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Semnătura tovarășului Nieolae Ceaușescu 
pe Actul final al Conferinței 

pentru securitate și cooperare în Europa 
poartă girul întregului nostru popor 
Telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nieolae Ceaușescu
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CONVORBIRILE PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU

CU PREȘEDINTELE GERALD R. FORD, DOCUMENTELE ÎNCHEIATE

Eveniment remarcabil pentru dezvoltarea colaborări 
prietenești rnmănn-americane, contribuție valoroasă 
la caoza destinderii si cooperării internaționale

Marii 

sărbători, 

roa^eța 

hărniciei noastre

23AUGUST XXXI
Analele relațiilor de colaborare prietenească dintre 

România și Statele Unite ale Americii s-au îmbogățit, în 
aceste zile, cu un capitol de cea mai mare însemnătate, 
care deschide, fără îndoială, largi orizonturi unei evoluții 
tot mai fecunde s aceasta este concluzia generală ce se 
desprinde în urma vizitei în țara noastră a președintelui 
Gerald Ford și a convorbirilor fructuoase cu președintele 
României socialiste, tovarășul Nieolae Ceaușescu. Cu exact 
șase ani în urmă, România primea, pentru prima oară, 
ca oaspete un președinte american, eveniment ce a marcat 
un moment de cotitură în raporturile dintre cele două țări, 
care, de atunci, au cunoscut un progres continuu, fiind pu
ternic impulsionate de suita de întîlniri la nivelul cel mai 
înalt ce i-au succedat. înscriindu-se firesc în acest curs me
reu ascendent, convorbirile de la București și Sinaia, care 
au pus încă o dată în evidență rodnicia contactelor directe 
dintre factorii învestiți cu cea mai înaltă răspundere ai sta
telor, s-au încheiat cu valoroase rezultate, față de care 
opinia noastră publică își manifestă deosebita satisfacție.

Amplele reportaje, transmisiile !n direct ale televiziunii au oglindit eloc
vent primirea plină de cordialitate rezervată înaltului oaspete — reciprocita
tea acestor sentimente prietenești fiindu-ne evocată de căldura manifestărilor 
cu care a fost înconjurat președintele Nieolae Ceaușescu in timpul vizitelor 
întreprinse in S.U.A. In acestea își găsesc o grăitoare expresie stima și pre
țuirea ce le nutresc unul față de altul popoarele român și american, dorința 
comună de a intensifica legăturile multilaterale, potrivit intereselor comune, 
ca și imperativului major al vremurilor noastre : extinderea cooperării între 
toate statele lumii, fără deosebire de orînduire social-politică, mărime sau 
potențial, potrivit principiilor coexistentei pașnice.

Beneficiind de asemenea auspicii deosebit de favorabile, desfășurîndu-se 
In acea ambiantă cordială, de comprehensiune și respect ce caracterizează dia-

(Continnarea comentariului nostru in pag. a IlI-a)

NICOLAE CEAUȘESCU ' Vizita dumneavoastră 
se inebeie cu rezultate deosebit de pozitive atit in ce 

privește relațiile și perspectiva dezvoltării acestora intre 

România și Statele Unite, cit și necesitatea unor acțiuni 

puse in serviciul păcii și colaborării, al făuririi unei lumi 

mai drepte și mai bune pe planeta noastră
-J

■ în timpul semnârii' documentelor oficiale roriiâno-americana

z

Răspuns prin fapte chemării 
plenarei din 21-22 iulie

GERALD R. FORD: Documentele pe care le-am 
semnat creează posibilitatea statornicirii unui asemenea 
tip de relații intre România și Statele Unite, care să 
sporească prosperitatea ambelor țări, să facă viața 
poporului dumneavoastră, ca și a poporului meu, mai 
bogată și, totodată, să contribuie la rezolvarea problemelor 

existente pe plan mondial

Ne despart mai puțin de trei săp- 
tămini de 23 August — cea de-a 
XXXI-a aniversare a glorioasei in
surecții naționale armate antifas
ciste și antiimperialiste, care a 
marcat începutul unui drum nou în 
istoria patriei, drumul trecerii po
porului român la făurirea în mod 
liber a propriului său destin. Prilej 
de bilanț însuflețitor al succeselor 
dobindite sub conducerea Partidu
lui Comunist Român în toate do
meniile construcției socialiste, ma
rea sărbătoare națională este întîm- 
pinată de întreaga noastră clasă 
muncitoare, de țărănime și intelec
tualitate, de toți oamenii muncii, 
fără deosebire de naționalitate, 
prin realizări remarcabile in tra
ducerea în viață a hotărîrilor isto
rice ale Congresului al XI-lea al 
partidului. Pe panoul de onoare al 
întrecerii socialiste, fiecare zi a lui 
august 1975 înscrie fapte de cinste 
în eforturile creatoare pentru rea
lizarea cu succes a planului și a 
angajamentelor asumate pe acest 
an, pentru înfăptuirea înainte de 
termen a cincinalului actual și tre
cerea cu succes la îndeplinirea în 
cele mai bune condiții a cincina
lului viitor.

Toate aceste izbînzi demne de 
laudă reprezintă răspunsul prin 
fapte al întregului popor la mobi
lizatoarea chemare la muncă spor
nică, eficientă, pentru dezvoltarea 
accelerată a econdmiei naționale șl 
prosperitatea țării concretizată în 
cuvîntarea tovarășului Nieolae 
Ceaușescu la plenara comună a 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român și Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și 
Sociale a României din 21—22 iu
lie. înaltul spirit de responsabili
tate socială, patriotismul socialist 
în acțiune își găsesc în aceste zile

cea mai concludentă manifestare 
în rezultatele dobindite de fiecare 
colectiv în depășirea planului la 
produse necesare economiei națio
nale, în ridicarea continuă a pro
ductivității muncii și a calității pro
duselor, creșterea eficientei între
gii activități economice, realizarea 
în termene cit mai scurte și în con
diții de eficiență superioară a in
vestițiilor, extinderea exportului și 
diminuarea importului, introduce
rea largă în economie a cuceririlor 
științei și tehnicii moderne, efec
tuarea exemplară a tuturor lucră
rilor agricole.

întîmpinăm glorioasa aniversare 
a lui 23 August 1944 în condițiile 
în care — prin activitatea interna
țională mai bogată ca oricînd a 
României, slujind interesele funda
mentale ale poporului român, ale 
cauzei păcii — a crescut fără pre
cedent prestigiul țării noastre în 
lume. încheierea cu succes a Con
ferinței pentru securitate și coo
perare în Europa a marcat un mo
ment deschizător de perspective în
curajatoare pentru cauza păcii, în
ceputul unei noi etape, hotărîtoare, 
pentru transpunerea în viață a do
cumentelor convenite.

îmbogățind zi de zi palmaresul 
succeselor în întrecerea socialistă 
în întîmpinarea zilei de 23 August, 
oamenii muncii de la orașe și sate 
sint însuflețiți de convingerea că, 
prin realizările obținute în dezvol
tarea economiei naționale, în înflo
rirea României socialiste. își aduc 
totodată contribuția la creșterea 
forței de atracție a socialismului 
în lume, la sprijinirea eforturilor 
tuturor acelora care pe toate meri
dianele globului militează pentru 
triumful cauzei păcii, colaborării și 
progresului social.

PUBLICĂM IN PAGINA A ll-A INFORMAȚII 

DESPRE SUCCESELE OBȚINUTE DE COLECTIVE 
DE OAMENI Al MUNCII IN ÎNTÎMPINAREA 

v ZILEI DE 23 AUGUST; ,

AU FOST SEMNATE DOCUMENTE OFICIALE 
DE 0 DEOSEBITĂ ÎNSEMNĂTATE

Duminică, 3 august, a avut loc, 
la Castelul Peleș din Sinaia, 
solemnitatea semnării unor im
portante documente româno-a- 
mericane.

Președintele Nieolae 
Ceaușescu și președintele Ge
rald R. Ford au semnat, în ca
drul acestei ceremonii. Comuni
catul comun cu privire la vizita 
oficială in România a șefului 
statului american.

In dorința de a marca însem
nătatea deosebită a Acordului 
privind relațiile comerciale din
tre Republica Socialistă România

și Statele Unite ale Americii, 
președintele Nieolae Ceaușescu 
și președintele Gerald R. Ford 
au semnat, în același cadru 
solemn, instrumentele de ratifi
care a acordului. -Aceste docu
mente de ratificare poartă, de 
asemenea, semnăturile miniștri
lor de externe ai României și 
Statelor Unite ale Americii, 
George Macovescu și Henry 
Kissinger. Cei doi miniștri de 
externe au semnat apoi pro
cesul verbal de efectuare a 
schimbului instrumentelor de 
ratificare.

Președintele Nieolae Ceaușescu 
și președintele Gerald R. Ford 
au rostit alocuțiuni, urmărite cu 
interes și subliniate cu aplauze 
de cei prezenți la solemnitate.

(Publicăm în pagina a IlI-a 
alocuțiunile rostite).

Cei doi șefi de stat s-au feli
citat cu căldură, și-au strîns cu 
cordialitate mîinile.

La ceremonia semnării au 
participat tovarășii Manea Mă- 
nescu, Emil Bobu, Ștefan Voitec, 
Gheorghe Oprea, Ion Pățan, 
Dumitru Popescu, Ilie Verdeț, 
loan Ursu, alte persoane oficiale.

Au luat parte Harry G. Barnes 
jr., ambasadorul Statelor Unite 
ale Americii la București, Ro
bert T. Hartmann, consilier al 
președintelui, Ronald S. Nessen, 
secretarul pentru presă al pre
ședintelui, general-locotenent 
Brent Scowcroft, adjunct al asis
tentului președintelui pentru 
problemele securității naționale, 
Richard B. Cheney, adjunct al 
asistentului președintelui, Hel
mut Sonnenfeldt, consilier la 
Departamentul de Stat, Arthur 
Hartman, asistent pentru pro
blemele europene al secretaru
lui de stat.'

COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita oficială a președintelui S.U.A.

Gerald R. Ford și a doamnei Elisabeth Ford 
in Republica Socialistă România

La invitația președintelui Republicii So
cialiste România, Nieolae Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, președintele Sta
telor Unite ale Americii, Gerald R. Ford, 
și doamna Elisabeth Ford au efectuat o vi
zită oficială în România, în zilele de 2 și 3 
august 1975.

Inalții oaspeți au vizitat obiective social- 
culturale din București și Sinaia. Pretutin
deni le-a fost rezervată o caldă primire, 
expresie a sentimentelor de stimă și prețui
re pe care poporul român le nutrește fată 
de poporul american prieten.

în timpul vizitei, președintele Nieolae 
Ceaușescu și președintele Gerald R. Ford 
au avut convorbiri cu privire la stadiul ao- 
tual al relațiilor dintre România și Statele 
Unite ale Americii, precum și un schimb 
de vederi cu privire Ia o gamă largă de 
probleme internaționale de interes comun. 
Convorbirile s-au desfășurat într-o atmo
sferă cordială și prietenească, ce reflectă 
stima și respectul reciproc, precum și cursul 
favorabil al relațiilor româno-americane din 
ultimii ani.

Cei doi președinți au constatat cu satis
facție că relațiile bilaterale politice, econo
mice, tehnico-științifice, culturale și în alte 
domenii s-au dezvoltat și diversificat în ul
timii ani, în spiritul principiilor înscrise în 
Declarația comună semnată la Washington 
la 5 decembrie 1973.

Reafirmînd atașamentul țărilor lor fată 
de principiile înscrise în Declarația comu
nă, cei doi președinți au exprimat hotărî- 
rea de a dezvolta și in viitor relațiile din
tre cele două state pe baza acestor prin
cipii, în scopul promovării prieteniei tra
diționale dintre popoarele român și ameri- 
oan, a păcii și cooperării internaționale.

Cei doi președinți au dat o apreciere po
zitivă evoluției raporturilor economice din
tre cele două tari, exprimindu-și hotărârea 
de a acționa în continuare pentru extinde
rea cooperării economice, industriale șl 
tehnico-științifice și a schimburilor comer
ciale între cele două state, pe baza prin
cipiilor și prevederilor Declarației comune 
cu privire Ia cooperarea economică, indus
trială și tehnică dintre Republica Socialis
tă România și Statele Unite ale Americii, 
adoptată la Washington, la 5 decembrie 1973.

Ei au apreciat, de asemenea, importanța 
acțiunilor întreprinse in ultimii ani pentru 
încurajarea și intensificarea schimburilor 
oomerciale bilaterale, printre oare înființa
rea și activitatea Comisiei economice mix
te româno-americane și a Consiliului eco
nomic româno-american, precum și a unor 
societăți mixte de producție si comerciali
zare.

Cei doi președinți au salutat cu deosebită 
satisfacție încheierea Acordului privind re
lațiile comerciale dintre Republica Socia
listă România și Statele Unite ale Americii, 
care reprezintă o contribuție majoră la lăr
girea relațiilor economice dintre cele două 
țări. Cele două părți și-au exprimat con
vingerea că intrarea în vigoare a acordului 
cu începere de Ia 3 august 1975, prin 
schimbul de note efectuat în timpul vizi
tei, va determina creșterea și diversifica
rea schimburilor comerciale româno-ameri
cane, ceea ce va avea o influentă favora
bilă asupra ansamblului raporturilor dintre 
cele două state.

Cei doi președinți, constatînd evoluția po
zitivă a legăturilor de cooperare dintre or
ganizațiile economice din cele două țări, 
și-au exprimat hotărîrea de a încuraja dez
voltarea acestora pentru realizarea de ac

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

țiuni comune, Inclusiv înființarea de socie
tăți mixte de producție și comercializare, 
în care scop Comisia economică mixtă ro- 
mâno-americană, a cărei sesiune urmează 
să aibă Ioc in curind Ia Washington, va 
examina căile și măsurile corespunzătoare. 
Cei doi președinți au hotărît ca organele 
competente să înceapă, cit mai curind, ne
gocierea unui acord de lungă durată pri
vind cooperarea economică, industrială șl 
tehnică, precum și a unui acord în dome
niul agriculturii. Vor fi, de asemenea, dis
cutate posibilitățile de încheiere a unui »- 
cord de navigație.

Cei doi președinți au salutat progresul 
obținut în cooperarea tehnico-științifică șl 
s-au pronunțat în favoarea explorării po
sibilităților de colaborare, în folosul reci
proc, prin încheierea unor aranjamente de 
colaborare în domeniul energiei, inclusiv al 
energiei nucleare, protecției mediului în
conjurător, medicinii, precum și în alte do
menii.

Ambele părți au apreciat încheierea, In 
decembrie 1974, a primului Acord guverna
mental pe termen lung privind cooperarea 
și schimburile în domeniile culturii, învă- 
țămîntului, științei și tehnologiei și vor 
continua să le acorde sprijinul lor. Ele an 
subliniat importanța acestui acord pentru o 
mai bună cunoaștere reciprocă a valorilor 
lor spirituale și materiale, pentru extinde
rea legăturilor în aceste domenii între in
stituțiile. organizațiile și asociațiile lor co
respunzătoare, a contactelor între cetățenii 
celor două țări. In acest context, cei doi 
președinți au salutat contactele și schimbu
rile între asociațiile de tineret.

Avînd in vedere apropiata aniversare A
(Continuare in pag. a IlI-a)

GERALD R. FORD
Președintele

Statelor Unite ale Americii
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SEMNĂTURA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU PE ACTUL FINAL 
AL CONFERINȚEI PENTRU SECURITATE Șl COOPERARE ÎN EUROPA 

POARTĂ CIRUL ÎNTREGULUI NOSTRU POPOR
Pe adresa C.C. al P.C.R., a tovară

șului Nicolae Ceaușescu au sosit, din 
toate colțurile țării, numeroase tele
grame prin care comuniștii, întregul 
nostru popor își exprimă sentimen
tele de mindrie patriotică, de vie sa
tisfacție și totală adeziune _ față de 
remarcabila contribuție adusă de pre
ședintele României, de țara noastră, 
la Conferința de la Helsinki pentru 
securitate și cooperare in Europa.

Comuniștii, oamenii muncii din 
Capitala, ca și întregul nostru po
por, au urmărit cu deosebită atenție 
și satisfacție activitatea intensă des
fășurată de dumneavoastră la Con
ferința pentru securitate și coopera
re în Europa — nouă și strălucită 
dovadă a dinamismului politicii noas
tre externe, a contribuției României 
la soluționarea marilor probleme ale 
contemporaneității — se spune în te
legrama Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R. Prin glasul dumnea
voastră, al celui mai autorizat repre
zentant al său, poporul nostru și-a fă
cut din nou cunoscută în fața întregii 
lumi, cu deosebită claritate si înaltă 
responsabilitate, voința sa de pace 
și securitate, de așezare a relațiilor 
între state pe principii noi, democra
tice. care să asigure dezvoltarea li
beră, nestingherită a fiecărui popor.

Noi dăm o înaltă apreciere contri
buției active, remarcabile aduse de 
țara noastră, de dumneavoastră per
sonal la întreaga desfășurare a Con
ferinței general-europene, la stator
nicirea unor norme democratice în 
cadrul lucrărilor ei, la orientarea a- 
cestora spre problemele reale, strin
gente de care depinde asigurarea 
securității și păcii pe continentul 
nostru, la fundamentarea principiilor 
care au stat la baza Actului final.

Manifestîndu-ne adeziunea deplină 
față de poziția și contribuția Româ
niei la această reuniune unică în 
istoria Europei, ne exprimăm speran
ța că ea va marca un moment de 
seamă în transformarea continentu
lui nostru într-o zonă a păcii, încre
derii și securității pentru toate na
țiunile sale.

Vă asigurăm, și cu acest prilej, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că nu vom 
precupeți nici un efort în munca și 
lupta dusă alături de întregul nostru 
popor pentru înfăptuirea istoricului 
Program adoptat de Congresul al 
Xl-Iea al partidului pentru făurirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintarea României spre 
comunism.

In acest moment solemn pentru 
istoria contemporană a continentului 
și a lumii întregi sîntem mai îndrep
tățiți ca oricînd Să fim pătrunși de 
satisfacția și bucuria confirmării pe 
care evenimentele o dau justeții și 
realismului politicii externe a Parti
dului Comunist Român, a Republicii 
Socialiste România, spiritului dinamic 
și original în care dumneavoastră, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
militați cu înflăcărare pentru edifi
carea unei lunii mai buile și mai 
drepte, pentru așezarea fermă la baza 
relațiilor dintre state a principiilor 
noi, de tot mai largă audiență, ale 
deplinei egalități în drepturi, respec
tului independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile 
interne, renunțării la forță și Ia ame
nințarea cu forța, singurele conforme 
cu cerințele de azi și de miine ale 
progresului omenirii — se spune în 
telegrama Comitetului județean Satu- 
Mare al P.C.R. și a consiliului 
popular județean.

Cu inimile vibrînd de bucuria a- 
cestei noi și strălucite afirmări na
ționale în arena politică mondială, 
ne angajăm, și cu acest prilej, să nu 
precupețim nici un efort pentru ca 
prin munca și lupta noastră, a locui
torilor meleagului sătmăreah — ro
mâni, maghiari, germani și de alte 
naționalități — să fim mereu alături 
de partid, de popor, de dumneavoas
tră, pentru a înălța patria scumpă 
pe treptele înalte ale civilizației so
cialiste și comuniste.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Neamț, împreună cu întregul 
nostru popor, își exprimă deplina lor 
adeziune față de conțin/utul cuvîn- 
tării dumneavoastră Care, ca In atî- 
tea alte prilejuri, cheamă la rațiune 
și realism politic pentru depășirea 

obstacolelor și amplificarea eforturi
lor în vederea soluționării efective 
a multiplelor probleme complexe ce 
mai persistă încă și afectează viața 
politică a continentului — se scrie în 
telegrama Comitetului județean 
Neamț al P.C.R. și a consiliului 
popular județean.

Cunoaștem preocuparea dumnea
voastră statornică, aportul personal 
unanim recunoscut de poporul nos
tru și pe arena internațională pentru 
reușita deplină a acestei întîlmiri, 
pentru găsirea unor soluții judicioa
se în toate problemele cheie ale con
ferinței. Acum, cînd, în numele po
porului român, v-ați pus semnătura 
pe actul final al conferinței, încer
căm un sentiment de adincă recu
noștință față de dumneavoastră, iu
bite tovarășe Nicolae. Ceaușescu.

Plenar antrenați în activitatea de 
Înfăptuire înainte de termen a ac

TflBMCt ABHESATE C.C. Al P.U, TBWilSOUII Mi» CEMgSB HMIIlM

• Deplină adeziune și însuflețită aprobare față de pozițiile 
constructive și realiste, strălucit exprimate in cuvîntarea 
Președintelui României

• Angajament ferm de a sprijini prin noi realizări în muncă 
politica externă a partidului și statului, creșterea prestigiului 
internațional al României socialiste

tualului cincinal, a sarcinilor deose
bit de mobilizatoare stabilite de re
centa plenară a C.C. al P.C.R., a 
prețioaselor indicații pe care hi 
le-ați dat cu prilejul vizitei de lucru 
în județul Neamț, noi, comuniștii, 
toți cei ce muncim și trăim pe aces
te meleaguri, ne angajăm, stimate 
tovarășe secretar general, că vom 
depune toate eforturile pentru înfăp
tuirea neabătută a politicii interne 
și externe a partidului și statului 
nostru.

în telegrama Comitetului, județean 
Argeș al P.C.R. se arată : Aprobăm 
din toată inima, ca pe propriile 
noastre idei, ideile cuprinse în cu- 
vîntarea pe care ați rostit-o de la înal
ta tribună a conferinței, cu convin
gerea fermă că transpunerea lor în 
viață va contribui la îmbunătățirea 
continuă a climatului politic în Eu
ropa, la realizarea acelor relații noi, 
bazate pe egalitate, pe respectul in
dependenței și suveranității, pe re
nunțarea la forță și la amenințarea 
cu forța, pe care conferința și le-a 
propus ca scop. De asfemenea, apro
băm pe deplin rezultatele convorbiri
lor pe care dumneavoastră le-ați 
purtat în acele zile cu șefi de state, 
partide și guverne.

Vă asigurăm, mult stimate și Iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
noi, toți care trăim șl muncim în Ar
geș, asemenea întregului popor, vom 
face totul pentru îndeplinirea exem
plară a politicii interne și externe a 
partidului nostru, pentru traducerea 
în viață a tuturor indicațiilor date 
de dumneavoastră la recenta plenară 
a C.C. al P.C.R., cu convingerea că 
numai prin muncă, printr-o contri
buție cit mai mare la înflorirea eco- 
nomico-socială a patriei contribuim 
în același timp la creșterea presti
giului internațional al României în 
lume.

