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• Legea pomiculturii • Legea pisciculturii și pescuitului • Legea drumurilor

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

• Președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone

în prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, Marea A- 
dunare Națională s-a reunit în 
plen, vineri, 26 iulie, în ca
drul celei de-a 12-a sesiuni a ce
lei de-a Vl-a legislaturi a foru
lui legislativ suprem al țării.

întîmpinați cu vii aplauze de 
deputați și invitați, în lojile o- 
ficiale au luat loc tovarășii : 
Nicolae Ceaușescu, Emil Bod- 
naraș, Manea Mănescu, Maxim 
Berghianu, Gheorghe Cioară, 
Lina Ciobanu, Florian Dănă- 
lache, Constantin Drăgan, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Pe
tre Lupu, Paul Niculescu-Mi- 
zil, Gheorghe Pană, Gheorghe 
Radulescu, Leonte Răutu, Ghe
orghe Stoica, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Vasile Vîlcu, Ștefan 
Voitec. în loja din stingă se 
aflau membrii Consiliului de 
Stat.

La lucrările sesiunii parti
cipă membri supleanți ai Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., membri ai C.C. al 
P.C.R., miniștri, oameni ai 
muncii, reprezentanți ai vieții 
științifice și culturale, condu
cători de instituții centrale și 
organizații obștești, ziariști ro
mâni și corespondenți ai presei 
străine.

De asemenea, sînt prezenți 
șefi ai misiunilor diplomatice a- 
creditați la București.

Lucrările au fost deschise de 
tovarășul Ilie Murgulescu, vice
președinte al Marii Adunări 
Naționale.

Deputății și invitații au păs
trat un moment de reculegere 
în memoria tovarășului Miron 
Constantinescu, președinte al 
M.A.N., vechi militant al miș
cării comuniste și muncitorești, 
revoluționare din țara noastră, 
și a deputatului Alexandru Co-

(Continuare în pag. a V-a)

JUDEȚUL 
CONSTANȚA 
A TERMINAT 

SECERIȘUL
în județul Constanța s-a 

terminat recoltatul griului 
de pe întreaga suprafață de 
147 000 hectare.

In telegrama adresată 
cu acest prilej tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, oa
menii muncii de pe ogoarele 
județului raportează că in 
prezent toate forțele sint 
concentrate pentru intensifi
carea irigării culturilor in 
vederea sporirii producțiilor 
de porumb, soia, legume, fu
raje și altele.

Stimulați de recentele mă
suri adoptate de Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R. 
privind sporirea veniturilor 
— se arată în telegramă — 
cooperatorii, ceilalți lucrători 
din agricultură, depun în a- 
ceste zile eforturi susținute 
pentru executarea la timp și 
de cea mai bună calitate a 
tuturor lucrărilor. Vă asigu
răm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom face tot 
ce depinde de noi, pentru a 
stringe la timp și fără pier
deri întreaga recoltă și pen
tru pregătirea exemplară a 
producției din anul viitor.

PENTRU ÎNFLORIREA PATRIEI, 
PENTRU BUNĂSTAREA TUTUROR
RĂSPUNSUL NOSTRU:

VOM MUNCI MAI BINE!
E de la sine înțeles că para

metrii bunăstării trebuie căutați, 
înainte de orice, în muncă, 
în hărnicie, în consecvența 
respectării propriilor . noastre 
angajamente. - Intre aceste 
două elemente, în legătura 
indisolubilă pe care viața o sta
bilește între ele, pot fi găsiteleS- 
ne explicațiile prosperității noas
tre, ale creșterii treptate și con
tinue a nivelului general de trai 
de care beneficiază fiecare cetă
țean al țării.

Bucuria cu care oamenii mun
cii și, alături de ei, întregul ti
neret din întreprinderile indus
triale, de pe ogoare, din școli și 
facultăți au luat cunoștință de 
Hotărîrea Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., de conținutul 
decretelor semnate de președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
prin aplicarea cărora sînt asigu
rate înainte de termenele plani
ficate și în proporții mai bune 
chiar decît fusese prevăzut, noi

sporuri ale veniturilor obținute 
din muncă ne oferă, în același 
timp, un prilej de meditație pro
fundă, un îndemn nemijlocit la 
acțiune. De meditație 1° faptul 
că ceea ce dobîndim acum dato
răm modului în care am știut să 
muncim, să ne aducem contribu
ția ' la creșterea forței economice 
a țării, la realizarea acelor acu
mulări din venitul național care au 
făcut- posibile deciziile de astăzi. 
Un îndemn nemijlocit la acțiune 
pentru că numai prin punerea în
tregului nostru spirit de iniția
tivă, a întregii priceperi și pa
siuni în slujba .identificării de noi 
resurse care să ducă la creșterea 
suplimentară a producției, a pro
ductivității muncii, la reducerea 
permanentă a cheltuielilor în eco
nomie, numai prin valorificarea 
deplină a capacităților de - care 
dispunem cu prisosință, putem da 
dimensiuni tot mai ample pro-

(Continuare în pag. a 11-a)

Colectivele de oameni ai muncii 
din întreaga țară continuă să 

adreseze C.C. al P.C.R., tovarășului 

Nicolae Ceaușescu* mesaje care 

dau glas sentimentelor de 

recunoștință cu care sînt intîmpinate 

măsurile adoptate de partid, hotărîrii 

de a obține noi succese în dezvoltarea 

multilaterală a patriei

in pagina a 2-a

ÎNSEMNĂRI

VALOAREA 
SOCIALĂ 

A RETRI
BUȚIEI 

de ACULIN CAZACU 
Valoarea socială a retri

buției este pusă în lumină 
de mecanisme mai subtile și 
mai nuanțate decit cele care 
generează valoarea economi
că a acesteia. Sînt mecanis
me care traversează, mai 
intii, mobilitatea socială. In 
producția de mărfuri pirghia 
banului nu acționează doar 
în raportul de vinzare-cum- 
părare. Ea mărește, în mă
sura in care dispui mai mult 
de ea, nu numai cantitatea 
de bunuri și servicii pe care 
Ie primești, ci și șansa so
cială de accedere la un sta
tut mai elevat. Ea se implică 
în mobilitatea socială prin

(Continuare în pag. a 11-a) Lucrări de montaj pe șantierul viitoarei Fabrici de cauciuc din
Tg. li*
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AL LIBERTĂȚII j* CONGRES

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a primit, vineri 26 iulie, pe 
tovarășul Piotr Jaroszewicz, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P., președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Polone, care 
face o vizită oficială de priete
nie în țara noastră.

La întrevedere au participat 
tovarășii Manea Mănescu, Janos 
Fazekas, Emilian Dobrescu, mi
nistru secretar de stat, prim-vi- 
cepreședinte al Comitetului de 
Stat al Planificării. Cornel Pa
coste, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, Aurel Duca, 
ambasadorul României la Var
șovia.

Au luat parte, de asemenea, 
tovarășii Tadeusz Pyka, prim- 
vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării, Stani
slaw Trepczynski, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Wladyslaw Wojtasik. ambasado
rul Poloniei la București.

Cu acest prilej, oaspetele a 
adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cald salut din 
partea tovarășului Edward Gi- 
erek, prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, iar po
porului român sincere felicitări 
pentru realizările obținute, sub 
conducerea P.C.R.. in opera de 
edificare a societății socialiste.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspeți 
să transmită tovarășului Ed
ward Gierek expresia senti
mentelor sale cele mai cordiale 
și prietenești, precum și' urări 
de noi și însemnate succese po
porului, polonez in munca ce o 
desfășoară,' sub conducerea 
P.M.U.P.. pentru înflorirea pa
triei socialiste.

Tpvarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a ’ întreținut, apoi, cu pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al R.P. Polone în probleme 
privind relațiile bilaterale, re- 
levîndu-se cu satisfacție, în 
cursul convorbirii, că legătu
rile de prietenie și colaborare 
multilaterală româno-poloneze 
s-au intensificat și s-au îmbo
gățit continuu, au dobîndit un 
conținut tot mai profund. în 
folosul și spre binele ambelor

popoare, în interesul cauzei ge
nerale a socialismului și păcii 
în lume. S-a subliniat că o 
contribuție determinantă la 
consolidarea și extinderea a- 
cestor raporturi frățești au 
adus-o întîlnirile directe și 
rodnice între tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Edward Gierek, 
înțelegerile convenite cu aceste 
prilejuri, care au deschis calea 
unor noi și importante progre
se în promovarea și ampli
ficarea conlucrării fructuoa
se dintre partidele, țările și 
popoarele noastre.

Totodată, s-a apreciat că 
dezvoltarea susținută, pe mul
tiple planuri, a relațiilor bi
laterale. precum și creșterea 
dinamică a potențialului eco
nomic al celos* două țări, cre
ează premise ‘favorabile pentru 
lărgirea și adîncirea pe mai 
departe a colaborării recipro
ce. A fost exprimată hotări
rea comună de a se pune in 
valoare marile posibilități e- 
xistente în acest sens, de a se 
identifica noi forme și dome
nii de cooperare, în vederea 
întăririi și diversificării cola
borării în toate domeniile, 
considerîndu-se că aceasta 
corespunde pe deplin dezvol
tării României și Poloniei pe 
calea prosperității și civiliza
ției socialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Piotr Jaroszewicz 
au avut, în același tirpp, un 
schimb de vederi asupra si
tuației internaționale actuale. A 
fost reafirmată voința României 
șie Poloniei de a-și aduce și in 
viitor o contribuție activă la în
tărirea unității țărilor socialis
te, la statornicirea unui climat 
de destinderp. înțelegere, pace 
și colaborare intre toate statele, 
indiferent de orinduirea lor so
cială, la instaurarea unei secu

rități reale în Europa și în 
lume, la înfăptuirea dezarmării 
generale și totale, la afirmarea 
unor noi relații, democratice, in 
viața internațională, la soluțio
narea problemelor litigioase prin 
mijloace politice, la progresul o- 
menirii contemporane. ■

-tr
După convorbire, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a reținut la 
dejun pe președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Populare Polone.

Au participat tovarășii Manea 
Mănescu, Emil Drăgănescu, Ja
nos Fazekas, Ștefan Voitec, 
Ștefan Andrei, precum și 
loan Avram, Mihail Florescu, 
Nicolae Agachi, Virgil Acta- 
rian, Emilian Dobrescu, mi
niștri, Cornel Pacoste, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne, Aurel Duca, ambasadorul 
României la Varșovia.

Au luat parte, de asemenea, 
tovarășii Tadeusz Pyka, prim- 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat al Planificării. Jerzy 
Olszewski, ministrul industriei 
chimice, Stanislaw Trepczynski, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Franciszek Adamkie
wicz, adjunct al ministrului in
dustriei grele, Edward Meisner, 
adjunct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini, Wlod- 
zimierz Janiurek. subsecretar de 
stat pentru probleme de infor
mații și presă, Wladyslaw Woj
tasik, ambasadorul R. P. Po
lone la București, J. Roszak, di
rector în M.A.E.

In timpul dejunului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Piotr Jaroszewicz au rostit 
toasturi..

întrevederea și dejunul s-au 
desfășurat intr-o atmosferă de 
caldă prietenie, de. stimă și în
țelegere reciprocă, ce caracteri
zează relațiile dintre partidele, 
țările și popoarele noastre.

în pagina a 5-a

TOASTURILE 
ROSTITE LA DEJUN

• Vicepreședintele Parlamentului Indonezian
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit, la 26 iulie, pe Moha
mmad Isanemi, vicepreședin
te al Parlamentului Indone
zian. președintele general al 
Partidului Democratic Indo
nezian, care face o vizită in 
țara noastră, la invitația Ma
rii Adunări Naționale.

Vicepreședintele Parlamen
tului Indonezian a fost înso
țit de ambasadorul Republi
cii Indonezia la București, 
Daeng Mahangung Mursalin.

împărtășind deosebita sa
tisfacție pentru această între
vedere, oaspetele a arătat că 
îi revine plăcuta misiune de 
a transmite președintelui 
Nicolae Ceaușescu un cordial 
salut- din partea generalului 
Suharto, președintele Republi
cii Indonezia, împreună cu u- 
rări de prosperitate poporului 
român.

La rîndul său, președintele 
Nicolae Ceaușescu a rugat pe 
oaspete să transmită genera
lului Suharto salutări căldu
roase și cele mai bunty urări 
de progres și fericire poporu
lui indonezian.

în timpul întrevederii, ' a 
fost exprimată satisfacția pen
tru buna evoluție . a relațiilor 
dintre Republica Socialistă 
Români^ și Republica Indo
nezia, interesul ambelor țări 
de a extinde cooperarea din
tre ele în diverse domenii, în
deosebi în cel economic. Tot
odată, ș-a manifestat dorința 
de a depune eforturi pentru 
identificarea de noi căi și 
forme de conlucrare reciproc 
avantajoasă. în acest cadru, a 
fost relevată importanța vizi
telor reciproce, inclusiv pe li
nie parlamentară, pentru mai 
buna cunoaștere și Înțelegere, 
pentru valorificarea tuturor

posibilităților în vederea in
tensificării raporturilor bilatera
le. “

Abordindu-se unele aspecte 
ale actualității internaționale, a 
fost evidențiată necesitatea con
tinuării eforturilor din partea 
tuturor statelor, indiferent de 
mărime și sistemul lor politic 
sau social-economic, penfru so
luționarea problemelor majore 
ale contemporaneității, pentru 
consolidarea cursului spre des
tindere, înțelegere și cooperare 
intre popoare, pentru promova
rea unei politici, noi și instau
rarea unei noi ordini economi
ce, pentru edlîjcarea unei lumi 
mai bune, mai drepte.

în context, a fost evidențiat 
rolul tot mai marc pe care il 
au parlamentele și parlamenta
rii în promovarea colaborării 
internaționale, în slujba cauzei 
păcii și securității, internațio
nale,

întrevederea s-a desfășurat 
într-o ambianță de cordialitate.

ANUL XXX AL LIBERTĂȚII

ARGUMENTE PENTRU 
O NOUĂ COUUMNĂ

Nu trebuie să memorezi eu orice preț cuvintele lui Vlahuță 
(desprinse din „România pitorească"), pentru că și astăzi, un 
popas la Tg. Jiu relevă aceleași profunde sensuri, amplificate 
la 
de 
în ___ ____ _______
glorioase acte de vitejie, dar și printr-o nedezmințită 
sărăcie, în ciuda binecunoscutei hărnicii oltenești. Acum, sub 
clarvăzătoarea politică a partidului, gorjenii își află generos pe
rimetrul de afirmare a capacității lor de efort și inteligență. 
Judicioasa repartiție a investițiilor — cu atenție deosebită pen-

dimensiunile timpului prezent. Cei 
libertate ai timpului socialist sînt 
destinul unui loc cunoscut înainte 

acte de vitejie, dar și

treizeci de ani 
rodnice împliniri 
nu numai prin

tru zonele mai puțin dezvoltate, intre care și Gorjul — a ridicat 
acest județ, orașul Tg. Jiu, la o putere economică fără prece
dent. Tînăra industrie — a petrolului, cărbunelui, materialelor 
de construcție, exploatării și prelucrării lemnului — marchează 
puternic această devenire, Gorjul avind astăzi un potențial in
dustrial de 25 de ori mai mare decit cel din 1948.

Tocmai de aceea ni se pare firesc să structurăm de-a lungul 
Coloanei brjncușiene („a recunoștinței fără sfîrșit") citeva sec
vențe clin viața și munca prezentă, care ar putea deveni tot 
atîtea argumente pentru o nouă columnă. (Citiți relatarea re
porterilor noștri in pagina a 3-a).

