idei, urmărim 
conlucrarea strînsă a tehnologilor și 
constructorilor cu economiștii pe 
parcursul fazei de proiectare, deci, 
fundamentarea economică superioa
ră a noilor investiții, îmbunătățirea,

Și-au dublat
■ angajamentele

Sub semnul sporirii eforturi
lor pentru recuperarea pierde
rilor provocate economiei națio
nale de recentele inundații, une
le colective din întreprinderi din 
industria județului Maramureș 
și-au dublat angajamentul ini
țial de a-și depăși planul asu
mat în întrecerea socialistă din 
acest an. Astfel. I.M.M.N. Baia 
Mare va produce, printre altele, 
suplimentar, pînă la finele anu
lui, 1 000 tone cupru de conver- 
tizor și 500 tone cupru electro
litic, I.M.M.U.M. Baia Mare — 
300 tone oțel brut și 50 tone oțel 
aliat, C.P.L. Sighetu-Marmației 
— 20 000 mp PAL. De aseme
nea, vor fi livrate în plus și 
mărfuri la export. (Gheorghe 
Susa). 

încă. de pe planșetă, a latu
rilor calitative ale activității pro
ductive de la capacitățile ce vor 
fi construite în curînd, în cadrul în
treprinderilor care aparțin Ministe
rului Industriei Construcțiilor de 
Mașini Grele și Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini-Unelte 
și Electrotehnicii, printre care : „Se
mănătoarea" din Capitală, de vagoa
ne din Caracal, „7 Noiembrie" din 
Craiova, de aparate de măsură și 
control termotehnice din Vaslui, de 
mașini-agregat din Sfîntu-Gheor- 
ghe ș.a. în toate aceste cazuri, ur
mărim insistent ca soluțiile adoptate 
in proiecte să prevadă sporirea sub
stanțială, comparativ • cu unitățile si
milare existente, a producției pe uni
tatea de fonduri fixe, a productivită
ții muncii, precum și scăderea accen
tuată a prețului , de. cost. Totodată, 
noile.îdocumentațji cuprind, în spiri
tul indicațiilor subliniate in cuvîn-

(Continuațe în pag. a IlI-a)

Drumul 
cuvîntului
Continuând o tradiție stator

nicită in anii de duipă eliberare, 
Uniunea scriitorilor și asocia
țiile de scriitori, revistele litera
re au organizat, începînd din 
primăvara anului trecut, sute și 
sute de întîlniri cu cititorii, ma
tinee sau seri literare cuprin- 
zînd practic toate zonele geo
grafice ale' țării, stabilind un 
circuit spiritual al dialogului 
dintre scriitori și cititori, fie că 
ei se găsesc în uzine, șantiere, 
școli, universități sau unități mi
litare. Un alt' mijloc de a mate
rializa contactul viu cu iubitorii 
de literatură este prezența cres- 
cindă a scriitorilor în activitatea 
cenaclurilor literare.

Toate. acestea, evident, nu 
constituie doar acțiuni cu carac
ter de popularizare și răspîndi- 
re a literaturii contemporane, cl 
tot a ti tea prilejuri de confrun-

însemnări de SZÂSZ Jânos

tare a scriitorului cu opinia și 
exigența în continuă creștere a 
cititorilor, de autoverificare a 
eficienței cuvîntului scris după 
legile adevărului și frumosului, 
de examen civic și estetic.

Departe, gindul de a pune 
sub semnul întrebării rolul 
important al criticii litera
re in desfășurarea vieții lite
rare, în încercarea ei perma
nentă de a stabili reperele valo
rice ale întregului fenomen, și, 
de asemenea, departe de a nu 
înțelege din plin rolul timpu
lui in decantarea valorică a o- 
perelor literare. Confruntarea 
cu cititorii — fenomen al unor 
relații sociale noi — 'se adaugă 
ca un factor în plus în existen
ța și orientarea scriitorului. 
Avind discuții in diferite părți 
ale țării despre romanul meu 
„Cei dinții și cei din urmă", am 
putut observa, dialogând cu citi
torii, că există o tendință, aș 
zice obiectivă, în receptarea o- 
perelor de proză, care reclamă o 
conciziune epică de mare ten
siune. refuzind digresiunea, a- 
mănimtul naturalist, manifes- 
tind deopotrivă apetit pentru 
ficțiune și document și, mai a- 
les, pentru îmbinarea lor. S-a 
putut constata, de asemenea, 
cu ocazia atitor seri de poezie 
că abordarea facilă a temelor 
„actuale" sau „eterne" (ghilime
lele vor să comunice doar că a- 
ceastă împărțire, frecvent uzita
tă, încearcă să dividă un feno
men . — tema poetică — ce de 
fapt nu se pretează la atari o- 
perații) nu are nici un efect 
emotiv-rațional asupra publicu
lui receptor. în aceeași ordine 
de idei s-a revelat atît din reac
ția spontană a auditoriului, cît 
și din discuțiile de după recita
luri, că antidotul facilității nu 
este nicidecum eludarea unor

(Continuare în pag. a Il-a)
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Răspunderea pentru recoltă revine tuturor locuitorilor satului Județele Neamț si Bacău> > •
SERVICIILE PUBLICE

SiP
M W au Încheiat recoltatul

griului
Oamenii muncii de pe ogoa

rele județelor Neamț și Bacău 
au încheiat recoltatul griului.

tot mai aproape
Drumul 
cuvi ritului

(Urmare din pag. I)

• PRIORITĂȚI: TERMINAREA SECERIȘULUI, URGEfTTAREA PRASILELOR SI IRIGĂRII 
CULTURILOR, ÎNCHEIEREA RECOLTĂRII FURAJELOR, PREGĂTIRI TEMEINICE PEN

TRU ÎNSĂMÎNTĂRILE DE TOAMNĂ

„Lucrările agricole, munca fn agricultură să se desfășoare pe o 
bază temeinic organizată, Ia fel cum se desfășoară munca în industrie 
— se subliniază în cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la ple
nara comună a C.C. al P.C.R. și a Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale. în aceste zile, în lumina indicațiilor secretarului 
general al partidului, urmînd exemplul pilduitor al comuniștilor, me
canizatorii, cooperatorii, lucrătorii din I.A.S., ceilalți locuitori ai sate
lor participă la secerișul griului și recoltarea furajelor, la semănatul, 
prășitul și irigarea culturilor, la celelalte lucrări în agricultură. Este 
nevoie de.o și mai puternică mobilizare a tuturor forțelor de la sate 
pentru a _încheia cu succes toate lucrările agricole de vară. Cum se 
desfășoară aceste lucrări, ce trebuie să se facă acum pentru a obține 
o r.ec°ltă mare Ia culturile aflate în curs de vegetație și pentru pre
gătirea însămînțărilor de toamnă ? Am solicitat tovarășului 
Constantin GEĂVA.N, adjunct al ministrului agriculturii și in
dustriei alimentare, cîteva precizări în legătură cu aceste probleme.

. *

te unitățile agricole care au încheiat 
secerișul, Ia ordinea zilei este între
ținerea culturilor succesive, ca și a 
sfeclei de zahăr, legumelor și ce
lorlalte culturi care au nevoie să 
fie menținute curate de buruieni. în 
sudul țării, și în special în Dobrogea, 
cea mai mare atenție trebuie acor
dată aplicării udărilor pe întreaga 
suprafață amenajată pentru irigat. 
Acum toate motopompele și asper- 
soarele trebuie să aducă apă la ră
dăcina plantelor.

Întrucît în zonele colinare trebuie 
strinse concomitent atît griul’,' cît și 
finețele, au fost deplasate aici su
plimentar sute de combine. De
sigur, este nevoie de organizarea 
exemplară a muncii, de mobilizarea 
largă a tuturor forțelor satului la 
lucru și repartizarea lor judicioasă, 
de formarea mai multor echipe de 
cosași. în acest an, ministerul a in
dicat ca furajele verzi să se conser
ve sub formă de semisiloz pentru 
reducerea pierderilor de substanțe 
nutritive. Cooperativele agricole 
insilozat, pînă Ia 25 iulie, peste 
milioane tone de furaje, iar 
trenrinderile agricole de stat 
realizai 1,1 milioahe tone de 
raje însilozate. Cooperativele 
cole din județele Teleorman, 
cea, Galați, Bacău, Vrancea 
depășit planul de însilozare. 
preciem că trebuie urgentată 
Sil.ozaroa în județele Arad, 
miș, Gor.i, Alba, Mureș ș.a., unde 
rezultatele sînt minime.

— Ultimele date centralizate la mi
nister — ne spune interlocutorul — 
arată că secerișul se află în faza fi
nală. în I.A.S. se recoltează griul de 
pe ultimele suprafețe. Cooperativele 
agricole au recoltat, pînă la 28 iulie, 
1 750 000 ha — 91 la sută din total, 
în 20 de județe, secerișul s-a înche
iat. Suprafețele ce au mai ră
mas nerecoltate se localizează în
tr-un număr restrins de județe din 
centrul și nordul țării, unde trebuie 
să se acorde în continuare atenție fo
losirii întregii capacități de lucru a 
combinelor și să se organizeze exem
plar întrajutorarea cu aceste utilaje 
intre unitățile agricole învecinate. In 
această săptămînă trebuie încheiate 
recoltatul la grîu și orzoaica, precum 
si treierișul în toate unitățile unde 
păioasele au fost strînse manual.

însămînțarea culturilor duble s-a 
realizat, în total, pe 219 000 ha în 
I.A.S. — 92 la sută din planul sta
bilit — și 804 000 ha în cooperativele 
agricole, reprezentînd 76 Ia sută din 
prevederi, 
semănate 
succesive 
răsărit și 
tru a obține recolte sporite și a con
tribui Ia diminuarea pagubelor cau
zate de inundații, cea mai mare a- 
tenție trebuie acordată efectuării 
grabnice a prasilelor mecanice șis. 
manuale, aplicării neîntîrziate a " 
udărilor pe întreaga suprafață ame
najată pentru irigat. Aș dori să pre
cizez că, în toate județele și în toa-

La fel de urgente sînt pregătirile 
pentru însămînțările de toamnă : 
eliberarea și fertilizarea terenului, 
aplicarea de amendamente calcaroa- 
se pe solurile podzolice, executarea 
arăturilor, asigurarea și condiționa
rea întregii cantități de semințe ne
cesare. în multe județe, chiar și in 
sudul tării, unde recoltatul griului 
s-a terminat mai de mult, pe mii și 
mii de hectare paiele se degradează 
in loc să fie transportate și depozi
tate lingă fermele zootehnice sau la 
marginea tarlalelor. Pentru a face 
loc tractoarelor, la arat, se impun 
folosirea întregii capacități de lucru 
a preselor de balotat in două schim
buri, repartizarea unui număr supli
mentar de forțe și mijloace de trans
port pentru eliberarea terenului de 
paie.

Acum, în agricultură, toate lucrări
le sînt urgente. De aceea se cer o bună 
organizare a muncii, mobilizarea tu
turor locuitorilor satelor, la seceriș, 
la cosit, la prășit și irigat pentru a 
pune la adăpost actuala recoltă, pen
tru a se obține producții bune la re
colta de toamnă, pentru a pune baze 
sigure producției din anul viitor.

în telegrama adresată cu acest 
prilej C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de către 
biroul Comitetului . județean 
Neamț al P.C.R. se arată. între 
altele : Vă asigurăm, iubite to
varășe secretar general, că atît 
în agricultură, cît și în industrie, 
în toate sectoarele vieții econo- 
mico-sociale a județului vom 
aplica neabătut indicațiile pre
țioase pe care ni le-ați dat la 
fața locului, vom depune în con
tinuare toate eforturile pentru 
aplicarea întocmai a hotărîri'or 
recentei plenare â C.C. al P.C.R., 

, pentru asigurarea condițiilor în 
vederea trecerii la realizarea 
marilor sarcini ale cincinalului 
revoluției tehnico-științifice, la 
înfăptuirea hotărîriJdr adoptate 
de Congresul al Xî-lea, a poli
ticii partidului și statului nostru 
de făurire a societății socia’iste 
multilateral dezvoltate și de îna
intare a României spre comu
nism.

Serviciile meșteșugărești, asemeni celorlalte servicii publice, 
s-au dezvoltat simțitor în ultimii ani — ne-a declarat la începutul 
convorbirii noastre tovarășul Dumitru RiISTEA, vicepreședinte 
al UCECOM. Din 1970 pînă azi. de exemplu,, ele au sporit cu aproa
pe 70 la sută, în medie revenind acum servicii de 712 lei pe an 

pentru fiecare locuitor din zonele în care ne desfășurăm activitatea 
— ceea ce reprezintă cu 242 lei mai mult decît în 1970. Cu toate 
acestea, ritmul lor de dezvoltare nu a ținut decît parțial pasul cu 
evoluția cererii de consum a populației. în multe domenii, numărul 
unităților existente este insuficient, mai avem servicii necorespun
zător organizate, sînt o serie de cartiere dotate cu un număr redus 
de ateliere față de cîte ar fi necesare etc.

un număr redus

Convorbire consemnată de
C. BORDEIANU

De asemenea. în telegrama 
trimisă C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de către Co
mitetul județean Bacău al 
P.C.R. se spune : Vă asigurăm, 
mult iubite tovarășe secretar 
general, că oamenii muncii din 
agricultura băcăuană, con.ști- 
enți de răspunderile mari ce le 
revin, vor depune toate efortu
rile ca, prin obținerea unor pro
ducții sporite, să-și aducă pe 
deplin contribuția Ia ’ recupera
rea pierderilor suferite de eco
nomia țării, la progresul multi
lateral al României socialiste.