Trăim sub puternica impresie a 
modului strălucit în care dumnea
voastră v-ați achitat de mandatul în
credințat de a duce cuvintul nostru 
hotărît de pace, prietenie și colabo
rare la reuniunea de Ia Helsinki — 
se spune în telegrama Comitetului 
județean Bacău al P.C.R. De la înal
ta tribună a conferinței ați reafir
mat cu tărie necesitatea ca între toa
te țările și popoarele să domnească 
buna înțelegere și încrederea., ca 
omenirea să aibă un viitor luminos 
și fericit.

Dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. ați dovedit încă 
o dată fermitate și realism în abor
darea problemelor multiple și majore 
care confruntă lumea contemporană, 
oferind totodată soluții practice pen
tru rezolvarea lor.

Alături ds întregul popor din țara 

noastră, comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Covasna, români 
și maghiari, au urmărit cu viu inte
res și profundă satisfacție desfășu
rarea Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa — se subli
niază, între altele, în. telegrama adre
sată de biroul Comitetului județean 
Covasna al P.C.R.

Pentru noi, cetățeni ai României 
socialiste, acest mare act politic 
constituie un nou și minunat prilej 
de satisfacție și mindrie patriotică, 
determinat de contribuția activă a- 
dusă de' România atît la inițierea 
conferinței, cit și în desfășurarea ce
lor trei etape ale ei.

Laborioasa activitate, întîlnirile și 
rodnicile convorbiri pe care le-ați 
purtat timp de trei zile la Helsinki 
cu șefi de state, partide și guverne, 
au reliefat și cu acest prilej neobo
sita dumneavoastră activitate, dărui
rea și consecvența revoluționară, pa
siunea și crezul nestrămutat in mai 
binele omenirii.

Strălucita dumneavoastră cuvîntare 
a demonstrat încă o dată cu convin
gere și claritate că întreaga politică 
a partidului și statului nostru cores
punde pe deplin intereselor vitale ale 
națiunii noastre, cauzei păcii și li
bertății. Ne exprimăm deplina apro
bare față de întreaga activitate des
fășurată de dumneavoastră la Hel
sinki, totala noastră adeziune și ata
șamentul deplin Ia politica internă și 
externă clarvăzătoare a partidului și 
statului. Vă asigurăm că noi, toți cei 
care trăim Și muncim pe aceste me
leaguri, urmind pilduitorul dumnea
voastră exemplu, sîntem ferm hotă- 
rîți să facem tot ce ne stă în putin
ță pentru transpunerea în viață a 
istoricelor hotăriri ale Congresului al 
XI-lea ăl partidului.

Alături de întregul nostru popor, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Mureș — români, maghiari, 
germani — au urmărit cu deosebit 
interes lucrările marelui forum con
sacrat securității și cooperării eu
ropene și salută cu adincă satisfac
ție rezultatele conferinței — se spu
ne în telegrama Comitetului județean 
Mureș al P.C.R.

Participarea dumneavoastră, iubi
te tovarășe secretar general, în cali
tate de cel mai autorizat reprezen
tant al României socialiste, la aceas
tă reuniune fără precedent în istoria 
Europei, cuvîntarea rostită Ia tribu
na conferinței ilustrează pregnant 
și convingător atașamentul fierbin
te al țării noastre la cauza înfăptui
rii dezideratului de însemnătate car
dinală al securității europene, jus
tețea, realismul și clarviziunea po
liticii interne și externe a partidului 

și statului nostru, în fruntea cărora 
militați dumneavoastră, cel mai iu
bit fiu al poporului nostru.

Răspunzînd cu înflăcărare la che
marea partidului, mobilizați de or
ganele și organizațiile de partid, în 
aceste zile, comuniștii, toți locuito
rii județului se află antrenați plenar 
in munca de refacere și recuperare a 
pierderilor cauzate de inundații, 
ferm hotăriți să îndeplinească în
tocmai sarcinile ce le revin în ac
tualul cincinal și angajamentele a- 
sumate.

în numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii de pe meleagurile 
Mureșului și Tîrnavelor, vă încredin
țăm, încă odată, că împreună cu în
tregul popor nu vom precupeți .nici 
un efort în activitatea de înfăptui
re a politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, a mă
rețului program de înflorire multi
laterală a patriei, adoptat de Congre
sul al XI-lea.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Brașov își exprimă și cu 
acest prilej cele mai alese senti
mente de dragoste și recunoștință 
față de dumneavoastră, reprezentan
tul cel mai autorizat al poporului 
nostru, care, prin punctele de vedere 
constructive ce le-ați inspirat în di
feritele etape ale lucrărilor, prin 
strălucita cuvîntare rostită la tribu
na înaltului forum, ați reafirmat cu 
putere în fața tuturor participanților 
Ia conferință, a opiniei publice inter
naționale, gîndurile, voința și hotă- 
rirea neclintită a partidului, a sta
tului nostru, a fiecărui cetățean al 
României socialiste de a face totul 
ca pe continentul european și In în
treaga lume să se înfăptuiască ma
rele deziderat al securității popoare
lor, dorința lor de a trăi liber și In 
pace — se arată In telegrama Comi

tetului județean Brașov al P.C.R. și 
a consiliului popular județean.

Asigurindu-Vă, mult iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, de adeziu
nea noastră deplină la tot ceea ce 
întreprindeți pentru înflorirea Româ
niei socialiste și creșterea prestigiu
lui ei în lume, vă încredințăm că 
pentru locuitorii județului nostru — 
români, maghiari și germani — nu 
există dorință mai arzătoare decît 
aceea de a contribui cu întreaga 
energie creatoare la înfăptuirea po
liticii interne și externe a partidului 
și statului.

Continuare firească a unei rodnice, 
bogate și perseverente activități 
pentru întărirea păcii și destinderii 
între popoare, prezența dumneavoas
tră, iubite tovarășe secretar general, 
la Conferința pentru securitate șl 
cooperare în Europa a confirmat 

încă o dată hotărirea fermă a Româ
niei de a contribui cu toate forțele 
Ia întărirea colaborării între popoare, 
la instaurarea unei noi ordini eco
nomice și politice în lume — se ara
tă în telegrama Comitetului județean 
Brăila al P.C.R.

Semnarea Actului final, la a cărui 
elaborare țara noastră, dumneavoas
tră personal, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ați adus o contribuție a- 
preciată pe plan european și inter
național, a dat expresie dorinței 
fierbinți a poporului, nostru de a 
milita și in continuare, împreună cu 
celelalte state semnatare, cu toate 
forțele iubitoare de pace, pentru în
tărirea securității și cooperării în 
Europa, pentru instaurarea unei păci 
trainice în lume.

Ne angajăm și cu acest prilej să 
milităm neobosit pentru înfăptuirea 
exemplară a hotăririlor Congresu
lui al XI-lea al partidului, să ne în
zecim eforturile in spiritul prețioa
selor indicații pe care ni le-ați dat 
la recenta plenară a C.C. al P.C.R., 
astfel incit să sporească substanțial 
contribuția județului nostru la înflo
rirea și prosperitatea României so
cialiste.

Alături de întregul nostru popor, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Vîlcea, însuflețiți de puterni
ce sentimente patriotice, dau o înal
tă apreciere și deplină aprobare ac
tivității laborioase desfășurate de 
dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, la Conferința ge- 
neral-europeană pentru securitate șl 
cooperare — se spune In telegrama 
Comitetului județean Vîlcea al P.C.R. 
Cuvîntarea rostită de dumneavoastră 
în cadrul conferinței reprezintă o 
contribuție remarcabilă a României 
la cauza securității și păcii în lume, 
o încununare a vastei și prestigioasei 

activități internaționale pe care țara 
noastră a desfășurat-o cu. neclintită' 
consecvență, la înfăptuirea căreia 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, luptător neobosit pentru 
realizarea cauzei păcii, colaborării și 
progresului omenirii, ați avut un rol 
hotărîtor.

însuflețiți de înaltul dumnea
voastră exemplu, oamenii muncii din 
județul Vîlcea, la fel ca întregul 
popor, se angajează să facă tot ce le 
stă în putință pentru edificarea so
cialismului și comunismului pe pă- 
mîntul României, pentru o lume mal 
bună și mai dreaptă pe pămint.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Teleorman își exprimă de
plina satisfacție și adeziune față de 
activitatea și cuvîntarea rostită de 
dumneavoastră la Helsinki, document 
de excepțională însemnătate în. care

«e regăsesc coordonatele fundamen
tale ale politicii externe românești 
— se spune în. telegrama Comitetului 
județean Teleorman al P.C.R. șl a 
consiliului popular județean.

Este meritul incontestabil al parti
dului și statului nostru, al dumnea
voastră personal, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de a fi angajat România 
în lupta pentru o Europă a păcii și 
securității, pentru promovarea unei 
politici de conlucrare Intre state, 
indiferent de orînduire, mărime și 
potențial, în lupta pentru făurirea 
unei lumi mai drepte si mai bune, 
a unei noi ordini economice și poli
tice internaționale.

Vă asigurăm, stimate tovarășe se
cretar general, că. mobilizați de orgar 
nizațiile de partid, toți oamenii mun
cii din satele și orașele teleormă- 
nene, alături de întregul nostru po
por, își vor spori eforturile pentru 
a înfăptui mărețul program elaborat 
de partid, pentru înălțarea patriei pe 
noi trepte de civilizație și progres.

Am trăit momente de adincă min
drie și satisfacție pentru activitatea 
rodnică și deosebit de importantă 
pe care dumneavoastră ați desfășu
rat-o la Conferința general-euro- 
peană de la Helsinki — se spune in 
telegrama Comitetului județean Tul- 
cea al P.C.R.

Participarea dumneavoastră In 
numele României socialiste, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
exponentul cel mai autorizat al voin
ței de pace și colaborare a poporu
lui nostru, ilustrează, încă o dată, in 
mod pregnant și convingător, atașa
mentul fierbinte al țării noastre la 
cauza păcii și securității in Europa, 
pentru crearea unei lumi mai bune 
si mai drepte. Este un motiv de a- 
dîncă satisfacție pentru noi toti fap
tul că In momentele importante ale 

acestui efort comun al statelor eu
ropene. de la inițierea conferinței și 
pînă la adoptarea Actului final, 
România a avut o contribuție sub
stanțială.

Comuniștii, toti oamenii muncii din 
județul Tulcea se angajează să tra
ducă neobosit. în viață principiile 
promovate de partidul și statul nos
tru. înscrise in istoricele hotăriri ale 
Congresului al XI-lea al Partidului 
Comunist Român, conștienți fiind că 
prin aceasta ne aducem o contribu
ție de seamă la înfăptuirea aspira
țiilor de pace și progres ale întregii 
umanități.

în telegrama Ministerului Afaceri
lor Externe se spune : Poporul ro
mân, angajat cu toate forțele sale 
în marele efort de construire a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate pe pămîntul patriei străbune, a 
trăit din nou momente de îndreptă
țită mindrie cind dumneavoastră, 
cel mai iubit fiu și cel mai autorizat 
exponent al său, ați exprimat de la 
înalta tribună a Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa, la 
Helsinki, năzuințele și simțămintele 
sale cele mai profunde de a trăi li
ber, independent, în pace și de a co
labora. în deplină egalitate, cu toate 
celelalte națiuni ale Europei. Ca lu
crători ai Ministerului Afacerilor 
Externe am beneficiat în permanen
ță, în întreaga noastră activitate, de 
indicațiile concrete pe care le-ați 
dat personal pentru promovarea efi
cientă a normelor independentei și 
suveranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc, ex
cluderii forței și a amenințării cu 
forța din viața internațională, asi
gurarea condițiilor pentru ca fiecare 
popor, fiecare națiune să se poată 
dezvolta în pace, conform propriei 
sale voințe, pentru adoptarea unor 
măsuri energice și concrete de dez
angajare militară și de dezarmare 
în Europa și în lume, fundament 
trainic al păcii.

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom face tot 
ce ne stă în putință pentru transpu
nerea în viață a Actului final al con
ferinței. pentru continuarea cu fer
mitate a procesului edificării securi
tății și dezvoltării cooperării pe con
tinent. a accentuării cursului spre 
destindere în Europa și în lume.

Militarii armatei noastre populare 
dau o înaltă prețuire activității deo
sebit de rodnice pe care dumneavoas
tră. tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel 
mai autorizat exponent al partidului 
nostru, al poporului român, ați des
fășurat-o în vederea reușitei Confe
rinței pentru securitate și cooperare 
în Europa — se spune în telegrama 
Consiliului de conducere al Ministe
rului Apărării Naționale.

Pentru personalul armatei, ca șl 
pentru întreaga națiune română, 
constituie un motiv de îndreptățită 
mindrie faptul că Republica Socia
listă România și-a adus contribuția 
activă, larg recunoscută și apreciată 
pe plan mondial, lâ convocarea și 
pregătirea conferinței, la lucrările 
pentru elaborarea documentelor. în- 
fățișînd în modul cel mai clar con
cepția partidului și statului nostru 
privind securitatea și cooperarea pe 
continent, dumneavoastră ați preci
zat orientări și căi care să conducă 
cu adevărat la înlăturarea vechii po
litici imperialiste de inegalitate, de 
forță și dictat, la crearea unei noi 
ordini economice și politice inter
naționale. la excluderea definitivă a 
războiului din viața popoarelor, la 
instaurarea unei păci trainice pe 
planeta noastră.

însuflețiți de un profund patrio
tism, militarii da toate gradele, în
tregul personal al armatei vă asi
gură, și cu acest prilej, că vor înfăp
tui cu fermitate și devotament hoită- 
rirlle Congresului al XI-lea al parti- ■ 
dului, politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, că nu.--* 
vor precupeți eforturile pentru pe. 
fecționarea procesului instructiv 
educativ, pentru realizarea calitativ 
superioară a planului pregătirii de 
luptă și politice, Întărirea ordinii și 
disciplinei militare, pentru Îndepli
nirea exemplară a misiunilor încre
dințate de partid ți popor, de dum
neavoastră, tovarășe comandant su
prem. 123 AUGUST XXXI

Au îndeplinit prevederile 
cincinalului

• Comitetul orășenesc de partid 
Curte» de Argeș a raportat că oa
menii muncii din unitățile econo
mice ale orașului au încheiat, zile
le acestea, sarcinile din actualul 
cincinal la producția globală indus
trială și la export. în telegrama 
trimisă C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu se arată că. în 
frunte cu comuniștii, muncitorii, 
tehnicienii si cadrele de specialiști 
din întreprinderile din Curtea de 
Argeș și-au asumat angajamentul 
ca pînă la finele anului să realizeze 
o producție suplimentară în valoare 
de 950 milioane lei, concretizată in 
importante cantități de confecții, o- 
biecte electrocasnice, produse din 
lemn etc.

• Rafinăria de petrol „Ploiești" 
este prima mare unitate cu a- 
cest profil din țară care a a - 
nunțat, sîmbătă, atingerea cote
lor finale ale planului cincinal la 
toti indicatorii — succes care are 
la bază creșterea productivității

Pretutindeni - realizări 
demne de marea sărbătoare

muncii, a randamentului instalații
lor și valorificarea superioară a 
materiilor prime. Harnicul colectiv 
prahovean s-a angajat să încheie a- 
cest an cu un spor de producție 
peste prevederile cincinalului în va
loare de 634 milioane lei.

• Cotele finale ale cincinalului au 
fost atinse pină in prezent de 42 de 
unități economice din județele Bra
șov și Sibiu. Și-au înscris numele 
pe lista de onoare întreprinderile 
„Hidromecanica" șt .,Rulmentul“- 
Brașov, „Mecanica“-Mîrșa. „Steaua 
roșie" din Sibiu și altele.

e în rindul unităților care au înde
plinit cincinalul se înscrie și între
prinderea de antibiotice din Iași. Suc
cesul ieșenilor are la bază activita
tea desfășurată pentru perfecționarea 
tehnologiilor de producție — prin
tr-o largă activitate de invenții și 
inovații — dezvoltarea capacități
lor productive, sporirea numărului 
de produse. Prin extinderea tehni
cii noi și printr-o mai bună orga
nizare a producției, productivitatea 
muncii este in acest an cu 77 la 
sută mai mare decît în 1971. Preo
cuparea pentru lărgirea nomencla
torului de produse s-a concretizat 
în anii actualului cincinal in intro
ducerea în fabricație a 14 produse 
noi, între care oxitetraciclina. nis- 
tatina, galinicin. Dacă cu 19 ani în 
urmă întreprinderea exporta un 
singur sortiment de penicilină, 
acum sînt expediate beneficiarilor

din 25 de țări aie lumii 17 sorti
mente de antibiotice.

înainte de termen — 
12 obiective

Desfășurînd o activitate susținu
tă pentru creșterea gradului de me
canizare a lucrărilor, de întărire a 
ordinii și disciplinei la locurile de 
muncă, constructorii de obiective 
industriale și social-culturale din 
Buzău au realizat de la începutul 
anului și pină acum, peste preve
derile de plan, un volum de lucrări 
evaluat la circa 60 milioane lei, de- 
pășindu-se astfel angajamentul a- 
sumat pentru întregul an 1975. Un 
număr de 12 obiective au fost pre
date beneficiarilor cu 2—6 luni mai 
devreme, iar alte 8 se află în a- 
vans față de grafice, urmind să fie 
date în funcțiune pină la finele a- 
nului 1975.

Importante economii 
de metal

Angajați într-o largă acțiune 
de evitare a risipei. lucrătorii din 
schelele petroliere ale județelor 
Dîmbovița, Prahova și Buzău au 
realizat importante economii. Prin 
aplicarea unor tehnologii moderne 
de săpare a sondelor, de pildă, ei 
au redus consumul de coloane me
talice cu 600 tone, iar prin recu
perarea tuburilor de la sondele

scoase din funcțiune s-au econo
misit alte 860 tone metal. Se evi
dențiază in această privință son
dorii de la Băicoi. Tirgoviște. Mo- 
reni. Găești. Titu, Berea, Boldești 
Si Cîmpina. (Agerpres).

Pe șantierul uzinei 
de feroaliaje din Tulcea 
se montează primul cuptor

La Tulcea se construiește un nou 
obiectiv industrial : uzina de fero
aliaje. Constructorii și mentorii de 
pe acest șantier au trecut, în aces
te zile, la montarea primului cup
tor de feromangan cu o capacitate 
de 22 500 tone/an. Ei sînt hotăriți 
ca pînă la finele anului să pună 
în funcțiune primele două cuptoa
re electrice, ceea ce corespunde 
capacității de producție prevăzute 
pentru acest an. (Nicolae Vasile).

La Șimleul Silvaniei 
a început să producă 

o nouă unitate industrială
în zona industrială din Șiml-eu- 

Silvanfei (Sălaj) a început să pro
ducă un nou obiectiv industrial de 
interes republican. Este vorba de 
moderna fabrică de materiale izo
latoare, care, anual, va produce 12,8 
mii tone de vată minerală și pro

duse din vată. Numai în acest an 
noua fabrică va realiza o produc
ție globală industrială în valoare 
de 9 milioane lei. Semnificativ 
este faptul că produsele acestei u- i 
nități industriale sînt solicitate de 
pe acum de către 20 de beneficiari 
din țară. In prezent, constructorul 
lucrează la încă două secții — de 
împîslitură de sticlă bitumată și fo
lie de aluminiu bitumată. care vor 
intra în producție in anul 1976. 
(Gheorghe Rusu).

Suplimentar — însemnate 
cantități de produse 

metalurgice
Metalurgiștii de la Întreprinde

rea „Industria sirmei" din Cîmpia 
TurZii au recuperat pierderile 
provocate de stagnări din cau
za perturbațiilor in aprovizio
narea tehnico-materială din zilele 
inundației și au dat o produc
ție suplimentară de 9,3 milioa
ne lei, concretizată în peste 2 600 
tone produse metalurgice. în 7 luni 
din acest an. colectivul întreprinde- 

.rii „Industria sirmei" a dat peste 
prevederi o producție suplimentară 
de peste 14 900 tone produse meta
lurgice. din care 4 757 tone oțel a- 
liat. 7 200 tone laminate finite din 
otel, 1 248 tone cuie, 600 tone elec
trozi de sudură și altele. (AI. 
Mureșan).

LA I.U.C. BORZEȘî!: Utilaje de înaltă tehnicitate
întreprinderea de utilaj chi

mic Borzești este cea măi tînără 
unitate industrială de pe plat
forma trotușeană. înzestrată cu 
mașini moderne, realizate în 
cea mai mare parte în țara 
noastră, noua întreprindere pro
duce anual mii de tone confec
ții metalice și recipienți sub 
presiune. Ea asigură, totodată, 
reparațiile capitale la utilajele 
chimice de pe platforma Bor
zești și din tară. Deși tînăr, 
colectivul de muncă de aici rea
lizează utilaje complexe cu un 
înalt grad de tehnicitate : cup
toare rotative pentru arderea 
nămolului, schimbătoare de căl
dură, coloane și vase de mare 
capacitate pentru rafinării etc. 
Cei care Ie construiesc sînt tot 
tineri (media de vîrstă nu de
pășește 23 de ani), dar stăpîni 
pe meserie, cu o înaltă califi
care.

Cu toții sînt animați de a- 
ceeași dorință : să munceas
că mai mult și mai bine, 
pentru a realiza la vreme 
utilajele necesare noilor obiec
tive industriale ce se înalță pe 
platforma petrochimică Bor
zești — uzina de cauciuc polii- 
zoprenic și uzina de sodă elec
trolitică. Inginerul Constantin 
Uzum, directorul întreprinderii, 
ne spunea că specialiștii de aici 
sînt preocupați în aceste zile 
de asimilarea unor noi mașini 
și utilaje cu caracteristici teh- 
nico-economice superioare. Pro-? 
iectanții și tehnologii din între
prindere, împreună cu specia
liștii de la Iași și Săvinești fac 
pregătiri pentru introducerea în 
fabricație a unor mașini necesa
re în industria fibrelor și firelor 
sintetice, utilaje care la ora ac
tuală se aduc din import. 
(Gheorghe Baltă, coresponden
tul „Scinteii").

Nutrețuri combinate
întreprinderea pentru produ

cerea nutrețurilor combinate 
din Ciulnița, județul Slobozia, 
este una din cele mai vechi 
unități cu acest profil din țară. 
„Principalul nostru obiectiv este 
să livrăm nutrețuri combinate 
cit mai multe, mai bune, mai 
ieftine — ne spune tovarășul 
Gheorghe Dragoman, directorul 
întreprinderii. Noi fabricăm, în
tre altele, nutrețuri combinate 
pentru mari unități avicole de 
stat și cooperatiste din Con
stanta, Sibiu, Mureș, Brașov, 
Ialomița etc.