ÎN AVANPREMIERĂ: 

Expoziția 
de artă 
plastică

„TINERETUL — 
FACTOR ACTIV 
In constru

irea SOCIETĂȚII 
SOCIALISTE 

MULTILATERAL 
DEZVOLTATE"

In pagina a 4-a
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PENTRU ÎNFLORIREA PATRIEI,
PENTRU BUNĂSTAREA TUTUROR

„Și noi, minerii, vom da 
minereu mai mult și mai 
ieftin"

M-am calificat în meseria de 
miner, abia anul acesta și am 
aflat că tocmai pentru că sint 
tinăr, ciștigul meu lunar va 
crește de la 1 500 la 1721 lei. 
Dacă la aceasta adaug și sporul 
de retribuție al soției, tehnician 
laborant la Combinatul side
rurgic din Hunedoara, înseam
nă că veniturile familiei mele 
vqr crește anual cu circa 4 000 
lei. Voiam să fac un împrumut 
la CEC pentru a-mi construi o 
locuință proprietate personală. 
Am calculat că. de fapt, imi 
voi cumpăra apartamentul cu 
humai un sfert din prețul său — 
contravaloarea avansului — de
oarece ratele lunare vor fi su
portate de retribuția majorată, 
toate celelalte cheltuieli ale bu
getului familiei râminind ne
atinse. înțeleg acum că, datorită 
politicii partidului, viața mea va 
fi mai luminoasă și sint ho- 
tărît să mulțumesc pentru a- 
ceasta în felul în care o vor 
face, dealtfel, toți, ceilalți oa
meni ai muncii care beneficia
ză de actuala majorare — voi 
depune eforturi susținute pen
tru a-mi ridica măiestria pro
fesională, de a mă perfecționa' 
în permanență pentru că sint 1 
conștient că numai prin re
zultate bune în muncă venitu
rile noastre vor cunoaște o di
namică mereu ascendentă. Cu 
alte cuvinte, mă voi strădui ca 
împreună cu ortacii mei să ex
tragem minereu mai .mult și mai 
ieftin — fapt de care va profita 
tara, vom profita noi toți.

VLADIMIR TOLGYI, 
miner, Exploatarea minieră Deva

In telegrama trimisă de studenții cen
trului universitar Timișoara care au pri
mit cu insuflețțre și nespusă bucurile 
noile măsuri ale conducerii partidului și 
statului privind majorarea veniturilor 
pentru largi categorii ale populației se 
spune :

Cuprinderea în aceste măsuri a creșterii 
substanțiale a cuantumului burselor stu
dențești este o nouă și grăitoare dovadă 
a dragostei și grijii permanente cu care 
ne înconjoară pe noi studenții, condu
cerea de partid și de stat, dumneavoastră 
personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
Aflați în aceste zile în practică în uzine, 
pe șantiere sau pe ogoare, încadrați în 
brigăzile de muncă patriotică noi, studen
ții, alături de întregul popor, ne simțim 
profund angajați în traducerea in viață 
a mărețului program de edificare a 
României socialiste, stabilit de Congresul 
al X-Iea și Conferința Națională ale Parti
dului Comunist Român. în numele mii
lor de studenți din centrul universitar Ti
mișoara vă rugăm să primiți, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, sentimentele 
noastre de adîncă recunoștință și nemăr
ginită dragoste, asigurîndu-vă de voința 
noastră ■ fermă de a contribui cu toate 
forțele noastre la îndeplinirea sarcinilor 
de înaltă răspundere trasate de conduce
rea partidului, de dumneavoastră perso
nal școlii noastre superioare și organiza
ției noastre comuniste, de a deveni spe
cialiști cu înaltă calificare, cetățeni devo
tați ai patriei socialiste.

Creșterea substanțială a retribuției în
vățătorilor incă din primul an de muncă, 
sporirea sumelor alocate burselor studen
ților, sa spune in telegrama Consiliului de 
conducere al Ministerului Educației și In- 
vățămîntului, adresată Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, constituie do
vezi grăitoare ale grijii permanente pe care 
o manifestați dumneavoastră, conducerea 
partidului, pentru crearea condițiilor din 

ce in ce mai bune de muncă și studiu tine
retului, ca și slujitorilor școlii, pentru ca 
viața întregului nostru popor- să fie, de la 
un an la altul, tot mai bogată, tot mai 
luminoasă.

Sintem profund convinși că exprimăm 
gindurile și năzuințele educatoarelor, în
vățătorilor, profesorilor, tuturor cadrelor 
didactice, tineretului care învață în școli 
și instituții de învățămînt superior de a 
se angaja și cu acest prilej să muncească 
cu dăruire, cu toată priceperea și stăruin

Telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

ța lor pentru pregătirea cît mai temeini
că științifică, profesională și ideologică a 
elevilor și studenților pe măsura cerințe
lor dezvoltării economice și sociale a pa
triei, pentru continua dezvoltare și per
fecționare a școlii, pentru ridicarea con
tinuă a nivelului învățămintului și. lega
rea lui strinsă cu cerințele practicii.

Colectivul nostru de muncitori, ingineri, 
și tehnicieni — scrie in telegrama tran
smisă de întreprinderea de cinescoape 
București — a luat cunoștință cu legitimă 
mîndrie și satisfacție de recentele hotă- 
rîri ale Comitetului Executiv al Comi
tetului Central al Partidului Comunist 
Român privind preocuparea permanentă 
a partidului și statului nostru pentru ri
dicarea nivelului de trai al poporului. 

Conștienți fiind că realizarea acestor mă
suri este determinată de aportul clasei 
muncitoare, al fiecărui colectiv de muncă 
la creșterea avuției naționale, ne anga
jăm să realizăm peste plan 110 000 lămpi 
cu vapori de mercur față de 100 000 anga
jament inițial, 60 000 lămpi fluorescente 
față de 50 000 angajament inițial și să 
livrăm la export produse în valoare de 
1.5 milioane lei valută față de 1 milion 
lei valută angajament inițial.

Totodată, colectivul întreprinderii noas

tre se angajează ca în cinstea celei de-a 
XXX-a aniversări de la eliberarea pa
triei de sub dominația fascistă, să reali
zăm cu 30 de zile mai devreme noul tub 
cinescop românesc cu diagonala de 51 cm.

Măsurile adoptate — scriu comuniștii, 
muncitorii, inginerii și tehnicienii de la 
întreprinderea „Electromotor" Timișoara 
— sint o nouă și elocventă expresie a 
grijii partidului nostru pentru îmbunătă
țirea continuă a nivelului de trai al po
porului. Ele confirmă justețea programului 
stabilit de Congresul al X-lea, a concep
ției partidului nostru potrivit căreia creș
terea bunăstării celor ce muncesc este 
indispensabil legată de dezvoltarea și 
sporirea venitului național. Apreciem că 

asigurarea unei proporții judicioase între 
venitul minim și maxim, prin creșterea 
mai accentuată a veniturilor mici — mă
sură de care vor beneficia, numai în în
treprinderea noastră peste 1 000 de mun
citori — este în concordanță cu principii
le echității socialiste, promovate consec
vent de partid în întreaga viață socială.

Răspunzind chemării Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., întregul colectiv 
al întreprinderii noastre este ferm hotă- 
rit să nu precupețească nici uri efort pen

tru identificarea unor noi posibilități de 
creștere suplimentară a producției, de 
sporire a productivității muncii, pentru 
găsirea unor noi căi în vederea utilizării 
mai bune a metalului, reducerii cheltuie
lilor neeconomicoase, pentru asigurarea 
unei eficiențe economice cit mai ridicate.

Aflînd nu deosebită bucurie importan
tele măsuri luate prin decretele Consiliu
lui de Stat privind majorarea retribuției 
oamenilor muncii din unele ramuri și 
sectoare de activitate din patria noastră, 
— scrie într-o altă telegramă — în
tregul colectiv al Combinatului de 
pielărie și încălțăminte „Clujeana" își 
exprimă deplina satisfacție și vă infor
mează, tovarășe secretar general, că răs- 

punzînd la chemarea partidului oamenii 
muncii din această, mare unitate — ro
mâni, maghiari și de alte naționalități, 
— au realizat un avans față de sarcinile 
planului cincinal de 142 zile la producția 
globală și de 173 zile la producția marfă 
terminînd sarcinile de- export la data de 
29 iunie 1974.

Sîntem ferm hotăriți să ne intensificăm 
eforturile și să acționăm cu întreaga pri
cepere și dăruire pentru creșterea supli
mentară a producției, â productivității 
muncii și pentru reducerea cheltuielilor 
de producție ispre a înțîmpina cu cinste, 
prin rezultate cit mai bune, aniversarea 
a 30 de ani de la eliberarea patriei și Con
gresul al XI-lea al Partidului Comunist 
Român.

Răspunzind. prin fapte Ia aceste impor
tante măsuri ale partidului și statului 
nostru, — scrie în telegrama trimisă de 
cooperatorii din Bivolari, județul Iași — 
ne angajăm să cinstim cu rezultate deo
sebite cele două mari evenimente ce vor 
avea loc in acest an — cea de-a XXX-a 
aniversare a eliberării patriei și Congre
sul al XI-lea al P.C.R., să livrăm la fon
dul de stat peste plan 30 tone carne de 
porc, 30 tone fasole, 100 tone legume, 30 
tone mazăre și măzăriche pentru sămin- 
ță, precum și. alte produse. Ne folosim de 
acest prilej spre a vă asigura, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că țăranii 
cooperatori, virstnici și tineri, împreună 
cu specialiștii din unitatea noastră, vor 
depune toate eforturile și priceperea lor 
pentru realizarea sarcinilor de producție 
și a angajamentelor asumate în întrecerea 
socialistă. Vom munci cu hărnicie și răs
pundere pentru a strînge roade cit mai 
bogate de pe pămînturile noastre, dînd o 
gospodărească folosință tuturor mijloace
lor și resurselor de care dispunem, spre 
creșterea avuției cooperativei și a mem
brilor cooperatori.

„Știu că măsurile pentru 
ridicarea nivelului de trai 
vor continua și în viitor"

Am luat cunoștință cu mare 
bucurie de recenta Hotărîre a 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. cu privire la majorarea 
retribuției oamenilor muncii în 
unele ramuri și sectoare de ac
tivitate ca și a burselor studen
țești incepînd din viitorul an 
universitar. împreună cu cole
gii, cu familia mea, am citit 
decretele Consiliului de Stat 
conștienți de Însemnătatea deo
sebită a acestor măsuri ce izvo
răsc din grija permanentă a 
partidului și statului nostru 
pentru om, pentru tînăra gene
rație a tării. Citeam în „Scân
teia tineretului" de azi (n.n. de 
ieri) că bursa studenților desti
nată alocației pentru hrană se 
majorează cu peste 50 milioane 
lei, la nivelul unui an univer
sitar. Este o creștere considera
bilă de care voi beneficia și eu 
și tocmai de aceea, gîndul și re
cunoștința mea se îndreaptă 
spre partid, spre secretarul 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a cărui prezență o 
simțim în tot ceea ce se înfăp
tuiește, indiferent dacă este 
vorba de noile construcții in
dustriale, de cartierele de locu
ințe ridicate în ultimii ani sau 
de condițiile tot mai bune de 
viată și de studiu ce ne sint 
puse la dispoziție. Știu că mă
surile pentru ridicarea nivelului 
de trai vor continua în tara 
noastră și în viitor, acest pro
ces devenind tradiție in politica 
pentru bunăstarea omului. De
sigur. ne dăm seama, atît eu 
cit și colegii mei, că trebuie să 
răspundem prin 'fapfe grijii 
permanente cu care sintem în
conjurați. Ca viitor medic, ur- 
mind prin însăși menirea mea 
să contribui la ocrotirea sănătă
ții. imi voi spori eforturile pen
tru ridicarea nivelului meu de 
cunoștințe teoretice și practice,

TEODORA ACHIM 
studentă, anul 111, Faculta
tea de medicină, Universita
tea din Craiova.

„Grija partidului o sim
țim mereu"

Fac parte din rîndul tinerelor 
cadre militare care pășesc în 
flancul drept al plutoanelor de 
ostași. Datoriei față de cauza 
apărării patriei socialiste ne 
este -închinată munca . și cariera 
de ofițer, viața întreagă. Gri
ja părintească a țării, a parti
dului față de armată, față de 
toți cei ce poartă uniforma ei, o 
simt mereu,' mă însoțește pe 
toate drumurile vieții militare. 
O nouă și puternică expresie 
a acestei griji este sporirea 
soldelor noastre. Citind decre
tul Consiliului de Stat și aflînd 
că nouă, comandanților de plu
toane, solda ne crește de la 
1 975 la 2 325 de lei, am încer
cat, o dată mai mult, un profund 
sentiment de recunoștință.

împreună cu tovarășii mei 
locotenenți, voi răspun4e cu 
cinste, mereu, încrederii și gri
jii pe care ni le acordă patria, 
partidul, comandantul nostru 
suprem. Ca instructori și edu
catori ai subordonaților, nu ne 
vom precupeți energiile con
sacrate perfecționării stilului 
nostru de muncă, vom crește 
cu răbdare și pasiune, sub dra
pel, noi și noi contingente de 
ostași apărători ai României 
socialiste.

Mergînd înainte, perseverent, 
spre aliniamentul rezultatelor 
bune și foarte bune în pregă
tirea de luptă și politică, tră
im bucuria pentru îndeplinirea 
misiunii care ne-a fost încre
dințată.

ARISTICĂ POPESCU 
locotenent

CENTRALA INDUSTRIAL? Uf TRICOTAJE
■'FBOilUCT.IVlT.ATEA MUNCII
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cesului continuu de îmbunătăți
re a nivelului de trai atins în 
prezent.

Avem datoria să răspundem 
prin fapte chemării pe care ne-o 
adresează partidul de a ne aduce 
aportul la creșterea și în viitor 
a bunăstării generale. Am publi
cat și continuăm să publicăm scri
sorile adresate redacției de ti
neri care, deși în colțuri diferite 
ale țării, trăiesc animați de ace
leași gînduri și sentimente, de o 
hotărîre unanimă — aceea de 
a-și înscrie și de acum înainte 
în biografiile personale fapte 
care să le facă cinste, să devină 
contribuții active la creșterea be
neficiilor unităților în cadrul că
rora își desfășoară activitatea. Ne 
este ușor să sesizăm și direct, în 
calitate de reporteri, atmosfera a- 
vîntată de muncă creatoare, să 
constatăm la fața locului, în fa
brici, în uzine, pe șantiere, pe 
ogoare, unde în aceste zile se des
fășoară bătălia pentru strîngerea 
recoltei, prezența efectivă a tine
rilor. Fie că se numără printre 
participanții la întrecerea „Tine
retul — factor activ la îndeplini
rea cincinalului înainte de ter
men', fie că sint organizați în 
tabere de muncă patriotică, mun
citori, membri ai cooperativelor 
agricole de producție, elevi, stu
denți, ei își mo iii festă în aceste 
zile entuziasmul pentru grija pe 
care partidul o arată generației 
noastre, printr-o angajare mai fer
mă, prin efortul de a lăsa graiul 
faptelor să exprime ceea c& ini
mile lor simt cu prisosință.

Sub o formă sau alta în aces
te zile răspunsul fiecărui tînăr 
poate fi rostit în numai cîteva 
cuvinte, dar ele posedă o rezo
nanță deosebită: „Voi munci mai 
bine!". Vă lăsăm să le apreciați

singuri valoarea, prezentîndu-vă 
— nici n-ar fi posibil altfel — 
doar cîteva crîmpee din imagi
nea de ansamblu a energiei des
fășurată din plin care definește 
cu precădere în momentele aces
tea tineretul României.

Brigadierii de pe Lotru 
își asumă noi angaja

mente

noare ale tineretului, brigadie
rii s-au angajat să betoneze 
cite un tronson în fiecare se
mestru. Se evidențiază de ase
menea angajamentul tinerilor 
de la autoateliere de a realiza 
prin autodotare utilaje în va
loare de 3 milioane lei, precum 
și hotărirea componenților 
schimbului de onoare de la Gura 
Latoriței de a reduce prețul de 
cost pe metru cub de agregat cu 
un leu — acțiune ce se va solda 
in final cu economii de citeva 
sute de mii de lei.

stanțial, ceea ce face ca firma 
I.M.E.B. să fie foarte solicitată 
pe piața internațională. Este 
numai un exemplu referitor la 
hotărirea de a munci mai bine.

Pe Lotru, in campania verii, 
acțiuni productive compun ace
lași ritm susținut, aceeași ten
siune fierbinte cu care 
obișnuit în ultima vreme 
structorii 
a luminii 
ale țării.