Pe sute de mii de hectare 
mai de timpuriu, culturile 
de porumb și legume au 
se dezvoltă viguros. Pen-

au
3,5 

în-
au 

fu-
agri- 
Tul- 

au 
A- 
în- 
Ti-

19 000 de repere realizează 
pentru cerințele economiei in- 

> terne și ale exportului harnicul 
colectiv de muncă al Combina
tului de articole tehnice din 
cauciuc de la Pitești. Printre 
cele mai solicitate produse rea
lizate aici se numără bărcu- 
țele pneumatice și pînza de țe
sătură sintetică „picatex". Băr
cuțele sînt pentru una pînă la 
cinci persoane, vîsle

lemn. Sînt ușor 
nu se răstoarnă, 
cinci 
motor. Pînza „picatex" este foar
te rezistentă și ușor de întreținut, 
prin spălare. Ea se 
în diferite culori — 
albastru, galben etc. 
respectivă, lucrătorii 
confecționează, la cererea orga
nizațiilor comerciale, covoare- 
pentru autoturisme. (Gh. Cîr- 
stea).

persoane

de manevrat și 
La bărcuțele de 
se poate atașa

realizează 
gri, roșu, 
Din pînza 
atelierului

NOUTĂȚI DE PE LITORAL

— Cum se acționează pentru 
remedierea acestei situații care, 
in paranteză spus, persistă și 
este cunoscută nu de azi, de ieri ?

— în primul rînd. avem în vedere 
o lărgire a rețelei de unități. Numai 
în cursul anului trecut s-au deschis 
un număr de 1 024 noi ateliere, iar 
pînă la 31 decembrie a.c. numărul 
lor va spori cu încă 1 100.

în al 
dere o 
tuată a 
funcție 
loc în 
lației. 
ritîite

doilea rînd, avem în ve- 
diversificare mai 
profilelor de servicii, 

de modificările care 
structura cererii 

dezvoltăm 
de 

electronice

accen- 
în 
au 

popu- 
Astfel. dezvoltăm cu prio- 
activitățile de reparat și 

întreținut bunurile electronice și 
electrocasnice (față de 16,6 la sută, 
cît este în acest an, ritmul de creștere 
al întregii grupe de servicii meșteșu
gărești, serviciile amintite sporesc 
într-un ritm de 18,2 la sută), activi
tatea de autoservice (ritm : 17 la su
tă). spălat și curățat chimic (21.6, la 
sută), prestații în construcții (22,2 la 
sută) etc.

în al treilea rînd, avem în vedere 
trecerea la forme noi, superioare, de 
organizare a serviciilor. Bunăoară, 
au fost înființate recent primele 7 
case de comenzi pentru servicii (în 
tot atîtea localități), care se dove
desc a fi de mare utilitate pentru 
cetățeni acolo unde organizarea lor 
este corespunzătoare. De altfel, in
tenționăm să generalizăm 
nouă formă 
localitățile cu peste 100 000 de locui
tori. Totodată, menționez că au în
ceput să funcționeze în 3 orașe din 
țară primele servicii pe bază de abo
nament (pentru reparații radio-TV, 
întreținerea instalațiilor electrice și 
sanitare

această
organizatorică în toate

etc.).
Recentele corectări de ta- 
se vor reflecta în dezvolta
și diversificarea serviciilor

rife 
rea 
meșteșugărești ?

— Precizez că aceste corectări se 
referă doar la sectorul de reparații 
— și nu de confecții pe comandă — 
din ramurile de încălțăminte, confec
ții din piei cu blană, îmbrăcăminte, 
lenjerie, adică numai din acele pro
file unde lipsa de rentabilitate a 
prestațiilor nu stimula dezvoltarea 
volumului de servicii la nivelul ce-

în multe locali- 
organizate măcar

Activitatea! turistică pe litoral 
a atins „zile de ■ vîrf“, anunțînd 
de pe acum un an-record față 
de anii precedenți. Tovarășul 
Vasile Trandafir, director gene
ral al centralei O.N.T. „Litoral", 
ne-a informat că în prezent se 
află cazați în cele 12 stațiuni 
peste 124 000 de oaspeți români 
și .străini. Adăugind spațiile de 
cazare aparținînd U.G.S.R., ta
berele de copii și studenți, a- 
j.ungem Ia un total de 150 000. 
Alte mii de oaspeți au venit „pe 
cont propriu", beneficiind de 
moteluri, campinguri, corturi 
etc. La rîndul său. Dumitru 
Vernea, vicepreședinte al co
mitetului județean pentru cul
tură și
informează că într-o singură zi 
pe litoral au loc 11 spectacole 
de teatru, de muzică populară

și (Ușoară. Iubitorii artelor, plas 
tice’ au la dispoziție 6 expoziții 
de pictură, grafică și sculptură, 
iar muzeele sînt vizitate zilnic 
de peste 15 000 de oameni.

★
orașul vacanțelor 
mare, și-a deschis 
porțile pentru a 
de miile de elevi

Năvodari, 
pionierești la 
zilele acestea 
primi alături
din România, numeroși colegi 
de-ai lor din 22 de țări. Potrivit 
tradiției, pionierii români 
primit colegii cu urarea 
ați venit", scrisă în 22 de 
La rindu-le, micii oaspeți
mulțumit și i-au salutat în tot 
atîtea graiuri. După care, pri
mul cuvînt rostit și repede răs- 
pîndit a fost „prietenie".educație socialistă, ne

George MÎHAESCU 
corespondentul „Scînteii"

teme de un anumit caracter_ sau 
altul, ci surprinderea lirică a 
ACTUALULUI ca moment, al 
eternului, viziunea dialectică a 
creatorului asupra totalității 
complexe a vieții.

Aceste întîlniri prilejuiesc, de 
asemenea, cititorilor momente 
de cunoaștere și de înțelegere 
mai aprofundate și „pe viu" a 
procesului de creație literară, a 
unor particularități ale fenome
nului literar. Mărturisirile scrii
torilor despre elaborarea, despre 
geneza operei lor, cuvîntul cri
ticilor și al istoricilor literari — 
prea puține totuși 'pînă acum cu 
ocazia acestor întîlniri — des
pre caracteristicile estetice ale 
literaturii militante, angajate 
sînt binevenite ocazii de a pre
ciza liniile de demarcație și 
punctele de comuniune dintre 
ceea ce se cheamă distractiv și 
educativ-estetic, legitățile aces
tor fenomene. Iată de ce consi
der că în modalitățile de orga
nizare a acestor dialoguri tre
buie găsite și forme noi, ca de 
exemplu participarea cu carac
ter regulat a unor scriitori la 
activitatea bibliotecilor, mișcări' 
artistice de amatori etc. din. ; 
uzine, șantiere, cooperative a- 
gricole și alte unități de produc
ție, acțiuni, de altfel, prevăzute 
în planul de muncă al Uniunii 
scriitorilor.

Vorbeam de un circuit spiri
tual, care — cum s-ar putea alt
fel 7 — are un efect tonifiant 
asupra tuturor participanților la 
dialog. Nu discuțiile izolate, ste
rile — pe de o parte ; nu apre
cierile subiectiviste — pe de altă 
parte, ci schimbul vi.u de idei 
dintre scriitori și cititori con
tribuie din plin la înviorarea 
vieții literare, la realizarea con
cretă a rolului specific al lite
raturii în societatea noastră. Q 
literatură a umanismului socia
list nici nu poate, de altfel, șă 
nu fie, prin toate semnificațiile 
ei, decît negația oricărui „eli
tism" spiritual, oricărei tendin
țe de izolare a artistului — 
contactul viu cu poporul, identi
ficarea cu aspirațiile, bucuriile 
și grijile lui constituind deopo
trivă și'„ars poetica" și etica ei.

Reintrînd, după încercările 
perioadei din urmă, în făgașul 
normal al vieții noastre de in
tensă activitate constructivă, mi 
se pare mai mult' decît evident 
că dialogul fructuos — acest 
drum al cuvînțului de la scrii
tori la cititori — trebuie nu nu
mai continuat, ci și intensificat, 
îmbunătățit. înlăturarea unor 
formalisme, atragerea în aceste 
acțiuni, afară de poeți, și a scrii
torilor care practică alte genuri 
literare, îmbunătățirea aspecte
lor, organizatoripn.o mai accen^’.’

. tuată^rljă pentru exigenta alc£-J 
tuire și'varietatea.' programelor*: 
vor duce, fără îndoială, la o și 
mai mare popularitate și efi
ciență a acestor întîlniri. Spre 
binele literaturii și al rațiunii ei 
de a fi — a cititorilor.

rințelor populației, 
tăți nici nu erau 
unități de reparat îmbrăcămintea sau 
lenjeria — deși existau cerințe din 
partea populației. în cazul acestor 
unități — pentru că erau nerenta
bile — existau greutăți și în privin
ța recrutării forței de muncă. (Anul 
trecut, de exemplu, în specialitatea 
de tăbăcărie piei și argăsit blănuri, 
cooperativele nu au reușit să recru
teze decit un sfert din necesarul de 
cadre). Tocmai de aceea, imediat 
după corectarea prețurilor, s-a alcă
tuit un program de măsuri care
— pornind de la noile condiții de 
rentabilitate' ale respectivelor servi
cii — prevede, între altele : înfiin
țarea de noi unități, dezvoltarea ce
lor existente, îmbunătățirea încadră
rii unităților cu meseriași etc.

— întrunit, recent, consiliul 
UCECOM a conturat direcțiile de 
dezvoltare a-serviciilor meșteșu
gărești pentru următorul plan 
cincinal, v-am ruga să precizați 
care vor fi prioritățile in acest 
domeniu ?

— Sectorul de prestări servicii va 
fi cel mai dinamic, comparativ cu 
toate celelalte 
ale cooperației meșteșugărești. Pen
tru prima dată, nivelul de dezvoltare 
a unor servicii 
aparatelor de radio și a televizoare
lor, a aspiratoarelor și frigiderelor, 
a autoturismelor și a altor bunuri 
electrocasnice) va depăși nivelul de 
creștere a desfacerilor la respectivele 
mărfuri. în acest fel — pe baza u- 
nor programe special întocmite — 
se va asigura o refacere a actua
lului decalaj dintre cererea și oferta 
unor asemenea servicii. în paralel, 
se vor asigura dezvoltarea numerică 
a rețelei de unități, o dotare supe
rioară a atelierelor cu aparatură și 
utilaje (există prevăzut, de altfel, 
un capitol special pentru asemenea 
dotări în cadrul planului nostru de 
investiții) și se vor extinde in con
tinuare formele moderne de servire 
(case de comenzi pentru servicii, sis
temul abonamentelor, servirea clien- 
ților la domiciliul acestora etc.). Sîn- 

•tem în aceeași măsură preocupați 
pentru mai buna calificare a mese
riașilor, pentru realizarea unei poli
calificări a acestora, pentru o co
laborare și mai strînsă cu producă
torii în vederea instruirii din vreme 
a lucrătorilor privind noile bunuri 
de consum ce apar pe piață, îneît 
aceștia să fie în măsură să asigure 
în bune condiții întreținerea apa
ratelor în.perioada de garanție:: șj 
după aceea, pentru .întărirea contro
lului de calitate, pentru intensificarea 
muncii- de educație a lucrătorilor din 
ateliere etc. Cu alte cuvinte, dorim ca
— și pentru noi — următorul cincinal 
să fie cincinalul îmbunătățirii sub
stanțiale a calității serviciilor — sub 
toate aspectele.

Mihai IONESCU

ramuri de activitate

(precum întreținerea

și-au 
„Bine 
limbi.
le-au

vremea

Vedere din stațiunea Jupiter

Ieri în țară : Vremea a continuat să 
se încălzească în toate regiunile. Cerul 
a fost variabil, mai mult senin în sud. 
S-au produs înnorărl accentuate in 
Maramureș, nordul și estul Moldovei, 
unde, mai ales în prima parte a zilei, 
pe alocuri, a plouat slab. După-amiază, 
numai cu totul izolat, _^i-au făcut apa
riția averse de ploaie în sudul Transil
vaniei. Vîntul a suflat în general slab, 
exceptînd zona de munte, unde a pre
zentat intensificări. Temperatura ae
rului la ora 14 oscila între 14 grade la

Ocna Șugatag șl Toplita și 28 de gra
de la Călărași, Hîrșova, Jurllovca, 
Dllga, București și Băllești.