Realizînd sarcinile planului 
cincinal cu mult înainte de 
termen, I.P.N.C. Ciulnița a în
registrat pînă acum o produc
ție suplimentară de 113 000 tone 
nutrețuri combinate, în valoare

mai multe, mai bune
de 275 milioane lei. Potrivit 
calculelor, pînă la sfîrșitul anu
lui, întreprinderea din Ciulnița 
urmează să se înscrie cu 168 000 
tone de nutrețuri combinate 
peste plan. După cum ne-a in
format directorul întreprinde
rii, din această cantitate poate 
fi hrănit, timp de un an și 4 
luni, întregul efectiv de păsări 
din toate complexele pe care le 
aprovizionează.

Specialiștii de la I.P.N.C. 
Ciulnița s-au gîndit și la folosi
rea cu maximum de randament 
a furajelor combinate în hrana 
păsărilor. Astfel. în curind ur
mează să înceapă montajul a 
două linii care vor produce fu
raje sub formă de granule. (Lu
cian Ciubotaru, corespondentul 
„Scînteii"). I
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Cuvintul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Cuvintul președintelui 
Gerald R. Ford

Domnule președinte,
Domnilor și tovarăși,
Aș dori să exprim satisfacția mea 

pentru semnarea comunicatului cu 
privire la rezultatele vizitei dum
neavoastră, domnule președinte. în 
România, ale convorbirilor ce le-am 
avut împreună, și care exprimă do
rința de a extinde colaborarea noas
tră in toate domeniile și de a con
lucra mai susținut în înfăptuirea 
unei politici de pace și colaborare pe 
plan, internațional.

în același timp am semnat și do- 
*“ cumentele prin care cele două țări 

ale noastre asigură intrarea în vi- 
țoare a acordului comercial și se 
ealizează schimbul instrumentelor de 
gtificare. Prin aceasta se creează un 
adru juridic mai bun pentru con

lucrarea economică între țările 
noastre.

Aș dori să exprim satisfacția mea, 
a guvernului, a poporului român 
pentru faptul că relațiile dintre 
România și Statele Unite sint așezate 
pe o bază reciproc avantajoasă ; că 
țările noastre doresc să aplice în do
meniul economic principiile reciproc 
avantajoase ale clauzei națiunii celei 
mai favorizate.

Am avut în aceste două zile con
vorbiri asupra multor probleme cu

privire la relațiile dintre cele două 
țări ale noastre, cit și la o serie de 
aspecte ale vieții internaționale care 
preocupă astăzi lumea și de care cele 
două state sint interesate. Sint 
bucuros să pot constata că din aceste 
convorbiri au reieșit preocuparea și 
dorința comună de a găsi soluții po
litice unor probleme delicate, de a 
asigura cursul destinderii, colaborării 
și păcii în lume.

Iată de ce aș dori să subliniez cu 
multă satisfacție că vizita dum
neavoastră în România — deși scurtă 
— se încheie cu rezultate deosebit de 
pozitive atît în ce privește relațiile 
și perspectiva dezvoltării acestora 
dintre România și Statele Unite, cît 
și necesitatea unor acțiuni puse în 
serviciul păcii și colaborării, al făuri
rii unei lumi mai drepte și mai bune 
pe planeta noastră.

într-un fel, s-ar putea spune că 
însuși acest cadru natural de la 
munte, in care am purtat convorbirile, 
a creat un climat favorabil care sper 
că se va reflecta în continuare în 
colaborarea dintre țările noastre și 
dintre noi înșine.

Aș dori să urez o colaborare tot 
mai rodnică între România și Statele 
Unite și să conlucrăm împreună în 
folosul popoarelor noastre și al cau
zei păcii. (Aplauze).

Domnule președinte,
Distinși oaspeți,

Doresc să subliniez această apre
ciere deosebită pe care o dăm 
călduroasei ospitalități dovedite de 
dumneavoastră și de poporul român.

A fost o experiență minunată pen
tru doamna Ford și pentru mine 
personal, îmbogățită prin faptul că 
am avut posibilitatea să ne întilnim 
cu atîția români, un prilej excelent 
de a vedea nu numai Bucureștiul, dar 
și superba regiune a tării dum
neavoastră in care ne găsim astăzi.

în special vă sint recunoscător 
pentru prilejul de a fi avut discuții 
prietenești, constructive și sincere cu 
dumneavoastră, nu numai cu referire 
la relațiile bilaterale, dar și asupra 
problemelor pe care le avem în ve
dere pe plan mondial.

în ultimii cîțiva ani, domnule pre
ședinte, ați avut un rol de frunte, 
deosebit de important în realizarea 
între țara dumneavoastră și țara mea

a unor schimburi tot mal largi pe 
plan științific, cultural, economic, iar 
rezultatele acestora sint reciproc 
avantajoase. Documentele pe care 
le-am semnat acum creează posibili
tatea creării unui asemenea tip de 
relații economice între țara dum
neavoastră și țara mea care să spo
rească prosperitatea ambelor state, 
să facă viața poporului dumneavoas
tră. ca și a poporului meu, mai bo
gată și, totodată, să contribuie 
la rezolvarea problemelor pe plan 
mondial.

Ceea ce am semnat astăzi în nu
mele țării mele a primit sprijinul 
guvernului nostru, ca și al forului 
nostru legislativ și, prin urmare, este 
vorba de un contract real, adevărat, 
între țările noastre, care realizează 
reciproc beneficii de pe urma acestor 
documente.

Vă mulțumesc încă o dată dum
neavoastră, mulțumesc poporului ro
mân ! (Aplauze)

Din programul zilei de duminică
Duminică dimineața, președintele 

Nicolae Ceaușescu și președintele 
Gerald Ford au plecat din București 
la Sinaia.

Cei doi șefi de stat au fost înso
țiți, din partea română, de tovarășii 
Manea Mănescu, Emil Bobu, Ștefan 
Voitec, Ilie Verdeț, Gheorghe Oprea, 
Ion Pățan, Dumitru Popescu, Ioan 
Ursu, George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe ; iar din partea a- 
mericană de Henry Kissinger, Brent 
Scowcroft, Robert Hartmann, Hel
mut Sonnenfeldt, Richard Cheney, 
Ronald Nessen. A. Hartman.

Cu același tren au călătorit amba
sadorul României la Washington, 
Corneliu Bogdan, și ambasadorul 
S.U.A. la București, Harry Barnes jr.

La plecarea din gara Băneasa, cei 
doi președinți au fost salutați de 
persoane oficiale române, numeroși 
locuitori ai Capitalei făcindu-le o căl
duroasă manifestare de simpatie.

în timpul călătoriei, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Gerald Ford, asistați de Manea Mă
nescu, prim-ministru al guvernului, 
Henry Kissinger, secretarul de stat 
al S.U.A., și George Macovescu, mi
nistrul român al afacerilor externe, 
au continuat schimbul de vederi.

Pe parcurs, in numeroase gări de 
pe valea Prahovei, mii de cetățeni 
au ținut să fie prezenți la trecerea 
trenului prezidențial, salutind prin 
aplauze și ovații pe cei doi șefi de 
stat. în gara Sinaia. împodobită săr
bătorește, președinților României și 
Statelor Unite li s-a rezervat o căl
duroasă primire. O gardă militară a 
prezentat onorul. în semn de oma
giu, inalților oaspeți li s-a oferit tra
diționala piine cu sare. în fața gă
rii, mii de locuitori au aclamat în
delung.

Șefii de stat ai celor două țări s-au 
îndreptat apoi într-o mașină deschi
să spre Castelul Peleș. Pe întregul 
traseu, mii de cetățeni, din Sinaia, 
precum și numeroși turiști aflați la 
odihnă au aplaudat cu însuflețire.

După sosirea la Castelul Peleș, pre
ședintele Gerald Ford a făcut o 
scurtă vizită la mînăstirea Sinaia — 
vechi lăcaș de cultură, care adăpos
tește o valoroasă colecție artistică.

★
-edinții Nicolae Ceaușescu șl
d Ford s-au reîntilnit apoi la 

.telul Peleș, unde au continuat și 
•au încheiat convorbirile oficiale.
La convorbiri au participat. din 

partea română, Manea Mănescu, 
prim-ministru al guvernului, și Geor
ge Macovescu, ministrul afacerilor 
externe ; iar din partea americană 
Henry Kissinger, secretar de stat și 
asistent al președintelui pentru pro
blemele securității naționale.

Cei doi șefi de stat au avut un 
schimb de vederi privind dezvolta
rea relațiilor româno-americane, con
lucrarea dintre România și S.U.A. în 
viața internațională, în vederea so
luționării problemelor complexe ale 
lumii de azi în spiritul păcii și jus
tiției, în interesul tuturor națiunilor, 
al năzuințelor lor de progres și bună
stare.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Gerald Ford și-au manifestat deplina 
satisfacție față de rezultatele deo
sebit de pozitive ale convorbirilor 
avute și au căzut de acord să con-

tinue dialogul româno-a merican la 
nivel înalt, în folosul ambelor po
poare, al înțelegerii și cooperării in
ternaționale.

întrevederea a decurs într-o ambi
anță de caldă prietenie, de stimă și 
respect reciproc.

*
După încheierea convorbirilor ofi

ciale, a urmat solemnitatea semnă
rii documentelor oficiale.

Cei doi președinți s-au reîntilnit 
apoi în cadrul unui dejun, care s-a 
desfășurat in aceeași atmosferă cor-

dială, prietenească. Au participat 
persoanele oficiale române și ame
ricane. Dejunul a fost urmat de un 
spectacol folcloric.

*

Apoi cei doi președinți și persoa
nele care i-au însoțit au plecat din 
Sinaia. Aceeași atmosferă însuflețită 
de la sosire a marcat și momentul 
plecării din frumoasa stațiune mon
tană. Mii de localnici și numeroși 
turiști, purtînd portretele celor doi 
șefi de stat, fluturind stegulețe, au 
aclamat indelung.

în cursul după-amiezii, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Gerald Ford 
împreună cu persoanele oficiale care 
i-au însoțit s-au înapoiat în Capitală, 
în gara Băneasa a domnit aceeași 
atmosferă de cordialitate priete
nească de la plecare.

★
Duminică după-amiază. tovarășa 

Elena- Ceaușescu a oferit un ceai în 
onoarea soției președintelui Statelor 
Unite, doamna Elisabeth Ford, care 
s-a desfășurat într-o ambianță de 
caldă cordialitate și prietenie.

CEREMONIA PLECĂRII
Ceremonia plecării din România a 

președintelui Statelor Unite a avut 
loc pe aeroportul Otopeni. Pe fron
tispiciul aerogării se aflau portretele 
celor doi președinți încadrate de 
drapelele de stat ale României și 
S.U.A. Pe mari panouri erau înscri
se in limbile română și engleză ură
rile : „Trăiască prietenia și colabo
rarea frățească dintre toate popoare
le lumii". „Să se dezvolte continuu 
relațiile de prietenie și colaborare 
dintre România și SlU.Ă. în interesul 
popoarelor noastre, al cauzei păcii 
și colaborării internaționale".

Dind glas satisfacției pentru rezul
tatele pozitive ale acestei vizite, mii 
de cetățeni ai Capitalei au salutat

cu entuziasm pe președintele Nicolae 
Ceaușescu și. pe președintele Gerald 
Ford, pe tovarășa Elena Ceaușescu 
și pe doamna Elisabeth Ford, ova- 
ționînd îndelung pentru poporul 
român și poporul american.

Garda militară a prezentat onorul. 
S-au intonat imnurile de stat ale 
celor două țări. în vreme ce s-au 
tras, în semn de salut, 21 de salve 
de artilerie. Cei doi președinți au 
trecut în revistă garda de onoare. 
Președintele Gerald Ford și doam
na Elisabeth Ford și-au luat 
apoi rămas bun de Ia persona
litățile române venite la aero
port. Erau prezenți, tovarășii Ma
nea Mănescu, Emil Bobu, Ștefan

Voitec, Gheorghe Cioară, Emil Dră- 
gănescu. Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Păța-n, Dumitru 
Popescu. Iosif Uglar, Nicolae Giosan, 
Ion loniță, Ioan Ursu, Angelo Micu- 
lescu, viceprim-ministru al guvernu
lui. George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, alți membri ai 
guvernului, conducători ai unor in
stituții centrale, generali și ofițeri 
superiori, înalții oaspeți salută apoi 
pe membrii corpului diplomatic.

De pe podiumul de onoare, pre
ședintele Gerald Ford, președintele 
Nicolae Ceaușescu au rostit scurte 
alocuțiuni, subliniate prin îndelungi 
aplauze de asistență.

COMUNICAT COMUN

Cuvintul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Domnule președinte.
Doamnă Ford,
Doamnelor șl domnilor.
Tovarăși și prieteni,
Vizita pe care președintele Statelor Unite. împreună 

cu doamna Ford, cu colaboratorii săi, a făcut-o in Româ
nia s-a dovedit deosebit de utilă ; ea se încheie cu bune 
rezultate cu privire la colaborarea în multe domenii în
tre România și Statele Unite. într-adevăr. in cursul con
vorbirilor din aceste două zile s-au evidențiat noi posi
bilități cu privire la colaborarea dintre popoarele noastre, 
cit și necesitatea de a acționa, în spiritul documentelor 
semnate recent la Helsinki, pentru o lume mai dreaptă 
și mai bună, pentru pace și cooperare internațională. Iată 
de ce putem spune că vizita dumneavoastră, deși scurtă, 
se încheie cu rezultate deosebit de bune și deschide 
perspective minunate colaborării dintre popoarele noas
tre.

Puteți fi sigur că poporul român dorește să dezvolte 
prietenia și colaborarea cu poporul american.

Vă urăm dumneavoastră și familiei dumneavoastră să 
vă întoarceți sănătoși și vă dorim drum bun. Să facem 

popoarele noastre !totul pentru o colaborare bună între 
(Aplauze).

La scara avionului, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu și-au luat rămas bun de 
la persoanele oficiale americane. Cei

Cuvintul președintelui
Gerald R. Fard

Domnule președinte,
Doamnă Ceaușescu,
Doamnelor și domnilor,
Sint încîntat de rezultatele vizitei mele în această mi

nunată tară. Discuțiile noastre, domnule președinte, au 
contribuit la o și mai profundă înțelegere între guver
nele noastre. Discuțiile' noastre s-au referit la o sferă 
largă de probleme și au fost purtate într-un spirit de 
sinceritate, cordialitate și înțelegere reciprocă. Discuțiile 
pe care le-am avut vor duce, sint sigur, la crearea unor 
baze și mai solide pentru relațiile dintre popoarele noas
tre. Trebuie să continuăm acest dialog și aștept cu in
teres noi ocazii viitoare.

Domnule președinte,
în numele familiei mele și al colegilor mei, permi- 

teti-mi să vă mulțumesc dumneavoastră, poporului ro
mân, în modul cel mai eincer, pentru primirea și ospita
litatea excepțional de călduroase pe care ni le-ați acor
dat în ultimele două zile. ' România va avea un loc foarte 
special în memoria noastră, a tuturor celor care am fost 
aici, în minunata dumneavoastră țară. (Aplauze).

doi președinți ți-eu strins cu 
cordialitate mîinile. Tovarășa 'Elena 
Ceaușescu ți doamna Elisabeth Ford

ți-au luai la rtndul lor un călduros 
rămas bun.

La ora 17,30, aeronava preziden
țială a decolat.

(Urmare din pag. I)
unor evenimente majore din istoria celor două națiuni — 
centenarul cuceririi independenței de stat a României și 
bicentenarul independenței Statelor Unite — cei doi pre; 
ședinți au căzut de acord că aceste evenimente vor oferi 
prilejuri pentru extinderea înțelegerii reciproce.

Cei doi președinți au constatat că, in spiritul Declara
ției din 1973, au fost soluționate o serie de probleme uma
nitare și au căzut de acord să acționeze în continuare in 
acest domeniu.

Președintele Gerald R. Ford a exprimat preocuparea sa 
in legătură cu recentele inundații dezastruoase care au 
afectat România. El a dat glas admirației sale pentru 
eforturile curajoase ale poporului român pentru a depăși 
efectele calamităților naturale. Președintele Nicolae 
Ceaușescu a mulțumit președintelui Gerald R. Ford 
pentru preocuparea sa în legătură cu efectele inun
dațiilor, precum și pentru ajutorul oferit de Statele Unite.

Cei doi președinți au notat că încheierea cu succes a lu
crărilor Conferinței pentru securitate și cooperare în Eu
ropa reprezintă un pas important spre realizarea unei mai 
mari securități și cooperări pe continent.

Pentru a realiza o mai largă înțelegere între toate po
poarele Europei, ei au subliniat necesitatea respectării șl 
a îndeplinirii tuturor prevederilor Actului final adoptat la 
Helsinki.

Cei doi președinți șl-au exprimat hotărîrea de a depune 
eforturi pentru măsuri efective de dezarmare, care vor 
Întări pacea și securitatea tuturor popoarelor din Europa.

Cei doi președinți au subliniat sprijinul lor pentru o or
dine internațională justă și echitabilă, în cadrul căreia să 
fie respectat dreptul fiecărei țări, indiferent de mărime 
sau sistem politic, economic șl social, de a-și alege pro
priul destin, la adăpost de folosirea forței sau a amenin
țării cu forța. într-o asemenea ordine internațională, fie
care tară poate să se dezvolte în mod liber, pe baza res
pectării stricte a independenței, suveranității naționale, 
egalității în drepturi șl neintervenției în treburile sale in
terne.

în cursul convorbirilor, cel doi președinți au făcut un 
schimb de păreri asupra problemelor economice com
plexe care confruntă în prezent omenirea. Ei au apreciat 
că în rezolvarea acestora trebuie să se țină seama de 
necesitatea de a se ajunge Ia stabilirea unor raporturi 
economice echitabile între toate statele, la crearea și con
solidarea unui echilibru economic în măsură să asigure 
stabilitatea pe plan mondial, in interesul progresului ge

neral al tuturor națiunilor, al păcii și securității interna
ționale. Cei doi președinți au acordat atenție mijloacelor 
eficiente de reducere a decalajului dintre țările dezvol
tate și cele în curs de dezvoltare.

Cei doi președinți au reafirmat legătura indisolubilă 
dintre securitate și măsuri efective de dezarmare, ca și 
necesitatea stringentă a continuării negocierilor ferme 
pentru noi progrese în limitarea armamentelor, inclusiv 
a armamentelor nucleare.

Cele două părți și-au exprimat preocuparea fată de si
tuația din Orientul Mijlociu și au subliniat necesitatea 
stabilirii, cît mai curînd posibil, a unei păci juste și du
rabile în regiune, în spiritul rezoluției 338 a Consiliului 
de Securitate al O.N.U., ținînd cont de interesele legi
time ale tuturor popoarelor din zonă, inclusiv ale po
porului palestlnean, și de respectarea independenței, su
veranității și securității tuturor statelor din zonă.

Cele două părți și-au exprimat preocuparea față do 
evoluția situației din Cipru și s-»au pronunțat pentru o 
soluție pe baza respectării suveranității, independente! și 
integrității teritoriale a Republicii Cipru. Ele au apreciat 
că tratativele dintre cele două comunități din insulă pot 
contribui in mod fructuos la rezolvarea situației.

Cei doi președinți au căzut de acord că relațiile de prie
tenie, bună vecinătate în Balcani vor contribui Ia coope
rarea, securitatea și îmbunătățirea atmosferei în Europa.

Cei doi președinți și-au afirmat hotărîrea de a spri
jini Organizația Națiunilor Unite pentru a fi în măsură 
să-și îndeplinească misiunea sa de menținere a păcii in 
lume, de dezvoltare a înțelegerii și cooperării interna
ționale.

Cei doi președinți au salutat schimbul româno-ameri- 
can de vizite în multiple domenii, la diferite niveluri, 
care a avut loc în ultimii ani. în vederea continuării 
cursului ascendent al relațiilor româno-americane. ei au 
fost de acord să dezvolte și să intensifice aceste schimburi 
de vederi, periodice, la toate nivelurile.

Președintele Gerald R. Ford și doamna Elisabeth Ford 
au exprimat președintelui Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu profunda apreciere pentru primirea de
osebit de cordială ce Ic-a fost rezervată în România.

Cele două părți au fost de acord că această vizită con
stituie o nouă contribuție Ia prietenia și înțelegerea din
tre guvernele și popoarele român și american, la tradi
ția prețioasă a dialogului constructiv care s-a stabilii 
între cele două țări.

Sinaia, 3 august 1973 'ȚL j
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logul la nivel înalt româno-ameri- 
can, ca și raporturile personale prie
tenești stabilite între cei doi șefi de 
state, convorbirile dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și. Gerald Ford au 
prilejuit . exprimarea satisfacției co
mune față de continua dezvoltare și 
diversificare a raporturilor dintre 
România și S.U.A. pe cele mai di
verse planuri — politic, economic, 
tehnico-științific, cultural, ca șl In 
alte domenii.

Așa cum este știut, aceste rapor
turi dispun de un cadru politic op
tim, statornicit prin importantele do
cumente — „Declarația comună a pre
ședinților României și Statelor Unite 
ale Americii" și „Declarația comună 
cu privire la cooperarea economică, 
industrială și tehnică", în care au fost 
consemnate principiile fundamentale 
după care cele două țări înțeleg să 
ae călăuzească în legăturile lor de 
colaborare. Este, desigur, deosebit 
de important că acestora li se adaugă 
u>n nou document de cea mai mare 
însemnătate. Comunicatul comun, 
semnat de cei doi președinți. în care 
este statuat și reconfirmat sprijinul 
pentru o ordine mondială justă și 
echitabilă, întemeiată pe respec
tarea strictă a principiilor Inde
pendenței, suveranității naționale, e- 
galitățîi în drepturi, neamestecului 
în treburile interne, a dreptului ina
lienabil al fiecărei târî, indiferent 
de mărime, de sistem economic, po
litic sau social, de a-și hotărî de 

sine stătător destinele, de a-și aleg» 
calea dezvoltării, la adăpost de folo
sirea forței sau amenințării cu forța 
— document ce dobîndește astfel, 
dincolo de semnificația pe planul 
raporturilor bilaterale.- o certă va
loare internațională.

Sint principii ce și-au găsit 
expresie fertilă in dezvoltarea le
găturilor reciproce pe toate planu
rile, inclusiv în domeniul intensifi
cării raporturilor economice, noul 
dialog dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu si Gerald Ford punted în 
evidență însemnătatea acordului cu 
privire la relațiile comerciale, prin 
care România si S.U.A. își acordă 
reciproc clauza națiunii celei mai 
favorizate, ale cărui instrumente de 
ratificare au fost semnate într-un 
cadru solemn de cei doi președinți.