Munca _ 
dieri ai Șantierului național al 
tineretului — integrați direct e- 
fortului colectiv — vizează în 
aceste zile ca răspuns la chema
rea Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R. îndeplinirea exemplară 
a angajamentelor asumate în 
cinstea celor două evenimente 
ale acestui an — a XXX-a ani
versare a eliberării patriei și 
Congresul al XI-lea al partidului
— și trebuie să spunem că aceste 
angajamente sint într-adevăr 
mobilizatoare. Așa, de pildă, 
angajamentul inițial al echipe
lor de 
de pe 
acela 
m.l. a 
dierii
proprii aproape 400 de m. De la 
Petrimanu a pornit inițiativa ca 
tinerii să toarne prin muncă pa
triotică cite 2 lame în corpul 
barajelor de pe aducțiunile se
cundare. Atît cei care au lansat 
acțiuni, cît și colegii lor de la 
Jidoaia și Lotru-pompaj vor ra
porta îndeplinirea integrală a 
acestui angajament în cinstea 
zilei de 23 August. La Luncavăț
— unde, ca și la Petrimanu, Ho- 
teagu, Gura Latoriței, Cerna 
funcționează schimburi de o-

ne-au 
con- 

celei mai mari cetăți 
de pe apele interioare

celor 2 000 de briga-

betoane și betonare-radier 
galeria Petrimanu-Olteț, 
de a da peste plan 150 
fost mult depășit, briga- 
realizînd prin eforturi

de mo- 
plan
Mihai Io-

Trimestrial, 40 
toare peste

Dan Constantin și
niță lucrează amindoi de șase 
și, respectiv, zece ani în secția 
bobinaj a întreprinderii de ma
șini electrice București. Noua 
majorare a retribuției adaugă 
fiecăruia cite 
la veniturile 
acum.

— Noi, au 
spună, am înțeles îndemnul cu
prins în comunicatul ședinței 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., ca pe un imbold la per
fecționarea produselor noastre, 
la obținerea unor noi economii 
de materiale.

— Trimestrial, intervine Ion 
Pismac, secretarul organizației 
U.T.C. din secția bobinaj, rea
lizăm un plus de aproape patru
zeci de motoare, depășindu-ne 
astfel cu peste 600 000 lei anga
jamentele asumate. Chiar în 
ceastă lună întregul 
întreprinderii (din 
sută sint tineri) a 
fiecare muncitor să 
producție în valoare de 250 000 
lei — produse vîndute. Mai a- 
dăugați și economiile de 60 000 
lei pe care numai secția noastră 
le realizează, ca urmare a ra
ționalizării consumului de cupru 
la confecționarea bobinelor, pre
cum și faptul că în ultima vre
me calitatea produselor pe care 
le executăm a crescut sub-

300 de lei lunar 
realizate pînă

ținut ei să ne

colectiv 
care 90 
hotărit '
realizeze o

a- 
al 
la 
ca

Fișele de lucru consem
nează noi succese

întreprinderea de celuloză și 
hiirtie din Constanța. Au trecut 
mai bine de 3 ore de la intra
rea schimbului II. Ne oprim la 
atelierul mecanic central. Aici 
se execută reviziile periodice și 
reparațiile capitale Ia utilajele 
din secțiile de producție, pre
cum și un mare număr de pie
se de schimb. Stăm de vorbă cu 
tinărul lăcătuș mecanic, Ionel 
Grecu. Din septembrie, în lunile 
ce vor urma el va încasa lunar 
cu aproape 200 lei mai mult de- 
cit pină acum. Dar mai sint o 
mulțime de tineri care vor be
neficia de prevederile recentei 
hotăriri a partidului nostru. De 
exemplu, Gheorghe Vasile, elec
trician bobinator, va obține 
plus 3 600 lei anual.

Am calculat împreună cu 
terlocutorii noștri sporurile 
care vor beneficia fiecare 
parte. Pe secții, pe întreprinde
re, el reprezintă sute de mii de 
lei, acordate în plus colectivului 
de la întreprinderea de celuloză 
și hîrtie Palas. Iar răspunsul oa
menilor de aici, muncitori, teh
nicieni, maiștri, ingineri — ti
neri și virstnici deopotrivă — 
se alfă în hotărirea unanimă 
de a munci mai mult și mai 
bine, pentru îndeplinirea cinci
nalului înainte de termen. Au 
ținut să ne sublinieze aceasta 
și bobinatorul finisor Gheorghe 
Avram, I. Mircea și Florin Ho- 
geanu, operatori chimiști, 
Zoldea, recepționeră. Nici 
dintre acești tineri care 
vorbit nu are mai mult 
de ani.
Grupaj realizat de 
TACCIU, DORU 
P. BRAȘOVEANU, 
STANTINESCU.

în

in- 
de 
in

Elena 
unul 

ne-au 
de 25

MIRCEA 
MOȚOC, 
G. CON-

Planuri îndeplinite in totalitate
Hotărirea privind noua majorare a retribuției oamenilor mun

cii va aduce la Tricodava, numai în secția noastră alcătuită din 
1093 de muncitoare, un spor substanțial venitului actual lunar 
de circa 350 000 lei. Țineți seama de faptul că principalii bene
ficiari sint mai cu seamă tinerii, pentru că alcătuim colective 
de muncă tinere, ca și obiectivele industriale în care lucrăm. Un 
eveniment de seamă petrecut recent în viața fabricii noastre 
l-a constituit vizita secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. înmînîndu-i emoționate un buchet de flori, 
am mulțumit cu căldură și cu recunoștință pentru condițiile de 
viață pe care partidul și statul ni le creează și l-am asigurat pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu că vom face totul pentru ca munca 
noastră să fie la înălțimea eforturilor sociale generale, pentru ca 
nivelul de trai să-și aibă o corespondență directă in productivi
tate, în muncă — izvorul sigur al bunăstării.

Cel mai concret răspuns pe care îl vom da acestei recente 
majorări. a retribuției va fi îndeplinirea și depășirea planului 
de producție. Dealtfel, adunarea generală a organizației de 
partid, analizînd rezultatele muncii pe semestrul I al anului a 
raportat că planul valoric al secției a fost depășit cu 104,6 la 
sută, planul global cu 102,1 la sută, iar planul calității a fost 
îndeplinit în totalitate.

Potrivit cu noile capacități de producție, secția „tricotaje cir
culare" va prelua în 1975, din planul general al fabricii, o pro
ducție suplimentară în valoare de 1 milion de lfei.

LUCIA MANOLACHE — muncitoare șl MARGARETA 
GHEORGHIU — muncitoare, secretara org. P.C.R. din 

Secția tricotaje circulare a Fabricii Tricodava.

VALOAREA 
SOCIALĂ 
(Urmare din pag. I) 

deschideri spre ascensiune, 
aspirație și siguranță. Pentru 
că înțelegem banul, în spirit 
marxist, ca o relație socială 
iar o cantitate mal mare de 
bani înseamnă o mai puter
nică stăpînire a socialului.

Retribuția sporită își dez
văluie, apoi, sensul său so
cialmente valoric prin im
pact în omogenizare. Sîntem 
o societate în care conver- 
gerea intereselor celor mai 
largi categorii și straturi so
ciale este dublată de un con
trol permanent al sensurilor 
sale de manifestare. Avem 
de a face, cum se întîmplă 
acum, prin măsurile de spo
rire a veniturilor unor cate
gorii de oameni ai muncii, 
cu o micșorare a decalajelor 
de satisfacere a intereselor, 
cu o ridicare a limitei infe
rioare a retribuției, cu o îm
plinire mai realistă a princi
piului socialist al repartiției 
bunurilor și banilor.

Toate acestea sint atribute 
ale procesului de omogeni
zare, căruia societatea noas
tră îi modelează necontenit 
direcțiile de materializare 
prin oameni și pentru oa
meni.

Mobilitate ascendentă și o- 
mogenizare progresivă — 
iată, deci, care sint prelungi
rile valorii sociale a retri
buției. Mă gîndesc la ele 
acum cu atît mai mult, cu 
cît își vor amplifica realiza
rea în fapt prin aplicarea 
recentelor hotăriri de partid.

Valoarea economică și va
loarea socială a retribuției 
se asimilează și se armoni
zează reciproc. Paleta lor de 
semnificații este mult mai 
largă decît putem cuprinde 
in aceste rînduri. Dar. oricît 
de întinsă ar fi, la linia de 
bilanț, acolo unde se totali
zează în expresie nemijloci
tă, apare rezultanta grijii 
pentru om, pentru nevoile și 
trebuințele sale vitale. O 
grijă statornică și mereu îm
plinită, conservată In cadre 
ale unei politici economice 
și sociale care întrupează în 
sine, deopotrivă, evaluarea 
realistă a conjuncturii și 
perspectiva strategică a pro
gresului multilateral.
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PRIMUL 
„CONSTRUC
TORI AL ȚÂRII

Nu e o metaforă cînd numim 
Combinatul de lianți și azboci
ment din Bîrsești primul con
structor al țării. N-au trecut 
nici zece ani de la înființarea 
sa și producția anuală — ur- 
mind un ritm ascendent — a 
ajuns de la cîteva mii de tone 
de ciment la pestețdouă milioa
ne tone, situîndu-F pe primul 
loc în țară. Cu cimentul pro
dus aici într-un singur an se 
pot construi 333 333 de aparta
mente. Dar el nu ia doar calea 
construcției de locuințe. Prac
tic, nu există șantier al țării, 
Ioc în care să se înalțe obiecti
ve economice, la temelia cărora 
să nu se afle cimentul de Tg. 
Jiu. Pentru că aici se realizea
ză, la nivelul celei mai înalte 
calități, toate sortimentele ne
cesare economiei naționale. 
Performanța se datorește, de
sigur, experienței cimentiș- 
tilor turdeni, veniți să pună în 
funcțiune, primele cuptoare de 
clinker, dar și localnicilor, care 
s-au vrut — și au izbutit z- să-i 
egaleze in măiestrie. „Cînd am 
venit de la Turda, își amintește 
maistrul cocător Nicolae Cio- 
cirlan, fabrica era încă în 
construcție. Ucenicii care m-au 
însoțit atunci, Ion Stoenoiu, 
Gheorghe Popescu, Alexandru 
Udroiu, astăzi sint și ei maiștri. 
De atunci, nu mai știu ciți ti
neri nji-au trecut prjjj mină ; 
poate două sute, poate mai 
mulți. Dacă azi, unor băieți de 
18-20 de ani ca Trifon Rococea- 
nu. Viorel Gavril. Constantin 
Săftoiu, Aurelian Torcea le în
credințăm cite trei linii teh
nologice iar ei se comportă ca 
buni cimentișți, înseamnă că 
am reușit să-i formăm adevă- 
rați muncitori cu dragoste de 
meserie, cu conștiința răspunde
rii pentru sarcinile încredin
țate".

REPLICA 
TINERILOR 
CIMENTIȘTI

Pe tînărul Aurelian Torcea, 
despre care ne vorbea maistrul, 
l-am întîlnit scrutînd prin oglin
da de cobalt arderea unei noi 
șarje de clinker, la cele trei 
cuptoare pe care le are în pri
mire. E drept, procesul tehno
logic automatizat — care pre
supune o temeinică pregătire 
profesională — ușurează mult 
din munca la cuptoare. Con
centrarea muncitorului, însă, nu 
slăbește în intensitate nici un 
minut. Trebuie să ai vocație și 
tenacitatea pietrei ca să reziști 
acestui efort. Este ceea ce con
firmă prin cuvinte, dar mai 
ales prin faptele sale zilnice, 
Aurelian Torcea. O replică ase
mănătoare dau și tinerii Sandu 
Zamfir, Dan Șotilcă. Constan
tin Simu, Grigore Mălăescu, Ion 
Berea, Nicolae Prejbeanu de la 
secția mori-făină, al căror co
lectiv a obținut in luna iunie o 
depășire de plan de două mii 
tone. Realizarea a fost posibilă 
și datorită promptitudinii cu 
care s-a intervenit în înlătura
rea avariei survenite la moara 
nr. 3. Se rupsese axul, arsese 
motorul de recirculație. în plină 
noapte, tinerii de mai sus au 
răspuns apelului. Ceea ce în 
mod normal s-ar fi remediat in 
trei zile, ei au făcut in 24 de 
ore. recuperînd o producție de 
peste 3 000 tone. Cum ați izbu
tit ? — îl întrebăm pe Sandu 
Zamfir, secretarul organizației 
U.T.C. „Păi... normal" — vine 
răspunsul. La această dăruire 
pentru soarta producției, la a- 
ceastă temperatură incandes
centă a muncii înțeleg tinerii 
de aici să raporteze sensurile 
noțiunii de normal.

LEMNUL 
LA PUTEREA 
FRUMOSULUI

Vestiți cioplitori ai lemnului, 
gbrjenii și-au schimbat de 14 
ani încoace tradiționalele unel
te cu instalațiile moderne ale 
unuia din combinatele cu pre
lucrare complexă și aproape 
completă a materiei prime. Ti
nerii stăpînesc întregul proces 
de producție. înalta lor califica
re și mai ales mîndria de a 
lucra în cea mai mare fabrică 
de acest fel din țară au deter
minat realizarea indicelui de ca
litate, astfel îneît trimestrul III 
al anului va fi marcat de in
troducerea a noi produse : pla
caje din furnire indigene și 
exotice. Fabrica de mobilier 
curbat, a cărei producție este 
destinată aproape în întregime 
exportului, adaugă la zestrea de 
frumos încă 5 noi tipuri. Aici, 

chiar dacă este vorba de mobilă, 
placaj, plăci aglomerate din 
lemn, cherestea de fag sau 
parchet putem zice că frumo
sului îi este subordonată inteli
gența. Pentru ca el să fie mai 
bine relevat, tinerii ingineri, 
tehnicieni, economiști au ela
borat studii care propun cu 
prioritate îmbunătățirea tehno
logiilor, substituirea materiei 
prime cu înlocuitori etc> Ast
fel, s-a schimbat tehnologia de 
finisare a mobilei, s-au reali
zat noi instalații de uscare ar
tificială a frizelor de parchet. 
Dacă — așa cum remarca in
ginerul șef, Anatolie Druță — 
combinatul imbătrînește prin 
ani, el întinerește în schimb prin 
cadrele sale (media de vîrstă 19 
ani), care deprind arta de a ri
dica lemnul la puterea frumo
sului.

PRIN 
AUTOUTILARE

Serviciul energo-mecanic a 
devenit, xie fapt, unul din sec
toarele importante ale Combi
natului de prelucrarea lemnu
lui. Sub îndrumarea inginerului 
Constantin Petre, echipele ti
nerilor strungari, frezori, elec
tricieni, lăcătuși execută noi 
utilaje pentru liniile tehnolo
gice. Cite vor fi fost asimilate 
pină acum, nici ei nu pot spu
ne cu exactitate. Dar Gheorghe 
Baltă, Constantin Stelian, Du
mitru Pintă, Vasile Piinișoară, 
Iulian Pirtea își vor aminti în
totdeauna cu mindrie că ei sint 
autorii celor trei" mașini de 
șlefuit cu bandă orizontală, sau 
a celei cu bandă verticală. a 
combinei de pulverizat lac, a 
celor 15 transportoare cu role 
libere — tot atîtea realizări care 
se înscriu la loc de frunte în 
acțiunea de auțoutîlare, . izvor 
de mare eficiență economică. 
Sau poate vor uita și de acestea 
după ce vor fi terminat mașina 
de frezat contur, sau pe cea 
de găurit cu 7 axe, sau a tur
nurilor pentru uscarea frizelor, 
aflate acum pe bancurile lor de 
lucru.

UN CUVÎNT 
MIRACULOS: 
P. A. L.

Desigur, inițialele1 ne sint cu
noscute. Dar pe locul unde a 
inceput construcția celei mai 
moderne fabrici de plăci aglo
merate din lemn ele pot sim
boliza și „tălmăcirea" din titlu. 
Aici, lemnul capătă întreaga 
sa putere de afirmare, pentru 
că linia de producere a pardo
selilor de PAL, complet automa
tizată — unicat în țară — va u- 
tiliza integral deșeurile lemnoa
se. Produsele ei vor rivaliza cu 
parchetul și linoleumul.

„Lucrările — ne informează 
inginerul Ion Robescu, secreta
rul organizației U.T.C. a șan
tierului — sint în avans cu o 
lună de zile. Utilajele sint asi
gurate în totalitate cu comenzi 
și contracte. în plus, ne bucu
răm de sprijinul tinerilor-mun
citori ai C.P.L., prin acțiuni de 
muncă patriotică la cărat ma
teriale de construcție și manipu
larea lor, la degajarea incintei, 
Ia efectuarea unor lucrări de 
săpături". Nici de data aceasta 
tinerii nu-și precupețesc efortul 
pentru a susține respectarea 
termenului intrării rn funcțiune 
a noului obiectiv.