Timpul probabil pentru zilele de 31 
Iulie, 1 și 2 august. In țară : Vremea 
va continua să se încălzească treptat. 
Cerul va fi variabil. Innorări mal ac
centuate se.vor produce în Jumătatea 
de est a țării, unde, la începutul in
tervalului, vor cădea averse locale de 
ploaie, însoțite de descărcări electrice. 
In rest, averse izolate. Vînt moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 8 și 18 grade, iar maximele între 
21 și 31 de grade, local mal ridicate. 
In București : Vremea va continua să 
se încălzească ușor. Cerul va fi schim
bător, favorabil aversei de ploaie, la 
începutul intervalului. Vînt potrivit. 
Temperatura ușor vaț-iabilă.
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a libretelor de economii cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme emise de unită
țile C.E.C. din țară, ieșite ciștigătoare la tragerea la sorți pentru trimestrul 

II 1975

Nr. Numărul Nr. Numărul Nr. Numărul
libretului libretului crt. libretului

crt. de economii cri. de economii de economii

Cîte un autoturism 46 735-1-48304 95 717-214-512
„DACIA 1300“ în valoare 47 735-254-182 96 713-102-7703

de lei 70 000 48 703-1-12659 97 724-1-4224
49 703-1-35745 98 724-219-244 '

1 747-1-21518 50 703-201-669 99 749-1-10431
2 743-1-95737 51 703-203-5880 100 730-1-3589
3 734-207-2230 52 706-210-383 101 731-253-600
4 709-1-57269 53 732-1-37836 102 719-1-24148
5 756-1-6487 54 732-1-59850 103 719-201-17719
6 741-201-20144 55 732-202-2171 104 719-203-10823
7 709-201-1310 56 705-1-4219 105 716-514-114
8 728-1-3939 57 721-112-494 106 727-1-9163'
9 703-1-18183 58 709-1-10265 107 727-1-44234

10 741-212-2349 59 •709-1-55948 108 ■ 727-1-61834
11 702-223-942 60 709-1-77831 109 759-333-122
12 732-1-49045 61 709-1-93737 110 763-203-4259
13 709-218-541 62 709-202-3749 111 741-201-15344
14 710-120-8756 63 709-217-10422 112 741-212-4519
15 711-107-737 64 724-102-4165 113 714-813-135
16 717-1-54809 65 724-104-29705 114 756-212-1116
17 719-209-1729 66 721-1-7829 115 750-1-16486
18 756-1-11375 67 708-1-19238 116 750-211-3431
19 710-204-3578 68 708-209-6878 117 750-211-27063
20 706-719-191 69 710-1-14005 118 750-201-9216
21 747-1-17733 70 710-213-174 119 734-1-15697
22 726-1-1684 71 733-201-7938 120 . 734-1-35558
23 734-1-5687 72 728.-201-6439 121 740-1-16198
24 735-1-10458 73 710-119,-8301 122 746-1-8567
25 732-1,64712 74 710-127-891 123 714-1-7090
26 ’ 724-104-13754 75 715-1-40450 124 736-1-29489
27 710-138-5164 76 715-1-79547 125 736-1-60057
28 716-1-27472 77 715-1-103609 126 736-1-77867
29 717-1-69179 78 715-1-122420 127 736-212-7972
30 719-215-1260 79 715-1-137176 128 736-212-31235
31 706-201-4975 80 710-416-37 129 736-202-7929
32 736-1-41110 81 710-816-72 130 736-254-821
33 758-204-734 82 754-1-27055 131 704-523-5129
34 725-124-510 83 711-102-9741 132 741-1-24150
35 739-1-16005 84 716-1-12174 133 758-201-3910
36 706-28-527 85 716-1-47294 134 758-1-7260
37 706-1-3344 86 716-1-65264 135 723-103-4003
38 701-203-7029 87 716-209-3546 136 743-1-15912
39 701-135-6343 88 716-203-6620 137 743-1-55079
40 702-1-25773 89 724-601-3228 138 743-1-76985
41 702-1-55167 90 748-1-4280 139

140
743-1-93131 
743-207-3774

42 702-1-73072 91 748-1-25073 141 743-209-17225
43 702-218-5074 92 717-1-6837 142 745-2-15443
44 702-117-2 93 717-1-45680 143 747-1-6626
45 735-1-31106 94 717-1-64560 ' 144 712-1-2502
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725-609-89 
755-201-1929
727- 137-11698 
752-1-40555 
752-1-58019
752- 203-2400
728- 1-10422
753- 1-10492
704- 1-9954 
739-1-10827 
739-205-300.9
723- 1-15593
754- 1-25311 
701-1-1703 
715-257-111 
701-203-9539
701- 141-2224
702- 1-32419 
702-1-58747 
702-1-75386
702- 219-1969 
713-206-1038 
735-1-34398 
735-1-50424 
735-400-1547
703- 1-18214 
703-1-38145 
703-809-4046 
703-414-633
706- 418-533 
732-1-42502 
732-1-62523
732- 206-4507
705- 1-9911
707- 1-3323 
709-1-22924 
709-1-60559 
709-1-81020 
709-1-96020 
709-208-5114
709- 217-13366
724- 104-7139 
724-104-32400 
721-259-117
708- 1-22456 
708-215-829
710- 1-17797 
710-260-147
733- 201-13089 
710-113-4624

Numărul 
libretului 

de economii

710-119-10823
710- 138-2251 
715-1-48527 
715-1-84199 
715-1-107214 
715-1-125136
715- 1-139281
718- 1-4944 
754-1-5255 
754-1-29355
711- 102-13348
716- 1-21485 
716-1-51010 
716-1-67694
716- 215-5205 
724-504-2 
724-639-1001 
748-1-10130
748- 204-2789
717- 1-18995 
717-1-49392 
717-1-67065 
717-216-5986 
713-102-11459 
724-1-11538 
738-261-16
749- 1-13926■ 
730-1-6714 
715-134-402
719- 208-733 
719-207-2180 
719-203-13665 
711-1^5901 
727-1-17569 
727-1-47908 
727-1-63891 
764-204-466 
763-211-293 
7’41-201-19772 
741-212-8935 
756-1-4085 
706-201-1511
750- 1-24051 
750-211-10217 
750-211-29088 
745-1-2671 
734-1-20505 
734-202-1009 
740-1-18926

244 746-1-12236 305 709-212-2084
245 714-203-913 306 709-218-880
246 736-1-36095 307 724-104-17858
247 736-1-63496 308 724-104-36074
248 736-1-80243 309 745-329-22
249 736-212-14603 310 708-1-26311
250 736-212-33368 311 713r230-179
251 736-202-12506 312 710-1-22607
252 736-267-1005 313 738-1-4570
253 704-523-8125 31.4 733-201-17766
254 741-1-26862 315 710-113-12355
255 758-201-7205 316 710-120-8964
256 758-1-10432 317 710-614-120
257 723-103-8407 318 715-1-60680
258 743-1-25924 319 715-1-90745
259 743-1-59209 320 715-1-112690
260 743-1-80348 321 715-1-129280
261 743-1-95372 322 715-1-142585
262 743-207-6587 323 718-1-11088
263 .743-211-744 324 754-1-16193
264 745-2-18685 325 754-203-5028
265 747-1-11897 326 711-107-961
266 712-202-1329 327 716-1-31786
267 726-801-93 328 716-1-56405
268 755-201-5081 329 716-1-71270
269 727-433-184 330 716-215-10252
270 752-1-44347 331 742-1-8211
271 752-1-60130 332 ’ 719-128-372
272 752-204-2007 333 748-1-16565
273 728-1-12771 334 702-415-87
274 753-1-13044 335 717-1-30127
275 704-1-12380 336 717-1-55010
276 739-1-13869 337 717-1-70749
277 739-259-134 338 717-265-72
278 723-1-17971 339 713-194-1268
279 701-1-10509 340 724-1-18318
280 719-212-4930 341 751-1-5790
281 701-280-101 342 749-1-18228
282 701-410-129 343 730-201-2722
283 702-1-41082 344 719-1-13996
284 702-1-64127 345 719-201-6002
285 702-1-78635 346 719-209-1990
286 ■ 702-224-107 347 711-203-3009
287 735-1-15573 348 716-120-136
288 735-1-39638 349 727-1-28143
289 735-177-2187 350 727-1-53224
290 713-1-4696 351 727-235-5561
291 703-1-25396 352 725-1-5709
292 703-132-124 353 716-515-184
293 703-809-12604 354 741-201-25069
294 706-102-6372 355 741-258-187
295 732-1-14306 356 756-1-11544
296 732-1-49222 357 706-201-6762
2.97 732-1-66430 358 750-1-30303
298 706-314-893 359 750-211-17199
299 705-1-15019 360 754-205-3751
300 707-1-9120 361 715-1-8989
301 709-1-36739 362 734-1-26626
302 709-1-66831 363 703-621-150
303 709-1-85590 364 702-613-232
304 709-1-99334 365 746-1-16386

»

-

710- 204-3688 
736-1-45138 
736-1-68852 
736-1-83790 . • 
736-212-21743 
736-279-4890 
736-202-17364
719- 718-189 
741-1-9598 
741-1-30475 
706-719-506 
758-206-1362 
723-120-223 
743-1-37325 
743-1-65678 
743-1-84887 
743-1-98689 
743-209-5897 
745-261-144 
745.-2-22707 
747-1-17917
722- 1-3278 
755-202-7275 
755-1-3813 
752-1-19907 
752-1-49755 
752-201-2864 
752-228-229
711- 201-795 
757-1-1426 
726-1-1859 
739-1-17493
720- 515-305
723- 205-2726 
701-1-9861 
719-212-4359 
701-258-607
701- 219-176
702- 1-40161 
702-1-63617 
702-1-78258
702- 223-633 
735-1-14268 
735-1-39055 
735-177-1126 
713-1-3784
703- 1-24614 
703-126-169 
703-809-11920 
706-102-5751 
732-1-11943

417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
443
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468

732-1-48543
732- 1-65994 
758-213-1677 
705-1-14536
707- 1-8665 
709-1-35280 
709-1-66121 
709-1-85069 
709-1-98948 
709-212-1512
709- 217-16534 
724-104-16924 
724-104-35709 
745-207-66
708- 1-25905 
713-223-281
710- 1-22079 
738-1-4033
733- 201-17387 
710-113-11753 
710-120-8233
710- 514-284 
715-1-59360 
715-1-89984 
715-1-112106 
715-1-128827
715- 1-142213
718- 1-10558 
754-1-15338 
754-203-4142
711- 102-16980
716- 1-30836 
716-1-55787 
716-1-70903
716- 215-9813 
742-1-7563 
742-209-2 
748-1-15922
748- 337-214
717- 1-29104 
717-1-54357 
717-1-70362 
717-255-113 
713-130-208 
724-1-17707 
751-1-5302
749- 1-17794 
730-201-2006
719- 1-13137

• 719-201-4060 
719-209-251 
711-203-2308

469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
543
514
515
516
517
518
519
520

716-113-45 
727-1-27065 
727-1-52673
727- 235-4911
725- 1-5074 
711-207-3245 
741-201-24554 
741-214-1021 
756-1-10934 
706-201-6362 
750-1-30165 
7.50-211-16586
754- 205-3324
745- 1-8511 
734-1-25935 
703-616-85
740- 207-275
746- 1-15995 
710-204-3272 
736-1-44082

’ 736-1-68295
736-1-83409 
736-212-21039 
736-279-3817 
736-202-16903
719- 716-275
741- 1-8256 
741-1-30102 
706-717-126 
758-206-785 
723-103-12182 
743-1-35889 
743-1-64924 
743-1-84330 
743-1-98319 
743-209-4766 
745-258-85 
745-2-22272
747- 1-17273
722- 1-2723
755- 202-6610 
755-1-3108 
752-1-18320 
752-1-49178 
752-195-305 ' 
752-227-197
728- 395-16 
705-507-3
726- 1-1085 
739-1-17139
720- 512-273
723- 205-2200

Fondul ciștigurilor care 
dat la această tragere la , __
stabilit pe baza datelor definitive la 
30 iunie 1975.

Titularilor libretelor de economii 
cu dobîndă și cîștiguri în autoturis
me emise de unitățile C.E.C. din 
Capitală li s-au acordat printr-o

s-au 
sorți

acor- 
s-a

tragere la
loc la 29 iulie a.c., 150 de autoturisme 
„Dacia 1300". Lista oficială a libre
telor de economii ieșite ciștigătoare 
la această tragere la sorți se va 
publica în ziarele „Scînteia" și 
„România liberă" din 31 iulie a.c.

sorți separată, care a avut
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întîlnit 
cu președintele Partidului Comunist finlandez, 

Aarne Saarinen
HELSINKI 29 (Agerpres). — 

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, s-a întîlnit, marți sea
ra, cu președintele Partidului Co
munist Finlandez, Aarne Saarinen.

Aarne Saarinen a fost însoțit de 
Olavi Hanninen, vicepreședinte al 
partidului, de Erkki Rautee, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.F., 
și Arvo Hautala, al doilea pre
ședinte al Confederației sindicatelor 
din Finlanda, Olavi Poikolainen, 
membru al C.C. al P.C.F., șeful Sec
ției relații internaționale a C.C. al 
P.C.F.

La întrevedere au participat tova
rășii Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., și 
George Macovescu, membru al C.C. 
al P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne. >

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej au fost evocate, 
cu deosebită satisfacție, bunele ra
porturi dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist fin
landez.

în timpul întrevederii a avut Ioc o 
informare reciprocă în probleme 
privind activitatea și preocupările 
celor două partide și asupra unor 
probleme ale mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

Au fost abordate, de asemenea, 
probleme principale ale actualității 
internaționale, îndeosebi cele privind 
încheierea la nivelul cel mai înalt a 
Conferinței pentru securitate și coo
perare în Europa.