Așezînd relațiile comerciale pe o 
bază nedisoriminatorie. acordul care 
a intrat acum în vigoare este de 
natură să stimuleze schimburile re
ciproce — fiind pe. deplin realist ca 
în citiva ani acestea să depășească 
un miliard de dolari — ceea ce va 
influenta pozitiv ansamblul raportu
rilor dintre oele două state. în acest 
sens, chiar în timpul vizitei s-a ho- 
tărît să se încurajeze realizarea 
unor acțiuni de cooperare, înființa
rea de noi soci-etăti mixte de pro
ducție si comerciale si. totodată, să 
se înceapă. în cel mai scurt timp, 
tratative pentru încheierea unui 
acord de lungă durată privind coo
perarea economică, industrială și 
tehnică, a unui acord în domeniul 
agriculturii, ca și a un.or aranjamen
te de colaborare in domeniul ener

giei. inclusiv al energiei nucleare, 
protecției mediului înconjurător și 
in alte domenii de cea mai mare în
semnătate ale dezvoltării moderne ; 
s-a stabilit, de asemenea, extinderea 
contactelor pe planul culturii, învă- 
tămîntului. științei, a schimburilor 
pe linie de tineret ș.a„ — manifes
tările legate de apropiata aniversare

Eveniment remarcabil pentru dezvoltarea

a bicentenarului independentei 
S.U.A. și a oentenarului independen
ței României oferind importante pri
lejuri pentru mai bum cunoașter» 
reciprocă.

Noua si rodnica lntilnire la nivel 
înalt româno-americană vine să ilus
treze, încă o da.tă — pe lingă trăini
cia pe care o dobîndesc relațiile bi
laterale — mutațiile intervenite pe 
scena politică mondială. cursul 
nou, de destindere și cooperare 
internațională, de multiplicare a le
găturilor și contactelor intre toate 
statele. Pe bună dreptate, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, fă- 
cînd ac-eastă constatare, releva:

„Faptul că la aceste schimbări, două 
țări cu orînduiri sociale diferite și 
deosebite oa mărime — ca să nu mai 
vorbesc de forța militară — au adus 
totuși o contribuție — desigur, in ra
port cu ceea ce reprezintă flecare — 
demonstrează incă o dată că în lu
mea de astăzi colaborarea statelor șl 
popoarelor, fie ele mari sau mici șî

Indiferent de orindulrea lor socială, 
poate reprezenta un factor deosebit 
de important pentru cursul păcii, 
pentru asigurarea unei politici noi, 
de egalitate si respect între toate 
națiunile lumii".

în acest context general, se poate 
aprecia ca profund semnificativ fap
tul că vizita în România a președin
telui S.U.A. a avut loc la numai o zi 
după încheierea cu succes a Con
ferinței pentru securitate si coope
rare în Europa, pe al cărei Act fi
nal. alături de ceilalți participa nț i, 
și-au pus semnătura președinții 
Nicolae Ceaușescu și Gerald Ford. 
Ne aflăm astfel in fața unei dovezi 

materiale a modulul în care două 
țări cu orînduiri sociale șl de mă
rimi diferite înțeleg să-și onoreze 
semnătura, să contribuie efectiv, 
prin acțiuni Imediate, la întărirea 
destinderii, la promovarea unei secu
rități trainice și a unei colaborări 
egale te drepturi, pe continentul eu
ropean si te întreaga lume.

Desigur, progresul general al na
țiunilor. întărirea securității și păcii 
sint strins și nemijlocit legate — In 
zilele noastre, cînd omul s-a avîn- 
tat în Cosmos, dar cind pe Pămint 
au mai rămas atitea de făcut ■— de 
rezolvarea unor probleme complexe 
care fr'ămlntă lumea contemporană 
și din rindul cărora se desprind, pe 
prim plan, cele de ordin economic. 
Subliniind acest adevăr fundamental, 

•» dialogul româno-american. a pus în 
evidență necesitatea tot mai larg re
simțită a statornicirii unor raporturi 
economice echitabile între toate sta
tele. a reducerii decalajelor dintre 
țările dezvoltate și cele în curs de 

dezvoltare —- componentă esențială a 
procesului făuririi unei noi ordini 
mondiale.

Este deosebit de importantă con
semnarea în Comunicatul comun a 
legăturii dintre realizarea unei secu
rități efective și înfăptuirea. unor 
progrese ferme In domeniul dezar
mării — problemă mai acută decit 
oricînd in actualele condiții cînd 
acumulările fără precedent de arme 
impun cu stringență negocieri ferme 
pentru limitarea armamentelor, in

clusiv a armamentelor nucleare. In 
același cadru, s-au vădit preocupări
le ambelor state pentru reglementa
rea justă și durabilă a problemei 
Orientului Mijlociu, a situației din 
Cipru, pentru întărirea rolului O.N.U. 
în viața internațională.

După cum bine este cunoscut, 
România consideră ca o cerință im
perioasă a soluționării tuturor mari
lor probleme ale contemporaneității 
sporirea continuă a rolului și parti
ciparea tot mai intensă a țărilor mici 
și mijlocii la viața mondială. întrea
ga activitate internațională a țării 
noastre — care i-a atras aprecieri 
atît de elogioase pe toate meridia
nele — constituie tocmai o materia
lizare a acestei concepții. Manifes- 
tîndu-și, Ia rindul său, prețuirea 
față de această activitate, președin
tele Gerald Ford a ținut să subli
nieze : „Lumea complexă în care 
trăim se caracterizează prin diversi
tate și ne dăm seama de importanța 
relațiilor strînse cu o astfel de țară 
care se afirmă prin independență și 
vigoare. România și-a cîștigat admi
rația poporului american pentru 

contribuția sa pozitivă Ia realizarea 
înțelegerii în lume. Sint convins că 
România va contribui în mod con
structiv la găsirea unor soluții prac
tice și durabile pentru problemele 
de azi și de mîine".

Prin întreaga sa desfășurare, prin 
bilanțul său bogat, prin concluziile 
politice pe care le-a relevat și prin 
acțiunile practice cărora le-a deschis 
noi și largi orizonturi, vizita înaltu
lui oaspete atestă caracterul robust 
a-1 relațiilor de colaborare priete
nească româno-americană, deplina 
lor coricordasiță cu interesele reci
proce ale ambelor popoare, cît și cu 
cerințele majore ale consolidării 
cursului mondial spre destindere și 
cooperare, cu interesele generale ale 
cauzei păcii și colaborării tuturor 
națiunilor, indiferent de modul în 
care își organizează fiecare viața so- 
cial-politică. Este, de aceea, deose
bit de pozitivă exprimarea hotărîrli 
de a continua tradiția acestui rodnic 
dialog, de a intensifica și a imprima 
un caracter sistematic. periodic, 
schimburilor de vederi la toate ni
velurile. Salutind cu căldură roadele 
convorbirilor româno-americane la 
cel mai înalt nivel, opinia publică 
din țara noastră își exprimă încrede
rea ca ele au creat baze mai trai
nice și au ridicat pe o treaptă supe
rioară colaborarea prietenească din
tre cele două țări și popoare, măr
ci nd. in același timp, o prețioasă 
contribuție la cauza făuririi unei 
lumi a păcii, destinderii și progresu
lui general.

Romulus CAPLES CU
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Spiritul creator ÎN AUGUST, PE ȘANTIERE

în realizarea
Ritm susținut, rezultate maxime

caracterizează

și activitatea
Partidului Comunist Român
Se împlinesc azi 80 de ani de la 

moartea lui Friedrich Engels, strălu
cit teoretician, organizator și condu
cător al proletariatului internațional, 
care, alături de Karl Marx, a intrat 
pentru totdeauna în istoria umanită
ții ca unul dintre întemeietorii co
munismului științific. împreună cu 
forțele revoluționare ■ și progresiste 
de pretutindeni, comuniștii din 
România, întregul nostru popor cin
stesc cu adinei sentimente de pre
țuire memoria marelui gînditor și 
militant revoluționar, care, alături de 
Marx, a adus o contribuție de sea
mă la fundamentarea concepției ma
terialist dialectice despre lume și so
cietate, transformarea socialismului 
din utopie In știință, întemeierea 
primei organizații politice, de clasă, 
a muncitorilor revoluționari. în per
spectiva timpului ne apare tot mai 
limpede valoarea aportului lui En
gels, gînditor și om de știință multi
lateral — filozof, economist, istoric, 
cercetător al științelor naturii — la 
definirea cerințelor obiective ale 
dezvoltării societății, a căilor des
ființării exploată
rii capitaliste, 
fundamentarea ro
lului proletaria
tului în izbăvirea 
omenirii de asu
prire. întreaga 
viață a Iui Engels 
a constituit un 
înalt exemplu de 
pasiune revolu
ționară in lupta de eliberare socială 
și națională, pentru solidaritatea in- 
ternaționalistă a oamenilor muncii 
și răspîndirea ideilor socialismului.

învățătura lui Marx și Engels a 
insuflat proletariatului conștiința 
misiunii sale istorice de a înfăptui 
transformarea revoluționară a socie
tății, de a asigura, odată cu propria 
sa eliberare, eliberarea tuturor ce
lorlalte clase și pături sociale ex
ploatate, l-a înarmat cu cunoașterea 
căilor și modalităților de făurire a 
orînduirii socialiste, a unor relații 
noi între națiunile globului.

La comemorarea a 80 de ani de la 
moartea lui Engels, ideile marxis
mului, dezvoltate de Lenin în condi
țiile imperialismului, îmbogățite prin 
aportul activității creatoare a tuturor 
partidelor comuniste și muncitorești, 
constituie o armă teoretică de neîn
vins în lupta pentru transformarea 
revoluționară a societății. Vitalitatea 
marxismului, capacitatea sa de a da 
răspunsuri științifice problemelor 
contemporaneității își găsesc o stră
lucită expresie în toate marile pro
cese sociale ale lumii de azi — de la 
edificarea noii orinduiri sociale in
tr-un șir de țări de pe toate conti
nentele, crearea a zeci de noi state 
independente pe ruinele vechilor 
imperii coloniale, pînă la dezvol
tarea continuă a mișcării comuniste 
și muncitorești mondiale, a mișcări
lor progresiste și democratice, am
ploarea fără precedent a luptei po
poarelor pentru libertate, pace și 
progres social, pentru afirmarea 
dreptului inalienabil de a-și decide 
singure destinele.

Cu îndreptățită satisfacție se re
levă in Programul P.C.R. că Marx și 
Engels au acordat o atenție deose
bită studierii istoriei României, dez
voltării ei economteo-sociale, evolu
ției mișcării muncitorești din țara 
noastră. Clasicii marxismului au 
privit cu simpatie lupta eroică des
fășurată de poporul român împo
triva exploatării și asupririi, pentru 
eliberare națională și socială, pen
tru unirea intr-un singur stat națio
nal și scuturarea jugului străin.

Ideile de bază ale socialismului 
științific au pătruns în România la 
scurt timp după apariția lor și au 
cunoscut o largă răspîndire prin pu
blicarea în limba română a unor lu
crări ale lui Marx și Engels, ceea ce

La întreprinderea „Metalul roșu" din Cluj-Napoca 

PRODUSE DE ÎNALTĂ CALITATE
La întreprinderea „Metalul 

roșu" din Cluj-Napoca, una din 
cele mai prestigioase unități 
constructoare de mașini pentru 
industria ușoară din țară, sînt 
cultivate un șir de inițiative 
menite să stimuleze colectivul 
de muncă de aici pentru ridica
rea calității mașinilor și utila
jelor aflate în fabricație. Nu 
de mult a intrat în funcțiune un 
laborator pentru control nedis
tructiv al pieselor, efectuat cu 
ajutorul ultrasunetelor, și pentru 
determinarea fisurilor cu ajuto
rul soluțiilor penetrante rapide. 
La „Metalul roșu" se fabrică un 
mare volum de roți dințate, atit 
pentru mașinile și utilajele din 
fabricație, cit și pentru alți be
neficiari. Ținlnd seama de im
portanța acestora, a fost amena
jat un laborator de cercetări 
tehnologice și de găsire a unor 
noi metode de prelucrări meca
nice. Laboratorul va colabora 
strîns cu cadre didactice și stu- 
denți de la Institutul politehnic

Obligațiuni C.E.C. cu cîștiguri la valoarea nominală
Cetățenilor care doresc să-și 

depună sumele economisite pe 
obligațiuni C.E.C. cu cîștiguri, 
Casa de Economii și Consem- 
natiuni le face cunoscut că a- 
cestea pot fi procurate, la va
loarea lor nominală. în primele 
zece zile ale fiecărei luni de la 
unitățile sale proprii, precum și

XlX-lea, 
și-a în- 
crearea 

nașterea

a avut o puternică influentă asupra 
dezvoltării mișcării revoluționare și 
progresiste din țara noastră, contri
buind totodată la legarea acesteia, de 
timpuriu de mișcarea muncitorească 
internațională. Este semnificativă în 
acest sens aprecierea lui Marx și 
Engels dată lucrării lui C. Dobro- 
geanu Gherea „Ce vor socialiștii ro
mani ?“ din 1886. Apare concludent 
pentru bogatele tradiții revoluțio
nare preluate și continuate de P.C.R. 
faptul că, încă de la începuturile ei, 
la jumătatea secolului âl ' 
mișcarea noastră socialistă 
sușit ideile marxismului, 
P.S.D.M.R. în 1893 marclnd 
partidului revoluționar marxist al 
proletariatului din România, unul 
dintre cele mai vechi din lume.

Mișcarea socialistă din țara noas
tră s-a dovedit de la început recep
tivă la îndemnul lui Engels de a nu - 
privi marxismul drept o dogmă în
trucît : „Metoda materialistă se 
transformă în contrariul ei dacă este 
folosită nu ca un fir conducător pen
tru studiul istoriei, ci ca un șablon 

LA ÎMPLINIREA A 80 DE ANI

DE LA MOARTEA LUI FRIEDRICH ENGELS

gata confecționat, după care se ajus
tează faptele, istoria". Conceperea 
tezelor de bază ale marxismului ca 
o călăuză în acțiune, fidelitatea față 
de principiile socialismului științific 
în sensul promovării spiritului crea
tor in domeniul teoriei și practicii 
revoluționare, al respingerii oricărei 
anchilozări și rigidități dogmatice — 
constituie una dintre trăsăturile de
finitorii ale evoluției mișcării mun
citorești din țara noastră, caracteris
tică ce avea să fie ridicată pe o 
treaptă calitativ superioară prin 
crearea Partidului Comunist Român, 
aceasta reprezentînd izvorul tuturor 
succeselor dobîndite în lupta de eli
berare socială și națională, ca și în 
construcția socialistă.

Necesitatea obiectivă a continuei 
dezvoltări și înnoiri a socialismului 
științific, a promovării ferme a spi
ritului creator apare cu atit mai im
perioasă în lumea contemporană, 
cind amploarea și profunzimea re
voluției tehnico-științifice, marea 
diversitate a situațiilor concrete în 
care activează partidele revoluțio
nare, ritmul rapid al transformărilor 
în viața economică, socială, spiri
tuală fac ca soluții realiste și via
bile, adecvate noilor probleme, să 
poată fi elaborate numai pe temeiul 
unei atente și temeinice investigări 
a noilor fenomene și procese sociale, 
a cerințelor prezentului, așa cum au 
făcut la 
în acest 
Nicolae 
blemelor 
nare, în 
istorice, deosebit de complexe, nu se 
poate faoe decît în spiritul marxis
mului creator. Numai prin studierea 
aprofundată, în spiritul teoriei știin
țifice a Iui Marx, Engels, Lenin, a 
realităților concrete din fiecare țară, 
a particularităților specifice ale fie
cărui popor și etape istorice, un par
tid poate deveni cu adevărat expo
nentul clasei muncitoare din rindul 
căreia s-a ridicat, al poporului în 
mijlocul căruia acționează. Numai 
astfel el poate asigura înfăptuirea eu 
succes a sarcinilor revoluției și con
strucției socialiste în tara respectivă.

Tocmai larga afirmare, îndeosebi 
în acești ani, 'a spiritului creator al 
marxismului a făcut din perioada 
marcată de Congresele al IX-lea, al 
X-Iea și al XI-lea ale P.C.R. dece-

timpul lor Marx și Engels, 
sens, sublinia tovarășul 

Ceaușescu, abordarea pro- 
noi ale luptei revoluțio- 

conditiile actualei perioade

din localitate. O noutate : aici 
funcționează o grupă de control 
al fiabilității mașinilor și utila
jelor din fabricație. Pentru în
ceput, grupa a întocmit pentru 
fiecare produs un „jurnal de 
fiabilitate", în care sînt înscrise 
date cu privire la performanțe, 
caracteristici tehnice ețc., ur- 
mînd ca beneficiarii să noteze 
în continuare și să comunice 
toate observațiile în exploata
rea lor.

— îmbunătățirea calității pro
duselor noastre — ne spune ing. 
Kovacs Ernest, șeful serviciului 
de control de calitate — este o 
preocupare a întregului colectiv. 
Ca urmare, rebuturile și recla- 
mațiile din partea beneficiarilor 
externi și Interni au dispărut 
in ultimii ani. Aceasta, ca ur
mare a controlului preventiv ca 
se exercită organizat și intran
sigent pe întregul flux de fabri
cație. (AI. Mureșan, corespon
dentul „Scînteii").

de la unitățile poștala din în
treaga tară.

Pentru sumele depuse pe o- 
bligațiuni, Casa de Economii și 
Consemnațiuni acordă lunar, 
prin -trageri la sorți, 5 917 cîști
guri în bani cu valori cuprinse 
între 50 000 de lei și 800 de lei. 

niul oel mai fertil din întreaga isto
rie a patriei. în cursul acestei peri
oade, vasta operă teoretică — de in
vestigare aprofundată, multilaterală, 
a principalelor probleme ale dezvol
tării societății românești și ale acti
vității pe plan internațional, inlătu- 
rindu-se teze și aprecieri perimate, 
elaborîndu-se soluții noi, cutezătoare 
— s-a materializat prin aplicarea 
unui atotcuprinzător ansamblu de 
măsuri vizînd creșterea în ritm înalt 
a forțelor de producție, crearea unei 
economii moderne, avansate, perfec
ționarea tuturor laturilor activității 
economice și sociale, a formelor de 
organizare și conducere a societății, 
adîncirea democrației socialiste, dez
voltarea conștiinței socialiste a ma
selor, înflorirea multilaterală a per
sonalității umane.

Acest spirit profund creaitor, de 
largă deschidere către nou și perma
nentă confruntare a teoriei cu prac
tica, își găsește o înaltă expresie în 
însăși activitatea teoretică și practi
că a secretarului general al partidu
lui nostru, a cărui contribuție deci

sivă la fundamen
tarea căilor de 
dezvoltare a so
cietății românești 
în etapa actuală 
și la interpreta
rea materialist- 
dialectică a noilor 
fenomene și pro
cese ale contem
poraneității re

prezintă un aport remarcabil la 
sintetizarea și generalizarea teo
retică de către Partidul Cpmunist 
Român a experienței revoluției so
cialiste în țara noastră, la îmbogă
țirea tezaurului teoriei marxiste. 
Strălucite exemple in acest sens 
constituie hotăririle Congresului al 
XI-lea, Programul P.C.R., care defi
nesc științific principiile de bază 
ale societății socialiste multilateral 
dezvoltate și elucidează procese 
esențiale ale trecerii spre comunism 
în condițiile concret-istorice ale 
României.

Marx și Engels au conturat ima
ginea unei lumi a viitorului bazate 
pe relații de frăție și solidaritate mi
litantă, o lume în care legile mora
lei și echității să devină legi supre
me în relațiile dintre națiuni. „O 
mișcare Internațională a proletaria
tului este în general posibilă numai 
între națiuni independente... o cola
borare internațională este posibilă 
numai între egali" scria Engels. îm
pletind organic activitatea consacra
tă înfloririi României socialiste cu 
lupta pentru instaurarea unei noi 
ordini economice și politice mondia
le, cu eforturile consacrate dezvoltă
rii legăturilor de prietenie și solida
ritate frățească cu toate țările socia
liste, cu toate partidele comuniste și 
muncitorești, extinzînd relațiile cu 
noile state independente, cu mișcă
rile de eliberare națională și 
forțele progresiste de pretutindeni. 
Partidul Comunist Român își înde
plinește cu cinste îndatoririle ce-i 
revin ca detașament activ al marii 
armate a revoluționarilor din în
treaga lume.

La comemorarea a opt decenii de 
la moartea lui Engels, comuniștii ro
mâni, Întregul nostru popor îi oma
giază memoria consacrindu-și toate 
forțele edificării orinduirii 
și comuniste în România, 
continue a contribuției lor 
ționaliste la triumful în 

ideile socialismului și

socialiste 
creșterii 
interna- 
întreaga

lume al invincibilelor Idei ale mar
xismului, 
păcii.

Tudor OLAJRU

MOTELUL BUDA-ARGES

La numai 19 kilometri 
centrul Capitalei, pe șoseaua 
spre Alexandria, în pădurea de 
pe malul Argeșului, se află o 
frumoasă unitate a cooperației 
de consum. Este vorba de Mo
telul Buda-Argcș, care oferă 
cazare în camere confortabile, 
iar în restaurantul său se pot 
servi preparate culinare dintre 
cele mai diverse. Motelul Buda 
este înconjurat de o pădure 
care se întinde pe firul apei, 
loc ideal de odihnă și recreare.

Indicațiile prețioase cuprinse in cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu Ia recenta Plenară comună a C.C. al P.C.R. și Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale definesc pentru toți fac
torii angajați în domeniul investițiilor un cîmp larg de acțiune, direcții 
precise de intervenție pentru impulsionarea ritmului de lucru pe șan
tiere, pentru împletirea eforturilor depuse in vederea scurtării dura
telor de execuție la noile obiective productive cu imperativul major 
al creșterii necontenite a eficientei economice a investițiilor.

Volumul mare de investiții care au mai rămas de executat pină la 
sfirșitul acestui an, numărul mare de capacități de producție care tre
buie puse în funcțiune în această lună și în lunile următoare impun 
O AMPLA MOBILIZARE A TUTUROR FORJELOR ȘI MIJLOACE
LOR DE PE ȘANTIERE, SOLUTIONAREA OPERATIVA, CU RĂS
PUNDERE, A TUTUROR PROBLEMELOR CARE CONDIȚIONEAZĂ 
INTENSIFICAREA RITMULUI LUCRĂRILOR, ASIGURÎNDU-SE 
TOATE CONDIȚIILE PENTRU FOLOSIREA DEPLINĂ A FIECĂREI 
ORE ȘI ZILE DE LUCRU. ASTFEL CA LUNA AUGUST SĂ FIE O 
LUNĂ A RITMURILOR ÎNALTE, A REZULTATELOR MAXIME IN 
REALIZAREA INVESTIȚIILOR PE ACEST ULTIM AN AL CINCI
NALULUI ACTUAL.