MESERIA DE 
A FI ȚĂRAN

O privire în arhivă. în scri
soarea nr. 1892 din 19 iulie 1945 
a Comisiei agricole a județului 
Gorj către Ministerul Agricul
turii și Domeniilor,, se spune : 
„Prin aplicarea legii de refor
mă agrară au fost expropriate 
domeniile moșierului Panteli- 
m’on Voiculescu și ale Băncii 
Comerțului". Țara Gorjului, mai 
mult munte și deal, era și ea, 
la vremea aceea, „eminamente 
agricolă". Dar, ca în toate „ță
rile" dintre Carpați și Dunăre, 
istoria ii repunea în drepturi pe 
adevărații stăpîni ai pămîntu- 
lui. Odată cu aceasta, și în 
mod deosebit cu apariția sec
toarelor de stat și oooperatist, 
a fi țăran înseamnă tot mai 
mult o meserie riguros structu
rată. Mecanizarea, chimizarea, 
noile reguli de a munci pămîn- 
tul impun necesitatea stăpînirii 
unor cunoștințe complexe și 
profunde. Este ceea ce ține să 
sublinieze, ca o caracteristică a 
acestor ani, tinărul Nicolae Car- 
tianu, inginer șef al cooperati
vei agricole din Tirgu Cărbu- 
nești. să întărească prin munca 
lor, tinerii cooperatori Gheor
ghe Vasiloiu, Marcel Mitru, 
Dumitrela Dumitru. Milică Chi- 
miș. A obține bunele producții 
planificate de ei înseamnă, de

sigur, a munci cu perseverență, 
dar și științific. Alături, pe te
renul întreprinderii agricole de 
stat, i-am întîlnit pe elevii Li
ceului „Tudor Arghezi" deprin- 
zind această meserie. „Deocam
dată — ne spune eleva Valen
tina Bica. din anul IV — pre
cum se vede, lucrăm la prășitul 
sfeclei, dar nu-i departe clipa 
cînd vom putea urca și pe trac
tor". Tot... deocamdată, con
semnăm și noi rezultatele hăr
niciei lor : în două săptămîni de 
practică, valoarea muncii celor 
40 de elevi depășește suma de 
25 000 lei.

DISTINCȚIE 
PENTRU 
CONSTRUCTORI

Gravorii și pictorii decoratori 
se află incă la... studii, în ce
tățile frumosului din Turda, 
Mediaș și București, unde în
vață arta îmbinării culorilor. 
Pe șantierul viitoarei fabrici 
de sticlărie sint stăpini. la a- 
ceastă oră, constructorii. Tînă
rul șef de brigadă Constantin 
Ene susține că pe umărul lui 
și al celorlalți 14 montori apa
să acum tot greul. „Noi, care 
lucrăm la înălțime, sintem cei 
ce ridică pe verticală stilpii și 
grinzile, pereții metalici ai ha
lelor de producție. Nu-i deloc 
ușor să te lupți cu asemenea 
coloși; să-i fixezi după o geo
metrie riguros ordonată". Con
stantin Moise și Ilie Pașol, am
bii montori; prezenți la discuție,' 
confirmă inclinind din cap spu
sele șefului. Iulian Neagoe are 
altă părere. Pentru ca stilpii și 
grinzile montate de brigada lui 
Ene să se îmbine solid și trainic, 
se impune încă o intervenție. 
Sudor de elită. Iui i-a revenit 
această răspundere. Aceeași opi
nie o are. insă, fiecare construc
tor întîlnit în șantier : dul
gher, fierar-betonist, zidar, fie
care îți răspunde cu orgolWasă 
mindrie că de el depinde soar
ta fabricii. Este, de fapt, ma
turul sentiment de răspundere, 
de angajare totală pentru ca 
cea de a 12-a fabrică româneas
că de sticlărie să intre in pro
ducție la data planificată. Cele 
57 de milioane lei investiții vor 
rodi jntr-o întreprindere mo
dernă, bazată pe o concepție 
tehnică înaintată, a cărei ca
pacitate anuală va fi de 1200 
tone produse’ finite. Prima lo
vitură de tirnăcop a fost dată 
la 1 iulie, anul trecut. Revelio
nul care se apropie va afla 
fabrica în probe tehnologice. 
La ora actuală, constructorii — 
între care, cei mai multi tineri 
de-alci, din ținut — au acope
rit deja hala cuptoarelor de re- 
coacere, se lucrează intens și la 
cea a cuptoarelor de topire. 
Prin efortul lor. angajați în;am
pla întrecere în cinstea- Celor 
două mari evenimente din (via
ta patriei, ei au devansat, lu
crările cu o lună și jumătate, 
depășind cu un sfert de milion, 
investițiile planificate a se reali
za pe semestrul I. Aceasta în
seamnă mai multă — si mai de
vreme — sticlărie-menai în 
magazinele țării, mai multe o- 
biecte de artizanat pentru- ne
voia de frumos a oamenilor 
muncii. Aflăm că aici se vor 
face — la cerere — și cupe 
pentru diferite evidențieri. Ni 
se pare potrivit, deci, să reamin
tim sticlarilor artistici, gravo
rilor și pictorilor decoratori_șă 
decearnă o asemenea distincție 
constructorilor care grăbesc aici 
data inaugurării fabricii. O me
rită cu prisosință.

COLOANELE 
CHIMIEI 
LA PORȚILE 
ORAȘULUI

Alte coloane se ridică la poar
ta de nord a orașului. Sint pri
ma apariție a industriei chimi
ce gorjene : întreprinderea de 
articole tehnice din cauciuc. La 
Fabrica de cauciuc regenerat a 
început montajul. Echipa lui 
Ștefan Radu a realizat o mare 
parte a lucrărilor la cazanul cțe 
apă fierbinte. „Avem furnitura 
completă, ne spun tinerii Gheor
ghe Călina si Hie Mihai. Ne-am 
propus să terminăm cu o lună 
mai devreme, ca să putem tre
ce la cazanele de aburi de la 
Sadu și Bîrsești".' în timp ce 
constructorii și-au sporit efortu
rile, ca să încheie lucrările la 
acest, obiectiv pină la finele a- 
nului, în fabricile similare din 
tară — la Jilava, Buzău. Pi
tești — tinerii gorjeni se pre
gătesc să aducă pe meleaguri
le natale profesiile noi de o- 
perator chimist, amecist. matri- 
ter. compresorist. Nu peste 
multă vreme, Gorjul își va 
produce „în casă" — mai ales 
pentru minele de suprafață de 
la Rovinari si Jilt — benzi late 

cu inserție metalică, covoare din 
cauciuc, garnituri, matrițe, oxi
gen si altele.

CASA TEHNICII
Orașul care, pină nu demult, 

se bucura de un patrimoniu in
dustrial alcătuit dintr-o fabri; 
că de țigarete si cîteva atelie
re de abagerie, boiangerie și 
coiocărie, simte din plin nece
sitatea unei informări tehnice 
serioase, operative. Cu atît mai 
mult tinerii, angrenați in pre
zent în puternicul proces de in
dustrializare. încă din această 
vară a început să fie construi
tă, în exclusivitate pentru ei, 
casa tehnicii. în fața machetei. 
Ion Giura, activist al comitetu
lui județean U.T.C.. ne oferă 
detalii. O sală polivalentă cu 
350 de locuri va fi destinată 
dezbaterilor pe problertie tehni
ce, întilnirilor cu personalități 
din acest domeniu. O altă sală, 
de proporții mai reduse, va 
găzdui clubul de informare și 
documentare. în încăperi spe
cial amenajate își vor desfășu
ra activitatea, pe lingă cercu
rile tehnico-științifice. si cele 
de muzică, plastică si cinefoto. 
Alăturat, alcătuind un frumos 
complex arhitectonic, se va 
înălța un hotel cu trei nivele.. 
pentru tinerii turiști care vpr 
poposi pe meleagurile gorjene. 
întreaga construcție. în valoare 
de peste șase milioane lei, va 
fi terminată anul viitor. O do
vadă a izbîndirii acestui anga
jament am avut-o la fata lo
cului. pe șantier, unde multi, din 
cei 12 000 de uteciști ai ofă|u-' 
lui prestează, în ceasurile de 
răgaz, muncă voluntară.

CALIFICARE 
DIN MERS, 
RĂSPUNDERE 
DINTOTDEAUNA

Eroul acestei secvențe este o 
mai veche cunoștință a noastră. 
L-am întîlnit, în urmă cu cîți-, 
va ani, pe șantierul termocen-> 
tralei de la Rogojelu, așteptînd, 
cu emoție clipa conectării la 
sistemul energetic national a 
primului grup. „Nicolae , Cîn- 
dea, inginer mecanic" — s-a re
comandat atunci — și i-am în
țeles emoția, aflînd cum. patru 
ani (imediat după terminarea 
facultății) a participat zi de zi 
la montarea acestui grup ener
getic. Tot atunci. însă, desco
perisem o altă, mai veche, pa
siune a sa. aceea de excava- 
torist. Absolvise liceul si o 
scoală tehnică de doi ani. dar 
excavatorul nu l-a părăsit. Cu 
el a colindat tara : a muncit la 
înălțarea unor blocuri pe lito
ral. la Mamaia : în cartierul 
Militari al Capitalei ; apoi la 
Brașov. Tovarășii de muncă au 
insistat să meargă la facultate 
și el le-a urmat sfatul. Acum? 
„Sticlar" — se recomandă acum. 
La 34 de ani, Nicolae Cîndea 
a fost investit cu răspunderea 
de director al Fabricii de sticlă
rie. „Trăim un timp cînd. cel 
puțin în tehnică, ideea califică
rii trebuie asimilată din mers — 
ne spune. Desigur, nu mi-a fost 
ușor. Un an de zile am fost în
vățăcelul mai multor întreprin
deri de profil din țară ; ziua în 
producție, alături de sticlari, 
noaptea în tovărășia tratatelor 
de specialitate. Pentru că> nu 
trebuie să uităm că, dacă ne ca
lificăm din mers, răspunderea 
trebuie să ne caracterizeze din- 
totdeauna". Consemnăm aforis
mul tînărului inginer clrept o 
deviză a multor altor colegi de 
generație, întîlniti în aceste zile 
de vară fierbinte în dialog di
rect cu munca.

TG. JIU — 
ETAJUL X

Din documente, dar nu numai 
din documente, din numeroase 
mărturii ale, oamenilor. în anul 
1942. la spitalul din oraș — a- 
șezămint care reclamă cu în
dreptățire cele mai optime .con
diții sociale — apa continua să 
fie adusă cu sacaua. Alta este 
astăzi fața orașului. „Nu mi-ar 
fi greu să vă conduc, cunosc 
bine fiecare loc unde am con
struit — ne spune tovarășul 
Gheorghe Scrădeanu, șeful bi
roului plan-dezvoltare din ca
drul I.J.C.M. — dar am avea 
multă cale de străbătut". îl a- 
nuntăm că această cale noi am 
străbătut-o deja si că nu-1 de
ranjăm decît pentru cîteva ci-

★ 
Cele 15 secvențe prezentate — numeric egale cu elementele 

romboidale ale Coloanei Infinitului — pot fi oricînd comple
tate prin noi și noi fapte de muncă ale harnicilor locuitori din 
orașul de pe Jiu, care-șl afirmă astăzi, cu plenitudine, spiritul 
creator. Fiecare realizare a lor se așează treaptă de demnitate 
in noua columnă a victoriilor noastre socialiste.

fre bilanțiere. Consemnăm. Pină 
în 1970 s-a construit masiv în 
zonele Centru. Gară si Sud. 
Schelele au fost transferate, a- 
poi, in partea de nord a ora
șului, unde se înaltă noua plat
formă industrială, în trei ani 
(1970—1973) s-au construit 4 270 
apartamente. în blocuri dintre 
care unele cu zece etaje. Para
lel —, pentru nevoile orașului — 
scoli, grădinițe, internate, cămi
ne de. nefamiliști. cantine, com
plexe meșteșugărești, casă de 
cultură. în acest an. alte 1200 
familii se vor muta în casă 
nouă. Planul pe semestrul I a 
fost depășit cu 40 de aparta
mente. An de an. rețeaua de 
alimentare a orașului se ex
tinde cu cite 15 km. Un amă
nunt semnificativ : din cei două 
mii de constructori, peste 60 la 
sută sînt tineri. Și în acest sec
tor de activitate ei se remarcă 
drept o prezență activă, domi
nantă.

STUDENȚI 
ÎN SALOPETA

Pe cei 12 studenti ai Facul
tății de construcții civile si in
dustriale din Capitală, aflati în 
practică, nu-i distingi de mun
citori decît dună emblema prin
să pe salopetă. Asemănarea se 
justifică prin participarea, u- 
măr la umăr a studenților și 
constructorilor la producție. 
„Lucrăm efectiv pc șantier, ne 
oferă cîteva repere Victor Ale
xandrii. student în anul IV. Trei 
lucrează la prefabricate, șapte 
sint dulgheri, ceilalți fierari".

Am aflat ulterior, de la con
ducerea șantierelor de pe Plat
forma industrială Nord, că stu
denții — i-am numi îniii pe £- 
mii Oprea, Marius Burlan și E- 
milian Banu -— sînt apreciați și 
stimați de muncitori tocmai pen
tru că izbutesc să se măsoare 
în hărnicie cu aceștia.

ORA 14,00 — 
LA POARTA 
ÎNTREPRINDERII

».Mă numesc Mircea Băran si 
sînt de-aici, din Po.iogeni. 
M-am calificat la Grupul șco
lar forestier și am fost repar
tizat să lucrez la Combinatul de 
prelucrarea lemnului. Știu că 
trebuia să mă prezint peste o 
lună, dar eu vreau să încep 
munca chiar de mîine. Am au
zit că au mai venit și alti co
legi. N-aș vrea să fiu ultimul. 
Cred că aceste 30 de zile vor 
însemna ceva pentru produc
ție".

CEI MAI TINERI 
COMUNIȘTIâ

Gheorghe Giluescu, Elisabeta 
Nicolescu și Mihai Popescu — 
dulgher, tehnician și inginer — 
trei nume despre care deseori, 
aici. în șantier, au fost expri
mate cuvinte de aleasă apre
ciere. Nu întimplător numele 
lor se rosteau împreună. în 
muncă. în viată, ei fac dova
da unor calități comune : hăr
nicie, autoexigență, combativi
tate, conștiință muncitorească. 
Dar. mai ales, pentru că trăi
seră împreună cel mai impor
tant eveniment din viată : în 
preziua sosirii noastre, comu- 

. niștii îi primiseră în , rîndurile 
lor.

CUVÎNT DE 
LAUDĂ PENTRU 
ACTIVISTUL 
U. T. C.

Pretutindeni, în locurile stră
bătute pe acest itinerariu gor- 
jean, am fost însoțiți de tova
rășa Sofica Răduțoiu, secretar 
al_ comitetului județean U.T.C. 
Mărturisim, că ne-a impresionat 
puterea ei de muncă, cunoaș
terea problemelor specifice fie- 

> cărei organizații, operativitatea 
și eficienta intervențiilor sale. 
Peste tot, prezenta ei era fa
miliară si . parcă așteptată. Pen
tru că. dincolo de îndrumări si 
indicații, uteciștii simțeau tot
deauna alături umărul secreta
rului județean. Ceea ce pentru 
carnetul de reporter a însem
nat bilanțul unei singure zile, 
pe agenda activistului echiva
lează cu îndemnul la efortul de 
mîine, de fiecare zi. Pe acest 
activist îl simțim și noi îndrep
tățit coautor al acestor rînduri.
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ADDEKE
H. BOERMA
Personalitate marcantă a 

vieții politice olandeze, Ad
deke Hendrick Boerma, s-a 
făcut cunoscut nu numai 
prin înaltele funcții deținute 
in administrația de stat a ță
rii sale, dar și prin bogata 
activitate desfășurată in di
ferite organizații internațio
nale de prestigiu. De mai 
mulți ani Addeke Boerma 
este director general al 
F.A.O. (Organizația Națiuni
lor Unite pentru Alimentație 
și Agricultură), una din cele 
mai mari și mai importante 
instituții specializate ale 
O.N.U.

Viata noastră 

este legată 

de a tuturor
de ADDEKE H. BOERMA

întrebarea-problemă la care vă referiți mi se pare a avea, 
înainte de aspectul său etic, unul de ordin practic-social, com
portamental. Pentru că, la drept vorbind, nu cred că se poate 
răspunde la întrebarea unui ziarist — om care servește practica 
socială diurnă — decît tot prin prezentarea unui punct de vedere 
personal care să aibă în vedere aceeași practică socială, adică 
ceea ce se intimplă cu noi in fiecare zi, în acțiunea și fapta 
noastră.