Exprimîndu-se satisfacția pentru 
rezultatele obținute pînă acum în 
procesul edificării securității euro
pene, speranța că documentele care 
vor finaliza lucrările conferinței vor

avea o influență pozitivă asupra 
cursului vieții politice pe continen
tul nostru și în întreaga lume, cele 
două partide au subliniat necesitatea 
de a se acționa cu hotărîre, în con
tinuare, pentru traducerea în viață 
a angajamentelor asumate, rolul im
portant al popoarelor, al partidelor 
comuniste, socialiste, social-demo- 
crate, al tuturor forțelor politice iu
bitoare de pace, pentru instaurarea 
definitivă în Europa a unui climat 1 
de înțelegere și cooperare care să 
asigure dezvoltarea economico-socia- 
lă independentă a tuturor popoare
lor, în conformitate cu aspirațiile 
lor.

Convorbirea s-a desfășurat într-0 
atmosferă de caldă prietenie. înțe
legere reciprocă, ce caracterizează 
relațiile de conlucrare dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul,Co
munist Finlandez.

COMUNICAT COMUN

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, în perioada 
23—28 iulie 1975, Biilent Ecevit, pre
ședintele Partidului Republican al 
Poporului din Turcia, a efectuat o 
vizită de prietenie in Republica So
cialistă România.

Oaspetele turc și persoanele care 
l-au însoțit ău vizitat o serie de 
obiective economice și social-cultu- 
rale, precum și monumente istorice 
din București șl din, țară. bucu- 
rîndu-se de o primire cordială, ex
presie a sentimentelor reciproce de 
stimă și prietenie care leagă po
poarele celor două țări.

în cursul vizitei au avut loc con
vorbiri între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, și Biilent 
Ecevit, președintele Partidului Re
publican al Poporului din Turcia.

La convorbiri, care s-au desfășu
rat într-o atmosferă de prietenie, în
credere și înțelegere reciprocă, au 
participat Ilie Verdeț, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Vasile Șandru, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., precum 
și Haliik Ulman, membru al Comi
tetului Director șl partidului. Repu
blican al Poporului, ' deiițițat' de 
Istanbul, Eroi Cevikțje, membru al 
Comitetului Director al Partidului 
Republican al Poporului, deputat 
de Adana, fost ministru al lucrărilor 
publice, Orhan Kologlu, șeful depar
tamentului relații externe al Partidu
lui Republican al Poporului.

în cadrul convorbirilor, părțile s-au 
informat reciproc asupra preocupă
rilor actuale ale celor două partide și 
s-a efectuat un larg schimb de pă
reri asupra contribuției pe care o 
pot aduce cele două partide la dez
voltarea în continuare a cooperării 
dintre cele două țări, precum și 
asupra unor probleme ale vieții in
ternaționale.

De ambele părți s-a relevat cu 
satisfacție dezvoltarea fructuoasă, pe 
multiple planuri, a raporturilor de 
prietenie, colaborare și bună vecină
tate dintre Republica Socialistă 
România și Republica .Turcia, ceea ce 
corespunde intereselor ambelor po
poare, ale cauzei păcii și înțelegerii 
în Balcani, în Europa și în lume. In 
acest context, a fost subliniată im
portanța deosebită a schimbului de 
vizite oficiale, la" cel mai înalt nivel, 
efectuate în 1969 și 1970, care au pus 
oazele ridicării pe plan superior a 
colaborării româno-turce atît pe plan 
bilateral, cit și în sfera relațiilor in
ternaționale. S-a apreciat de comun 
acord că există largi posibilități pen
tru amplificarea și diversificarea re
lațiilor dintre România și Turcia, 
pentru identificarea și punerea în va
loare a unor noi forme și modalități 
de conlucrare reciproc avantajoasă în 
diferite domenii, ‘în special pe plan 
economic.

Trecînd in revistă principalele pro

bleme ale vieții internaționale con
temporane. părțile au constatat că în 
lume au avut loc și continuă să se 
producă mari schimbări în raportul 
de forțe, mutații profunde în struc
tura și conținutul relațiilor dintre 
state, datorită afirmării tot mai pu
ternice a voinței popoarelor de a trăi 
liber și independent, fără nici un a- 
mestec din afară, și de a colabora pe 
baze egale, în condiții de pace și 
securitate. în acest cadru sporesc ro
lul și responsabilitatea țărilor mici și 
mijlocii, ale țărilor în curs de dez
voltare în dezbaterea și reglementa
rea în interesul, tuturor popoarelor a 
problemelor majore care confruntă 
omenirea.

Cele două părți au salutat cu sa
tisfacție apropiata încheiere a Con
ferinței pentru securitate și colabora
re în Europa, exprimînd convinge
rea că semnarea, la cel mai înalt ni
vel, a documentelor finale ale con
ferinței va marca un moment de im- 
portantă istorică în viața continentu
lui european și va exercita o puter
nică influentă pozitivă asupra între
gii vieți politice internaționale. Tot
odată, s-a arătat că în Europa rămîn 
încă multe probleme care își așteaptă 
rezolvarea și că în perioada urmă
toare este necesar să se intensifice 
eforturile statelor, guvernelor, po
poarelor, opiniei publice’, pentru» ia se 
asigura transpunerea, ini viață a prin- 
cipiiîdrSconvenite, pent'fU !â sâ -făce 
noi pași înainte pe calea promovării 
colaborării multilaterale dintre state, 
realizării unor măsuri concrete de 
destindere militară și dezarmare și 
creării condițiilor pentru desființarea 
în viitor a blocurilor militare, pentru 
edificarea unui sistem trainic de 
securitate și colaborare pe continen
tul european.

Deosebirile ideologice și de orîn- 
duire nu trebuie să fie considerate ca 
o piedică în calea .intensificării cola
borării în vederea asigurării de con
diții egale întregii omeniri, pentru a- 
sigurarea păcii și dezvoltării genera
le. Este , necesar ca, rămînînd fideli 
principiilor de dreptate și libertate, 
păcii generale, să asigurăm condiții
le necesare eradicării oricărei forme 
a imperialismului, colonialismului și 
exploatării, instaurînd în locul aces
tora atmosfera propice colaborării.

Cei doi conducători și-au expri
mat convingerea că există actual
mente o largă deschidere pentru o 
colaborare mai apropiată între țările 
întregii lumi, inclusiv în regiunea 
noastră, că în dezvoltarea unei ast
fel de colaborări apartenența la 
blocuri diferite nu trebuie să con
stituie un impediment.

Este evident că ne aflăm în perioa
da procesului de destrămare a blocu
rilor și dacă acest proces va fi în
curajat. în lume va fi asigurată* pa
cea. vor crește posibilitățile tuturor 
țărilor de a realiza o colaborare mai 
rodnică, ceea ce va ușura și grăbi 
procesul instaurării unor relații de 
tip nou. Este epoca colaborării pe 
drumul instaurării în. lume a unei 
noi ordini mondiale care să nu lase

loc pentru dominația nici unei țări, 
oricît de puternice, asupra altor țări.

Relevînd progresele obținute în re
lațiile dintre state în Balcani, cele 
două părți au apreciat că există con
dițiile necesare pentru întreprinderea 
de noi acțiuni, inclusiv organizarea 
unor reuniuni multilaterale în dife
rite domenii ale reprezentanților tu
turor țărilor balcanice, în vederea 
cultivării unui climat de pace și 
bună vecinătate în aceast.ă zonă, co
respunzător intereselor si aspirații
lor tuturor popoarelor din regiune.

în legătură cu situația din Cipru, 
cele două părți au fost de acord asu
pra necesității de a se ajunge cit 
mai grabnic la o reglementare poli
tică durabilă, care să asigure res
pectarea independentei, suveranității 
și integrității teritoriale a Ciprului, 
a statutului său de tară nealiniată 
și să creeze condițiile pentru convie
țuirea pașnică, democratică a celor 
două comunități.

_Exprimîndu-și preocuparea în le
gătură cu situația din Orientul Mij
lociu, părțile s-au pronunțat pentru 
folosirea cit mai eficientă a tuturor 
căilor care să ducă la soluționarea 
politică a conflictului și instaura
rea unei păci juste și trainice, 
pe baza retragerii Israelului din 
teritoriile ocupate în urma războiu
lui. din . 1967, rezolvării corespun- 
zătbarțe.;,a problemei ■: popprului pa- 
leștinean prin realizarea .dreptului 
său de a-și organiza viața într-un 
stat propriu, independent și asigu
rării suveranității și integrității tu
turor statelor din regiune.

Ambele părți au subliniat im
portanța deosebită a respectării și 
aplicării neabătute de către fiecare 
stat, în relațiile cu toate statele, in
diferent de mărime, potențial econo
mic sau sistem social, a principiilor 
universal valabile ale independenței 
și suveranității naționale, egalității 
în drepturi, neamestecului in trebu
rile interne și avantajului reciproc. 
Ele au arătat că, fn condițiile 
actuale, este necesară conjugarea e- 
forturilor tuturor statelor, tuturor 
popoarelor pentru lichidarea gravelor 
decalaje economice care mai există 
în prezent, pentru așezarea relații
lor dintre state pe baze noi, de ega
litate și echitate, pentru încetarea 
cursei înarmărilor și realizarea unor 
măsuri concrete de dezarmare, în 
primul rînd în domeniul nuclear, 
pentru înfăptuirea unei noi ordini 
politice și economice internaționale, 
care să asigure dreptul fiecărui po
por de a fi stăpîn pe bogățiile sale 
naționale și de a le utiliza pentru 
propria sa dezvoltare independentă 
pe calea progresului economic și 
social.

Cele două părți au apreciat că 
vizita președintelui Partidului Repu
blican al Poporului, Biilent Ecevit, și 
convorbirile avute cu secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român, 
Nicolae Ceaușescu, reprezintă o con
tribuție de seamă la o mai bună cu
noaștere și apropiere reciprocă, la 
promovarea prieteniei dintre Româ
nia și Turcia, dintre popoarele celor 
două țări.

Secretarul general Președintele general al Partidului Republican
al Partidului Comunist Român al Poporului din Turcia

NICOLAE CEAUȘESCU BOLENT ECEVIT

TELEGRAME DE LA, BORDUL AVIONULUI PREZIDENȚIAL

Tovarășului LEONID ILICI BREJNEV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

Tovarășului NIKOLAI VIKTOROVJCI PODGORNÎI
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

Survolînd teritoriul Uniunii Republicilor Spvietice Socialiste, doresc să 
vă adresez un călduros salut tovărășesc. împreună cu cele mai bune urări 
de sănătate și fericire.

Folosesc acest prilej pentru a ura Partidului Comunist al Uniunii So
vietice și popoarelor Uniunii Sovietice noi Și tot mai mari realizări pe calea 
construirii societății comuniste, a progresului și bunăstării, a luptei pentru 
triumful cauzei colaborării, securității și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

Tovarășului EDWARD GIEREK
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

Tovarășului HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone

Cu prilejul survolării teritoriului Republicii Populare Polone, doresc să 
vă adresez dumneavoastră și întregului popor polonez prieten un călduros 
salut tovărășesc și cele mai bune uiări de noi succese in opera de construire 
a socialismului, înflorire multilaterală a patriei.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Un eveniment istoric
(Urmare din pag. I)

ferite ca orînduire, mărime sau 
potențial — ca un moment de 
însemnătate cardinală în viața 
politică a continentului euro
pean, a contemporaneității. Și-a gă
sit, astfel, materializare ideea lan
sată prin Declarația de la Bucu
rești, din iulie 1966. de țările so
cialiste, în rîndul cărora și Româ
nia. privind organizarea unei 
conferințe general-europene, care 
să joace un rol important în fău
rirea securității pe continent — 
idee a cărei justețe, validitate, și 
realism au fost confirmate de în
săși viața. își găsesc expresie cursul 
nou. spre destindere, care se 
manifestă in relațiile interna
ționale. forța cu care se a- 
firmă voința popoarelor europene 
de a transforma continentul nostru 
— leagănul unei străvechi civili
zații. dar și focarul celor două con
flagrații mondiale — într-o zonă de 
pace și înțelegere, în care fiecare 
națiune să se poată dezvolta în 
mod liber, de sine stătător, coope
rând rodnic în folosul propriei dez
voltări și al progresului general.

Desigur, drumul care a dus la a- 
ceastă conferință n-a fost'nici scurt, - 
nici neted. Faza a treier» a ^confe
rinței, care începe astazi, încu
nunează ani de eforturi asidue, per
severente. S-a dovedit însă că 
printr-o activitate laborioasă des
fășurată pe baze noi, democratice, 
în spiritul egalității în drepturi, 
receptivității și stimei reciproce, 
s-a putut ajunge la rezultate care 
pot fi apreciate pozitiv, la consen
suri, la cristalizarea unui document 

■ — ,.Actul final" — care răspunde, în 
ansamblu, cerințelor procesului de 
edificare ~a securității pe continent.

Pentru poporul român constituie 
un motiv de adîncă satisfacție fap
tul că in toate etapele pregătirii și 
desfășurării conferinței. România 
s-a afirmat ca un factor deosebit 
de dinamic și constructiv. Prin pro
punerile și inițiativele sale, prin 
participarea sa eficientă la găsirea

unor soluții judicioase, practic în 
toate problemele-cheie ale confe
rinței. tara noastră a adus o con
tribuție esențială la progresul ne
gocierilor și elaborarea documen
telor concluzive. Această contribu
ție este indisolubil legată de ro
lul determinant al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — al cărui aport, 
larg recunoscut pe arena interna
țională, se bucură de elogioase a- 
precieri ce ' sporesc prestigiul 
României pe plan mondial.