Prezenți pe două șantiere de investiții, corespondenții noștri rela
tează despre mersul lucrărilor și. mai ales, despre problemele care 
trebuie să-și găsească imediat rezolvare pentru accelerarea ritmului de 
construcții și montaj.

Pe șantierul Combinatului de Îngrășăminte complexe

din Arad

Cadrele —o problemă
iacă deschisă

Unul din marile obiective de in
vestiții ale industriei chimice — 
Combinatul de îngrășăminte com
plexe din Arad — are planificat ter
menul de punere In funcțiune pen
tru luna decembrie a.c. Dar. așa 
cum am reținut din discuția avută, 
cu ing. Laurențiu Catană, director 
tehnic și de producție al combinatu
lui, respectarea acestui termen este 
deocamdată sub semnul întrebării. 
Iată de ce : ultimul program de ac
țiune urmărind intensificarea ritmu
lui de lucru Ia toate obiectivele de 
Pe șantier, întocmit în cursul lunii 
martie a.c. și cuprinzînd numeroase 
măsuri, cu termene scadente pînă la 
30 iunie, n-a fost finalizat decît in 
proporție de 30 Ia sută. Consecința 
cea mai gravă a acestui fapt ? La 
sfirșitul primului semestru, la capi
tolul de constructii-montaj s-a înre
gistrat o nerealizare de peste 
milioane lei, adică echivalentul 
volum de lucrări eșalonat pe 
cursul a 45 de zile.

Care sînt cauzele 
tuații ? Să ne oprim, 
la situația în care se 
amoniac. Și aici, măsurile adoptate 
au rămas în mare parte... pe hîr- 
tie. La partea de montaj, rămî- 
nerile vizează prin amploare mai 
ales lucrările de izolații refrac
tare. Motivul : lipsa forței de muncă 
specializate — circa 50 de muncitori 
— și desele schimbări intervenite în 
conducerea formațiilor de lucru. Dacă 
această deficiență ar fi soluționată 
urgent și dacă, s-ar menține zi de zi 
un ritm de lucru susținut, ar exista

46 
unui 
par-

si-unei atari 
pentru început, 
află fabrica de

SECERIȘUL SE APROPIE DE SF/RȘIT

în marea întrecere pentru de
vansarea prevederilor actualu
lui cincinal se înscriu cu remar
cabile realizări și unitățile coo
perației meșteșugărești din ju
dețul Tulcea. Diversificînd ga
ma serviciilor și prestațiilor 
către populație, dezvoltînd pro
ducția pentru fondul pieței, coo
peratorii meșteșugari din ca
drul UiJ.C.M. Tulcea au rapor
tat îndeplinirea înainite de ter
men a sarcinilor înscrise în ac
tualul pian cincinal. Dintre u- 
nitățile componente, rezultate 
meritorii au înregistrat coopera
torii din Măcin, care au atins 
cotele finale ale cincinalului cu 
multe luni în urmă. Sporul de 
producție Ia zi în cadrul unită
ții din Măcin este de 48 milioa
ne lei la valoarea producției- 
marfă, de 9 milioan-e lei la pres
tări de servicii către populație, 
de 56 milioane lei Ia livrări de 
mărfuri către fondul pieței. Be
neficiile au fost depășite cu 13,2 
milioane lei. (Vasile Nicolae).

în fiecare zi, cei dornici să pe
treacă ore de destindere la mo
telul Buda au la dispoziție au
tobuzele I.T.A., iar pentru pose
sorii de autoturisme s-a ame
najat un spațiu special pentru 
parcare, lingă motel. De men
ționat că motelul Buda este 
deschis în tot timpul 
fiind dotat cu 
trală.

anului,
încălzire cen-

In fotografie : 
al cooperației de 

Motelul Buda 
consum.

posibilitatea ca, în cea de-a doua Ju
mătate a lunii septembrie, să se 
treacă la pregătirea pornirii cazanu
lui auxiliar, primul obiectiv din ca
drul fabricii de amoniac. Numai că 
neajunsurile nu se opresc In acest 
punct, Montorul general — Trustul 
de montaj pentru utilaj chimic din 
București — are mari probleme ne
rezolvate privind asigurarea efecti
velor necesare de lucrători. Ing. Ion 
Ciuleac, șeful coordonator al secției 
I de demineralizare apă, amoniac, 
acid azotic, ne-a relatat în acest sens: 
„Pentru impulsionarea generală a 
ritmului de montaj este nevoie ne
apărat de cel puțin 60 de muncitori 
calificați. De asemenea, același trust 
trebuie să treacă urgent la prefabri- 
carea sîrmelor izometrice, în special 
a celor livrate de unitatea din Po- 
pești-Leordeni.

Lipsa de forță de muncă mai ge
nerează și un alt neajuns : „plimba
rea" dintr-un loc in altul a echipelor 
de muncitori pentru a se face fată 
unei urgente sau alteia. Astfel, dacă 
la un moment dat la fabrica de a- 
moniac munceau un număr suficient 
de oameni, în schimb, la fabrica de 
acid azotic și la cea de NPK, punc
tele de lucru erau pustii.

Nici problema livrării utilajelor nu 
este rezolvată în întregime. Porni
rea fabricii de amoniac este strict 
condiționată de sosirea unei coloane 
de sinteză, așteptată de Ia întreprin
derea de mașini grele și „Grivița 
roșie" din București, a trei reducții 
la tamburul de abur — furnizor iot 
I.M.G. București — fără de care nu

tMic wltm recoltă de griu
în aceste zile, in județele din 

nordul și centrul țării se recoltează 
griul de pe ultimele suprafețe. Așa 
cum rezultă din ultimele date cen
tralizate la ministerul de resort, 
mai sint de recoltat circa 76 000 ha 
cu grîu. Paralel cu măsurile care 
se întreprind in vederea încheierii 
acestei lucrări, o atenție deosebită 
trebuie acordată pregătirii viitoarei 
recolte de grîu — principala cul
tură cerealieră a țării. Așa cum 
a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cuvîntarea rostită la 
Plenara comună a Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român și Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale a 
României din 21—22 iulie 1975, 
pianul cincinal 1976—1980 acordă o 
deosebită atenție sporirii producției 
de cereale, aceasta reprezentînd 
obiectivul principal al dezvoltării 
agriculturii in perioada următoare. 
Se prevede să se ajungă la o pro
ducție medie anuală de peste 21 
milioane tone cereale, iar în ulti
mul an al cincinalului — la circa 
23 milioane tone. Este o sarcină de 
mare răspundere, de îndeplinirea 
căreia trebuie să se preocupe în cel 
mai înalt grad, tocmai in aceste 
zile cind se pun bazele recoltei de 
cereale păioase din primul an al 
cincinalului viitor, organele ți or
ganizațiile de partid, consiliile 
populare, conducătorii de unități a- 
gricole, specialiștii, toți oamenii 
muncii din agricultură.

în lumina sarcinilor și exigențe
lor subliniate 
zilele trecute 
tuirea griului, 
fost analizate 
te în 1975 la această cultură și au 
fost stabilita măsurile tehnico-or- 
ganizatorice prin aplicarea cărora 
să se asigure obținerea unor recol
te mari în aniul viitor. Cu acest 
prilej s-a stabilit programul griului 
și orzului de toamnă care va fi a- 
daptat condițiilor locale cu prilejul 
consfătuirilor de lucru ale specialiș
tilor și cadrelor de conducere din 
agricultura fiecărui județ — consfă
tuiri ce vor avea loc între 5 și 20 
august. Important este ca. în cadrul 
acestor consfătuiri, analizîndu-se 
concret rezultatele obținute la cul
tura griului și orzului în fiecare u- 
nitate agricolă, fermă șl formație 
de lucru, să fie evidențiate atit e- 
lementele care au contribuit la ob
ținerea unor recolte mari la hectar, 
cit și cauzele care au determinat 
ca în unele locuri producția să se 
situeze cu 
trăgindu-se toate concluziile și în
vățămintele necesare.

Experiența a numeroase unități 
agricole a demonstrat că și intr-un 
an cu condiții climatice nefavora
bile cum a fost 1975 se pot obține 
recolte mari. Dar și acum, ca și in

T

Ia recenta plenară, 
a avut loc consfă- 
tn cadrul căreia au 

rezultatele înregistra-

mult sub posibilități,

investițiilor
9 

se poate porni cazanul auxiliar l a 
trei compresoare de aer de la I.C.M. 
Reșița și a unui schimbător de căl
dură de la I.U.C. Ploiești.

Dar vitală pentru punerea în func
țiune a platformei și deci și a fa
bricii de amoniac este în primul 
rind pornirea centralei termoelectrice. 
Aici, atit constructorul — șantierul 
Arad și T.C. Cluj, cit și montorul — TMUCh _ .....
de 
de 
tă 
tre 
turnului de răcire, decantorului. es
tacadelor și a conductelor aferente. 
La C.E.T. și la stația de deminerali
zare apă se înregistrează întîrzieri și 
din cauza insuficientei mobilizări de 
forță de muncă datorate antreprizei 
de specialitate „Vulcan" București, 
care execută montajul cazanelor

București — au întîrzieri 
pînă la 3 luni de zile, fată 
grafice, datorită lipsei de for- 
de muncă. Este vorba, prin- 

altele, de întîrzierile în realizarea

Gălățenll se adresează din

„Așteptăm 
neintiriiat utilajele!"

Cu circa două luni în urmă •»- in 
„Scânteia" din 6 Iunie a.c. — la ru
brica „Dispeceratul public al inves
tițiilor" erau puse față în fată cîteva 
solicitări ale unor șantiere, ale meta
lurgiei privind livrarea utilajelor 
tehnologice restante și angajamentele 
luate de furnizorii respectivi. Pro
misiunile făcute atunci vizau și Com
binatul siderurgic de la Galați, unde 
erau așteptate o seamă de utilaje 
strict necesare pentru punerea ime
diată In funcțiune a unor importante 
capacități de producție. Cum parte 
dintre respectivele promisiuni nu au 
fost încă onorate nici pînă acum, 
fiind depășite astfel si termenele fi
nale de expediere — si ele de mai 
multe ori reprogramate — conduce
rea combinatului gălățean s-a adre
sat din nou ziarului.

în primul rind. este vorba de un 
pod „Tiegler" pentru laminorul Sle- 
bing — etapa a Il-a — utilaj al că
rui furnizor este întreprinderea con
structoare de mașini din Reșița. 
De asemenea, funoționarea normală 
a ultimei capacități de la otelăria 
nr. 2 este strict condiționată de li
vrarea de către întreprinderea „1 
Mai" din Ploiești a unui pod rulant 
de 40 t.

Dintr-o discuție avută recent cu 
tovarășii Ion Veștemeanu, inginer-șef 
cu investițiile, și Mircea Rogojinaru, 
șeful serviciului investiții al C.S. 
Galați, rezultă că restanțele amintite 
nu sînt singurele ce fac incertă in
trarea în funcțiune a unor obiective 
ce se execută pe platforma siderurgi
că gălățeană. Pot fi adăugate încă 
multe alte exemple. De pildă, la in
stalația de turnare continuă a otelu
lui. o restanță de circa 1 950 tone u- 
tilaje rămine neonorată de către În
treprinderea „23 August" București, 

Este timpul să pregătim
ceilalți ani, Intre unități agricola 
vecine și cu condiții naturale ase
mănătoare există diferente mari de 
recoltă. Tocmai de aceea, în cadrul 
acestor consfătuiri e necesar să se 
examineze în mod concret modul 
cum au fost respectate tehnologiile 
de cultură, structura soiurilor, cum 
s-au executat lucrările de pregătire 
a terenului, însămințarea și recol
tarea, evidentiindu-se fruntașii și 
criticîndu-se nominal acei conducă
tori de unități și specialiști din 
vina cărora recoltele din acest an 
ru fost reduse, sub posibilități.

Important este ca încă din aceste 
zile să se treacă cu toate forțele 
la executarea lucrărilor pregătitoa
re în vederea însămînțării griului 
și a celorlalte culturi de toamnă, 
lucrări la care să se aibă în vedere 
respectarea, punct cu punct, a pre
vederilor cuprinse în programul 
culturii griului și orzului pentru 
1976, elaborat de Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare.

Sporirea randamentului la cul
tura griului poate fi asigurată prin 
cultivarea acestei plante după cele 
mai bune premergătoare. De aceea, 
principala sarcină a specialiștilor 
din agricultură este de a stabili 
neîntirziat amplasarea definitivă a 
griului pe unități, ferme și brigăzi. 
Trebuie combătută practica unor 
ingineri agronomi și conducători de 
unități agricole care stabilesc în 
ultimul moment locul pe care se 
va cultiva griul, practică profund 
păgubitoare, care nu dă posibilitate 
să fie folosite condițiile oferite de 
plantele premergătoare bune, să 
se execute la timp și de bună 
calitate lucrările de pregătire a te
renului.

Recolta de grîu, la celelalte ce
reale păioase poate spori foarte 
mult prin executarea unor lucrări 
de cea mal bună calitate la pregă
tirea terenului și aplicarea corectă 
a îngrășămintelor. întrucît griul șl 
orzul se însămînțează după premer
gătoare timpurii și semitimpurii, 
există condiții ca lucrările solului 
să fie executate din vreme. Cu toa
te că timpul este avansat, doar pe 
puține terenuri din cele care urmea
ză să fie însămînțate cu cereale de 
toamnă au fost executate arături 
de vară. Ministerul de resort a in
dicat ca. odată cu desfășurarea unor 
acțiuni ferme avînd ca scop elibe
rarea terenurilor, 65 la sută din 
tractoare să fie concentrate la arat. 
O atenție deosebită trebuite acor
dată calității acestei lucrări : rea
lizarea unei arături uniforme, bine 
mărunțite. îngroparea perfectă a 
miriștei și a îngrășămintelor natu
rale — sarcini de care răspund deo
potrivă atit mecanizatorii, cit și spe
cialiștii din unități. întrucît numai 
o parte di'n suprafețele ce se vor în- 

CR-12 și al instalațiilor aferenta. 
Practic, la această dată, din 6 cazane 
s-int gata montate doar două, dar 
nici aici nu sînt finalizate colectoa
rele de abur. Pentru punerea în func
țiune a primelor trei cazane — fapt 
ce ar permite pornirea fabricii de 
amoniac în prima fază — se contea
ză. ca termen, pe luna septembrie. 
Dar. în acest caz, rămînerea în urmă 
se cifrează la 5 luni.

Firește însă că dincolo de simpla 
constatare a acestor stări de lucruri, 
din partea tuturor factorilor care 
concură la realizarea acestui impor
tant obiectiv al industriei noastre 
chimice se cere o conlucrare strînsă. 
permanentă, responsabilă pentru so
lutionarea urgentă a tuturor proble
melor aflate în suspensie, spre a se 
asigura condiții pentru accelerare 
ritmului de realizare a lucrărilor r 
constructii-montaj.

nou furnizorilor restanțleri^

„Progresul" Brăila, întreprinderea de 
utilaj tehnologic Buzău, întreprinde
rea metalurgică Aiud. Tot aici nu se 
pot monta toate utilajele, deoarece 
cele 7 poduri rulante — care urmează 
să fie folosite la montarea in interior 
a unor instalații — nu au fost însoți
te de cărțile tehnice respective, nece
sare pentru obținerea autorizării de 
funcționare de la organele Inspecto
ratului de stat de control al Insta
lațiilor de ridicat. între timp au fost 
invitați la Galați reprezentanții celor 
doi furnizori — întreprinderea de 
construcții metalice din Bocșa și în
treprinderea mecanică din Timișoara 
— dar lucrurile continuă să rămînă 
neclarificate.

Este cunoscut faptul că la realiza
rea unor obiective a participat în
suși combinatul, care a produs cu 
forțe proprii o seamă de instalații, 
în legătură cu aceasta. In recenta 
vizită efectuată in combinat, secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a recomandat să 
se persevereze în direcția executării 
unor utilaje și instalații de mai mare 
complexitate, cu mijloace proprii, 
pentru a se reduce și pe această cale 
costul noilor obiective de Investiții. 
Odată pusă în practică, această indi
cație deosebit ’de prețioasă ar de
termina rezultate foarte pozitive asu
pra accelerării ritmului punerilor în 
funcțiune, prin degrevarea unor uni
tăți furnizoare de utilaje de o seamă 
de instalații și agregate ce pot fi reali
zate în. combinat, creînd acestora 
posibilitatea de a-și achita mai 
prompt celelalte obligații, iar combi
natului — o mal mare siguranță In 
asigurarea utilajelor necesare.

Cristian ANTONESCU 
Constantin S1M1ON 
Dan PLĂEȘU

sămînța cu griu vor putea fi ferti
lizate cu îngrășăminte chimice, ee 
cere ca acestea să fie utilizate' ra
țional, gospodărește și, totodată, 
se folosească în mai mare măsui, 
decît în alți ani gunoiul de grajd, 
transportarea lui la cîmp trebuind 
să fie organizată chiar in aceste 
zile.

Un factor hotărîtor în obținerea 
unor recolte mari de grîu la hec
tar îl constituie folosirea unor so
iuri bine alese din punct de vedere 
al însușirilor lor biologice, care să 
fie cultivate într-o proporție cores
punzătoare și în corelație cu o fer
tilizare rațională. Faptul că în 
toamna anului trecut specialiștii 
din unele unități agricole și de la 
direcțiile agricole nu au asigurat 
un raport optim între soiurile tim
purii și cele tardive, cele din urmă 
fiind mai sensibile la unele boli, 
producția și calitatea ei au fost in
fluențate negativ. Indicația minis
terului este ca structura soiurilor să 
fie făcută cu responsabilitate ma
ximă, pe zone și microzone, asigu- 
rîndu-se pentru fiecare unitate cite 
3 soiuri cu perioade de vegetație 
și cerințe agrobiologice diferite, 
încă din aceste zile, fără întîrziere, 
trebuie să se treacă la lucrările de 
condiționare a semințelor și anali
zarea însușirilor lor calitative, ast
fel incit specialiștii din fiecare uni
tate agricolă să aibă garanția că 
semințele care vor fi folosite vor 
răsări integral, că se va obține 
o recoltă bună.

Sporirea producției de grîu — 
sarcină de mare însemnătate eco
nomică — trebuie să preocupe în 
mod deosebit organele și organi
zațiile de partid, organele agricole 
județene, conducerea tuturor uni
tăților agricole. Pe lingă evi
dențierea experienței unităților 
fruntașe la această cultură In 
vederea generalizării ei și cunoaș
terea cauzelor care au determinat 
ca în unele locuri recolta să nu fie 
la nivelul posibilităților, In aceste 
zile se cer întreprinse măsuri ho- 
tărîte avînd ca scop pregătirea te
meinică a Insămînțărilor de toam
nă. De aceea, organele și organiza
țiile de partid trebuie să antreneze 
specialiștii, mecanizatorii, pe toți 
oamenii muncii din agricultură la 
executarea cu răspundere a tuturor 
lucrărilor care condiționează spori
rea randamentului la cultura griu
lui și la celelalte cereale păioase 
de toamnă. Făcînd la timp și de 
bună calitate toate lucrările nece
sare. se vor crea condiții pentru 
îndeplinirea sarcinii trasate de con
ducerea partidului de a obține re
colte de cereale mult superioare 
In primul an al viitorului cincinal.

Ion HERȚEG
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general dl Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși,
Mulțumim cordial pentru salutările și felicitările transmise cu prilejul 

celei de-a 31-a aniversări a renașterii Poloniei.
Folosim acest prilej pentru a exprima, de asemenea, convingerea noas

tră fierbinte că relațiile de prietenie care leagă partidele și popoarele noas
tre se vor dezvolta și adinei în continuare, în spiritul marxism-leninis- 
mului și al internaționalismului socialist, pentru binele popoarelor noastre, 
pentru întărirea unității comunității socialiste, a mișcării muncitorești și co
muniste internaționale, pentru victoria socialismului și păcii în lume.

Vă rugăm să primiți. în numele poporului polonez și al nostru personal, 
cele mai cordiale urări de succese în continuare pentru dezvoltarea Republicii 
Socialiste România.

EDWARD GIEREK
Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

PIOTR JAROSZEWICZ
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone

Excelenței Sale Șeic MUJIBUR RAHMAN
Președintele Republicii Populare Bangladesh,

DACCA
Am aflat cu adîncă tristețe despre pierderile de vieți omenești și pagubele 

ir eriale provocate de ploile musonice care s-au abătut asupra țării dumnea- 
\ stră.

în numele poporului și guvernului român, precum și al meu personal, 
vă transmit dumneavoastră, guvernului și poporului prieten al Republicii 
Populare Bangladesh, precum și familiilor îndurerate, sincera noastră 
compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului M. MANSOOR ALI
Prim-ministru al Republicii Populare Bangladesh, 

DACCA 
Profund mîhnit de vestea inundațiilor provocate de ploile musonice . 

a pierderilor umane și materiale pe care le-au provocat, vă exprim, în numele 
guvernului român și al meu personal, sinceră compasiune.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

si

Primire Io mal miliara al gnendti
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu, a primit, în cursul 
zilei de luni, pe Aii Reza Bahrami, 
ambasadorul Iranului la București.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej, desfășurată într-o 
ambianță de cordialitate, au fost dis
cutate unele probleme referitoare la 
dezvoltarea în continuare a relațiilor 
de colaborare româno-iraniene.

Vizita președintelui Republicii Senegal, 
Leopold Sedar Senghor, în județul Brașov

Aflat in vizită neoficială in țara 
noastră, președintele Republicii Sene
gal, Leopold Sedar Senghor, s-a de
plasat în județul Brașov, unde a luat 
cunoștință de o serie de obiective 
culturale din orașul de la poalele 
Tîmpei, a vizitat C.A.P. „Cristianu", 
I.A.S. „Prejmer" și stațiunea turistică 
Poiana Brașov.

în cadrul întîlnîrilor pe care le-a 
avut cu reprezentanți ai conducerii’ 
municipiului Brașov, cu cooperatori

și lucrători din unitățile vizitate, 
înaltul oaspete a apreciat realizările 
obținute de oamenii muncii din a- 
cest județ, exprimîndu-și dorința de 
a dezvolta și întări relațiile de prie
tenie și colaborare dintre România și 
Senegal, dintre popoarele român și 
senegalez.