Teoriile, ideile expuse larg, generos, sintezele bogate în istorie 
și filozofie își au și ele locul lor Insă in volume speciale, în 
reviste pentru un anume public, în aule și amfiteatre acade
mice. Pe noi ne interesează tot ceea ce se petrece in jurul nostru 
sub aspectul practic, al posibilității intervenției omului în favoa
rea soartei sale, indiferent că este vorba de scăderea poluării 
sau de asigurarea omenirii cu hrană pentru deceniile care ne 
urmează.

Consider deci: a cuceri Everestul este o operațiune care-1 
implică pe fiecare om, care te face să te gindești la relațiile 
dintre indivizi ca și dintre națiuni, la necesitatea de a perfec
ționa colaborarea dintre toți în favoarea țelului suprem care este 
binele oamenilor și progresul lor.

Evident, răspunsul pe care vi-1 dau nu poate să nu țină seama 
de activitatea mea specifică in cadrul F.A.O., instituție care — 
aș putea zice — nu, o dată a încercat să profileze unul din 
înaltele înfățișări ale „Everestului omenirii", sub aspectul ne
voii de îndestulare a tuturor oamenilor cu cele necesare traiului 
curent.

Aș putea fi întrebat lesne: a rezolva problema subnutriției 
reprezintă oare un Everest pentru umanitate? Poate că mai de
grabă trimiterea unui om pe Marte ar însemna un pisc de atins 
de către lumea contemporană! — mi s-ar putea spune, după 
cum, de altfel, mi s-a și replicat, cîndva.

Din păcate cam așa se înfățișează mentalitatea față de pro
blema atît de vastă șl avînd implicații atît de ample a foametei 
din lume. Pentru sute de milioane de oameni care trăiesc în 
țările subdezvoltate, subnutriți și aflați la marginea supravie
țuirii —, și care nici n-au ajuns încă să știe de existența fie a 
cosmonauților, fie a planetei Marte — a dobindi cele necesare 
traiului zilnic reprezintă cea mai mare performanță a zilelor lor. 
Nu doresc să vin cu statistici, răspîndite în Întreaga lume și care 
arată drama foametei prin intermediul cifrelor. Cind ai spus că 
într-o zonă geografică, avind o evoluție socială defectuoasă, o 
sută de milioane de oameni mor de foame, depășind dimensiu
nile cifrelor cenușii dai de suferința neagră a familiilor — cu 
tați, mame, copii, oameni de toate vîrstele, avînd chipuri dintre 
care unele parcă le recunoști trecînd pe stradă, prin fața ta.

în această ordine de idei îmi amintesc de Eneida lui Virgiliu 
care, încă el, așează foametea printre marile rele ale omenirii, 
pricină de mult rău între oameni. Poetul descrie cutremurătorul 
tablou al porților Infernului întîlnite de Enea împreună cu Si- 
bilâ, în fața cărora stăteau Grijile neiertătoare, Bătrînețea plină 
de chin, Somnul înfrățit cu moartea, Războiul cel jalnic, Vrajba 
îndrăcită, Foamea ce îndeamnă la rele!.. Pentru că, orice s-ar 
zice, nu poți fi calm, cumpătat, grijuliu, atît timp cît n-ai ce 
minca, și cind acesta nu este un caz de excepție ci reprezintă 
o ipostază multiplicată la scara a sute de milioane. Pentru toți 
acești oameni năpăstuiți, rezolvarea problemelor nutriției și a 
celor aferente — dezvoltarea, planificarea, ocupații, evoluție 
sanitară etc. — reprezintă Everestul lor. Adică: performanța la 
care țin cel mai mult dat fiind problematica lor curentă; dar, 
din păcate, ca și piscul cu pricina, aflat încă la extrem de mari 
distanțe de posibilitățile lor de a-1 escalada lesne.

Pe cînd intenția de â trimite un om in Marte n-ar putea fi 
aleasă, dintre cele două alternative, decît de niște oameni care 
trăiesc îndestulați și au tot ceea ce le trebuie și nu se neliniș
tesc de faptul'că a doua zi se vor întilni cu vitrega problemă a 
foametei. Nu că m-aș pronunța împotriva progreselor cosmo
nauticii ori a cuceririi Cosmosului de către oameni, ci, dintre 
mai multe probleme eu aș alege pe cea prioritară și anume, aș 
pune la loc principal eradicarea subnutriției, flagel devastator 
al Terței.

Ca și în alte mari probleme cu care este confruntată omeni
rea, răspunsul la întrebarea ziarului românesc de tineret nu 
poate fi decit unul, în conținutul său : a cuceri Everestul nu se 
poate face decît în colectiv. Problema este : ce Everest izbutesc 
să-și făurească, intr-o epocă sau alta, oamenii, ce anume soco
tesc ei că este necesar să le solicite eforturile, voința, ambiția 
și capacitățile 1

Cuvintele mele de pînă acum au în_ vedere actuala situație 
alimentară mondială care, potrivit estimărilor noastre, trece prin- 
tr-un moment foarte dificil. In prezent, rezervele mondiale de 
cereale au ajuns la nivelul lor cel mai scăzut din ultimii^ zece 
ani, puțind acoperi cerințele mondiale doar pe o perioadă de 
53 de zile pentru grîu și de numai 35 de zile pentru cereale fu
rajere. Paralel cu scăderea rezervelor de cereale, s-a înregistrat 
o impresionantă creștere a prețurilor, numai în ultimii ani ma- 
rindu-se de aproape patru ori, cu consecințe dintre cele mai se
rioase pentru balanțele de plăți, îndeosebi ale țărilor în curs de 
dezvoltare. O anumită ameliorare a situației a intervenit dato
rită producției anului 1973, socotită bună în mai multe părți 
ale lumii; producția totală mondială crescînd cu circa 4 la suta, 
s-a ajuns la prevenirea a ceea ce noi numim un „adevărat de
zastru alimentar". Mal menționez în același context Că au cres
cut atît prețurile îngrășămintelor, cheltuielile de transport ale 
acestora cit și ale cerealelor In general, cele mai nefayorizate 
fiind și în acest caz, tarile în curs de dezvoltare ale căror re
surse sint limitate. F.A.O. a intervenit pe lingă țările dezvoltate 
pentru a asigura necesitățile de îngrășăminte solicitate de statele 
in curs de dezvoltare.

Nu sint un sceptic. Dacă n-aș crede în posibilitatea oamenilor 
de a învinge in această confruntare, nu m-aș fi aflat în fruntea 
activităților Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație 
și Agricultură. „Everestul" nostru este de a izbuti să mobilizăm, 
conștient și plenar, energiile întregii planete în vederea comba
terii flagelului foametei. Un pas în acest sens îl poate constitui, 
alături de importanta reuniune mondială de la București dedi
cată problemelor demografiei și dezvoltării, Conferința Mon
dială asupra alimentației de la Roma care va analiza situația 
alimentară mondială, va stabili modalitățile și căile cele mai 
eficiente pentru asigurarea unei politici de rezerve care să per
mită depășirea situațiilor de criză. Conferința va face un bilanț 
al situației prezente cît și al perspectivelor pînă în 1980 și chiar 
mai departe. Vor fi analizate modalitățile de creștere a produc
ției și consumului, mai ales în țările in curs de dezvoltare, pro
bleme legate de intensificarea și îmbunătățirea cercetărilor 
agricole și a lărgirii cooperării internaționale în acest domeniu, 
de ameliorarea solului, de prevederi climatice etc.

Nici o clipă nu avem dreptul să uităm spusele lui Seneca : 
„Viața noastră este legată de a tuturor. Nu poate fi fericit ci
neva care se uită numai la el și care aduce toate lucrurile spre 
interesul lui : trebuie să trăiești șl pentru altul, dacă vrei să 
trăiești pentru tine".

Aceasta este concepția mea asupra posibilității colective a 
omenirii de a cuceri Everestul...

Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist și Uniu
nea artiștilor plastici din Re
publica Socialistă România au 
organizat, în colaborare, o am
plă expoziție de artă plastică, 
„Tineretul — factor activ în 
construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate", expozi
ție consacrată celor două im
portante evenimente politice ale 
anului : a XXX-a aniversare a 
eliberării patriei și Congresul 
al XI-lea al Partidului Comu
nist Român. Expoziția, la reali
zarea căreia tinerii au avut o 
contribuție substanțială în toate 
sensurile, demonstrează că este 
un bun punct de plecare, ce se 
cuvine, bineînțeles, adîncit, in 
împlinirea recomandării expri
mate de însuși secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și anume a- 
ceea de a antrena mai activ ti
nerii în inițierea și susținerea 
propriilor manifestări culturale, 
în a crea, ei înșiși, opere mili
tante, străbătute de patos revo
luționar, opere educative care 
să contribuie la formarea omu
lui nou al societății noastre so
cialiste. Tematica concursului, 
pe care participanții au cunos
cut-o din vreme, îmbrățișează 
deopotrivă aspecte ale luptei ti
neretului in anii ilegalității 
(grevele din 1929-1933, perioada 
luptei antifasciste, insurecția 
națională antifascistă armată 
din 1944) șl ale eforturilor sale 
constructive, în îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen 
(participarea în producția indus
trială, agricolă, Ia creația teh- 
nico-științlfică, la munca voiun- 
tar-patriotică etc.). Ea mai cu
prinde, de asemenea, aspecte ale 
activităților cultural-artistice, 
sportive, turistice și ale pregă
tirii tineretului pentru apărarea 
patriei. Constituită in scopul 
descoperirii, încurajării și impu
nerii celor mai tinere talente 
artistice, expoziția își propune 
totodată, relevarea conștiinței 
politice a acestora, a chipului 
în care sint înțelese și abordate 
în artă cele mal semnificative 
trăsături ale vieții noastre so
ciale. în acest sens se cuvine a- 
preciată ideea organizatorilor de 
a iniția un simpozion, chiar în 
ziua vernisajului pe tema „Pro
bleme ale angajării sociale în 
creația tinerilor artiști plastici", 
simpozion ce va fi susținut, în 
exclusivitate, de către tineri 
critici de artă.

Regulamentul de participare a 
permis antrenarea unul mare 
nun\ăr de tineri di.n întreaga 
(ară. profesioniști și amatori, 
absolvenți ori numai studenți ai 
institutelor de artă, prezenți la 
preselecția desfășurată in șase 
centre situate în diverse jude
țe și Ia selecția finală care a 
avut loc în orașul Pitești, ora- 
șul-gazdă al întregii mani
festări. în această selecție fina
lă juriul, care va acorda și 
premii, în numele celor două 
foruri organizatoare, a reținut 
numai circa o treime din pro

ducția artistică prezentată (a- 
dică 182 de lucrări, a 148 de 
autori), in domeniile picturii, 
sculpturii și graficii.

Aflată intr-un stadiu avansat 
de realizare (panotare, editarea 
catalogului, afișului etc.), ex
poziția, găzduită la Muzeul de 
artă și Palatul culturii din ora
șul Pitești, își va putea descni- 
de larg porțile, în ziua de 1 au
gust. Asupra acestui important 
eveniment am solicitat cîteva 
opinii pictorului Ion Pacea, se
cretar al U.A.P. și președinte al 
juriului.

— Care este structura acestei 
expoziții ? Cum priviți realiza
rea ei in funcție de dezideratele 
propuse ,de nivelul artistic pre
conizat ? Cum apreciați impor
tanta ei ?

— Această expoziție nu este 
propriu-zis o bienală. Nici nu 
s-a dorit aceasta. Este o amplă 
expoziție tematică, cu caracter 
republican. In același timp o 
primă încercare de acest gen.

mente ale anului : a XXX-a a- 
niversare a Eliberării patriei si 
Congresul al XI-lea al parti
dului.

Au răspuns invitației noastre 
tineri artiști, afirmați deja, cu 
o personalitate conturată. dar 
si tineri încă neafirmați. absol
venți. studenți. amatori, mem
bri si nemembri ai U.A.P.. pen
tru care expoziția constituie sub 
toate aspectele un debut. Am 
depășit prin aceasta o serie de 
bariere din practica expozitio- 
nală curentă, cam birocratice, 
s-o recunoaștem, dezvăluind pu
blicului, și nouă deopotrivă, cu 
un ceas mai devreme, creația 
unor artiști care vor configura 
miine. firește, alături de alții, 
peisajul nostru artistic.

Am prezentat în timp util- 
condițiile de participare, inclu
siv cele legate de vîrstă (35 de 
ani), care au fost respectate cu 
rigurozitate. Ne-au răspuns cei 
interesați și cei cărora alte an
gajamente pe plan artistic, cred,

Expoziția de artă plastică NICOLAE MANIU - „Constructorii viitorului"

„TINERETUL - FACTOR ACTIV 
IN CONSTRUIREA SOCIETĂȚII SOCIALISTE

MULTILATERAL DEZVOLTATE"
încercare care a impus reale e- 
forturi, atît artiștilor, cit si or
ganizatorilor, și care, în esen
ță, nouă ne apare un incontes
tabil succes. Dificultățile tema
ticii. mai ușor de depășit de 
către artiști cu experiență, cu 
o matură gîndire si dlscernă- 
mînt. mai stăpini. oricum, pe 
mijloacele de expresie, au fost 
învinse. în majoritatea cazuri
lor. și de către tinerii partici
pant! la expoziție. Pasiunea cu 
care s-au angajat, cunoașterea 
directă a vieții si aspirațiilor 
tineretului. îndrăzneala lor teh
nică. uneori, ineditul soluțiilor, 
ne-au oferit lucrări notabile, de 
certă valoare artistică. Modul în 
care au lucrat — din vreme si 
în mod special pentru această 
expoziție — cu seriozitate și 
simt de răspundere constituie 
totodată unul dintre cele mai 
vibrante si autentice geșturi 
menite a celebra marile eveni-

le-au oferit timpul necesar rea
lizării unor lucrări destinate 
special acestei expoziții.

— De ce ați ales orașul Pi
tești ?

— De ce nu orașul Pitești ? 
De ce nu alte orașe din provin
cie ? De ce numai, și numai, 
orașul București ? Acolo unde 
există condiții optime se pot, și 
trebuie, cred, organizate mai 
multe manifestări cultural-artis
tice cu caracter republican care 
să pună în evidență calitățile 
tineretului. Nedreptățim adesea 
publicul din provincie, printr-o 
excesivă tendință de centrali
zare a manifestărilor culturale. 
La Pitești existau aceste optime 
condiții. în plus, și un numeros 
public tînăr, muncitoresc, pro
venit de la numeroasele platfor
me industriale ale orașului și 
județului.

— Ațî colaborat strîns, în or
ganizarea acestei expoziții, cu

Uniunea Tineretului Comunist. 
Cum a decurs această colabo
rare ?

— Este, cred, un exemplu de 
excelentă colaborare. Rezulta
tele îmi îndreptățesc această re
marcă. U.A.P. a înțeles de la 
bun început importanța acestei 
manifestări, caracterul ei, ca să 
spun așa, programatic, rezonan
ță ei educativă în rindurile ti
neretului și s-a angajat pe mai 
multe planuri în realizarea ei. 
O asemenea concentrare de 
fapte artistice nu se putea rea
liza. e limpede, fără concursul 
nostru, al filialelor și cenacluri
lor noastre. Am participat la 
trierea și selectarea lucrărilor, 
infăptuite în mai multe etape. 
Am instituit, alături de nume
roasele premii ale U.T.C.-ului, 
încă trei premii, pentru fiecare 
dintre domeniile ilustrate in ex
poziție, pictură, sculptură gra
fică ș.a.m.d. Aș dori însă să

accentuez că inițiativa aparține 
C.C. al U.T.C., care a formulat 
cu claritate criteriile, ideile pe 
care dorește să le pună în va
loare. Această inițiativă, noi 
ne-am propus s-o susținem fără 
rezerve prin toate căile și mij
loacele care in chip specific, ne 
stăteau la îndemină. Această co
laborare concretă, mă simt obli
gat să adaug, este, de fapt, con
tinuarea uneia mai vechi, ale 
cărei rezultate s-au dovedit a 
fi. în general, pozitive. Este 
însă necesar să se dezvolte a- 
ceastă colaborare pe mult mai 
multe planuri și cu o mult mai 
riguroasă consecvență. In pri
mul rînd prin a crea mai nu
meroase posibilități de afirmare 
a celor mai valoroase inițiati
ve ale tinerilor creatori. In a 
stimula crearea acelor lucrări 
de reală valoare artistică care 
prin conținutul lor răspund 
problemelor implicate în com
plexa necesitate de educare a 
tineretului în spirit comunist, 
opere care să reflecte preocu
pările tinerilor și în care ei să 
se regăsească în întregime, ope
re, deci, care să contribuie deo
potrivă la formarea lor politică 
și spirituală. Spun toate aces
tea, pentru că de pe o aseme
nea platformă trebuie să ne 

" călăuzim activitatea practică, ca 
și cea artistică noi. cei consti- 
tuiți în uniuni de creație, che
mați să depunem în continuare 
sporite și eficiente eforturi în 
atingerea acestor țeluri.