Desigur, semnătura pe care șefii 
de state și guverne o vor pune, in 
încheierea întîlnirii de la Helsinki, 
pe „Actul final" va conferi acestui 
document valoarea unui angaja
ment solemn — de a asigura res
pectarea și traducerea in viață cu 
fidelitate a prevederilor sale, de a 
acționa în continuare pentru înfăp
tuirea unei depline securități și 
largi cooperări europene. Tocmai 
în acest sens, conferința de la 
Helsinki nu reprezintă sfîrșitul 
procesului de edificare a securității 
în Europa, ci o bază de pornire 
pentru noi, ample și stăruitoare 
eforturi în vederea soluționării e- 
fective a multiplelor probleme com- 
ple.xe in suspensie, care persistă și 
afectează viata politică a continen- 

. tuj.tm.t
Poporul român își exprimă con

vingerea că prin adoptarea și sem
narea „Actului final", se va deschi
de o bază bună pentru continuarea 
eforturilor de către toate statele 
participante, pentru acțiunea fermă, 
unitară și convergentă a popoare
lor în vederea împlinirii nobilu
lui deziderat al făuririi unei Europe 
a păcii, securității și' colaboră
rii. Aceasta va corespunde în cel 
mai înalt grad intereselor tuturor 
națiunilor cohtinentului. exerci- 
tînd, totodată, o influență pozitivă 
asupra ansamblului vieții interna
ționale, o contribuție marcantă la 
edificarea unei lumi mai bune și 
mai drepte, la înfăptuirea aspirații
lor de pace și progres a întregii 
umanități.

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a adresat o telegramă de 
felicitare lui Philippe Takla cu oca
zia numirii sale în funcția de minis
tru al afacerilor externe al Republi
cii Liban.

4r
La invitația Comitetului Național 

pentru Apărarea Păcii ne-a vizitat 
țara o delegație a Consiliului națio
nal al păcii și solidarității din Repu
blica Irak, formată din Muath Ab- 
durrahim, membru al prezidiului și 
secretariatului Consiliului național 
al păcii și solidarității din Irak, di
rector general adjunct al Agenției 
irakiene de știri, și Abdurazzak Zu- 
bair, membru al Consiliului național 
al păcii și solidarității din Irak, 
jurist.

In timpul vizitei, oaspeții au avut

convorbiri la Comitetul Național 
pentru Apărarea Păcii în legătură cu 
obiectivele, formele și metodele de 
activitate ale celor două organizații, 
precum și la Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste, Agen
ția română de presă, Asociația ju
riștilor, Uniunea ziariștilor. Liga 
română de prietenie cu popoarele 
din Asia și Africa. Ei au vizitat o- 
biective social-culturale din Capitală 
și din județele Prahova, Brașov și 
Mureș.

★
Ansamblul folcloric „Miorița" din 

comuna vîlceană Vaideeni — veche 
vatră a folclorului păstoresc — par
ticipă, în prezent, la cea de-a 10-a 
ediție a Paradei internaționale de 
folclor de la Zagreb. (Agerpres)

CARNET CULTURAL
„SERBĂRILE MĂRII"

Pe litoral a început cea de-a 
6-a ediție a „Serbărilor mă
rii", amplă manifestare cultural- 
artistică estivală organizată sub 
egida comitetului județean pen
tru cultură și educație socialis
tă. Festivitățile au debutat cu 
un spectacol carnavalesc, care a 
avut loc în Piața Independenței
și pe străzile din centrul ora
șului Constanța. Programul se 
va 
unei 
de 
vor 
pe 
lor, 
cursul toate 
tural-artistice 
Constanța și 
cestora li se

desfășura pe parcursul 
săptămîni și preve- 

160 de manifestări, care 
avea loc, în aer liber, 
scenele tuturor stațiurii- 
și la care își dau con- 

instituțiile cul- 
din municipiul 
din județ. A- 

adaugă spectaco
lele din cadrul festivalului na
țional de folclor și festivalului 
artiști,c al pionierilor și școlari
lor „Litoral ’75", precum și ma
nifestările dedicate Zilei mari
nei. (George Mihăescu).

„SĂRBĂTOAREA 
RĂZBOIENILOR"

Precedînd apropiatul semlml- 
leniu de la glorioasa confruntare 
a oștilor lui Ștefan cel Mare cu 
turcii, din vara anului 1476, tra
diționala „Sărbătoare a Războ- 
ienilor" a constituit un adevărat 
act de cultură cu profunde im
plicații educative. Pe scene spe
cial amenajate in aer liber. In 
fața a mii de locuitori din ținu
tul Neamțului, aproape 500 de 
artiști amatori din comunele Ți- 
bucani. Dragomirești. Dumbrava 
Roșie, Viișoara. Ruginoasa, Tti- 
pilați, Gîrcina și, bineînțeles, din 
Războieni, au prezentat bogate 
programe culturale, care au evo
cat acest moment glorios din is

toria Moldovei, cît și marile rea
lizări din anii construcției so
cialiste în acest colt de țară. 
(Ion Manea).

„DRAG Ml-I C1NTECUL 
Șl VIAȚA"

Recent a ieșit de sub tipar cu 
acest titlu o bogată culegere de 
doine și cîntece de dragoste șî 
dor editată de Comitetul de cul
tură și educație socialistă al ju
dețului Arad. Cele 150 de cîntece 
populare din zonele văilor Mu
reșului și Crișului Alb. din Țara 
Zarandului, precum și din pod
goria și cîmpia arădeană au fost 
adunate de cunoscuta interpretă 
de muzică populară Florica 
Duma. Culegerea se remarcă 
prift grija pentru originalitatea, 
autenticitatea și frumusețea 
creațiilor populare. (Constantin 
Simion).

TABĂRĂ DE CREAȚIE

Din inițiativa forurilor de cul
tură din județul Caraș-Severin 
și a Uniunii artiștilor plastici, 
la Reșița a fost organizată o ta
bără de documentare și creație 
pentru artiști plastici. La aceas
tă a treia ediție a taberei au 
luat parte 18 plasticieni din 
principalele centre culturale ale 
țării. Ei au făcut, în cele două 
săptămîni, o serie de vizite de 
lucru la principalele întreprin
deri industriale din Reșița și din 
celelalte orașe din județ, au vi
zitat unități agricole și puncte 
turistice. Conform tradiției. în 
toamnă, plasticienii vor reveni 
în mereu tînăra Cetate a Focu
lui, cu operele realizate, din 
care o parte vor îmbogăți înseși 
localitățile care i-au inspirat. 
(Nicolae Cătană).

SPORT
handbal, „Trofeul Cârpei fi"

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală.
10,00 Matineu de vacantă „Stile

tul" (V).
10.30 Bijuterii muzicale.
10,45 Meridiane literare. Călătorie 

în lumea literară a Americli 
Latine.

11,35 Aveți legătura directă cu... 
Studioul nostru din Bucu
rești.

11,55 Telex.
16,00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limba rusă.
17,0'1 Telex.
17,OS Partidul, conștiință trează. 

Cîntece patriotice șl revolu
ționare.

17,15 Tragerea Pronoexpres.
17,25 La volan.

17.35 Documentar TV.
17.55 Ateneu popular TV.
18.35 Dincolo de note...
13.55 Tribuna TV.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Handbal masculin : Româ

nia — R.D.Q. (repriza a Il-a). 
Transmisiune directă de la 
Palatul sporturilor și culturii.

20.30 Teleclnemateca : ..Dragostea 
lui Serafim Frolov". O pro
ducție a studiourilor cinema
tografice sovietice.

21,50 Inimile noastre se-ntîlnesc — 
melodii de Petre Andreescu.

22,10 24 de ore.
PROGRAMUL II

20,00 Ce știm și ce nu știm des
pre...

20,30 Preferințele dv. muzicale sînt 
și preferințele noastre.

21.20 Telex.
21,25 Studio ’75. „Zilele dăruirii".
21,45 Roman foileton : „Si totuși se 

învîrtește" (episodul I).

La București și Ploiești au conti- 
'nuat ieri' meciurile celei de-a 15-a 
ediții a tradiționalei competiții inter
naționale de handbal „Trofeul Car- 
pați". Disputat la Palatul sporturilor 
și culturii din Capitală, în prezenta 
unui numeros public, derbiul tur
neului masculin, între selecționatele 
României și Iugoslaviei, s-a încheiat 
cu scorul de 26—23 (14—11) în favoa
rea handbaiiștilor români, care au 
prestat un joc remarcabil.

Alte rezultate : R.D. Germană — 
Cehoslovacia 26 — 22 (13 — 11) ;
U.R.S.S. — România II 21—18 (13—8).

în turneul feminin, selecționatele 
României și Ungariei au terminat la 
egalitate : 10—10 (5—6), după o par
tidă de bun nivel tehnic. Selecționa-

î N CÎTEVA
NATAȚIE : Juniorii români 

victorioși la Balcaniadă
BELGRAD 29 (Agerpres). — Des

fășurată timp de patru zile la Liu- 
bliana, Balcaniada de natație pentru 
juniori s-a încheiat cu o frumoasă 
victorie a echipei României, care a 
ocupat primul loc în clasamentul ge
neral final, totalizînd 143 de puncte. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
formațiile Iugoslaviei — 137 puncte, 
Greciei — 116 puncte, Bulgariei — 111 
puncte și Turciei — 37 puncte.

In ultima zi de concurs, Mihaela 
Georgescu a cîștigat proba de 400 m 
mixt cu 5’26”5/10, timp ce constituie 
un nou record balcanic și național. 
Aceasta a fost cea de-a patra victo
rie obținută de înotătoarea româncă 
la actuala ediție a competiției. Spor
tivii români au mai terminat învin
gători in probele de 200 m spate prin 
Ilarion Sveț — 2’14”8/10 (nou record 
balcanic și național) — la masculin 
și Valeria Vlăsceanu — 2’31”6/10 (nou 
record balcanic) — la feminin.

ta Cehoslovaciei a întrecut cu scorul 
de 20—13 (11—6) formația U.R.S.S., 
iar prima reprezentativă a R.D. Ger
mane a cîștigat cu 22—13 (11—8) 
meciul cu echipa secundă a Româ
niei. Astăzi, în ultima zi a competi
ției. toate meciurile se dispută la 
Palatul sporturilor și culturii din 
Capitală după unnătorul program : 
dimineața de la ora 10,30 : Cehoslo
vacia — România II (feminin) ; Ce
hoslovacia — România II (masculin) ; 
după-amiază de la ora 15,50 : R.D. 
Germană — Ungaria (feminin) ; Iu
goslavia — U.R.S.S. (masculin) ; 
România I — U.R.S.S. (feminin) ; 
România I — R.D. Germană (mas
culin).

(Agerpres)

RÎNDURI
TENIS

In primul tur al turneului interna
țional de tenis de la Louisville (Ken
tucky), jucătorul român Ilie Năstase 
l-a întrecut în trei seturi, cu 6—4,
5— 7, 6—3, pe suedezul Kjell Jo
hansson.

Turneul de la Washington s-a în
cheiat cu succesul jucătorului argen- 
tinean Guillermo Vilas, învingător cu
6— 1, 6—3 in finala susținută în com
pania americanului Harold Solomon.

PO1O
In localitatea poloneză Gorzow- 

Wielkopolski au continuat întrecerile 
competiției internaționale de polo pe 
apă pentru echipe de juniori dotată 
cu „Cupa prietenia". Selecționata 
României a întîlnit reprezentativa se
cundă a Poloniei, în fața căreia a 
cîștigat cu scorul de 8—6 (1—0, 3—3, 
1-0, 3—3).

(Urmare din pag. I)
tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
Ia recenta plenară, un mare număr 
de soluții tehnologice moderne — in 
mare parte în premieră Ia noi — 
menite să aducă schimbări structu
rale în desfășurarea proceselor de 
producție din aceste obiective de in
vestiții.

— Cîteva exemplificări ar fi 
deosebit. de utile pentru a da 
o mai mare concretizare aspec
telor prezentate pînă acum.

— Se cunoaște, bunăoară, accentul 
care se pune pe dezvoltarea șantie
relor navale din Constanța, Mangalia, 
Tulcea, Galați și Brăila, destinate să 
construiască, în primul rind, nave 
maritime — mineraliere și petrolie- ■ 
re — de la 55 000 tdw pînă la 150 000 
tdw, precum și nave de pescuit ocea
nic înzestrate cu echipament com
plex de prelucrare și conservare. Pe 
baza recomandărilor date de secreta
rul general al partidului, în docu
mentațiile pe care le întocmim pen
tru aceste șantiere navale sînt. pre
văzute, printre altele, instalații de 
mecanizare și automatizare a proce
sului de fabricație a navelor, precum 
și producerea elicelor, cu prelucrarea 
lor pe mașini specializate, complet 
automatizate și cu comandă nume
rică.

— Practic, care este eficienta 
preliminată a acestor două nou
tăți tehnologice ?

— Perfecționarea procesului de fa
bricație a navelor duce la o reducere 
a manoperei, față de situația pre
zentă, de 4 ori, iar soluționarea teh
nologică superioară a problemelor 
producției de elice, pe lingă faptul că 
asigură o calitate incontestabil supe
rioară « produsului, permite și la 

acest capitol o micșorare a volumu
lui de manoperă cu 260 la sută.

— Cum se reflectă in noile 
proiecte preocupările pentru e- 
conomisirea și valorificarea su
perioară a metalului ?