în timpul vizitei sale în județul 
Brașov, președintele Leopold Sedar 
Senghor a fost însoțit de Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

FAPTUL
DIVERS
Doctorul 
de Ia Brăila

La invitația primului ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, Manea Mănescu, primul 
ministru al Iranului, Amir Abbas

Hoveyda, va face o vizită oficială de 
prietenie în România între 11 și 13 
august 1975.

din U. R. $. S. a sosit în Capitală
Luni dimineață a sosit în Capitală 

o delegație sovietică, condusă de A- 
lexei Konstantinovici Antonov, mi
nistrul industriei electrotehnice al 
U.R.S.S., care face o vizită în țara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopenl, 
delegația a fost întîmpinată de Con-

stantin Ionescu, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini-unelte și e- 
lectrotehnicii, de alte persoane ofi
ciale.

Au fost prezent! V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Lucrările sesiunii Comisiei mixte guvernamentale

intre România și Republica Arabă Egipt
La Ministerul Agriculturii și In

dustriei Alimentare au început, luni, 
lucrările celei de-a IX-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale de 
cooperare economică și tehnico-știin- 
tifică intre Republica Socialistă 
România și Republica Arabă Egipt.

în cadrul sesiunii sînt examina
te evoluția schimburilor comerciale 
și a relațiilor de cooperare economi-

S1 
și

că dintre cele două țări, precum 
noi posibilități pentru _ extinderea . 
diversificarea conlucrării româno- 
egiptene în domenii de interes co
mun.

Delegația română este condusă de 
Angelo Miculescu. viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul agriculturii 
si industriei alimentare, iar delega
ția egipteană de Mohamed Zaki EI 
Shafei, ministrul economiei.

Zi de august. Caniculă. Multi 
brăileni coboară spre faleză, spre 
Dunăre. Alții — 35 la număr — 
urcă pe scenă. 35 de instru
mentiști — intre 14 și... 74 de 
ani — și-au dat întilnire la 
prima repetiție a unui apro
piat concert. Este noua orches
tră simfonică brăileană, înfiin
țată de medicul Nicolae Teodo- 
rescu. Este același medic căruia 
Brăila îi datorează, în mare 
parte, și reînființarea societății 
muzicale „Lyra". Este același 
medic căruia pacienta însănăto
șiți îi datorează (și-i adresează) 
un cald cuvînt de mulțumire. 
Este același căruia i se cuvine 
un cuvînt bun și din partea 
noastră.

Cronica zilei
în miniatură

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost în. ge

neral instabilă, în cea mai mare parte 
a țării, cu cerul temporar noros. Au 
căzut ploi locale, care au avut și ca
racter de aversă și s-au semnalat 
frecvente descărcări electrice în zo
nele de munte, în jumătatea de nord- 
vest a Munteniei, în Transilvania, în 
cea mai mare parte a Olteniei, a 
Crișanei, Maramureșului și în estul

♦ SPORT<SPORT»SPORT<SPORT»SPORT»SPORT

BASCHET: „Cupa Mării Negre" a întrecut cu 3—2 R. F. Germania și 
a pierdut (0—3) meciul cu Ungaria.

Luni la Constanța s-a încheiat 
cea de-a 14-a ediție a competiției in
ternaționale feminine de baschet 
pentru „Cupa Mării Negre". In ul
timele două meciuri au fost înre
gistrate următoarele rezultate, teh-

nice : România — Franța 76—68 
(37—30) ; Polonia — Cehoslovacia 
78—58 (42—35). Clasamentul final :
I. Polonia ; 2. România ; 3. Franța ; 
4. Cehoslovacia.

în cîțeva rînduri
HANDBAL

o Echipa de handbal Steaua Bucu
rești și-a început turneul în R.P. Chi
neză jucind la Pekin în compania 
formației „1 August". Jocul, care a 
fost urmărit de peste 18 000 de spec
tatori, s-a încheiat cu scorul de 
34—28 (14—15) în favoarea handba- 
liștilor români.

treptele ringului figurează : Ibrahim 
Faredin, campion balcanic, Ilie Das- 
călu, campion național al greilor, 
N. Chipirog, AI. Tîrboi, _Ilie Tîrîlă, 
Gh. Ciochină și

TENIS
O în semifinalele turneului interna

tional de tenis de la Louisville (Ken
tucky), campionul argentinean Guil
lermo Vilas l-a eliminat în două 
seturi, cu 6—2, 6—2, pe jucătorul chi
lian Jaime Fillol. Cea de-a doua se
mifinală, în care urmau să se întîl- 
nească românul Ilie Năstase și ame
ricanul Arthur Ashe, nu s-a putut 
disputa din cauza timpului nefavo
rabil (ploaie), partida fiind reprogra- 
mată pentru astăzi.

Dobrogei. Ploi izolate și descărcări 
electrice s-au mai semnalat în Mol
dova și în Banat. Vînt slab, pînă la 
potrivit. Temperatura aerului la ora 
14 oscila între 13 grade la Miercurea 
Ciuc și 27 de grade la Jurilovca și 
Tulcea. în București : Vremea a fost 
instabilă și s-au semnalat averse de 
ploaie. Vîntul a suflat potrivit. Tem
peratura maximă — 21 de grade.

Timpul probabil pentru 6, 7 și 8 au
gust. în țară : Cerul va fi variabil, 
ou înnorări mai accentuate în prima 
parte a intervalului, m.aî ales în ju
mătatea de est și în zona de deal și 
de munte, unde local va ploua, în 
rest, averse izolate. Vînt slab pînă 
la potrivit, predominînd din sectorul 
nordic. Temperatura minimă va îi 
cuprinsă între 8 și 18 grade, iar ma
ximă între 20 și 28 de grade, local 
mai ridicată. în București : Cerul 
temporar noros. mai ales la începutul 
intervalului. Ploaie de scurtă durată. 
Vînt slab pînă la potrivit. Tempera
tura ușor variabilă.

din

at-

to- 
su-

Marian Culineac.

DE MASA
au continuat cam-

PRONOEXPRES
Cîștigurile tragerii din 30 iulie 1975

BOX
o Tradiționala competiție interna

țională de box „Mănușa Litoralului" 
va începe astăzi în Sala sporturilor 
din Constanța. Prima gală este pro
gramată la ora 19,00. Printre boxerii 
români care vor urca cu acest prilej

TENIS
• La Zagreb 

pionatele europene de tenis de masă 
pentru juniori. La junioare, echipa 
României a învins cu scorul de 3—2 
echipa Bulgariei. Ungaria a învins 
în meciul următor cu 3—1 selecțio
nata României. La clasa copii, în 
competiția feminină, România a dis
pus cu 3—1 de Cehoslovacia și cu 
3—2 de Suedia. La băieți. România

NATAȚIE
o în cadrul unui concurs de natație 

desfășurat la Fort Lauderdale (Flo
rida), americanul Andy Coan a sta
bilit un nou record al lumii în pro
ba de 100 m liber cu timpul de 
51”11/100. Vechiul record era de 
51”12/100 și aparținea compatriotului 
său James Montgomery.

Extragerea I : cat. 1 : 4 variante 
10% a cite un autoturism Dacia
1 300 ; cat. 2 : 5 variante 10% a 9 599 
lei ; cat. 3 : 6,55 a 7 328 lei ; cat. 4 : 
38,85 a 1 235 lei ; cat. 5 : 71,60 a 670 
lei ; cat. 6 : 2 594,80 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 
lei.

Extragerea a Il-a : cat. B : 
riante a 6 766 lei ; cat. C :
2 716 lei ; cat. D : 1 435,85 a
cat. E : 68,70 a 200 lei.
1 627,10 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA A : 1 133 809 
lei.

944 133

8,35 va-
20,80 a 
60 lei ; 

cat. F :

La 4 august, tovarășul Ștefan An
drei, membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., și tovarășa Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R.. s-au în- 
tîlnit cu Jean Blume, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. din Bel
gia, aflat la odihnă în țara noastră.

S-a efectuat o informare reciprocă 
privind sarcinile actuale ale celor 
două partide și a fost reafirmată do
rința dezvoltării pe viitor a relațiilor 
bune existente între Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist 
Belgia.

întilnirea s-a desfășurat într-o 
mosferă caldă, tovărășească.

★
în cursul după-amiezil de luni, 

varășul Ștefan Andrei, membru
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., s-a în
tilnit cu Joseph Ramaekers, membru . 
al Biroului Național al Partidului So
cialist Belgian, senator.

în cursul întîlnirii s-a realizat un 
schimb de vederi privind unele pro
bleme ale vieții internaționale și ale 
mișcării muncitorești și s-a exprimat 
dorința dezvoltării în continuare a 
bunelor raporturi existente între 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Socialist Belgian, în folosul întăririi 
colaborării dintre cele două țări șl 
popoare.

La întilnire a participat tovarășa 
Ghizela Vass. membru al C.C. al 
P.C.R.

întilnirea a decurs într-o atmosferă 
caldă, prietenească,

■ir
Luni a plecat la Varșovia o dele

gație de activiști ai Partidului Co
munist Român, condusă de Ilie Ma
tei, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., secretar al Comitetului jude-

FOTBAL
® în finala turneului internațional de 

fotbal desfășurat în localitatea spa
niolă La Linea s-au întilnit forma
țiile Espanol Barcelona și Steaua 
București. Fotbaliștii spanioli au ob
ținut victoria cu scorul de 2—0, prin 
golurile realizate de Solsona și 
Cuesta.

În județul Hunedoara s-a încheiat 
recoltarea griului

țean Mehedinți al P.C.R., care, la in
vitația C.C. al P.M.U.P., efectuează 
o vizită pentru schimb de experiență 
in R. P. Polonă.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Alexan
dru Szabo, adjunct de șef de secție 
la C.C. al 
partid.

Au fost de față reprezentanți al 
Ambasadei _

P.C.R., de activiști de

La Reșița s-au încheiat, luni, lu
crările celui de-al IV-lea Forum na
țional al pionierilor. Timp de 12 zile, 
reprezentanți ai celor peste 2 mi
lioane de pionieri ai țării au luat 
parte la acțiuni dintre cele mal di
verse — vizitarea unor mari obiecti
ve industriale din județele Caraș-Se- 
v 'A ’ Mehedinți, manifestări cul- 

^rtistice și sportive, excursii. 
\ .îcipanții s-au întilnit, de aseme- 

cu delegații de pionieri din pes
te 20 de țări. în cursul acestei am-

ple manifestări, pionierii au organi
zat numeroase dezbateri pe teme ale 
vieții de organizație și au adoptat 
„Codul eticii pionierești". Cu acest 
prilej au fost evidențiate unitățile și 
detașamentele de pionieri care au 
obținut rezultate deosebite în apli
carea „Programului educației prin 
muncă și pentru muncă 
revoluționar al pionierilor 
lor", adoptat de forumul

„Programului educației 
în spiritul 
șl școlari- 
precedent.
(Agerpres)

Nou concurs de admitere
în instituțiile militare de învâțâmînt

ATLETISM
o în ultima zi a concursului inter

național de atletism de la Hanovra, 
sportivul kenyan Mike Boit a ter
minat învingător in cursa de 800 m, 
cu timpul de 1’45”. Recordmanul 
vest-german Karl-Hans Riehm a 
cîștigat proba de aruncare a cioca
nului cu performanța de 76,12 m.

★
• Cursa preolimpică de marș desfă

șurată la Montreal a fost ciștigată 
de atletul vest-german Bernd Kan- 
nenberg, cronometrat pe distanta de 
20 km cu timpul de lh 35’44”. L-au 
urmat francezul Gerard Lelievre — 
lh 36’23”, italianul Vittorio Vișini — 
lh 38’15” și Gerhard Weidner (R. D. 
Germană) — lh 39’02”. La startul 
cursei au fost prezent! 40 de sportivi.

Lucrătorii din întreprinderile agri
cole de stat, țăranii cooperatori, me
canizatorii și specialiștii din agricul
tura județului Hunedoara au înche
iat la data de 2 august 1975 recol
tarea griului și a celorlalte cereale 
de pe întreaga suprafață cultivată.

într-o telegramă adresată Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de către biroul comitetului județean 
de partid se spune : însuflețiți de 
chemările adresate întregului popor, 
de prețioasele dumneavoastră indica
ții. mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, oamenii muncii din agri
cultura județului, în frunte cu co
muniștii. vor acționa cu toată fer
mitatea pentru înfăptuirea neabătută 
a sarcinilor reieșite din hotăririle 
Plenarei comune a C.C. al P.C.R. 
și Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociala a Româ
niei din 21—22 iulie a.c.

Organizația județeană de partid va 
acționa cu toată hotărîrea în spiri
tul indicațiilor date de dumneavoas- • 
tră la Plenara C.C. al P.C.R. din 
iulie a.c. pentru a Îmbunătăți orga
nizarea producției și a muncii în u- 
nitățile agricole, a întări și mai mult 
ordinea și disciplina, răspunderea și 
inițiativa fiecărui lucrător din agri
cultură în vederea realizării indica
torilor de plan, creșterii aportu
lui județului Hunedoara la realiza
rea. fondului de stat de produse vege
tale și animaliere.

R. P. Polone la București.
★

Luni dimineața a fost semnată în 
Capitală 
pe anii 
tea din 
Centrală 
prevede _______  __ ..
teriale documentare referitoare la 
organizarea și conținutul învățămîn- 
tului superior, realizarea în comun 
a unor teme de cercetare de larg 
interes, donații de cărți, de mate
riale didactice și programe univer
sitare. înțelegerea stabilește de ase
menea acordarea de burse de spe
cializare sau doctorat și oferă po
sibilitatea unor_ cadre didactice și 
cercetători români și venezueleni de 
a tine cursuri la diverse universități 
din cele două țări.

Semnatarii înțelegerii. George Ciu- 
cu, rectorul Universității bucureștene, 
și Rafael Jose Neri, rectorul Univer
sității Centrale din Venezuela, au 
subliniat, în alocuțiunile rostite cu 
acest prilej, importanta documentu
lui menit să ducă la extinderea re
lațiilor de colaborare româno-ve- 
nezuelenș în domeniul învățămîntu- 
lui superior, la mai buna cunoaște
re a fondului de valori spirituale ale 
celor două popoare.

★
Luni a sosit în Capitală o delega

ție a Partidului de Stingă-Comuniștii 
din Spedia, condusă de Karl Hall- 
gren, membru supleant al C.C. al 
P.S.C.S., care, la invitația C.C. al 
P.C.R., face o vizită de prietenie în 
țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășul 
Teodor Marinescu, membru al C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

★
Pe Bulevardul Republicii din Ca

pitală s-a deschis, luni seara, res
taurantul „Havana", care va oferi 
consumatorilor specialități culinare 
cubaneze și românești.

La deschiderea acestei unități au 
participat Nicolae Bozdog, prim- 
adjunct al ministrului comerțului in
terior, reprezentanți ai Consiliului 
popular al Capitalei.

Au luat parte, de asemenea, Helios 
Santos, directorul Direcției relații ex
terne din cadrul Institutului național 
de industrie turistică din Cuba, pre
cum și ambasadorul Cubei la Bucu
rești, Humberto Castello Aldanas.

o înțelegere de colaborare 
1975—1977 între Universita- 
București și Universitatea 
din Venezuela. Documentul 

schimburi reciproce de ma-

Tehnicianul Puiu Lupașcu din 
Galați are o colecție inedită de 
vreo 500 de minimodele : 
toturisme, autocamioane, 
toare, avioane, trenuri, 
gări... în bună parte, 
reprezintă rodul propriei crea
ții. Pentru a vă convinge de 
mărimea... miniaturilor sale, 
precizăm că pe o simplă cutie 
de chibrituri pot „parca" foar
te comod un tractor și un auto
turism de teren, iar cu puțină 
economie și-ar mai găsi locul și 
o limuzină. în creația minimo- 
delelor sale, autorul ține seama 
de toate detaliile tehnico-con- 
structive ale obiectelor respec
tive. P.L. intenționează să în
credințeze unei întreprinderi e- 
xecuția — în producție de serie 
— a unor minimodele. Pină 
acum, la intenția lui nu s-a răs
puns. Dar P.L. nu disperă. Spe
ră. Ca orice colecționar, are des
tulă răbdare...

Aviz

(Agerpres)

k Mast oiftâ presa Străina]a

au- 
trac- 
case, 

colecția

amatorilor
de chilipir

Viorel Clocîrlan și Ervin 
Bohm din satul Petriș (Bistrița- 
Năsăud) au bătut la ceas de 
noapte la poarta unui consătean.

— Cine-i acolo ?
— Oameni buni, nene Solonca. 

Nu ne cunoști ?
— Cum să nu. Dar ce vînt 

v-aduce la miezul nopții ?
— Uite ici niște cauciucuri 

noi-nouțe. A dat norocul peste 
noi, că le-am găsit pe șosea, 
pierdute de cineva. Dar și pe 
mata...

Somnoros, dar bucuros de chi
lipir, Solonca le-a dat celor doi 
citeva sute de lei și s-a culcat 
îneîntat. A doua zi a fost nevoit 
să arate . cauciucurile miliției, 
iar miliția le-a dat păgubașului 
— S.M.A. din Budacul de Jos, de 
unde fuseseră sustrase de cei 
doi, reținuți acum pentru mai 
multă vreme. Vreme in care 
matorul de chilipir fluieră 
pagubă.

Viteză cu,..o
amar

a-
a

Ministerul Apărării Naționale 
organizează un nou concurs de 
admitere pentru anul școlar 
1975/1976 în următoarele institu
ții militare de învățămint:

ȘCOLILE MILITARE 
DE OFIȚERI ACTIVI

Pentru armele (specialitățile) t 
artilerie, topografie, rachete și 
artilerie a.a.. radiolocație.

„L'EXPRESSI":

ACADEMIA MILITARĂ
Concursul de admitere se or

ganizează pentru facultățile teh
nice in specialitățile :

— Ingineri : tancuri și auto, 
artilerie, utilaj geniu.

— Subingineri — artilerie.
INSTITUTUL DE MARINĂ 

„MIRCEA CEL BĂTRÎN", pen
tru secțiile de marină militară 
din facultățile de navigație si 
electromecanică navală.

ȘCOLILE MILITARE 
DE MAIȘTRI ȘI SUBOFIȚERI

Pentru specialitățile : maiștri 
construcții, subofițeri geniu.

Tinerii care doresc să parti
cipe la concursul de admitere 
la una din armele și specia
litățile militare arătate mai sus 
vor depune cereri de înscriere 
la centrele militare județene 
(de sector) pe raza cărora do
miciliază.

Pentru relații suplimentare, 
cei interesați se pot adresa cen
trelor militare județene (de sec
tor) pe raza cărora locuiesc.

t v
PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală.
10,00 Arta șl combaterea prostului 

gust. Fenomenul Kitsch.
10,20 Film artistic : ,,5 000 000 

martori". Producție a 
dlourilor cehoslovace.

11,50 Muzică populară.
12,00 Telex.
16,30 Teleșcoală. Mens Sana In 

pore sano.
17,00 Telex.
17,05 De la clasic la modern — 

muzică ușoară.
17,25 Permanente ale eticii.
18,00 Vino iute, dorule. Selecțiuni 

din repertoriul folcloric ar
delean șl bănățean.

Victimele

Autocamionul cu nr. 21-PH- 
4994, condus de șoferul Viorel 
Doru Putu, rula spre ' ' . " 
încărcat cu Pepsi-Cola. La in
trarea în comuna Ciorani, Vio
rel a apăsat pe accelerator și a 
intrat cu viteză excesivă intr-o 
curbă. Mașina a derapat (șosea
ua era umedă) și peste 2 000 de 
sticle cu Pepsi-Cola s-au spart 
cit ai zice... răcoritoare. Ele au 
început să inunde șoseaua, iar 
pe Viorel să-l treacă sudorile. 
Sosifi în grabă la locul cu pri
cina, lucrătorii de miliție au 
constatat paguba : peste 8 000 de 
lei. Deși Pepsi-Cola e dulce, lui 
Viorel — obligat să-și facă un 
gol în buzunar — i-a lăsat un 
gust amar.

Ploiești

yioren-

de 
«rtu-

cor-

18,15 Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură.

19,00 Teleglob. R.P. Ungară — 
vechi orașe șl muzeele lor,

19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Ancheta T. încotro; 

tina D. ?
20,50 Seară de teatru. In ciclul 

„Oameni ai zilelor noastre"; 
premieră pe țară „O femeie 
ca multe altele" de Luda De
metrius.

22,10 24 de ore.
PROGRAMUL n

20,00 Film serial : „Inginerul Pron- 
ceatov" — producție a tele
viziunii sovietice. Episodul I.

20,45 Aventura cunoașterii. Mis
terul vieții (III) : cind șl 
cum a apărut omul T

21,1B Telex.
21.20 Estrada estradelor.
21,35 Meridiane literare.

speculei imobiliare
Intr-o impresionantă anchetă intitulată „Drama celor evacuați", săp

tămânalul „L’EXPRESS" descrie avatarurile a nenumărate persoane din 
Franța, victime ale speculațiilor imobiliare.

PIONIERII - VIITORII
CONSTRUCTORI

Al COMUNISMULUI

în cadrul celui de-al TV-Iea Fo
rum național al pionierilor găzduit 
de cea mai veche vatră siderurgică 
a țării — Reșița — a putut fi vi
zitată și expoziția republicană 
„Pionierii — viitorii constructori ai 
comunismului11. Prin obiectele ex
puse — reviste școlare, albume, 
monografii, panouri cu aspecte ale 
diverselor activități pionierești, a- 
parate electrice și electrotehnice in 
miniatură, în stare de funcționare 
— manifestarea a ilustrat multi
plele preocupări pionierești orien
tate în direcția educării prin și 
pentru muncă a purtătorilor crava
telor roșii cu tricolor. (Nicolae Ca- 
tană).

formațiilor muzical-coregrafice de 
amatori „Joc și cinitec vasluian", 
ediția a V-a. Numeroase formații 
corale și de dansuri, tarafuri, an
sambluri folclorice, grupuri vocale, 
soliști, recitatori, rapsozi, interpreți 
instrumentiști și alții, de la 60 de 
cămine culturale, au adus in fața

de existență a. 
Lăluci).

EXPOZIȚIE

VasluiuluL (Crăciun

SABIN BĂLAȘA

Galeriile de
Cluj-Napoca găzduiesc o

artă „Tribuna" din 
expozi-

Carnet cultural

organizată de Muzeul de Istorie și 
artă din localitate. Despre viața și 
opera artistului a vorbit prof, mu
zeograf Ion Goia. Au urmat, în par
tea a doua a programului, o audi
ție muzicală din creația nemuritoare 
a lui Ciprian Porumbescu și micro- 
recitalul susținut de artistul popu
lar Ion Lianu, laureat al Festiva
lului de la Dijon. (Gb. Rusu).