C. R. CONSTANTINESCU

Un mare inventator:

LAZĂR EDELEANU

dicționar 
ilustrat

EVCH.AKl
<te I, M, 3TLFAN

Lazăr Edeleanu (1861—1941) a 
fost un prototip al ingeniozită
ții românești ridicate pe treap
ta cea mai înaltă. A avut la ac
tiv 40 de brevete obținute in 
țară și 17 brevete obținute în 
străinătate. S-a publicat chiar și 
o lucrare specială despre inven
țiile sale. La 8 aprilie 1941, cînd 
a murit, marele geolog Ludovic 
Mrazec a spus următoarele cu 
privire la principala sa inven
ție, procedeul de rafinare a pe
trolului, bazat pe solubilitatea 
selectivă a diverselor clase de 
hidrocarburi în bioxid de sulf 
lichid, procedeu care-i poartă 
numele : „Descoperirea acestui 
român, ficută in România, in 
Institutul geologic al țării, este 
pagina cea mai însemnată, poa
te, în calea progresului știin
țific al industriei și chimiei pe
trolului."

Edelăânu și-a făcut liceul în 
București, la „Sf. Sava", între- 
ținindu-se din meditații. Cu bani 
strinși anevoie din meditații, la 
care s-au adăugat ajutoarele ce 
le-a putut obține, a Izbutit să 
plece la studii îh Germania. 
Și-a susținut doctoratul la Ber
lin. cu o teză din domeniul chi
miei organice, iar apoi a lucrat 
o vreme la specializare în An
glia.

Cind s-a întors în țară, s-a 
bucurat de sprijinul doctorului 
C.I. Istrati. care a înțeles că 
avea în fata sa Un tinăr cu 
mari posibilități. A obținut de 
aceea numirea sa, ca asistent și 
apoi ca șef de lucrări, la labo
ratorul de chimie organică pe 
care ilustrul chimist îl organi
zase la Universitatea din Bucu
rești. Lucrările pe care Edelea
nu le publică acum despre deri
vații acidului cinamic și acțiu-
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nea clorurii de sulf asupra ani- 
linei confirmă aprecierea lui 
Istrati. Ulterior, atras de prac
tică, tînărul trece în Laborato
rul de chimie al Serviciului Mi
nelor, iar la înființarea Institu
tului geologic al României este 
numit conducătorul secției de 
chimie ; aici și-a făcut cercetă
rile de faimă mondială. Tot
odată. lucrind la rafinăria „Ve- 
ga“. înființează o secție de fa
bricare a uleiurilor de uns prin

distilare în vid, devenind astfel 
un pionier al tehnologiei vi
dului. Studiul petrolului româ
nesc îl preocupă tot mai mult 
și el elaborează importante lu
crări în această direcție, cum 
este monografia prezentată în 
fața Congresului mondial al pe
trolului de la București (1907). 
Totodată,'experimentează diso
cierea termică a reziduurilor 
prin temperaturi ridicate —

peste 500° —, prin cracare ter
mică.

Am ajuns cu aceasta la in
venția cea mai însemnată a lui 
Edeleanu și una dintre cele mai 
reprezentative din istoria teh
nicii noastre. După multe tato
nări, după experimentări înde
lungate, savantul a creat un 
procedeu de mare originalitate, 
care folosește rolul de dizolvant 
selectiv al bioxidului de sulf 
lichid la temperaturi joase (sub 
0°C asupra complexului de hi
drocarburi pe care îl alcătuiește 
petrolul. Este un procedeu de 
rafinare economic, care separă 
din petrol grupurile de hidro
carburi componente, fără a Ie 
modifica chimic. Sînt separate 
două categorii de produse de 
distilare : unul mai ușor, alcă
tuit din hidrocarburi parafinice 
și naftenice. altul mai greu, al
cătuit din hidrocarburi aroma
tice, olefinice, substanțe asfal- 
toase și rășinoase. Procedeul 
este extrem de eficient, între 
altele, pentru obținerea benzinei 
de calitate superioară (inițial 
era util și pentru obținerea 
unui petrol lampant foarte pur). 
Cîmpul de aplicare a procedeu
lui, continuu perfecționat de 
inventator, s-a lărgit an de an, 
cuprinzînd și deparafinarea pro
duselor petrolifere, extragerea 
substanțelor antidetonante din 
gudroane, obținerea unui ben
zen excelent din benzine aro
matice. Mai tirziu, alți solvenți 
selectivi, de felul celui'introdus 
de inventatorul Edeleanu, au 
contribuit la crearea industriei 
uleiurilor lubrifiante. Prin anul 
1930, în toată lumea se prelu
crau zilnic peste 30 mii tone 
produse petrolifere prin proce
deul Edeleanu, în cadrul a 40 
de instalații răspîndite în nume
roase țări.

Deși combustibilii și perfec
ționarea lor l-au preocupat o 
viață ^întreagă. Edeleanu a înțe
les că țițeiul nu este destinat 
numai acestui scop, puțind fi și 
o excelentă materie primă. Prin 
lucrările sale în această direc
ție. el a devenit un pionier de 
frunte ai petrochimiei.

FESTIVALUL 
DE MUZICĂ 
UȘOARĂ DE 
LA MAMAIA

Miercuri concursul și-a Intrat 
în drepturi, direct „în haine de 
lucru", fără obișnuitul cuvint 
de deschidere. Am avut chiar 
senzația că cei doi prezentatori 
se grăbeau să anunțe fiecare 
nou cîntec. In fața unei săli 
arhipline, pe fundalul unui de
cor cam inexpresiv (poate tele
genic, nu știu — Alexandru Bo- 
căneț și Ovidiu Dumitru, rea
lizatorii transmisiunilor TV, ne 
pot spune asta) au fost prezen
tate 15 cintece in prima inter
pretare. îmi voi permite să le 
semnalez pe cele mai interesan
te. Am notat debutul bun al 
sincronizării (care a pus în va
loare sensibila melodie a lui 
Ion Cristinoiu, Să crești mare, 
cintată de Stela Enache), debut 
neconfirmat in continuare, de
oarece soliștii următori au fă
cut vizibile eforturi de a se face 
auziți. Lipsa unui difuzor de 
control (oare este o performanță 
tehnică atît de greu de atins?) 
a contat și ea extrem de mult. 
Cu toate aceste impedimente, 
melodiile frumoase, inspirate au 
ieșit în evidență. Aș mai numi, 
pe lingă melodia lui Cristinoiu, 
compoziția lui Temistocle Popa, 
La malul mării — un gen de 
romanță delicată, de atmosferă, 
care a convenit temperamentu
lui Marinei Voica. Bine orches
trată, cu interesante ruperi de 
ritm, piesa lui Vasile Vcse- 
lovschi, Cînd vom iubi mai 
mult, remarcabil pusă in valoa
re de Mihaela Mihai. Maiestuoa
să, in stilul* cunoscut al autoru
lui, compoziția lui George Gri* 
goriu, Ziua care nu se uită, i-a 
solicitat mult vocea lui Cornel 
Constantiniu, dezavantajat și de 
sincronizare, Marius Țeicu, ca 
totdeauna, .a fost prezent cu o 
piesă sortită succesului — Acum 
te-am regăsit (interpret Aure
lian Andreescu) se deosebește 
sensibil de creațiile sale ante
rioare. Două șlagăre sigure de 
viitor sînt De necrezut (autor 
și interpret Mihai Dumbravă) 
— un cîntec simpatic, deconec
tant. și Adolescenții de Marcel 
Dragomir.

Compozitorii Temistocle Popa 
(30 de primăveri, O țară de oa 
meni), Vasile' Veselovschi (Te 
iubesc), Petre Mihăescu (M-am 
născut in România), Aurel Giro- 
veanu (Dor și gînd) au fost 
prezenți cu piese închinate pa
triei, in acest an al marilor ani
versări. Am mai ascultat o me
lodie veselă a lui Aurel Mano- 
Iache (Ia o rază), precum și 
două creații ale debutanților 
Andrei Proșteanu (Clipele — 
foarte bine cintată de Corina 
Chiriac) și Dan Ștefănică (Iu
besc primăvara). Pe lingă bu
nele prezențe ale interpreților 
citați și ale orchestrei lui Sile 
Dinicu, am remarcat și inter
vențiile sigure ale grupului vo
cal Studio 8.

în partea a doua am aplaudat 
două recitaluri impecabile, ofe
rite de Mihai Constantlnescu și 
Marina Voica, pe care am dori 
să le vedem cit mai curind pe 
micul ecran.

OCTAVIAN URSULESCU

„CIBINIUM" 1974
între 28 iulie și 4 august, se va 

desfășura, în județul Sibiu, e- 
diția 1974 a suitei de manifes
tări cultural-artistice grupa
te sub genericul „Cibinium". 
După ce a celebrat, prin 
activitățile sale specifice, li
teratura, muzica, teatrul, ar
tele plastice, tradiționala ma
nifestare a forțelor artistice si- 
biene își propune, anul aces
ta, relevarea succeselor și 
proiectelor oamenilor muncii 
de pe cuprinsul județului — 
români, germani, maghiari — 
în domeniul culturii și civili
zației socialiste, fiind dedicată 
celor două mari evenimente ale 
anului : a XXX-a aniversare 
a eliberării patriei și Congre
sul al XI-lea al P.C.R. Te
matica aleasă — „Trepte de 
cultură și civilizație socialis
tă" — va fi amplu ilustrată 
prin expoziții privind reali
zările principalelor întreprin
deri industriale din județ, 
continua dezvoltare șl înfru
musețare a localităților urba
ne și rurale, creația artistică 
locală, prin spectacole de 
teatru, poezie și muzică. în
chinate patriei și partidului, ca 
și prin numeroase simpozioane și 
dezbateri.

Slmbătă, 27 iulie 1974

PROGRAMUL I

9,00 O viață pentru o Idee : Dra
gomir Hurmuzescu. 9,25 Film se
rial: ,,17 clipe ale unei primăveri". 
Ultimul episod. 10,35 ..Drag mi-e 
jocul să-1 pornesc"... 10,50 Teleci- 
nemateca. 17.45 Telex. 17,50 Calei
doscop cultural-artistic — emisiu
ne de informații și actualitate li
terară. teatrală, cinematografică șl 
plastică. 18.10 Din țările socialiste.
18.20 Festivalul național de muzică 
ușoară — Mamaia 1974 (ziuă a 
treia de concurs — Înregistrare).
19.20 1001 dd seri. 19,30 Telejur
nal. La cotele Anului XXX. 20.00 
Teleenciclopedia. 20.45 Film serial: 
■„Un August tn flăcări" — produc
ție a studioului de film al Televl- 
ziuhii -române. 21.35 Festivalul na
țional de muzică ușoară — Ma
maia 1974. înregistrarea zilei a 
IV-a a concursului. 22.45 Telejur
nal. Sport.

Duminică, 28 iulie

PROGRAMUL I

8.30 Deschiderea emisiunii. 8.40 
Cravatele roșii. 9,35 Film serial 
pentru copii. Daktari. 10,00 Viața 
satului. 11.15 Ce știm șl ce nu știm, 
despre... 11,45 Bucuriile muzicii. 
12,30 De strajă patriei. 13,00 Album 
duminical de vacanță. 15.25 Ma
gazin sportiv. 18.30 Documentar 
TV. Om, oameni, omenire. 19.00 
Lumea copiilor. 19,30 Telejurnal. 
20,00 Festivalul național de muzică 
ușoară — Mamaia ’74 (Intervizlu- 
ne). Gala laureaților. 22.00 Tele
jurnal. 22,10 Duminica sportivă.

Programul ii

10,00—11,45 Matineu simfonic, 
20,00 Film artistic. Panică în văz
duh. Premieră pe țară. 21.15 Re
porter ’74. 21.40 Film serial. Un 
August în flăcări (reluare).

Luni, 29 iulie

PROGRAMUL I

16.30 Emisiune In limba maghia
ră. 19.00 Avanpremiera săptămînii.

a Capitalei. 21,10 Vis de dragoste. 
Seară de balet. 21,40 Documentar 
TV. Om, oameni, omenire. 22,05 
Selecțiuni din opereta Crai Nou de 
Ciprian Porumbescu.

Marți, 30 iulie

PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală. 10.00 Telerama. 
'Televiziunea despre sporturi necu
noscute. 10.25 Publicitate. 10.30 
Cintece și jocuri populare. 10.50

Miercuri, 31 iulie

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală. 10,00 Film artis
tic. Semnale. 10,30 Vetre folclorice 
(reluare) Comuna Runcu. 10.45 
Legile țării _ legile noastre. 10,55 
Pagini din albumul duminical. 
16,00—17.00 Matineu de vacanță. 
Film serial. Verișorii Constanței. 
Premieră pe țară. 17,30 Telex. 
17,35 Steaua polară. Emisiune de 
orientare școlară și profesională.

nești. Omagiu celei de a XXX-a 
aniversări a eliberării; 21.15 Te
lex. 21,20 Universitatea TV. 21,55 
Selecțiuni din emisiunile de diver
tisment.

Joi, 1 august

PROGRAMUL I

16.00 Teleșcoală. 17.30 Telex. 17,35 
Avanpremieră. 17.40 Teleglob. Ber
na, capitala Elveției. 17.55 Agroen- 
ciclopedia. 18,25 Atenție la... ne-

PROGRAMUL SĂPTĂMÎNII
(27 IULIE —3 AUGUST)

19.05 Vetre folclorice. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. In întîmpi- 
narea gloriosului jubileu. 20,00 An
cheta TV. Spiritul de echipă. 20.30 
Fantezie muzicală. Formația Cor
nel Popescu. 20.45 Roman foileton. 
Jurnalul doctorului Finlay. 21.35 
Revista llterar-artlstică TV. 22,15 
24 de ore.

PROGRAMUL H

17,30 Telex. 17,35 Luna culturii 
muzicale românești. Omagiul celei 
de a XXX-a aniversări a eliberării. 
17,45 Film artistic. Ciclul File de 
istorie din lupta P.C.R. ..Asediul." 
19.20 1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 
20.00 Film serial pentru copii. Dak- 
tarl. 20,25 Luna culturii muzicale 
românești. 20,50 Viața economică

Film artistic. Cetatea din măre, 
16,00—17,00 Matineu de vacanță. 
Film serial „Iată satul meu". 17,30 
Telex. 17.35 Viratele peliculei. 18.15 
Legile țării — legile noastre. 18.25 
Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură. 19,10 Tragerea de 
amortizare ADĂS. 19,20 1001 de
seri. 19,30 Telejurnal. Sub semnul 
Anului jubiliar. 20.00 Revista eco- 
conomică TV. 20.30 Seară de tea
tru. Cînd trăiești mal adevărat de 
Pâul Everac. 22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Film serial. Căsătorii de 
conveniență. 20.50 Telex. 20,55 Ro
man foileton. Jurnalul doctorului 
Finiay. 21.45 Muzică ușoară. 22,00 
Anchetă TV. Spiritul de echipă.

Betoniștii. 17,55 Scena. 18,15 Cum 
vorbim. 18,30 Film serial pentru 
copii. Năzdrăvanul Dennis (relua
re). 18.55 Tragerea Pronoexpres. 
19.05 Drumuri în istorie. Valurile 
Dunării. 19.20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. La cotele Anului XXX. 
20,00 Teleobiectiv. 20.15 Luna cul
turii muzicale românești. Omagiu 
celei de a XXX-a aniversări a eli
berării patriei. 20,30 Telecinemate- 
ca. Strada Mare. 22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Pagini de umor. 20.25 Din 
lirica universală: Mesajele priete
niei. Poeții lumii ctntă România. 
20.45 Luna culturii muzicale româ-

atenție. 19,00 Familia la... Iași. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. Cro
nica marii întreceri a Anului ju
biliar. 20,00 Seară pentru tineret.
20.45 De joi pînă joi. 20.50 Ritmuri 
tinerești cu formații și soliști ama
tori. 21.00 Tineri sub drapel. 21,40 
O nouă emisiune muzical-distrac- 
tivă cu Julie Andrews. 22,15 24 de 
ore.