— Și la acest capitol, documenta
țiile în curs de elaborare includ o se
rie de noutăți, nu disparate, ci legate 
organic între ele. De pildă, în pro
iectele pentru o, serie de noi capaci
tăți, printre care și aceea din cadrul 
întreprinderii constructoare de ma
șini din Caransebeș, preconizăm fo
losirea unor mașini de debitat oxigaz 
în coordonate cu comandă numerică 

EFICIENTA
la debitarea tablelor mari necesare 
diferitelor piese cu contur variat. 
Sînt eliminate, în acest fel, opera
țiunile de debitară și trasare și se 
renunță, totodată, la utilizarea dese
nelor și șabloanelor. Ca principal e- 
fect economic precizez că. prin a- 
ceastă tehnologie, consumul de me
tal va scădea cu peste 10 la sută, iar 
productivitatea muncii se va dubla.

Demne de remarcat prin avantaje 
asemănătoare sînt și noile linii auto
mate pentru confecționarea schimbă
toarelor de căldură, incluse în docu
mentațiile pentru noua capacitate de 
la întreprinderea „Tehnofrig" din 
Cluj-Napoca — aici, economia de ma
teriale, inclusiv de metal, se va 
dubla față de cea obținută în 
prezent — ca și metoda încălzirii 
locale cu jet de plasmă a pieselor 
turnate și forjate Ia degroșarea lor 
pe mașini-unelte, care se va aplica 

la majoritatea noilor turnătorii și 
forje ce se vor construi în perioada 
1976—1980.

Practic, noutățile tehnologice — din
tre care mai amintesc organizarea 
pe scară largă a unor celule de ma- 
șini-unelte pentru fabricarea unor 
serii mari din același tip de repere ; 
folosirea sistemelor de mașini-unel- 
te. legate prin mecanizări si sisteme 
automate de transfer și control al 
pieselor uzinate — se referă la or
ganizarea producției întregii game 
de utilaje complexe livrate de indus
tria constructoare de mașini : linii 
agregat, utilaje energetice, echipa
mente pentru centrale nucleare elec- 

trice, motoare navale de 40 000 CP, 
linii de ciment, utilaje metalurgice, 
cazane pînă la 1 050 tone de abur pe 
oră ș.a.

— Promovarea hotărită a pro
gresului tehnic presupune efor
turi deosebite in faza de proiec
tare, in sensul asigurării unei or
ganizări temeinice a activității 
fiecărui compartiment. Ce loc 
va ocupa, în acest sens. în cin
cinalul viitor activitatea de con
cepție ?

— Munca întregului nostru colec
tiv este așezată sub semnul acelorași 
cerințe ale eficienței : trebuie să pro
iectăm rapid, cu costuri cit mai mici, 
să abordăm soluții tehnologice și 
constructive de mare eficacitate. A- 
dică, activitatea de concepție este 
chemată să devină preponderentă.

Am luat o serie de măsuri în această 
direcție. Mai întîi, în ce privește oa
menii, ridicarea calificării lor tehni- 
co-profesionaie. De asemenea, ne-am 
concentrat atenția asupra reducerii 
pe cît posibil a timpului afectat unor 
calcule rutiniere. Ca atare, am ini
țiat măsuri, unele dintre ele sînt în 
curs de aplicare, privind mecanizarea 
calculelor la dimensionarea clădirilor, 
rețelelor termice, hidrotehnice și 
energetice ș.a. Pe același plan se si
tuează atenția pe care o acordăm 
creării unui sistem informațional efi
cient de conducere, privit ca un pre
țios instrument de lucru pentru re
alizarea sarcinilor cantitative și cali
tative ce ne revin. '

— O ultimă problemă. Cind 
vor ajunge proiectele la care 
lucrați pe șantiere, acolo unde 
constructorii le așteaptă pentru 
a-și organiza, la rîndul lor, ac
tivitatea cit mai eficient ?

— Din studiile tehnico-economice 
aferente obiectivelor de investi
ții aparținînd Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini Grele 
și Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini-Unelte și 
Electrotehnicii în cincinalul ur
mător peste 70 Ia sută sînt ter
minate și predate Ia avizare. Pentru 
lucrările ce vor începe chiar în anul 
1976, pînă la finele semestrului I a.c. 
am realizat aproape toate S.T.E. 
incluse în plan. Lucrăm intens la 
-finalizarea celorlalte documentații 
și depunem eforturi sporite pentru 
întocmirea proiectelor de execuție. 
Sîntem hotăriți ca, pînă Ia sfîrșitul 
lunii octombrie, proiectele de execu
ție necesare șantierelor în anul ur
mător să fie livrate integral con
structorilor.

Convorbire realizată de
Ing. Cristian ANTONESCU in portul Constanța
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LA HELSINKI, IN AJUNUL
MARELUI EVENIMENT

Larga apreciere fața de contribuția României

VARȘOVIA Domnului GONZALO BARRIOS

la promovarea cauzei securității și cooperării

încheierea convorbirilor oficiale
dintre Edward Gierek și Gerald Ford

Helsinki, 30 iulie 1975. 
Cind acele ceasornicelor 
vor indica ora 12, in ana
lele Europei se va putea 
înregistra un moment de 
profundă semnificație po
litică : deschiderea întil- 
nirii la cel mai înalt nivel 
politic a statelor partici
pante la Conferința gene- 
ral-europeană. Practic, 
s-ar putea spune că pri
virile întregii Europe, ale 
opiniei publice internațio
nale sînt îndreptate în a- 
ceste zile spre acest oraș, 
unde are loc, după apre
cierea unanimă, una din 
cele mai importante reu
niuni din istoria diploma
ției. Marți, în ajunul con
ferinței, pe aeroportul din 
capitala finlandeză — de
venit, în aceste zile, punc
tul nodal al tuturor căilor 
aeriene ale continentului 
— s-au succedat, aproape 
fără întrerupere, sosirile 
înalților reprezentanți ai 
țărilor participante.

Sosirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost 
așteptată cu cel mai viu 
interes in cercurile con
ferinței și ale presei inter
naționale* în aceasta re- 
flectindu-se aprecierea 
largă a consecventei și 
fermității cu care Româ- 
nia, președintele țării 
noastre au acționat și ac
ționează pentru realizarea 
dezideratelor vitale ale 
securității și cooperării în

Europa. Numeroși ziariști 
au ținut să fie prezenți la 
aeroport. Zeci și sute de 
obiective ale camerelor de 
televiziune și ale apara
telor foto au înregistrat 

. momentul primirii și al 
întilnirii cu președintele 
țării-gazdă, Urho Kekko
nen.

Ziarul „Helsingin Sano- 
mat" reia în numă
rul său de azi apre
cierile făcute de tovară
șul Nicolae Ceaușescu. în 
cuprinsul unui interviu 
acordat anul trecut, cu 
privire la semnificația is
torică a conferinței, atit 
pentru destinele conti- 

.nentului, cît și pentru 
evoluția situației interna
ționale în ansamblu. O
semnificativă dovadă a
interesului față de perso
nalitatea președintelui 
României, față de politi
ca partidului și statului , 
nostru o constituie și 
atenția de care se bucură 
standul de cițrți deschis 
la cea mai mare librărie 
din Helsinki, „Stock
mann", cuprinzînd nume
roase lucrări ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
publicate în diverse țări 
ale lumii.

Presa finlandeză acor
dă spații largi comenta
riilor consacrate ' semni
ficațiilor conferinței. In
tr-un articol intitulat „O 
cotitură în istoria Euro
pei — conferința consfin-

țește roadele unei activi
tăți îndelungate", „KAN
SAN UUTISET" subli
niază că „însuși faptul că 
șefii de state și guverne 
din cele 35 de state parti
cipante la conferință se 
vor întilni este un eve
niment unic, fără prece
dent în istoria Europei", 
evidențiind, totodată, per
spectivele pe care este 
menit să le deschidă 
cest mare for intereuro- 
pean în promovarea unui 
climat nou în Europa. 
Ziarele finlandeze relevă, 
totodată, necesitatea 
după conferință să 
treacă cu hotărîre la 
luționarea multiplelor pro- 

. bleme care rămîn deschi
se și care necesită, în 
continuare, eforturi sus
ținute (și concertate. .(Pro
blemele dezarmării —<• 
scrie. în acest sens. „HEL
SINGIN SANOMAT" — 
constituie adevărata pia
tră de încercare a destin
derii. După conferință, 
atenția generală trebuie 
să se îndrepte asu
pra lichidării factorilor 
potențiali de tensiune și 
încordare. Omenirea este 
conștientă de faptul 
aceasta este singura 
ternativă".

Marea majoritate a 
pientatorilor de presă ... 
aci împărtășesc, de aceea,, 
opinia că reuniunea ge- 
neral-europeană nu con
stituie un punct termi
nus,. nu poate asigura so-

a-

ca 
se 

so-

că . 
al-

co-
de

lutionarea efectivă, prac- 
• tică a tuturor probleme

lor continentului, ci. dim
potrivă, reprezintă o bază 
de pornire în lupta pen
tru transformarea Euro
pei într-o zonă a păcii și 
securității.

...Miercuri la amiază. 
Palatul ..Finlandia" — 
unde se vor desfășura lu
crările conferinței — 
flancat de drapelele celor 
35 de. state participante, 
își va fi deschis larg por
țile pentru a-i primi pe 
cei circa 2 500 oaspeți — 
cit însumează delegațiile, 
experții și ziariștii acre
ditați. Timp de trei zile, 
rind pd rînd, șefi de state 
și guverne, conducători 
de partide guvernamen
tale vor reafirma poziții
le țărilor lor asupra pro
blemelor securității euro
pene. asupra căilor de 
realizare'a acestui dezi
derat fierbinte al popoa
relor continentului, cu 
conștiința că traduce
rea consecventă în viată 
a programului de măsuri 
convenite, concentrarea 
eforturilor viitoare spre 
dezvoltarea procesului de 
edificare a securității vor 
deschide o nouă eră în 
istoria Europei, cu am
ple consecințe pozitive a- 
supra climatului politic 
mondial.

Dumitru ȚINU
Helsinki

Primul congres al sindicatelor din Portugalia Malayezia se pronunță
Cuvîntarea primului ministru Vasco Convolves pentru desființarea SEATO

VARȘOVIA 29 (Agerpres). — La 
Varșovia a fost dată publicității de
clarația in urma convorbirilor dintre 
Edward Gierek, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., și președintele S.U.A., 
Gerald Ford, care a întreprins o vi
zită oficială in R. P. Polonă. Cel? 
două părți consideră convocarea 
Conferinței pentru securitate și coo
perare în Europa drept o contribu
ție pozitivă la continuarea procesu
lui de destindere internațională, ex- 
primîndu-și voința de a face tot ce 
le stă în putință pentru ca rezul
tatele acestei reuniuni să devină un 
stimulent puternic pentru edificarea 
pozitivă a relațiilor dintre statele 
participante. Ele și-au exprimat, tot
odată. convingerea că îndeplinirea 
hotărîrilor de către toți participant^ 
la conferință va contribui la întă
rirea în continuare a păcii în Eu
ropa și la dezvoltarea colaborării tot 
mai largi, multilaterale, dintre ei. 
Părțile au fost unanime în a consi
dera că securitatea în Europa este 
indivizibilă și strîns legată de pacea

și securitatea in întreaga lume. Cele 
două părți au fost unanime în pri
vința faptului că eforturile spre con
solidarea destinderii politice în Eu
ropa trebuie să fie completate de 
procesul destinderii militare.

Au fost discutate, de asemenea, 
probleme legate de dezvoltarea co
laborării între state. îndeosebi în 
domeniul materiilor prime, energiei 
si alimentelor. Părțile și-au reafir
mat sprijinul față de O.N.U., de sco
purile și principiile enunțate în Car
ta ei.

Părțile au acordat o atenție deo
sebită relațiilor bilaterale, constatînd 
cu satisfacție progresul obținut în 
acest sens. S-a apreciat că sporirea 
simțitoare, în continuare, a comer7 
tului dintre cele două țări este po
sibilă. reală și de dorit. S-a hotărît, 
de asemenea, să se acorde sprijin 
dezvoltării pe mai departe a colabo
rării financiare și colaborării între 
firme și întreprinderi aparținînd ce
lor două țări.

Președintele Partidului Acțiunea Democratică din Venezuela

Domnului PINERUA ORDAZ
Secretar general al Partidului Acțiunea Democratică din Venezuela

Cu prilejul alegerii dumneavoastră în înaltele funcții de președinte și, 
respectiv, secretar general al Partidului Acțiunea Democratică din Venezuela, 
vă rog să primiți din partea mea călduroase felicitări, împreună cu cele mai 
bune urări de succes.

Folosesc această ocazie pentru a-mi exprima convingerea că relațiile de 
prietenie și conlucrare dintre cele două partide și țări ale noastre se vor 
întări și dezvolta pe mai departe în interesul popoarelor român și vene- 
zuelean, al păcii, colaborării și progresului în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Am fost foarte sensibil la amabilele felicitări pe care mi le-ați adresat 

cu ocazia Zilei naționale franceze, pentru care vă exprim sincerele mele mul
țumiri odată cu dorința ca relațiile dintre România și Franța să se dezvolte 
și mai mult în interesul celor două popoare ale noastre.