ARTIȘTII ROMÂNI 
PE PRIMUL LOC

JOC Șl CÎNTEC VASLUIAN

în județul Vaslui s-a încheiat 
•tapa intercomunală a concursului

spectatorilor un bogat repertoriu, 
care a inclus poezii patriotice, pre
lucrări din folclorul local, tablouri 
coregrafice și montaje literar-muzi- 
caie, spectacole legate de obiceiu
rile și tradițiile oamenilor acestor 
locuri. în săptămînile următoare, 
ansamblurile folclorice din Fălciu 
și Murgeai, formațiile căminelor 
culturale Viișoara, Perieni, Ferești, 
rapsozii din comunele Văleni, Ză- 
podenâ, Găgeștl și alți artiști ama
tori vor participa la „Sărbătoarea 
griului", la diversele manifestări 
prilejuite de aniversarea a 6 veacuri

tie de artă plastică aparținînd pic
torului bucureștean Sabin Bălașa. 
Un numeros public iubitor de ariă, 
alături de reprezentanți ai organe
lor locale de partid și de stat și ai 
vieții artistice clujene au fost pre- 
zenți la vernisajul expoziției. 
(Al. Mureșan).

SEARĂ MUZEALĂ

între manifestările cultural-ar- 
tistice desfășurate In aceste zile in 
orașul Zalău se numără și seara 
muzeală pe tema „Ștefan Luchian",

S-a întors din R.P. Ungară 
samblul de cîntece și 
suri din Ocna Mureș, județul 
care a reprezentat țara noastră la 
Festivalul folcloric al țărilor dună
rene de la Kalocsâ și Baja, la care 
au participat ansambluri folclorice 
din 9 țări. Artiștii amatori din 
Ocna Mureș, ale căror evoluții au 
fost deosebit de apreciate pentru 
autenticitatea interpretării și fru
musețea costumelor, s-au situat pe 
primul loc, alături de reprezentan
ții Poloniei și Bulgariei. (Ștefan 
Dinică).

an- 
dan- 

Alba,

„într-o dimineață ploioasă, d-na 
Leone X. septuagenară încă în pu
teri, își părăsea cămăruța de la man
sarda unei vechi clădiri din raionul 
5 al Parisului, pentru a merge la 
cumpărături. Totul era în ordine. 
Cînd s-a întors, după vreo două cea
suri. mansarda era devastată : dea
supra capului, în locul tavanului, —• 
cerul- liber. Pe jos, un mal
dăr de moloz, resturi din acoperiș 
răspîndite prin încăpere. Fereastra 
era smulsă. în mijlocul dărîmături- 
lor zăceau, într-o dezordine totală, 
lenjeria, vesela, mobilierul răsturnat. 
D-na X se alătura, astfel, mulțimii 
de săraci, de bătrîni, de neputincioși 
aruncați în stradă. Unii cu acte în re
gulă, alții cu forța. Dar toți fără a- 
părare. O dramă pe care legea n-a 
reușit, pînă acum, s-o evite.

Cei ca d-na X dau alarma ; un co
mitet de apărare a locatarilor aler
tează comisarul de poliție, prefectu
ra. Autoritățile sosesc la fața locului 
și încep să-1 hărțuiască cu întrebări 
pe autorul vandalismului, un anume 
Z, noul proprietar al imobilului. Ce 
l-a împins să facă acest lucru ? Are 
măcar un permis de construcție ? 
Nicidecum.

Imediat după cumpărarea imobilu
lui. in primăvara anului 1974. Z a 
început lucrările de renovare. El nu 
dispunea de prea multi bani. 
Imobilul cu pricina l-a costat 630 000 
de franci. Vinzarea primelor aparta
mente renovate urma să servească 
la refacerea altor imobile. Pentru 
a-si procura capitalul necesar, tre
buia deci să se grăbească, să înlă
ture obstacolele.

Locatarii imobilului au fost supuși 
unui adevărat asediu. Curentul 
lectric a fost întrerupt zile în
tregi. Scara era blocată de saci 
cu ipsos, de grinzi și schelărie. O fe
meie de 84 de ani, aproape oarbă,

e-

n-a putut să-și părăsească încăperea 
timp de peste o lună. In februarie, 
muncitorii au lucrat în locuința ei, cu 
ușile și ferestrele larg deschise, în 
timp ce ea zăcea în pat cu o febră de 
40 de grade.

O afacere scandaloasă, dar nu sin
gura. O bătrînă locatară, rămasă sin
gură într-un imobil supus demolării 
dintr-un alt cartier, a stat peste trei 
săptămîni fără apă și curent electric, 
în insula Saint-Louis, cinci familii, 
care locuiesc în strada Bude nr. 10, 
trăiesc practic ca prizonieri. Proprie
tarul a zidit ferestrele și a scos ușile 
imobilului. La Marsilia, Rouen sau 
Lyon, locuitorii unor cartiere întregi 
au fost expulzați. «Aceștia sînt oa
menii care au fost, pur și simplu, 
măturați de buldozere» — mărturi
sea o oficialitate.

Nu este vorba de a pune 
ială necesitatea renovării 
clădiri și vechilor cartiere, 
cutie este felul în care sînt 
sau mai bine spus evacuați 
panții imobilelor în cauză, 
de încălcare a dispozițiilor legale se 
înmulțesc. Ele lezează. în special, pe 
cei mai lipsiți de apărare.

Singurul mijloc de a lupta împo
triva abuzurilor este legea. Există 
una votată acum 27 de ani, In 1948, 
în contextul unei penurii de locuințe. 
Ea protejează, în principiu, locatarii 
imobilelor construite la acea vreme. 
Această lege a fost eludată însă fără 
încetare, a fost golită de substanță. 
«Locatari, apărați-vă 1» — se intitu
lează sugestiv o carte in care se a- 
rată că din cele 6 milioane de imo
bile apărate de legea din 1948 n-au 
mai rămas decît un milion și jumă
tate. Restul au fost scoase de sub 
Incidența legii, prin presiunile exer
citate de cei ce se ocupă cu specu
larea imobilelor".

Pe patru roți
în satul de vacanță Gîrboave- 

le, situat în pădurea cu același 
nume din apropierea Galațiului, 
pionierilor li s-a pregătit în 
acest sezon o surpriză ineîntă- 
toare. Pentru cazare, în afară 
de căsuțe, ei au la dispoziție și 
zece... autobuze. Scoase din uz, 
ele au fost amenajate chiar de 
părinții copiilor, în timpul lor 
liber, în tot atîtea dormitoare 
cochete, de ți-e mai mare dra
gul. Atît 
nierilor 
incit cu 
cei care 
suțe. Un 
canta lor
fășoară ca pe roate.

de mult le plac pio- 
autobuzele-dormitoare, 
greu se lasă convinși 
„pică" la sorți în că- 
motiv în plus că va- 
pe... patru roți se des-

la îndo- 
vechilor 
în dis- 
scoși — 
— ocu- 
Cazurile

Imprudență
O neglijență condamnabilă: 

un tractor și o combină de la 
Stațiunea de mecanizare a a- 
griculturii din Tășnad, județul 
Satu-Mare, au fost lăsate pe un 
drum în pantă, fără asigurarea 
corespunzătoare. Urmarea : și 
tractorul și combina au început 
s-o ia la vale. Sesizînd perico
lul, mecanizatorul agricol Vasile 
Luca a dat fuga și a încercat 
să se urce din mers la volanul 
tractorului, pentru a pune frî- 
na. S-a dezechilibrat, a alune
cat, și a fost lovit de combină, 
care i-a fracturat coloana ver
tebrală.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteil"
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După reuniunea la nivel înalt
de h Helsinki

Aprecieri și opinii ale unor participanți la Conferința 
pentru securitate și cooperare în Europa

SOFIA 4 (Agerpres). — într-o de
clarație făcută reprezentanților pre
sei bulgare în legătură cu Conferin
ța europeană pentru securitate și 
cooperare, Todor Jivkov, prim-secre
tar al C.C. al P.C. Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat al R. P. Bul
garia, a subliniat necesitatea ca at
mosfera de la Helsinki să fie men
ținută și ca documentele semnate să 
fie transpuse în viață, adăugind că 
lucrările conferinței au pus bazele 
unui proces care, indiferent de ac
țiunile unor forțe contrare, oferă po
sibilitatea să se considere cu deplin 
temei că ț------------------------ —
promova pină 
cauza păcii și 
tinent.

tru Întregul nostru continent. 
Succesul conferinței constituie o 
realizare a politicii iubitoare de 
pace a țărilor socialiste, care au a- 
vut inițiativa convocării ei și consti
tuie. totodată, o realizare comună a 
tuturor statelor participante Ia lucră
rile conferinței. Acesta este un suc
ces al cauzei păcii în Europa".

popoarele europene vor 
la capăt destinderea, 
a securității pe con-

BELGRAD 3 — Corespondentul 
nostru transmite : La înapoierea Ia 
Belgrad, președintele I. B. Tito a de
clarat : „Ne întoarcem de la Helsinki 
foarte mulțumiți de lucrările și re
zultatele Conferinței privind secu
ritatea și cooperarea în Europa. Con
ferința poate marca începutul unei 
noi etape în relațiile dintre țările 
și popoarele de pe continentul nos
tru, dacă principiile pe care le-am 
acceptat cu toții vor fi respectate și 
traduse în viață în mod consecvent. 
Se impun încă multe eforturi pentru 
a fi înlăturate obstacolele care mai 
persistă. Principalul este însă că se 
află în creștere încrederea reciprocă 
și se întărește atmosfera de bună
voință si de înțelegere. A dominat 
concepția că nu există securitate co
lectivă fără răspunderea comună, 
fără răspunderea tuturor, împreună, 
și a fiecăruia in parte".

BUDAPESTA 3 (Agerpres). — In
tr-o declarație făcută televiziunii un
gare, Jănos Kădăr, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., a arătat că „la con
ferință nu au fost învingători și în
vinși, ci au fost doar cîștigători. Toa
te popoarele care au fost reprezenta
te acolo au avut de cîștigat de pe 
urma conferinței. Reprezentanții di
feritelor țări au avut ca element co
mun, în expunerea pozițiilor lor, a- 
sumarea angajamentului politic și 
moral de a contribui la întărirea pă
cii în Europa, la instaurarea secu
rității".

in favoarea instaurării unui sistem economic

VARȘOVIA 3 (Agerpres). — Ed
ward Gierek, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., a declarat : „Ne îna
poiem de la Helsinki cu un senti
ment de adîncă satisfacție șl con
vinși de Importanța istorică a ho- 
tăririlor adoptate la Conferința 
europeană pentru securitate și coo
perare. Ele au o importanță u- 
riașă pentru Polonia și pen-

HELSINKI 3 (Agerpres). — Gustav 
Husak, secretar general al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, președintele R. S. 
Cehoslovace, a declarat în capitala 
Finlandei, intr-un interviu, că „des
fășurarea conferinței demonstrează 
că există bunăvoință de a merge pe 
noua cale, și aceasta este de o im
portanță deosebită pentru noi si pen
tru toate națiunile Europei. Mulți 
participant la conferință au vorbit 
despre necesitatea de a pune un mare 
accent pe aplicarea principiilor a- 
doptate, pe realizarea sistematică a 
politicii de coexistenta și cooperare 
susținută în Actul final".

★
Tot la Helsinki, președintele Fin

landei, Urho Kekkonen, a făcut o de
clarație în care a .arătat că rezulta
tele convorbirilor, confirmate la cea 
de-a treia etapă a conferinței, au o 
valoare deosebită, deoarece arată vo
ința politică a participantilor, iar 
atmosfera care și-a găsit reflectarea 
in cuvintările conducătorilor delega
țiilor este de bun augur pentru ma
terializarea Actului final".

BELGRAD 4 — Corespondentul 
nostru transmite : In declarația co
mună iugoslavo-americană dată pu
blicității la Belgrad se arată că pre
ședinții Iosip Broz Tito și Gerald 
Ford, continuînd practica contactelor 
și consultărilor periodice dintre con
ducătorii celor două țări, au avut 
convorbiri cordiale, sincere și con
structive într-o serie de probleme de 
interes comun. Cei doi președinți au 
relevat din nou importanța deosebită 
pe care guvernele Iugoslaviei și 
S.U.A. o acordă menținerii păcii și 
stabilității pe calea soluționării paș
nice a conflictelor, a respectării prin
cipiilor independenței, respectului 
reciproc și egalității depline a state
lor suverane, indiferent de deosebi
rile sau similitudinea sistemelor lor 
sociale, politice și economice și în 
acord deplin cu spiritul și principiile 
Cartei Națiunilor Unite.

Menționîndu-se că vizita președin
telui Gerald. Ford a oferit prilejul 
unei examinări detaliate a relațiilor 
bilaterale, care se dezvoltă cu suc
ces, în declarație se arată 
au afirmat că principiile 
în declarația comună din 
1971, de la Washington, 
baza trainică a relațiilor și colabo
rării dintre Iugoslavia și S.U.A. Ele 
au constatat că s-au obținut progre
se în continuare pe plan economic 
și au căzut de acord că există posi
bilități pentru promovarea reciproc 
utilă a comerțului, a investițiilor și

că părțile 
cuprinse ■ 

octombrie 
constituie

a altor forme moderne de colabo
rare economică.

Declarația relevă că cei doi pre
ședinți și-au exprimat satisfacția în 
legătură cu Conferința pentru secu
ritate și cooperare în Europa și con
sideră că aplicarea consecventă a 
prevederilor din Actul final va con
tribui la înfăptuirea obiectivelor prin
cipale ale conferinței, va impulsiona 
eforturile de consolidare a păcii și 
securității în Europa și. va promova 
relațiile politice și economice.

Președinții Iosip Broz Tito șl Ge
rald Ford au relevat că interdepen
dența tuturor popoarelor și țărilor, 
atît dezvoltate, cit și în curs de dez
voltare, 
esențiali 
seama 
pentru 
eficace.

Declarația ________ __ _______
examinate și alte probleme interna
ționale importante, ca situația din 
Orientul Apropiat, din Cipru și din 
zona Mediteranei, precum și proble
mele dezarmării.

★
în scurte alocuțiuni rostite la în

cheierea convorbirilor, președintele 
Iosip Broz Tito și președintele Ge
rald Ford au declarat că sint foarte 
mulțumiți de convorbirile purtate. 
Ei au apreciat că ele vor contribui la 
o mai bună colaborare 
americană, la dezvoltarea 
reciproce, considerate de 
părți ca foarte pozitive.

este 
de 

în
o

unul dintre factorii 
care trebuie să se țină 
găsirea soluțiilor juste 
dezvoltare economică

menționează că au fost

iugoslavo- 
relațiilor 

cele două

internațional bazat pe justiție și cooperare
RIAD 4 (Agerpres). — Mexicul și 

Arabia Saudită își exprimă convin
gerea că singura cale pentru realiza
rea unor înțelegeri permanente și a- 
totcuprinzătoare rezidă în instituirea 
unui sistem economic internațional 
bazat pe justiție și cooperare inter
națională — se arată în comunicatul 
dat publicității la încheierea convor
birilor oficiale dintre președintele 
Mexicului, Luis Echeverria, și regele 
Khalid al Arabiei Saudite. Cei doi 
șefi de stat au reafirmat sprijinul pe 
care cele două țări îl acordă preve-

derilor Cartei O.N.U., necesitatea de 
a aplica și respecta normele de drept 
internațional în relațiile dintre state, 
dreptul popoarelor Ia autodetermi
nare, de a dispune de bogățiile lor 
naturale.

Cele două țări se pronunță pentru 
aplicarea rezoluțiilor Națiunilor U- 
nite cu privire la Orientul Apropiat, 
sprijină drepturile naționale ale po
porului palestinean și relevă necesi
tatea retragerii trupelor israeliene 
din teritoriile arabe ocupate.

Interesele latino-americane (

Situația din arhipelagul Comore
MORONI 4 (Agerpres). — La Mo

roni, capitala arhipelagului Comore, 
unde lovitura de stat de la 3 august 
a dus la înlăturarea președintelui 
Ahmed Abdallah, situația este calmă. 
In baza unui decret emis de noile 
autorități au fost instituite, totuși, 
restricții de circulație pe perioada 
nopții, aeroportul din Moroni si-a în
cetat activitatea, iar telecomunicațiile 
intre cele patru insule ale arhipela
gului continuă să fie suspendate. Ser
viciile administrative stnt închise ca 
urmare a unei hotărlri a Frontului

unit al partidelor de opoziție, care a 
anunțat destituirea președintelui Ah
med Abdallah.

Agenția Reuter relatează că la Mo
roni, în locul șefului statului desti
tuit, a fost instaurat un Consiliu re
voluționar condus de Said Moham
med Jaffar, fost membru al Senatu
lui francez. Din acest organism 
de asemenea, parte Aii Soilih, 
ministru al lucrărilor publice, și 
car Touqui, lider al Partidului 
mocratic din Comore.

Extinderea cooperării 
economice dintre 

Iugoslavia și O. Germană
BELGRAD 4 (Agerpres). — Gemal 

Biedici, președintele Consiliului E- 
xecutiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, 
a examinat, la Belgrad, cu Gerhard 
Schiirer, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R.D. Germane, 
perspectivele dezvoltării cooperării 
economice dintre cele două țări.

Un protocol semnat în capitala iu
goslavă asupra consultărilor dintre 
reprezentanții organelor de planifi
care din Iugoslavia și R.D.G. are in. 
vedere posibilitatea ca, în anii 1976— 
1980, schimburile comerciale recipro
ce să se dubleze în comparație cu 
nivelul atins în precedenta perioadă 
de cinci ani, urmînd să ajungă în 
1980 la circa 3 miliarde de dolari. De 
asemenea, se are în vedere promova
rea cooperării industriale și a spe
cializării în producție.

Turcia va dezvolta

colaborarea

cu țările balcanice
Declarația premierului 

Suleyman Demirel

CIUDAD DE PANAMA 4 (Ager
pres). — O mai bună apărare a in
tereselor latino-americane în fața 
măsurilor restrictive adoptate de 
companiile străine ce operează în 
statele de la sud de Rio Grande poa
te fi realizată prin promovarea pro
cesului de dezvoltare economică și 
prin crearea unor mecanisme de 
cooperare la nivel continental — a 
declarat Francisco Javier Alejo, mi
nistrul mexican al patrimoniului na
țional, care a condus delegația țării 
sale la lucrările de constituire a Sis
temului economic latino-american 
(SELA), găzduite de Ciudad de Pa
nama.

In interviul acordat postului de te
leviziune panamez, Alejo a relevat 
că dezvoltarea principalelor ramuri 
economice și promovarea cooperării 
reprezintă calea cea mai eficientă,

pe termen lung, pentru stabilirea 
unor raporturi mai juste între sta
tele Americii Latine și cele dezvol
tate. Reamintind că Mexicul este 
unul dintre promotorii proiectului 
de creare a SELA, el a arătat că 
Mexicul s-a pronunțat întotdeauna 
în favoarea oricăror forme de coo
perare interlatino-americane. Alături 
de alte țări din zonă — a spus mi- 
nistrrîl — sîntem convinși că forma
rea unor întreprinderi latino-ameri
cane va contribui la rezolvarea unui 
mare număr de probleme ce con
fruntă astăzi continentul, la asigura
rea unui control strict asupra comer
cializării materiilor prime in benefi
ciul propriilor popoare, la accelera
rea procesului de industrializare și, 
în fine, la elaborarea unei strategii 
globale de dezvoltare economică.

DAMASC

fac, 
fost 
Ba- 
De-

Inițiativă britanică pentru convocarea conferinței 
privind viitorul constituțional al Rhodesiei

LONDRA 4 (Agerpres). — Pre
ședintele Congresului Național Afri
can (A.N.C.) din Rhodesia, Abel 
Muzorewa, a fost Invitat la Londra 
pentru convorbiri cu oficialitățile 
engleze — a anunțat un purtător de 
cuvînt al Ministerului Afacerilor Ex
terne al Marii Britanii. Guvernul bri
tanic — a relevat purtătorul de cu
vînt — dorește să treacă in revistă 
împreună cu președintele A.N.C., 
Abel Muzorewa, evoluția evenimen
telor din Rhodesia pentru a scoate 
din impas problema convocării con
ferinței privind viitorul constituțional 
al Rhodesiei, la care să participe li
deri ai Congresului Național African 
și ai guvernului minorității albe 
condus de premierul Ian Smith.

Situația din Rhodesia — mențio
nează agenția Reuter — a fost exami-

nată de președintele A.N.C., în ulti
ma lună, cu membri ai guvernelor 
din Zambia, Tanzania și Mozambic, 
cu reprezentanți ai mișcărilor de 
eliberare națională Z.A.N.U., Z.A.P.U. 
si FROLIZI. Cu prilejul acestor 
convorbiri, Congresul Național Afri
can și liderii mișcării de eliberare na
țională au reafirmat poziția lor în pri
vința organizării conferinței asupra 
viitorului constituțional al Rhodesiei, 
subliniind că sint gata să participe in 
orice loc și la orice dată la această 
intilnire cu condiția ca ea să fie or
ganizată în afara frontierelor Rho
desiei.

Președintele Congresului National 
African, Abel Muzorewa. este aștep
tat să sosească la Londra spre sfirși- 
tul acestei săptămîni.

SAIGON 4 (Agerpres). — Servi
ciile de învățămînt din provincia 
Quang Nam din Republica Vietna
mului de Sud au declanșat. în ulti
ma vreme, o susținută campanie 
pentru lichidarea analfabetismului. 
Ca urmare a măsurilor adoptate, 
peste 20 000 de locuitori din această 
provincie urmează o serie de cursuri 
complementare și cursurile școlilor 
populare deschise de noile autorități 
din Vietnamul de sud — anunță a- 
genția de presă „Eliberarea". în pa
ralel. au fost organizate numeroase 
cursuri pentru formarea de cadre și 
perfecționarea celor existente în ve
derea pregătirii și desfășurării în 
bune condiții a noului an școlar.

Agenția de presă „Eliberarea" in
formează. de asemenea, că autorită
țile din provinciile Tay Ninh și My 
Tho au organizat o serie de cursuri 
de pregătire pentru muncitori și ță
rani din provinciile respective.

Succese ale constructorilor 
navali din R. 0. Vietnam

Programul economic al guvernului laburist britanic
a intrat

LONDRA 4 — Corespondentul
nostru transmite : La sfîrșitul săp- 
tămînii trecute a intrat. în vigoare 
programul economic inițiat de gu
vernul Wilson prin Cartea Albă inti
tulată „Atacul împotriva inflației" în 
vederea combaterii fenomenelor ne
gative cu care este confruntată eco
nomia britanică.

in vigoare
în vederea redresării de ansamblu 

a economiei britanice, guvernul 
Wilson a anunțat că va introduce 
un program de perspectivă care se 
va întinde pe cîțiva ani, program ale 
cărui detalii nu au fost date publi
cității. Dar, după cum a subliniat 
premierul britanic, ..pentru mulți 
aceasta va însemna serioase sacrificii 
în anii care vin".