PROGRAMUL II

20,00 Luna culturii muzicale 
românești. Omagiu celei de a 
XXX-a aniversări a eliberării.
21.45 Cărți și idei. Literatura celor 
trei decenii. 22,10 Cintece ale zile
lor noastre. Spectacol de balet.

Vineri, 2 august

PROGRAMUL I

16.00 Teleșcoală. 17.30 Emisiune 
in limba germană. 19,10 Tragerea 
Loto. 19,20 1001 de seri. 19.30 Te
lejurnal. în întîmpinarea glorio
sului jubileu. 20,00 România. Anul 
XXX. 20.35 Tinerețe, ce frumoși 
sînt anii tăi ! 20,45 Film artistic. 
Neîmblînzltul. Premieră pe țară. 
22.15 24 de ore.

PROGRAMUL II

17,35 Melodii populare. 17,45 Film 
artistic. Veșnicul întîrziat. 19 20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. 20.00 Pre
ferințele dv. muzicale... sînt șl 
preferințele noastre. 20.30 O viață 
pentru o Idee. C.I. Parhon (I). 
21.00 Tineri interpreți. 21.30 Bucu- 
restiul. azi. 21,45 Biblioteca pentru 
toți.

Slmbătă, 3 august

PROGRAMUL I

9,00 De la Alfa la Omega. 9,30 
Album coral. 9.40 Bucureștiul ne
cunoscut. 10.00 Vis de dragoste — 
emisiune coregrafică. 10.30 Telect- 
nemateca (reluare). 15.45 Telex. 
15,50 Matineu de vacanță. Film : 
tntîlnirea. 17.55 Caleidoscop cul
tural-artistic. 18.15 De Ia Severin 
la Porțile de Fier. 18.35 Din țările 
socialiste. 18,45 Cronica faptului 
divers. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20.00 Teleenciclopedia. 
20,45 Un August în flăcări (episo
dul 7) Vînătoarea. 21.40 Telejurnal. 
22,00 întîlnirea de la ora 10. Ma
gazin' muzlcal-dlstractiv.
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Primirea de către tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU ’

a președintelui Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone

Toastul tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

LUCRĂRILE SESIUNII 
MARII ADUNĂRI 

NAȚIONALE

Aș dori să exprim satisfacția 
mea. a conducerii noastre de 
partid și de stat pentru rela
țiile bune dintre România și Po
lonia, dintre partidele noastre, 
să apreciez că vizita pe care o 
face tovarășul prim-ministru în 
România se înscrie în tendința 
de dezvoltare a colaborării din
tre țările noastre, a dezvoltării 
colaborării generale dintre țări
le socialiste, reprezintă o con
tribuție la creșterea forței so
cialismului și a rolului său in 
soluționarea marilor probleme 
ale vieții internaționale.

Sper că cei doi prim-miniștri

Aș dori să vă mulțumesc în 
modul cel mai cordial, în numele 
* tregii delegații, pentru acest 
•..■ăst prietenesc.

Ea Varșovia, la intîlnirea dum
neavoastră cu tovarășul Gierek, 
s-a stabilit sarcina de a se dez
volta intr-un ritm mai rapid și 
substanțial raporturile noastre. 
Vizita mea are drept scop de a 
face iotul pentru a crea toate 
condițiile necesare de a realiza 
această sarcină justă, care este 
în interesul ambelor noastre 
popoare, partide și țări.

Aș vrea să vă mulțumesc in 
modul cel mai cordial, tovarășe 
Ceaușescu, pentru că ați primit 
delegația noastră.

Am cunoscut țara dumnea
voastră și ne bucurăm că Româ
nia se prezintă la cea de-a 
XXX-a aniversare a sa cu re
zultate mari, istorice. Dezvolta

Încheierea vizitei președintelui
Consiliului de Miniștri al R.P. Polone

Vineri după-amiază s-au în
cheiat convorbirile oficiale din
tre primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia, Manea Mănescu, și pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Polone, 
Piotr Jaroszewicz.

Desfășurate intr-o atmosferă 
tovărășească de deplină înțele
gere, convorbirile s-au axat pe 
problemele adîncirii și amplifi
cării relațiilor bilaterale în do
meniile economic, tehnico-știin- 
țific și cultural. Concluziile con
vorbirilor își găsesc expresia în 
Comunicatul comun semnat de 
cei doi premieri.

★
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Populare Po
lone, Piotr Jaroszewicz, a oferit, 
vineri - seara, o recepție în onoa
rea primului ministru al Guver- 

T'ului Republicii Socialiste Româ- 
.-la, Manea Mănescu.

Au luat parte Janos Fazekas, 
Ion Pățan, viceprim-miniștri, 
membri ai guvernului, alte per
soane oficiale.

Au participat Tadeusz Pyka, 
prim-vicepreședinte al Comite
tului de Stat al Planificării, 
Jerzy Olszewski, ministrul in
dustriei chimice, Stanislaw Trep- 
czynski, adjunct al ministrului 
afacerilor ejtterne, Franciszek 
Adamkiewicz, adjunct al minis
trului industriei grele. Edward 
Meisner, adjunct al ministrului 
industriei construcțiilor de ma
șini, Wlodzimierz Janiurek. sub
secretar de stat pentru proble
me de informații și presă.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie.

★
■Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Populare 
Polone, Piotr Jaroszewicz, îrft- 
preună cu persoanele oficiale 
care îl însoțesc, a făcut, vineri 
dimineața, o vizită în Capitală.

Au fost vizitate cartierele 
Drumul Taberei și Berceni, pre

SPOUT^POHT
CAMPIONATELE MONDIALE DE SCRIMĂ

Floretistele noastre au cucerit medalia de bronz
Selecționata feminină de flo

retă a României a cucerit me
dalia de bronz la Campionatele 
mondiale de scrimă de la Gre
noble. în meciul pentru locurile 
3—4, echipa română (Ana Ene- 
Pascu, Ileana Gyulai. Magdalena 
Bartoș, Suzana Ardeleanu) a în
vins cu scorul de 9—2 reprezen
tativa Italiei (Mangiarotti, Lo- 
renzoni, Cipriani, Collino). Flo
retistele române, din rîndul că
rora s-au evidențiat în mod deo

CICLISM. Etapa a lll-a în „Cupa Voința"
Vineri dimineață, în cadrul 

competiției cicliste internaționa
le „Cupa Voința", s-a disputat 
etapa a III-a contracronometru 
individual pe distanța de 14,600 
km. Cel mai bun timp l-a rea
lizat recentul cîștigător al „Tu
rului României", Mircea Ramaș- 
canu (Dinamo), înregistrat cu 
timpul de 20’49" (medie orară 
42,081 km). Pe locul doi s-a cla
sat Teodot Vasile (Dinamo) — 
la 45", iar pe locul trei — Eu
gen Dulgheru (Voința) — la 54". 
După cîteva ore de repaus, con- 
curenții au luat startul în etapa 
a IV-a — Pitești-Slatina și re
tur (135 km), ciștigată de rutie
rul dinamovist Viorel Murinea-

au reușit să ajungă Ia înțele
geri bune, că vor pune bazele 
unei colaborări pentru perioada 
următoare in multe domenii de 
activitate, pornind de la faptul 
că progresul rapid al economii
lor noastre oferă bune condiții 
pentru aceasta și ne va da posi
bilitatea să participăm și mai 
activ atît la îndeplinirea Pro
gramului Complex al C.A.E.R., 
cit și la dezvoltarea colaborării 
cu alte state, la participarea in
tensă la întreaga activitate de 
dezvoltare a cursului spre des
tindere în Europa și în întrea
ga lume. > 

Toastul tovarășului
PIOTR JAROSZEWICZ

rea dinamică a țării dumnea
voastră, ca și dezvoltarea dina
mică a Poloniei creează premise 
favorabile înaintării noastre. Ne 
pronunțăm pentru dezvoltarea 
pe multiple planuri a relațiilor 
noastre pe linie de p'artid, de 
stat, parlamentară, a organiza
țiilor obștești.

Vreau, de pe acum, să vă feli
cit în modul cel mai cordial cu 
prilejul celei de-a XXX-a ani
versări, pentru puternica dez
voltare a țării dumneavoastră.

Noi. pînă în anul 1990, ne-am 
propus să dublăm puterea Po
loniei — din punct de vedere al 
volumului producției, al forței ei 
actuale, din punct de vedere po
litic și economic. Noi vă dorim 
din toată inima să triplați pute
rea României. Fiecare succes al 
dumneavoastră ne bucură pen

cum și mari șantiere bucureș- 
tene, tot atîtea ocazii pentru 
oaspeți de a cunoaște viața Ca
pitalei, de a constata direct pre
ocuparea edililor, grija perma
nentă a statului nostru pentru 
ridicarea continuă a nivelului de 
trai al populației și asigurarea 
unor condiții de trai și odihnă 
tot mai bune.

Tovarășul Piotr Jaroszewicz a 
vizitat, apoi, întreprinderea de 
mașini grele, unde a fost întim- 
pinat de tovarășul loan Avram, 
ministrul industriei construcții
lor de mașini grele.

Directorul întreprinderii a in
format pe premierul polonez 
despre principalele coordonate 
ale activității colectivului, rele- 
vind că produsele realizate aici 
sînt cunoscute in 10 țări, prin
tre care și în R.P. Polonă.

★
în principalele secții, oaspeți

lor le-a fost înfățișat procesul 
de fabricație. Tovarășul Piotr 
Jaroszewicz a examinat cu inte
res, în. repetate rinduri, moder
nele agregate, tablouri de co
mandă și standuri de probă, 
multe dintre ele realizate chiar 
de colectivul unității, s-a inte
resat de organizarea și desfășu
rarea procesului tehnologic, de 
costul și eficiența fabricației, 
calificarea și remunerarea mun
citorilor.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Polone a adresat cu acest prilej 
felicitări pentru succesele obți

Tovarășul MANEA MĂNESCU, prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, a primit din partea tovarășului 
PIOTR JAROSZEWICZ, președintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Polone, următoarea telegramă :

Părăsind teritoriul Republicii Socialiste România, doresc să 
vă mulțumesc în mod cordial pentru ospitalitatea pe care am 
întîlnit-o în țara dumneavoastră.

Sînt convins că convorbirile pe care le-am avut vor contribui 
la dezvoltarea continuă a relațiilor prietenești de colaborare 
dintre Republica Populară Polonă și Republica Socialistă Româ
nia, în interesul popoarelor noastre și al tuturor popoarelor co
munității socialiste.

Folosesc prilejul pentru a vă transmite, dumneavoastră și po
porului frate român, urări de succes și prosperitate.

sebit Ana Ene și Ileana Gyulai, 
cu 3 victorii fiecare, au avut o 
evoluție bună în această probă, 
confirmind rezultatul înregistrat 
anul trecut la Gotteborg.

Pentru locurile 1—2 s-au ca
lificat reprezentativele U.R.S.S. 
și Ungariei.

în competiția de spadă pe e- 
chipe, echipa României a învins 
cu 13—3 formațiile Braziliei și 
Australiei și a pierdut cu 7—8 
meciul cu echipa R.F. Germană.

nu, care a evadat de unul sin
gur cu 10 km înainte de sosire, 
învingătorul etapei a fost cro
nometrat cu timpul de 3 h 57’ 
51". Grosul plutonului condus de 
Nicolae Gavrilă, Teodor Vasile 
și polonezul Czeslaw Klunejko 
a sosit la interval de cîteva se
cunde.

în clasamentul general indi
vidual se menține lider Teodor 
Vasile, urmat de Ramașcanu la 
5", Gavrilă la 25“, polonezul 
Parsek la 45", Dulgheru la 51", 
Suditu la 56".

Astăzi se desfășoară etapa a 
V-a, Pitești — Cîmpulung Mus
cel —; Rucăr și retur (148 km).

Cu aceste gîndurl, aș dori să 
ridic paharul pentru o strînsă 
colaborare între partidele și 
popoarele noastre, în sănătatea 
tovarășului Gierek, prim-secre- 
tar al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, în sănătatea tova
rășului prim-ministru Jarosze
wicz ; urez poporului prieten 
polonez succese tot mai mari 
in realizarea programului de 
dezvoltare intensă economico- 
socială pe calea socialistă, pen
tru dezvoltarea prieteniei; în să
nătatea dv„ a tuturor! (Aplauze).

tru că el este o forță a comuni
tății noastre socialiste, fiecare 
pas pe care îl întreprindeți ne în
deamnă și pe noi să facem un pas 
asemănător. Această întrecere 
socialistă este minunată, nobilă 
și necesară.

Vreau să vă asigur, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că partea po
lonă va face tot ce-î posibil — 
și avem posibilități mari — ca 
să putem elabora un program 
amplu de apropiere, de încre
dere, al unor relații tot mai 
bune pe linie de partid, pe linie 
de stat.

Ridic paharul în sănătatea 
dumneavoastră, tovarășe secre
tar general, tovarășe președinte, 
în sănătatea celorlalți tovarăși 
din conducerea României, în să
nătatea tuturor prietenilor ro
mâni î (Aplauze).

nute de muncitorii întreprin
derii pe care a caracterizat-o 
ca fiind una dintre cele mai 
moderne din Europa, ceea ce 
oferă premisele unei rodnice 
cooperări cu întreprinderi polo
neze. înainte de plecare, tova
rășul Piotr Jaroszewicz a scris 
în cartea de onoare cuvinte de 
caldă apreciere la adresa acti
vității harnicului colectiv al 
I.M.G.B.

★
Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Populare 
Polone, Piotr Jaroszewicz, care, 
la invitația primului ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România. Manea Mănescu, a fă
cut o vizită oficială de priete
nie in țara noastră, a părăsit, 
vineri seara, Capitala, îndrep- 
tîndu-se spre Varșovia.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, premierul polonez și per
soanele oficiale care l-au însoțit 
au fost salutați de Manea Mă
nescu, de Jănos Fazekas. și Ion 
Pățan, viceprim-miniștri, Nico
lae Agachi, loan Avram, Mihail 
Florescu, Virgil Actarian, Octa
vian Groza, Emilian Dobrescu, 
miniștri, Ion Șt. Ion, secretar 
general al guvernului, Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, de alte per
soane oficiale.

Au fost de față Aurel Duca, 
ambasadorul României la Var
șovia, și Wladislaw Wojtasik, 
ambasadorul Poloniei la Bucu
rești.

Program 
competițional

BASCHET. In Sala sporturi
lor din Constanța Începe mîine, 
tradiționala competiție de bas
chet „Cupa Mării Negre". La a- 
ceastă ediție — a XH-a — iau 
par_te_ echipele feminine ale Bul
gariei, Poloniei, R.D. Germane 
și României. Programul compe
tiției este următorul: mîine, de 
la ora 18,30: Polonia — R.D. 
Germană, România — Bulgaria. 
Luni, de la ora 18,30: Bulgaria — 
R.D. Germană, România — Po
lonia, iar marți, de la ora 18: 
Polonia — Bulgaria, România — 
R.D. Germană.

PENTATLON MODERN. în 
Capitală se desfășoară compe
tiția internațională de pentatlon 
modern (juniori), „Concursul 
Prietenia", cu participarea unor 
sportivi din Bulgaria, Ceho
slovacia, Polonia, Ungaria, 
U.R.S.S. și România. Azi are loc 
în sala Floreasca proba de scri
mă, duminică, probele de tir (po
ligonul Tunari) — dimineață, iar 
după-amiază la bazinul tinere
tului, înotul. Luni, la Călugă- 
reni, are loc ultima probă, cro
sul.

TIR. La poligonul Tunari din, 
Capitală continuă intîlnirea in
ternațională amicală dintre tră
gătorii . orașelor București și 
Skoplje (Iugoslavia). Concursul 
începe zilnic de la ora 9.

TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a trimis tovarășului NIKO. 

LAI VICTOROVICI PODGORNII, președintele Prezidiului So
vietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, 
următoarea telegramă :

Mult stimate Nikolai Victorovici,
Realegerea dumneavoastră în înalta funcție de președinte al 

Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa sincere și 
călduroase felicitări.