VALERY GISCARD D'ESTAING
Președintele Republicii Franceze

PERU
Excelenței Sale

Domnului RACHID KARAME
Mesajul președintelui Alvarado

cu prilejul aniversării
LIMA 29 — Corespondentul nostru 

transmite : In mesajul rostit cu pri
lejul celei de-a 154-a aniversări >a 
cuceririi independenței naționale a 
Perului, președintele țării, Juan Ve
lasco Alvarado, a relevat progresele 
obținute în ultimul an, sub conduce
rea guvernului revoluționar al forțe- 

în vederea atingerii 
politice, economice 

înscrise în programul 
structurale inițiat

lor armate, 
obiectivelor 
sociale 
transformări 
1968.

în domeniul 
le ale Perului

Și 
de 
in

relațiilor internaționa- 
a fost subliniată con-

independenței naționale
secvența guvernului în promovarea 
unei politici ferme, independente. Au 
fost relevate extinderea raporturilor 
diplomatice, comerciale și culturale 
cu diferite țări ale lumii, 
cooperării regionale.

în încheierea mesajului, șeful sta
tului peruan a adresat un apel la în
tărirea „eforturilor patriotice unitare 
ale tuturor peruanilor pentru reali
zarea obiectivelor actualei etape, 
cind se face mai mult ca oricind 
pentru propășirea Perului, cape În
seamnă justiție, independentă și dez
voltarea poporului în libertate".

lărgirea

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Liban
Numirea . Excelenței Voastre în funcția de președinte al Consiliului 

Miniștri al Republicii Liban îmi oferă plăcutul prilej de a vă felicita căl
duros și de a vă ura mult succes în îndeplinirea înaltei misiuni care v- 
fost încredințată.

Doresc să-mi exprim încrederea în dezvoltarea continuă' a relațiilor prie
tenești dintre țările și popoarele noastre.

■ț

’-a

MANEA MĂNESCU
Prlm-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România

ATENA

0 propunere a P.C.

LISABONA 29 (Agerpres). — La 
Lisabona s-au desfășurat lucrările 
primului congres al sindicatelor din 
Portugalia, transmite agenția A.N.I. 
Luînd cuvîntul la congres, primul 
ministru Vasco Gonțalves a subli
niat că obiectivul principal in viito
rul apropiat și în perspectivă este 
instaurarea puterii populare, re
structurarea aparatului de stat în 
sensul participării muncitorilor. Tre
buie asigurat, a arătat el, controlul 
mi|mcitoresc asupra întreprinderilor 
naționalizate și particulare cuprinse 
in planul de dezvoltare.

Participanții au adoptat un docu
ment de orientare și acțiune; care, 
în esență, preconizează,-l înlocuirea 
proprietății capitaliste asupra, prin
cipalelor mijloace de producție ' diYî 
industrie și agricultură prin proprie
tatea socială și colectivă, precum și 
stabilirea unei puteri politice care 
să exprime interesele oamenilor 
muncii, aspirațiile poporului portu
ghez spre democrație.

Congresul s-a pronunțat pentru 
crearea unei economii planificate, 
care să țină seama de noile fenome
ne economice și sociale din țară, 
pentru cooperarea internațională, cu 
garantarea independenței și suvera
nității naționale.

In ceea ce privește agricultura, au 
fost propuse o serie de măsuri în 
cadrul reformei agrare, subliniindu-

' se importanta promulgării legii asu
pra exproprierii și naționalizării pă- 
mîntului, necesitatea creării unor 
cooperative de comercializare și pre
lucrare a produselor agricole. Par- 
ticipanții au subliniat, de asemenea, 
că pentru reducerea numărului de 
șomeri este necesară crearea unor 
noi locuri de muncă în sectoarele de 
importanță vitală pentru dezvoltarea 
economică a țării.

KUALA LUMPUR 29 (Agerpres). 
— Primul ministru al Malayeziei, 
Tun Abdul Razak, a salutat propu
nerea Filipinelor și Tailandei ca 
Organizația Tratatului Asiei de 
sud-est 
ființată, 
el. este 
noas'tră 
giunii noastre într-o zonă neutră, de 
pace".

și Tailandei 
Tratatului Asiei 

(SEATO) șă fie treptat des- 
„Această propunere, a spus 
în concordanță cu concepția 
privind transformarea re-

„Protocoîul de
SAN JOSE 29 (Agerpres). — Cele 

21 de state semnatare ale Tratatului 
Interamerican de Asistență Reciprocă 
(T.I.A.R.). care au participat la reu
niunea de săptămîna trecută de la 
San Jose, au convenit restructurarea 
textului tratatului, în sensul adaptă
rii sale la situația actuală din regiu
ne. Textul modificat al documentului, 1 
intitulat „Protocolul de la San Jose", 
urmează să înlocuiască, după ratifi
carea sa de către parlamentele sta
telor respective. „Tratatul de la Rio 
de Janeiro" semnat în 
cuprindea normele de 
Organizației Statelor

1947 și care 
constituire a 
Americane.

• ✓ 
la San Jose"

Din cele 26 de articole ale „Trata
tului de la Rio de Janeiro", două au 
suferit modificări substanțiale : arti
colul 10 — care prevede, în prezent, 
garantarea securității economice co
lective a țărilor membre ale O.S.A., 
în vederea menținerii unui climat de 
pace și cooperare în regiune, și arti
colul 19 — care precizează acum că, 
pentru anularea unor măsuri adop'tate 
anterior în baza prevederilor T.I.A.R., 
este necesară întrunirea „majorității 
simple" (jumătate plus unu) din ri
turile exprimate și nu a „majorității 
calificate" (două treimi).

de pe teritoriul țării

■iuro: /
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La Saigon s-au încheiat 
lucrăriie Congresului al III-lea aL 
Comitetului din zona Saigon — Gia 
Dinh al Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de Sud. In ca
drul congresului a luat cuvîntul 
Nguyen Huu Tho, președintele. Pre
zidiului C.C. al F.N.E., președintele 
Consiliului Consultativ al G.R.P. al 
Republicii Vietnamului de Sud. Au

fost prezentate, de asemenea, rapoarte 
ale reprezentanților diferitelor orga
nizații afiliate la F.N.E. A fost ales 
un nou Comitet pentru zona Saigon 
— Gia Dinh al F.N.E., format din 
59 de membri.

Convorbiri imgnro-brita-
Îlîafîr La iulie, Janos Kadar,
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U.,

l-a primit pe ministrul de externe al 
Marii Britanii, James Callaghan, 
cu prilejul vizitei întreprinse in 
Ungaria. Ministrul englez a fost pri
mit, de asemenea, de Pal Losonczi, 
președintele Consiliului Prezidențial 
al R.P. Ungare. în cursul convorbiri
lor au fost, abordate probleme ale 
relațiilor ungaro-engleze, aspecte ale 
situației internaționale actuale.

Noi și remarcabile perspective de dezvoltare
colaborării prietenești româno -franceze

Președintele R.P.D. Co
reene Kim Ir Sen’ a primit un 
grup de parlamentari japonezi re- 
prezentînd Partidul Liberal Demo
crat, condus de Tamura Hajimc, 
membru al Carcerei Reprezentanților 
a Dietei japoneze, președintele Co
misiei pentru problemele coreene a 
Societății de studii afro-asiatice a 
P.L.D.

în Cipru, ca urmare a u- 
hlii acord intervenit îritfe lidifii’ 
comunităților greacă și turcă, Glaf- 
kos Clerides și, respectiv, Rauf Denk- 
taș. a avut loc un schimb de persoa
ne care se aflau în zonele controlate, 
de cele două părți. 64 de ciprioți 
turci au fost autorizați să părăsească 
zona de sub controlul ciprioților 
greci, iar ciprioții turci au eliberat 
un soldat și nouă civili ciprioți greci.

Problema creării unei pie
țe comune a energiei3 st3te- 
lor din America Latină e examinată 
în reuniunea de la La Paz a exper- 
ților din țările membre ale Organi
zației latino-americane a energiei. 
Propunerile pregătite de experți vor 
fi prezentate miniștrilor energiei din 
țările respective, care se vor întruni, 
în Luna septembrie, la Ciudad de 
Mexico.

ANKARA 29 (Agerpres). — Forțele 
armate turcești și-a.u instituit marți 
controlul administrativ asupra tutu
ror instalațiilor militare americane 
aflate pe teritoriul Turciei, s-a anun
țat oficial la Ankara. Măsura, apli
cată in conformitate cu recenta ho- 
tărîre a cabinetului turc privind a- 
cordurile bilaterale de apărare în- 

. cheiate cu Statele Unite, afectează 
24 de baze militare. După cum se 
știe, guvernul turc a adoptat această 
hotărîre după ce Congresul S.U.A. a 
refuzat să suspende, parțial, embar
goul instituit asupra livrărilor de 
arme americane destinate Turciei, 
intrucît nu s-au realizat progrese în 
soluționarea problemei cipriote.

' Un purtător de cuvînt al ciprioților 
ttfrci’ a'âriunțaț. totodată. la Nicosia;’ 
că s-a cerut S.U.A. să înceteze toate 
operațiunile desfășurate Ia trei in
stalații de telecomunicații din secto
rul nordic al insulei, aflate. în pre
zent. sub controlul forțelor armate 
turcești.

ATENA 29 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Vorbind în ca
drul mitingului organizat cu ocazia 
împlinirii unui an de la instaurarea 
noului regim politic în Grecia, Ha- 
ralambos Drakopoulos, secretar | al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist din Grecia (interior), a pro
pus guvernului și partidelor politice 
grecești formarea unui cabinet de u- 
nitate națională, „care să exprime 
voința generală a poporului in abor
darea marilor probleme interne 
externe cu care 
tara".

P.C.G. (interior) 
bitorul'— propune 
siliu național" al ______ ,________
și forțelor democratice, alături de 
guvern. In cadrul consiliului să se 
formuleze țelurile comune minime 
ale tuturor forțelor democratice, pe 
baza cărora să. fie confruntate cu 
eficacitate marile probleme ale Gre
ciei.'- ,.Consiliul național", conceput 
<s£ un organism consultativ, va ''tre
bui să constituie o formă de colabo
rare care să ' poată conduce spre 
crearea . guvernului unității naționa
le — a precizat Haralambos Dra
kopoulos.

Și 
este confruntată

— a subliniat vor- 
crearea unui „con- 
tuturor partidelor

De pretutindeni

Legăturile prietenești tradiționale 
dintre România și Franța, țesute 
de-a lungul secolelor și favorizate de 
afinitățile de limbă și cultură, au 
cunoscut, îndeosebi în ultimii ani, 
valențe noi, o dezvoltare continuă, 
îmbrăcind forme calitativ superioare, 
de colaborare multilaterală. Această 
evoluție a fost în mod hotărîtor sti
mulată de memorabilele întîlniri ro- 
mâno-franceze la cel mai înalt nivel 
— prilejuite de vizita președintelui 
României, Nicolae ~ 
Franța, precedată 
ședintelui de Gaulle întreprinsă - in 
țara noastră.

Acum, cronica'relațiilor prietenești 
dintre cele două țări a consemnat 
ca un nou și important eveniment . 
vizita în România a primului minis
tru al Franței, Jacques Chirac. Ca 
moment dominant al vizitei s-au în
scris convorbirile dintre președinte
le Niaolae Ceaușescu și premierul 
francez, la care a luat parte primul 
ministru al guvernului român, Ma
nea Mănescu. In timpul vizitei, pre
mierul francez a înminat președin
telui Nicolae Ceaușescu un_ mesaj 
din partea președintelui 
Valery Giscard d’Estaing.

Desfășurate într-o ambianță caldă, 
specifică raporturilor de prietenie 
și stimă româno-franceze, convorbi
rile oficiale au pus în evidentă, spre 
satisfacția ambelor părți, progresele 
înregistrate în dezvoltarea raportu
rilor reciproce pe plan politic, eco
nomic, tehni.co-știintific, cultural și 
în alte domenii. Este semnificativ că 
în zece ani schimburile economice 
dintre cele două țări au crescut de 
patru ori, în 1974 realizîndu-se un 
echilibru al balanței comerciale.

Cu toate acestea, de ambele părți 
s-a apreciat că realizările sînt încă 
în urma posibilităților sporite pe 
care le creează succesele României 
în dezvoltarea sa multilaterală, ca și 
potențialul economic- și tehnico-ști- 
ințific al Franței. Tocmai de aceea, 
în cursul vizitei s-a exprimat do
rința de a pune în valoare aceste 
posibilități, îndeosebi în ramuri din 
cele mâi importante ale progresului 
tehnic, schimburile economice dintre 
România și Franța urmînd să se du
bleze pînă în 1980. în acest scop, au 
fost semnate Acordul pe termen lung 
de cooperare economică, industrială 
și tehnică, Protocolul privind con
cluziile convorbirilor asupra relații
lor economice. Este neîndoielnic că

româno-

dominantă 
tovarășul 

în toastul

Ceaușescu, in 
de vizita pre-

Franței,

aceste documente, ca și înțelegerile 
privind extinderea cooperării in di
verse domenii de activitate științifi
că și culturală, Acordul de coope
rare in domeniul turismului vor da 
noi impulsuri relațiilor 
franceze.

Reliel’ind caracteristica 
a convorbirilor oficiale, 
Nicolae Ceaușescu spunea
rostit la dejunul oferit în onoarea 
premierului francez : „Am impresia 
— sper s-o confirmați și dumnea
voastră — că popoarele noastre, gu
vernele celor două țări sint anima
te de dorința de a extinde colabora
rea româno-franceză și de a-și adu
ce contribuția la soluționarea 
blemclor 
naționale, la înfăptuirea 
europene, pornind de la noile prin
cipii care se afirmă în lumea de as
tăzi".