HANOI 4 (Agerpres). — în cadrul 
întrecerii desfășurate în cinstea ce
lei de-a 30-a aniversări a R. D. Viet
nam, constructorii navali din orașul 
Haiphong au început înainte de ter
men producția unor ambarcațiuni 
pescărești dotate cu motoare de 110— 
150 cai putere, .cinci nave de acest 
fel fiind deja livrate cooperativelor 
pescărești din zonă. în primul se
mestru al acestui an, pescarii din 
zona Haiphong au prins peste 8 000 
tone de pește, această cantitate de
pășind cu mult pe cea realizată in 
primele șase luni ale anului trecut.

RABAT;

ISTANBUL 4 (Agerpres). — Cu pri
lejul unei conferințe de presă, pri
mul ministru al Turciei, Suleyman 
Demirel, s-a referit, între altele, la 
politica de cooperare a țării sale în 
Balcani. După ce a citat în acest 
sens acordul încheiat cu Bulgaria in 
problema transportului de energie, 
Demirel a relevat că Turcia va con
tinua pe viitor să dezvolte colabora
rea cu țările balcanice.

Pe de altă parte, premierul turc 
a declarat că, în pofida tuturor di
vergențelor, a fost reluat dialogul 
dintre Turcia și Grecia, în cadrul că
ruia se examinează și problema sur
volării în zona Mării Egee.

Keprezentafii a 75 de 
Staî® vor participa la conferința 
miniștrilor de externe din țările ne
aliniate, programată în capitala pe
ruană între 25 și 29 august. Vor fi, 
de asemenea, prezenți, in calitate de 
observatori, delegați din 20 de sta
te, precum și reprezentanți ai unor 
organisme internaționale. La reuniu
ne vor fi examinate. între altele, si
tuația din Cipru și din Orientul Mij
lociu. probleme economice ale țărilor 
în curs de dezvoltare.

în Italia se desfășoară cu suc
ces campania de colectare a fondu
rilor pentru finanțarea presei edita
te de partidul comunist. După cum 
anunță ziarul „l’Unită". pînă in pre
zent în acest fond au fost colectate 
2.249 miliarde lire italiene, adică cu 
400 milioane mai mult decît se adu
nase la începutul lui august 1974.

Siria și Mozambîcul au 
hotărit să stabilească relații diplo
matice la nivel de ambasadă.

Primul ministru al Japo
niei, Takeo Miki, a sosit, duminică, 
la Washington, într-o vizită oficială 
în Statele Unite. Premierul nipon va 
fi primit și va avea convorbiri, marți, 
cu președintele Gerald Ford, asupra 
unor probleme ce privesc relațiile 
bilaterale. Printre alte chestiuni de 
interes comun înscrise pe agenda 
convorbirilor se află cele privitoare 
la energie și sistemul monetar in
ternațional.

.DE LĂ CORESPONDENȚII NOȘTRI

Bogățiile naționale
de mine- 

fier și de 
in regiunea

încheierea Congresului Comandamentului
interarab al Partidului Baas

DAMASC 4 (Agerpres). — După 
încheierea lucrărilor Congresului Co
mandamentului interarab al Parti
dului Baas, la Damasc a fost dată pu
blicității o declarație în care se face 
apel la solidaritatea statelor arabe 
in actuala situație internațională. In 
document sint menționate domeniile 
în care statele arabe 
împreună. Participanții 
se spune. de asemenea,

pot acționa 
la congres, 
în declarație.

au analizat actuala situație din Ori
entul Mijlociu și au hotărit să „ac
ționeze pentru completa eliberare a 
teritoriilor arabe ocupate".

După cum s-a anunțat, congresul 
a ales noua conducere a Comanda
mentului alcătuit 
Secretar general al 
a fost 
Hafez

reales șeful 
El Assad.

din 17 membri, 
acestui organism 
statului sirian,

«j UnstriArii
Conlucrare între specialiștii români și marocani

„M ar o c-Phosphore“ 
este numele marelui 
complex chimic aflat 
în pragul intrării în 
producție la Safi, 
port la Atlantic, în 
sudul țării. El va 
transforma minereu- 
rile de fosfați din ba
zinul Youssoufia, con
siderate printre cele 
mai bogate din lume, 
în acid fosforic si 
fosfat de amoniu, pro
duse cu largi utilizări 
în industria chimică. 
Complexul va avea o 
capacitate anuală de 
730 000 de tone si este 
primul dintr-un an
samblu de sase unități 
petrochimice prevă
zute a se construi tn 
această zonă pină în 
anul 1990. Ansamblul 
chimic de la Safi va 
fi întregit cu o se
rie de unitătî-anexe 
necesare procesului de 
producție, intre care o 
centrală electrică și 
o stafie de pompaj si 
de tratare a apei 
ceanului, care va 
folosită in 
tehnologic.

Industriile chimică 
ți petrochimică maro
cană se dezvoltă, de 
asemenea, la Moham- 
media, în zona cen-

o- 
fi 

procesul

trală a țării, unde 
se construiește un 
complex pentru fabri
carea clorurii de so
diu, care va utiliza i- 
mensele zăcăminte de 
sare identificate la 
Berrecliia. Produsele 
acestui complex, pre
văzut ‘a fi terminat in 
trei ani, urmează a fi 
folosite în fabricarea 
de mase plastice, în
grășăminte chimice si 
diferite sorturi de hir- 
tie. O fabrică de pas
tă pentru hirtie va fi 
implantată la Nador, 
pe coasta 
nei, unde .
români construiesc un 
mare port comercial. 
Tot la Mohammedia 
este prevăzut a se re
aliza încă o unitate 
chimică, care va pro
duce uree amoniacală, 
actuala rafinărie de 
petrol din zonă. „SA- 
MIR“, urmând să își 
sporească producția 
prin construcția unei 
unități noi, cu o ca
pacitate anuală de. 3.5 
milioane de tone. Pa
ralel. în partea de 
nord a tării, la Rif, ca 
si in largul Mării Me- 
diterane și Oceanu
lui Atlantic se inten
sifică, sub conduce-

Meditera- 
specialiștii

rea „Societății națio
nale de produse pe
trolifere", cercetările 
pentru punerea in va
loare a unor impor
tante zăcăminte de hi
drocarburi — „unul 
din obiectivele politi
cii energetice a gu
vernului", după cum 
declara ministrul ma
rocan al industriei, 
Abdellatif Ghissassi.

In vederea punerii 
în valoare a bogățiilor 
naturale de care dis
pune țara, continuă 
cercetările geologice 
Si lucrările pentru ex
ploatarea zăcăminte
lor de cupru de la Ble- 
ida, care urmează să 
furnizeze, începind 
din 1977, circa 800 to
ne pe zi. In mod si
milar, la Touissit se 
lucrează la deschide
rea unor mine de 
plumb, care vor fur
niza materia primă 
pentru două uzine de 
prelucrare in regiunea 
Hemer, fiecare cu o 
capacitate anuală de 
100 000 de tone con
centrate de plumb. 
Guvernul marocan a 
anunțat, de asemenea, 
intensificarea 
țărilor pentru 
rea in valoare a unor

zăcăminte 
reuri de 
fluorină : 
Hamman.

Multe < 
proiecte se 
și cu ajutorul specia
liștilor români, care 
au deschis plnă acum, 
prin intermediul so
cietății „SOMIMA", cu 
participate

din aceste 
• realizează

TOKIO

româno-

marocană, două mi
ne de cupru tn zona 
colinară a munților 
Anti Atlas, construind, 
totodată, după proiec
te si cu utilaje româ
nești, la Ouansimi și 
Talaat-Iminirfi, uzi
ne pentru prepararea 
de concentrate de cu
pru. Cooperarea reci-

proc avantajoasă 
mâno-marocană se 
vedeste, astfel, 
factor important 
cadrul eforturilor 
porului prieten
rocan consacrate dez
voltării economice a 
țării.

Mircea 
S. IONESCU

ro-
do- 
un 
in

po~ 
ma-

Program de măsuri antiretesioniste

cerce- 
pune-

Programul de mă
suri antirecesioniste, 
adoptat recent de gu
vernul japonez, repre
zintă, în concepția 
autorităților, un nou 
pas spre consolidarea 
tendințelor de reînvio- 
rare a economiei, du
pă o perioadă de gra
ve perturbații, genera
te de criza economică. 
Noile măsuri vizează 
stimularea activității 
economice, în princi
pal prin impulsionarea 
construcțiilor de locu
ințe. accelerarea unor 
lucrări publice, spori
rea investițiilor în in
dustria de echipamen
te antipoluante, pre
cum și prin acordarea 
de facilități financia
re, în special între
prinderilor mici, mai 
puternic afectate de 
recesiune.

Explicînd rațiunile 
care au determinat e-

laborarea ultimului 
complex de măsuri, 
vicepremierul Takeo 
Fukuda, care coordo
nează activitatea con
siliului ministerial 
pentru problemele e- 
conomice, releva că 
s-au avut în vedere 
două condiții esenția
le — realizarea unui 
ritm de dezvoltare e- 
conomică de 4,3 la 
sută, pină la sfîrșitul 
anului financiar în 
curs (31 martie 1976) 
și aducerea ritmului 
de creștere a prețuri
lor sub nivelul de 10 
la sută, pină la aceeași 
dată. în acest context, 
el arăta că economia 
japoneză a fost puter
nic afectată de criza 
petrolului din toamna 
anului 1973 și are ne
voie de o perioadă de 
trei ani pentru a se 
reface complet. Fără 
Îndoială însă că obiec-

tivul unei depline re
dresări este dificil de 
realizat și, potrivit a- 
precierii cercurilor gu
vernamentale, aceasta 
implică 
viguroase 
preconizate 
prezent.

într-un
blicat recent de agen
ția de planificare eco
nomică Se subliniază 
că este necesar ca gu
vernul să continue a- 
bordarea problemelor 
evoluției economiei 
într-o manieră flexibi
lă, dar in cadrul ge
neral al 
restricții 
nanciar. 
deră că 
economice își vor pu
tea face simțit efectul 
în lunile imediat ur
mătoare.

măsuri 
decît 

pină

raport

mai 
cele 

în

pu-

politicii de 
și control fi- 

Aici se consi- 
noile măsuri

Paul MACONU

Delegația guvernamenta
lă a B.P.D. Coreene,condusă 
de Pak Sen Cer, vicepremier al Con
siliului Administrativ, și-a încheiat 
vizita oficială întreprinsă în Tunisia. 
Delegația a fost primită de preșe
dintele Habib Bourguiba și a avut 
întrevederi cu membri ai guvernu
lui tunisian.

Un acOTd ds cooperare 
în domeniile economic, științific, teh
nic și cultural a fost semnat la Port 
of Spain, la încheierea vizitei ofici
ale întreprinse de ministrul cuba
nez al comerțului exterior. Marcelo 
Fernandez Font, pe parcursul căre
ia a conferit cu primul ministru al 
statului Trinidad-Tobago, Eric Wil
liams.

Un nou prafid polfiic de °- 
poziție a fost, creat luni în sectorul 
de nord al Ciprului, aflat sub con
trolul ciprioților turci. Noua grupare 
politică, intitulată „Partidul poporu
lui" și constituită dintr-un grup de 
parlamentari ciprioți turci, se va o- 
pune politicii liderului acestei comu
nități, Rauf Denktaș, dar va sprijini 
ideea soluționării problemei cipriote 
pe baza formării unei republici fe
derale biregionale. Liderul noului 
partid este Alper Orhon.

Festivalul filmului iugo- 
SlUV. ka Pola a luat sfîrșit cea de-a 
22-a ediție a festivalului filmului ar
tistic iugoslav. Juriul a acordat ma
rele premiu — „Arena de aur" — 
filmului „Casa", în regia lui Bog
dan Jijici. „Arena de argint" și „A- 
rena de bronz" au fost decernate fil
melor „Iernatul la Jakobsfeld". în 
regia lui Branko Bauer, și, res
pectiv, „Poveste despre oameni buni", 
regizat de Frantze Stiglitz.

fîl V-len Congres interna
țional de biofizică s-a deschis 
la Copenhaga. La această importantă 
manifestare științifică iau parte peste 
1 100 de biofizicieni, din 36 de țări 
ale lumii.

Lucrările se vor desfășura în ca
drul a 20 de simpozioane tematice, 
la care vor fi prezentate circa 600 de 
rapoarte și comunicări tratînd o arie 
largă de probleme privind aspectele 
fizice ale biologiei moleculare.

Moneda greacă - pentru 
care s-a stabilit anterior un curs 
fluctuant — trece printr-o perioadă 
de devalorizare în raport cu dolarul 
S:U.A. După 23 de ani în care rata 
de schimb a fost de 30 de drahme 
pentru 1 dolar, la 1 august paritatea 
a ajuns de 33,528 la 1.

1 încetat din viață Be
noit Fraahon, pre?edinte d« °- 
noare al Confederației Generale a 
Muncii din Franța (C.G.T.), membru 
al Biroului Politic al C.C. al Parti
dului Comunist Francez. El a fost, 
de asemenea, vicepreședinte al Fe
derației Sindicale Mondiale.

Președintele Nigerului,10' 
cotenent-colonelul Seyni Kountche, a 
făcut cunoscută hotărîrea Consiliului 
Militar Suprem cu privire la adop
tarea unor măsuri de clemență în fa
voarea unor personalități ale fostu
lui regim. în mesajul radiodifuzat 
către națiune, pronunțat, duminică, 
cu prilejul aniversării proclamării 
independenței Nigerului, șeful statu
lui a precizat că vor beneficia de a- 
ceste măsuri un număr de cinci mi
niștri ai regimului condus de fostul 
președinte Hamani Diori.

Creșterea șomajului 
în țările occidentale
PARIS 4 (Agerpres). — Revista 

franceză „l’Express" 
port al Organizației 
rare Economică 
(O.E.C.D.) cu privire 
malului în principalele țări occiden
tale.

Astfel, se arată în raport, numă
rul șomerilor înregistrați oficial în 
Japonia este de 900 000, ceea ce re
prezintă 2 la sută din populația ac
tivă a acestei țări ; în Italia — de 
790 000 (3 la sută din populația acti
vă) : în Marea Britanie — de 820 000 
(3,8 la sută) ; în Franța — de 840 000 
(4 la sută) ; în R. F. Germania — de 
1.1 milioane (4,7 la sută) și. în sfir- 
șit. în S.U.A. — de 8,5 milioane (9 
la sută).

publică un ra- 
pentru Coope- 

și Dezvoltare 
la evoluția șo-

îniMm comunicat oficial 
al Ministerului Relațiilor Externe, 
dat publicității la Lima, se anunță 
că guvernele Republicii Peru și Re
publicii Zair — in concordantă cu 
principiile stabilite de O.N.U. și pe 
baza coincidentelor politicii lor in
ternaționale în ceea ce privește ne
alinierea si respingerea colonialis
mului. a oricărei forme de domina
ție în scopul de a strînge legăturile 
— au hotărit să stabilească relații 
diplomatice.

Deficitul comerțului ex
terior Uruguayan,tn primul se- 
mestru al acestui an, depășește cifra 
înregistrată pa întreaga perioadă a 
anului trecut — relevă agenția Pren- 
sa Latina, citind datele oficiale fur
nizate de Banca Centrală a Uruguay- 
ului.

Demonstrație împotriva 
avionului „Concorde". Sosl- 
rea, la Melbourne, a avionului su- 

,Concorde" a 
de obicei 
Asociația 
organizat 
Împotriva 
avionului 

franco-britanic, argumentînd că apa
ratul ar depăși normele admise de 
poluare fonică, avînd efecte nocive 
asupra mediului înconjurător.

personic de pasageri „i 
provocat agitație în acest, 
pașnic, oraș australian. 
„Prietenii pămîntului" a 
demonstrații de protest 
zborului experimental al

Starea sănătății 
celor trei astronauți americani

WASHINGTON 4 (Agerpres). — 
Cei trei astronauți americani parti
cipanți la programul spațial „Soiuz- 
Apollo" — Thomas Stafford, Vance 
Brand și Donald Slaytom — care, 
după cum s-a anunțat, au suferit o 
ușoară intoxicare cu gazele pătrunse 
în cabină de la cartușele folosite 
pentru deschiderea parașutelor vehi
culului cosmic — se simt bine — a 
anunțat un purtător de cuvînt al 
N.A.S.A. Astronauții, a adăugat pur
tătorul de cuvînt, continuă să se afle 
sub supravegherea medicilor in insu
lele Hawaii. S-a precizat că medicii 
au sistat administrarea de medica
mente, astronauții trecînd la un pro
gram de refacere, ce include mult 
timp in aer liber și exerciții speciale 
de gimnastică.

PE PRETUTINDENI
• OMAGIU LUI AN

DERSEN. întreaga Dane
marcă a adus, la 4 august, un 
omagiu celebrului povestitor 
Hans Christian Andersen, cu o- 
cazia împlinirii a 100 de ani de 
la moartea acestuia. Mii de ce
tățeni, printre care și membrii 
societății care poartă numele a- 
celuia ale cărui opere sint tra
duse, cunoscute și îndrăgite in 
numeroase țări ale lumii, au 
depus flori pe mormîntul din 
Copenhaga al scriitorului, lingă 
statuile lui din numeroase loca
lități din țară, la Odense — în 
localitatea sa natală — dar mai 
cu seamă la picioarele micuței 
sirene, creație a imaginatei și 
geniului lui Andersen, devenită 
simbol al capitalei daneze.

• UN NOU APARAT 
DE RECEPȚIE pe unde 
scurte a fost pus la punct de 
compania „General Electric". 
Aparatul, care va opera pe frec
vențe mult mai înalte declt 
tranzistoarele obișnuite, se a- 
seamănă, în principiu, cu un 
tranzistor și va avea aplicații 
largi în domeniul radarului, te
leviziunii, al echipamentului de 
navigație și comunicații în ge
neral — a anunțat, duminLl 
un purtător de cuvînt al corp? 
rației americane. Frecvențele de 
microunde al noului aparat sint 
cuprinse pe o scară de 1 la 100 
gigahertzi. S-a precizat că apa
ratul, denumit „Controlled Ava
lanche Transit Time", va face 
posibilă simplificarea structurii 
echipamentului de radiorecep- 
ție.

• VESTIGIU PREISTO
RIC. Orașul bulgar Stara Za- 
gora ș-a îmbogățit cu un nou 
vestigiu : o așezare preistorică. 
Datînd, după părerea specialiș
tilor, de la începutul mileniului 
al cincilea î.e.n., așezarea aflată 
în apropierea centrului orașu
lui este considerată a fi cea 
mai bine păstrată din Europa.

• DRUMEȚIE Șl LON
GEVITATE. Plăcerea de a 
călători pare să nu cunoască li
mită de vîrstă. Acum cîteva zile, 
polonezul Aleksandr Melech, în 
vîrstă de 92 de ani, a pornit in
tr-o călătorie prin mai multe 
țări ale Europei. Pe jos și cu 
autostopul, îndrăgostitul de dru
meție intenționează să viziteze 
Suedia, Danemarca, Marea Bri- 
tanie, Franța, Spania, Portuga
lia, Insulele Canare. După cum 
precizează agenția P.A.P., Me
lech, de profesie medic și ingi
ner, este considerat cel mai in 
virată mărșăluitor din țară și 
unul din pionierii acestui sport 
din R. P. Polonă.

0 „MIGRAȚIA" POLI
LOR MAGNETICI? La 
sfîrșitul acestui secol, cîmpul 
magnetic al Pămintului va su
feri modificări atît de mari, in
cit hărțile de navigație vor tre
bui să fie reeditate de mai mul
te ori, afirmă cunoscutul spe
cialist sovietic în magnetologie, 
Nikolai Medvedev. Potrivit sa
vantului leningrădean, Pămin- 
tul a intrat într-o nouă perioa
dă de așa-numită inversiune 
magnetică, al cărei apogeu va 
fi atins peste aproximativ 1 000 
de ani. Atunci, polul nord mag
netic se va afla în zona Pe
ninsulei Arabice, iar cel sudic 
in apropierea arhipelagului Fi- 
lipinelor. Teoria lui Medvedev 
leagă efectul derivei polilor 
magnetici ai Pămîntului de mi- 
grația nucleului planetei noas
tre, care nu coincide cu centrul 
geologic al Terrei.

• MĂSURI DE RAȚIO
NALIZARE A APEI ÎN U- 
NELE REGIUNI ALE 
FRANȚEI. Autoritățile di', 
mai multe zone rurale a 
Bretania, Normandia și dir. 
sud-vestul Franței au intro
dus raționalizări în sistemul 
de distribuire a apei, datorită 
scăderii debitelor rîurilor în 
urma unei îndelungate perioade 
de secetă. O măsură asemănă
toare a fost luată zilele trecute 
și la Paris. In marile centre ur
bane nu s-au ivit probleme in 
ce privește aprovizionarea, de
oarece sint folosite rezervele 
conținute in pînza de apă frea
tică. Pe de altă parte, perioada 
de secetă a determinat apariția 
unor focare de incendiu in mai 
multe regiuni forestiere din su
dul țării, dar intervenția promp
tă a avioanelor-cisternă, spe
cial pregătite pentru stingerea 
incendiilor, a dus la prevenirea 
extinderii acestora.

• GRAVELE INUNDA
ȚII DIN INDIA, provocate 
de ploile musonice, s-au soldat 
cu 400 de morți, iar 10 milioane 
de persoane au rămas fără adă
post — s-a anunțat, duminică, 
la Delhi. Cea mai afectată zonă 
este partea de nord a statului 
Bihar, unde zeci de localități se 
află sub apă. Recolta a fost in 
întregime compromisă pe su
prafețe de milioane de hectare, 
pagubele materiale neputînd fi 
încă evaluate. Autoritățile au 
trimis in ajutorul s.inistraților 
alimente și medicamente.

• RECORD DE VI
TEZĂ. Căile ferate britanice 
au efectuat duminică un nou 
test în cadrul proiectului „Ad
vanced Passenger Train". Cu a- 
cest prilej a fost stabilit un nou 
record de viteză cu ajutorul u- 
nei locomotive aerodinamice, a 
cărei formă amintește de cea a 
unui glonte, care a atins 241,6 
km pe oră. Garnitura de tren, 
formată' din locomotivă și patru 
vagoane, a circulat cu această 
viteză pe o distanță de 8 km, 
între localitățile britanice Rea
ding și Swindon. Trenul va fi 
introdus în serviciul regulat al 
căilor ferate din Marea Brita- 
nie pe ruta Londra-Glasgow, în 
anul 1978.
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