La rindul său, premierul Chirac, 
exprimindu-și părerea că a venit 
momentul de a întări și mai mult 
raporturile tradiționale româno-fran- 
ceze, sublinia : „Am fost im

presionat
tul că am avut 
giu de a-1 întilni 
Nicolae , Ceaușescu 
această convorbire — care s-a axat 
pe marile probleme ale lumii con
temporane și pe 
noastre, originală 
măsură și, de

pro- 
complexe ale vieții inter- 

securității

„Am fost
în primul rînd de fap- 

mareie privlie- 
pe președintele 
și am despre

poziția țărilor 
intr-o anumită 

asemenea, con
vergentă în multe privințe — o im
presie foarte profundă, care m-a 
făcut să înțeleg mai bine cît de 
puternică este capacitatea și voința 
României de a învinge dificultățile 
care îi stau în prezent in față, pro
blemele ridicate de dezvoltare. Sînt 
impresionat de această dezvoltare".

Desfășurindu-se în preajma re
uniunii lg nivel înalt de la Helsinki, 
schimbul de păreri în problemele 
vieții internaționale a acordat, in 
mod firesc, o atenție deosebită Con
ferinței pentru securitate și coope
rare pe continent. Apreciind întrea
ga semnificație a rezultatelor pozi
tive obținute pină acum, România 
relevă, totodată, cu realism, per
sistența unor probleme acute acumu
late de-a lungul deceniilor și a că
ror soluționare reclamă în continua
re eforturi perseverente din partea 
tuturor popoarelor, conlucrarea rod
nică a tuturor statelor pentru solu
ționarea 'lor. In această lumină, se 
relevă importanța faptului că Româ-

nia și Franța și-au reafirmat hotă- 
rirea de a acționa ferm pentru 
transpunerea efectivă în viață a pre
vederilor „Actului final" al conferin
ței,. pentru desfășurarea in continua
re a eforturilor necesare pe calea e- 
dificărji securității europene.

în acest sens, in cursul tratative
lor s-a reliefat însemnătatea hotărî- 
toare ,a promovării unei politici in
ternaționale noi, a instaurării efec
tive a unor raporturi interstatale ba
zate pe respectarea consecventă, în 
practică, a principiilor independen
ței și suveranității, egalității in 
drepturi,. neamestecului in treburile 
interne, nerecurgerii la forță și la a- 
menințarea cu forța, reglementării 
pașnice a diferendelor — principii^ 
de natură Să garanteze afirmarea in-' 
dependentă a fiecărei' națiuni, cit și 
colaborarea lor rodnică in vederea 
progresului general.

După cum se știe, după cum a sub
liniat în repetate rînduri țara noas- 

. tră, destinderea și securitatea în Eu
ropa, ca și in. lume, pot fi cu adevă
rat trainice și, de durată numai in- 
tregindu-se destinderea politică prin 
destinderea militară, numai prin a- 
dop.tarea unor măsuri efective de 
dezarmare și, în primul rînd, de de
zarmare nucleară — dialogul româno- 
francez evidențiind in acest sens 
importanța convocării unei conferin
țe mondiale .de dezarmare, cu parti
ciparea tuturor puterilor nucleare.

Se cuvine, totodată, subliniată ex
primarea convingerii, de către cele 
două țări, a necesității unei or
dini economice mondiale juste și e- 
chitabile, de ; natură să ducă la eli
minarea fenomenului subdezvoltă
rii, să favorizeze progresul, țărilor 
în curs, de dezvoltare, să faciliteze 
accesul tuturor națiunilor la reali
zările științei și tehnicii contempo
rane, ca și la sursele de materii pri
me — ceea ce ar avea profunde 
efecte pozitive, stabilizatoare 
viața economică internațională.

Exprimîndu-și sentimentele

Tanzania și Mexicul evi_ 
dențiază însemnătatea colaborării ță
rilor nealiniate in domeniile politic 
și economic, in problema desfacerii 
materiilor prime pe piețele mondia
le, în vederea apărării drepturilor și 
intereselor lor, promovării spiritului 
de echitate și egalitate în relațiile 
dintre țări și instaurării unei noi or
dini economice in lume — se arată 
iri comunicatul comun dat publicită
ții la încheierea convorbirilor din
tre președintele Tanzaniei, Julius 
Nyerere, și președintele Mexicului, 
Luis Echeverria, care a făcut o vi
zită oficială la Dar

La sfârșitul întâlnirii de 
lucru de la sediul C.G.T. din 
Buenos Hires dintre conducerea 
Confederației Generale a Muncii și 
ministrul argentinean al economiei, 
Pedro J. Bonanni, s-a dat publicității 
un document in sprijinul aplicării 
prevederilor planului trienal de dez
voltare a țării, elaborat din inițiativa 
fostului președinte al națiunii, gene
ralul Juan Domingo Peron.

în

___________________________ de 
prietenie și știmă față de poporul 
francez, opinia publică din țara 
noastră salută rezultatele rodnice ale 
noului dialog româno-francez. ca un 
aport la dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două țări, in interesul cauzei 
înțelegerii și colaborării internațio
nale, păcii și securității în Europa 
și in lume.

Petre STĂNCESCU

KAMPALA

• CONDUCTELE, LA 
PREȚ. în cincinalul 1978—80 
in Polonia se prevăd realizarea 
.de noi linii de transport al țițe
iului prin conducte și dublarea 
volumului de produse transpor
tate. Acest mijloc de transport 
va căpăta o 'mare extindere și 
in ramura industriei chimice. 
S-a calculat că transportul prin 
conducte al unei cantități de 
10—25 milioane tone țiței anual 
pe o distanță de 100 km revine 
de 20 de ori-mai ieftin decît cu 
autocisternele și de 6 ori mai 
ieftin decît pe calea ferată. Pină 
în 1990 volumul produselor ast
fel transportate urmează să 
crească de circa cinci ori.

nalizării mai aspre a încălcări
lor- normelor de circulație. Ară- 
tînd că alcoolul rămine princi
palul răspunzător pentru acci
dentele provocate mai ales de 
tineri, minisft-ul a anunțat mă
suri severe împotriva conducă
torilor auto găsiți in stare de 
ebrietate.

• „HOBBY" INEDIT.
Unii americani, preocupați de' 
istorie, și anume de momen
tele războiului civil din se
colul trecut, manifestă o pasiu
ne aparte : în orele libere cu
treieră locurile ce păstrează ur
mele acelei perioade in căuta
rea de relicve. Dintre persoa
nele cu acest „hobby", unele 
dispun de echipament modern 
de detectare a obiectelor meta
lice. Astfel, soții "Bradbury au 
găsit un număr de gloanțe, 
baionete și obuze. Prin achiziții 
și schimburi, ei au înjghebat, cu 
timpul, o colecție cuprinzătoare 
de mărturii prețioase — docu
mente, efecte, muniții 
nind‘ 
iului

relații di.plomati- stabilitătii vesti-
Indonezia 3 anun^at că a h°- 

tăr'ît să stabilească 
ce cu Republica Vietnamului de Sud.

Es Salaam.

După reîntoarcerea pe 
Păinîntr cosmonauții Piotr Klimuk 
și Vitali Sevastianov, care au petre
cut în spațiul extraterestru 63 de zile 
la bordul stației cosmice orbitale 
„Saliut-4“, au fost supuși controlului 
medical. S-a constatat revenirea, 
înainte de termen, la normal a pul
sului. tensiunii, volumului mușchilor, 
greutății corporale, 
bulare.

Reuniunea O.U.A. la nivel
KAMPALA 29 (Agerpres). — După 

o întrerupere de patru ore, in cursul 
dimineții, provocată de anunțarea 
loviturii de stat din Nigeria, marți 
după amiază, 
nivel înalt 
plen. .

După ce 
deschidere, 
dintre șefii de state participant! la 
lucrări, în numele O.N.U., conferința 
a fost salutată apoi de secretarul ge
neral Kurt Waldheim, care a afir
mat că importanța O.U.A. depășește

reuniunea O.U.A. 
și-a reluat lucrările

la 
in

deluni seara, in ședința 
au luat cuvîntul o parte

că, întrunind a-granițele Africii și 
proximativ o treime din voturile A- 
dunării generale, țările africane joa
că un rol important în Organizația 
Națiunilor Unite și pot să constituie 
un factor decisiv în creșterea efi
cienței organizației mondiale. El a 
relevat, de asemenea, că problema 
fundamentală a zilelor noastre este 
prăpastia dintre țările bogate și cele 
sărace și că principala sarcină a 
O.N.U., pe această linie, este identi
ficarea și eliminarea obstacolelor 
care stau in calea instaurării unei 
noi ordini economice mondiale.

• 700 DE CEASURI. 
Multă vreme s-a afirmat că 
Londra, ce se mîndreșțe cu fai
mosul Big Ben, ale cărui bătăi 
se aud în întregul oraș, era da
toare să posede și un muzeu al 
ceasurilor. Și iată că un astfel- 
de muzeu a fost inaugurat de 
curind într-una din aripile im
punătoarei primării londoneze. 
Valoroasa colecție expusă cu
prinde nu mai puțin de 700 pie
se dintre cele mai diferite, de la 
primitivele dispozitive utilizind 
apă sau nisip și pină la. cele 
mai noi mecanisme pentru mă
surat timpul. Printre raritățile 
cu semnificație istorică se nu
mără neobișnuitul ceas-craniu, 
oferit nefericitei regine a Sco
ției, Maria Stuart, în ultimele 
săptămini de viață, sau primul 
ceas ajuns pe Everest, cel mai 
inalt pisc al lumii, purtat la în
cheietura mîinii de cuceritorul 
acestuia, Edmund Hillary.

aparți- 
militarilor din anii războ- 
civil.

Lovitură de stat în Nigeria
LAGOS 29 (Agerpres). — „Genera

lul Yakubu Gowon încetează să mai 
dețină funcțiile de șef al statului și 
al guvernului 
comandant-șef 
geriene". s-a 
neața, intr-un 
postul de radio Lagos. Locotenent- 
colonelul Joseph Namdon Garba, co
mandantul gărzii prezidențiale, a 
fost în fruntea celor care au luat ho- 
tărirea de a desființa . organele pu
terii executive. în timp ce președin
tele Gowon se afla la Kampala, cu

militar federal și de 
al forțelor armate rii- 
anunțat, marți dimi- 
comunicat difuzat de

prilejul reuniunii O.U.A. la nivel 
înalt.

Citind la radio un comunicat al 
noilor autorități militare, Garba a fă
cut cunoscut că lovitura de stat a 
avut loc după consultări între lide
rii militari și s-a produs fără văr
sare de singe. El a chemat popu
lația să păstreze calmul și a anun
țat instituirea stării de asediu, im
punerea unor restricții de circulație, 
închiderea tuturor aeroporturilor și 
punctelor de frontieră și întreruperea 
comunicațiilor.

• UN „CÎINE" PUJIN 
OBIȘNUIT. Nikolai Șingler, 
locuitor al unui sat ucrainean, 
este stăpinul unui „cîine de pa
ză" puțin obișnuit. Acum cițiva 
ani, in timpul revărsării rîuri- 
lor, Șingler a salvat de la înec 
un pui de . vulpe, pe care l-a 
crescut în curtea sa. Astăzi — 
relatează ziarul „Trud" — vul
pea păzește găinile de atacurile 
păsărilor răpitoare, iar la vînă- 
toare se comportă ca un exce
lent cîine „profesionist".

• ÎNĂSPRIREA NOR
MELOR DE CIRCULAȚIE. 
îngrijorat de înmulțirea acci
dentelor de circulație, ministrul 
transporturilor din Marea Bri- 
tanie, Gilbert, a anunțat că 
va proceda la revizuirea legis
lației în vigoare, în sensul pe-

T

• VAS FANTOMĂ. ln 
fața coastelor braziliene a fost 
descoperit un vas părăsit de e- 
chipajul său. Nava a fost dusă 
în portul Fortaleza. Autoritățile 
portuare au comuni,cat că este 
vorba despre un vas de 165 tone, 
care a avut, probabil, un echi
paj format din 30 de oameni. 
Pe vas s-au descoperit urme 
care arată că la bordul său s-ar 
fi desfășurat o luptă. Aparatul 
de radioemisie-recepție a fost 
scos din funcțiune. Nu se știe, 
deocamdată, din. ce motiv echi
pajul a părăsit nava și unde s-a 
refugiat.

• „PE ARIPILE VINTU- 
Lur. La Gera (R.D.G.), o pa
rașutistă, după ce părăsise avio
nul la o înălțime de 800 metri, 
a fost prinsă de un curent, a ni
merit intr-o aglomerare de nori 
și, în loc să coboare, a fost din 
nou, ridicată în aer. Ziarul ber- 
linez „BZ am Abend" relatează 
că pilotul a. încercat să se ia 
după 
zărit-o 
după _ _ ___ r.__,
sportiva a aterizat pe o pajiște 
in apropierea localității Alten
burg. A fost purtată „pe aripile 
vintului" mai multe mii de me
tri. La aterizare s-a constatat 
că are pe corp mai multe arsuri 
provocate de microfulgere, Ceea 
ce a necesitat internarea sa la 
spital.

parașutistă, dar n-a mai 
nicăieri. Abia o oră 

ce părăsise avioiiul.
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