Vă urez din toată inima, mult stimate Nikolai Victorovici, 
multă sănătate și fericire personală, noi și însemnate succese 
in activitatea dumneavoastră de mare răspundere, consacrată 
construirii societății comuniste in Uniunea Sovietică.

îmi exprim convingerea că prietenia frățească și colaborarea 
multilaterală dintre Republica Socialistă România și Uniunea 
Sovietică se vor dezvolta necontenit, în interesul celor două po
poare, al cauzei socialismului și păcii în lume.

Tovarășul MANEA MĂNESCU a trimis tovarășului ALEKSEI 
NIKOLAEVICI KOSÎGHIN, președintele Consiliului de Miniștri 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, următoarea tele
gramă :

Stimate Aleksei Nikolaevici,
Cu prilejul numirii dumneavoastră în înalta funcție de pre

ședinte al Consiliului de Miniștri al Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste, vă transmit, în numele guvernului Republicii So
cialiste România și al meu personal, felicitări sincere și urări 
cordiale de noi succese in activitatea dv. de răspundere, con
sacrată bunăstării poporului sovietic, cauzei socialismului și pă
cii în lume.

Primul-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MĂNESCU, a trimis primului-ministru al Greciei, 
CONSTANTIN CARAMANI.IS, următoarea telegramă :

Instalarea dumneavoastră in înalta funcție de prim-minis- 
trU al Greciei îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, în nu
mele Guvernului Republicii Socialiste România, și al meu per
sonal, călduroase felicitări și cele mai bune urări de succes in 
activitatea dumneavoastră.

îmi exprim speranța că preluarea de către dumneavoastră a 
conducerii guvernului grec, in această perioadă de semnifica
ție deosebită pentru viitorul poporului elen, pentru dezvoltarea 
sa pe calea progresului și democrației, va deschide noi posi
bilități de lărgire a raporturilor tradiționale de prietenie, cola
borare și bunăvecinătate dintre România și Grecia, fundamen
tate pe principiile suveranității, independenței naționale, nea
mestecului în treburile interne, respectului și stimei reciproce. 
Nutresc profunda convingere că țările noastre își vor aduce și 
în viitor contribuția la întărirea cursului nou în viața interna
țională, la dezvoltarea unor relații • de înțelegere, prietenie și 
cooperare între țările din regiunea Balcanilor, la asigurarea păcii 
și realizarea securității în Europa și în întreaga lume.

iNTÎLNIRE

LA C.C. AL P.C.R.
Vineri după-amiază, tovarășii 

Cornel Burtică. membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., și 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R., s-au întîlnit cu tova
rășii Erkki Rautee, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.C. Finlandez, Seppo Patri- 
kainen, secretar al Comitetului 
Municipal Helsinki al P.C.F., și 
Pirkko Patrikainen, redactor al 
revistei „Kommunisti", organul 
teoretic al P.C.F., care, la invi
tația C.C. al P.C.R., se află la 
odihnă in țara noastră.

La întîlnire a participat tova
rășa Ghizela Vass, membru al 
C.C. al P.C.R.

în cadrul convorbirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
caldă, tovărășească, au fost 
abordate probleme privind acti
vitatea și preocupările celor 
două partide, precum și dezvol
tarea relațiilor dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Comunist Finlandez.

NUMIRI
Prin decret prezidențial, to

varășul Nicolae Vereș a fost 
numit în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România 
în Republica Arabă Libiana.

★
Prin decret prezidențial, to

varășul Ion Moangă a fost nu
mit în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România in 
Republica Gambia, în locul to
varășului Neculai Ion Vancea, 
care a fost rechemat în centra
la Ministerului Afacerilor Ex
terne.

SOSIRE
Vineri după-amiază, a sosit 

în Capitală, ministrul comerțu
lui exterior din Kuweit, Khalid 
Al Adassani.

Pe aeroportul Otopeni, oaspe
tele a fost salutat de Ion Pățan, 
viceprim-ministru al guvernului, 

PORTANT pentru dumneavoastră:

pînă la 31 august 1974

TÎRGUL DE VARĂ !
Reduceri de prețuri pînă la 30 la 
sută la confecții, tricotaje, galante
rie, articole de sport, încălțăminte 
și țesături de sezon pentru adulți, 

adolescenți și copii.

Vizitați magazinele comerțului de 

stat, pentru a vă alege, cu prețuri 

convenabile, articolele preferate!

M

MINISTERUL ENERGIEI ELECTRICE 
LICEUL DE ELECTROTEHNICA BUFTEA, 

cu sediul in orașul Buftea, jud. Ilfov, Șos. București-Tîrgoviște 
km. 21, Tel. 1616 47

Primește înscrieri pentru admiterea în școală profesională, 
meseria montator elemente prefabricate din beton armat. în
scrierile se pot face la secretariatul școlii și Ia sediul între
prinderilor :

1. Electromontaj București, str. Candiano Popescu nr. 1, sec
tor 5.

2. Electromontaj Cimpina, str. Golești nr. 12.
3. Electromontaj Bacău, calea București nr. 3.
4. Electromontaj Sibiu, str. Lector nr. 12.
5. Electromontaj Banat, str. 6 Martie nr. 65, pentru care se 

școlarizează elevii respectivi.
Se primesc absolvenți ai școlii generale de 10 ani sau de 

8 ani — serii mai vechi, precum și promovați ai clasei a VIII-a 
din anul 1974 care au împlinit 16 ani pină la 15 iunie 1974, fără 
a depăși vîrsta de 18 ani în anul 1974, pe baza următoarelor 
acte :

— adeverință a școlii generale J
— adeverință medicală ;
— certificatul de naștere, copie și original.

ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale, de alte persoane oficiale.

A fost prezent Constantin Că- 
runtu, ambasadorul României în 
Kuweit.

SPECTACOL
în cadrul „Zilelor filmului cu

banez", organizate in țara noas
tră cu prilejul celei de-a 21-a 
aniversări a Insurecției națio
nale cubaneze, in sala de festi
vități a Consiliului popular ju
dețean Vilcea a fost prezentat, 
vineri după-amiază, filmul „O 
zi de noiembrie", producție a 
studiourilor cinematografice din 
Cuba.

La spectacol au asistat repre
zentanți ai organelor județene și 
municipale de partid și de stat, 
ai organizațiilor de masă și 
obștești, conducători de între
prinderi și instituții, precum și 
un mare număr de oameni ai 
muncii din municipiul Rimnicu 
Vilcea.

★
Cu prilejul celei de-a 21-a ani

versări a victoriei in Marele 
Război pentru Eliberarea Patriei, 
însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al R.P.D. Coreene la Bucu
rești, Iang Miăng Sul, a organi
zat, vineri seara, o gală de fil
me, la sediul ambasadei.

SEARĂ 

CULTURALĂ
Asociația de prieterie româ- 

no-peruană și Institutul român 
pentru relațiile culturale cu 
străinătatea au organizat, vi
neri, o seară culturală.

CRONICA 
U. T. C.

La invitația C.C. al U.T.C., 
ieri a sosit în Capitală Elias 
P. Matjoa. membru al Se
cretariatului Tineretului Con
gresului Național African din 
Africa de Sud, care va efec
tua o vizită in țara noastră.

(Urmare din pag. 1)

darcea, ce au încetat din viață 
în intervalul care a trecut de 
la ultima ședință plenară a 
Marii Adunări Naționale.

Deputății au aprobat, apoi, 
următoarea ordine de zi :

— Alegerea președintelui Ma
rii Adunări Naționale.

— Proiectul legii pomiculturii.
— Proiectul de lege privind 

.piscicultura și pescuitul.
— Proiectul legii drumurilor.
— Proiecte de legi pentru 

aprobarea decretelor cu putere 
de lege emise de Consiliul de 
Stat.

Marea Adunare Națională a 
hotărit, totodată, ca celelalte 
proiecte de lege înscrise ante
rior pe ordinea de zi — pri
vind remunerarea după cali
tatea și cantitatea muncii și 
sistematizarea teritoriului și a 
localităților urbane și rurale — 
să fie prezentate spre dezba
tere în următoarea sesiune, dat 
fiind că la aceste documente 
s-au făcut propuneri de îmbu
nătățire in urma cărora sint în 
curs de definitivare.

La primul punct al ordinei 
de zi a luat cuvîntul tovară
șul Manea Mănescu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, pri
mul ministru al guvernului, 
care, din însărcinarea condu
cerii partidului, a Consiliului 
național al F.U.S., a propus ca 
în funcția de președinte al Ma
rii Adunări Naționale să fie 
ales tovarășul Nicolae Giosan, 
membru al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Academiei de științe 
agricole și silvice.

Deputății au ales în unanimi
tate pe tovarășul Nicolae Gio
san in funcția de președinte al 
Marii Adunări Naționale^ eli- 
berîndu-1 apoi din cea de mem
bru al Consiliului de Stat.

Luînd cuvintul, președintele 
Marii Adunări Naționale a ex
primat cele mai vii și sincere 
sentimente, înalta stimă și pre
țuire, profunda mulțumire și 
recunoștință tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, Comitetului Cen
tral al Partidului, Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste, deputaților, pentru 
înalta răspundere ce i-a fost a- 
cordată și a asigurat că se va 
strădui ca, Împreună cu cei
lalți tovarăși din Biroul Marii 
Adunări Naționale, cu sprijinul 
tuturor deputaților să fie înde
plinite cu cinste obligațiile ce 
revin forului legislativ suprem 
al țării.

In continuarea lucrărilor, din 
însărcinarea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român și a Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, 
deputatul Vasile Vîlcu a pro
pus alegerea în funcția de 
membru al Consiliului de Stat 
a tovarășului Gheorghe Pe
trescu. vicepreședinte al Con
siliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, vicepre
ședinte al Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindica
telor ; Marea Adunare Națio
nală s-a declarat de acord cu 
această propunere, și l-a ales 
în funcția de membru al Con
siliului de Stat.

Marea Adunare Națională a 
trecut, apoi, la dezbaterea unor 
importante proiecte de legi pri
vind dezvoltarea pomiculturii, a 
pisciculturii și pescuitului, acte 
normative care se încadrează în 
ansamblul măsurilor întreprinse 
de partid și stat pentru dezvol
tarea multilaterală și armonioa
să a agriculturii noastre socia
liste.

Atit expunerea de motive la a- 
ceste legi, prezentată din însăr
cinarea Guvernului Republicii 
Socialiste România, de deputatul 
Angelo Miculescu, ministrul a- 
griculturii, industriei alimentare

LICEUL DE MECANICA 
AGRICOLA CIULN1ȚA

Gara stația C.F.R. Ciulnița, 
PRIMEȘTE 

înscrieri pentru anul școlar 
1974/1975, promovați ai clasei 
a VIII-a a școlii generale 
din județul Ialomița, pen
tru profilul :
• mecanică agricolă liceu ;
• școală profesională de 

mecanici agricoli (din toată 
țara).

Limita de virstă pentru 
școala profesională este de 
16—18 ani.

Elevii cursului liceal vor 
beneficia de burse de stat și 
întreprinderi, iar cei de la 
școala profesională vor pri
mi burse în procent de 
100%.

Școala asigură cazare, 
masă și echipament in limi
tele prevăzute de lege. 

și apelor, raportul comisiilor 
permanente ale M.A.N., care au 
examinat și avizat cele două 
proiecte de legi supuse dezbate
rii, înfățișat de deputatul Dumi
tru Coliu, președintele Comisiei 
pentru agricultură și silvicultură, 
cit și intervențiile deputaților 
Adalbert Crișan, Dumitru Pe
trescu, Cecilia Dițescu. Teodor 
Coman, Mihai Suder, Teodor 
Maghiar au subliniat că, prin 
prevederile lor, proiectele de legi 
asigură cadrul juridic necesar 
dezvoltării acestor sectoare de 
producție ale agriculturii, în 
concordanță cu politica partidu
lui și statului nostru de valori
ficare superioară a tuturor re
surselor țării. în dezbateri s-a 
relevat, de asemenea, că adop
tarea reglementărilor supuse 
examinării ilustrează consecven
ța cu care se înfăptuiește sar
cina trasată de Congresul al 
X-lea și de Conferința Națională 
din iulie 1972 de a asigura des
fășurarea ne baza legilor a acti
vităților din toate domeniile vie
ții economice și sociale.

Prevederile primului proiect 
de lege stabilesc atribuțiile și 
răspunderile tuturor factorilor 
chemați să contribuie Ia soluțio
narea în cele mai bune condi- 
țiuni a multiplelor probleme pe 
care le ridică extinderea1 pomi
culturii în țara noastră, păstra-' 
rea și dezvoltarea continuă a a- 
cestui important patrimohiu al 
economiei naționale în scopul 
producerii de fructe în cantități 
tot mai mari, din cele mai valo
roase soiuri, pentru asigurarea 
satisfacerii cerințelor populației, 
cit și ale industriei prelucrătoare 
și exportului.

în ce privește prevederile Pro
iectului de lege privind piscicul
tura și pescuitul, s-a arătat că 
țin seama de condițiile existen
te în etapa actuală, de ponderea 
sporită pe care trebuie s-o aibă 
această ramură în ansamblul 
economiei naționale. Au fost 
subliniate, în mod deosebit, pre
vederile referitoare la obligati
vitatea identificării și amenajă
rii pentru piscicultură a terenu
rilor care se pretează acestui 
scop și nu pot fi utilizate eco
nomic pentru producția agricolă," 
la măsurile privind folosirea in
tensivă a bazinelor piscicole e- 
xistente, la asigurarea condiții
lor pentru creșterea unor specii 
valoroase de pești. Dezbaterile 
au relevat că proiectul de lege 
creează cadrul organizatoric 
adecvat înfăptuirii, într-o con
cepție unitară, a politicii de dez
voltare și exploatare a fondului 
piscicol al țării.

Apreciind că, prin conținutul 
lor. proiectele corespund scopu
rilor pentru care au fost ela
borate, Marea Adunare Națio
nală a adoptat, cu unele amen
damente, Legea pomiculturii și 
Legea privind piscicultura și 
pescuitul.

în ședința de după-amiază, 
Marea Adunare Națională a 
luat în dezbatere Proiectul le
gii drumurilor, prezentat, din în
sărcinarea guvernului, de Traian 
Dudaș, ministrul transporturilor 
și telecomunicațiilor. Președin
tele Comisiei pentru industrie, 
construcții și transporturi a 
M.A.N., Alexandru Sencovici, a 
expus raportul comisiilor per
manente care au dezbătut și 
avizat Proiectul de lege.

Expunerea, raportul comi
siilor, intervențiile deputați
lor Gheorghe Blaj, Vasile 
Daju și Komives Antoniu au 
relevat principiile de bază ale 
proiectului legii drumurilor în 
care se reflectă o nouă concep
ție privind dezvoltarea, exploa
tarea și administrarea intr-un 
mod unitar a întregii rețele de 
drumuri a țării, constituind un 
instrument legislativ de o im
portanță deosebită pentru sa
tisfacerea cerințelor de tran
sport rutier ale economiei națio
nale și ale populației. Ținînd 
seama de importanța deosebită 
a drumurilor pentru toate ramu
rile economiei naționale, se pre
vede ca, in viitor, dezvoltarea 

STAȚIA ’
UTILAJ TRANSPORT

Bd. Preciziei nr. 13—15, sect. 7 
București

Stația de Utilaj Transport cu sediul în Bd. 
Preciziei nr. 13-15 sector 7, capătul tramvaie
lor 13 și 25, autobuz 74, cartierul Militari, re
crutează tineri absolvenți a 8 clase generale, 
care să aibă 16 ani împliniți, în vederea califi
cării prin cursuri de calificare de scurtă durată 
la locul de muncă în meseriile de :

— tinichigiu carosier
— sudor cu gaze

Cursurile se vor deschide pe data de 10 sep
tembrie 1974.

Solicitanții trebuie să prezinte următoarele 
acte :

— certificat de studii (original și copie)
— certificat de naștere (original și copie)
— fișă medicală

/ I?
Pe timpul școlarizării se asigură : masa la 

cantină contra cost.

Relații suplimentare se pot lua de la Serv, 
personal învățămînt al S.U.T. 120.

și sistematizarea întregii rețele 
de drumuri să se realizeze pe 
bază de studii, prognoze și pro
grame fundamentate pe cunoaș
terea temeinică a volumului de 
transporturi rutiere, în concor
danță cu cerințele economiei 
naționale și ale populației, pre
cum și cu necesitatea valorifi
cării superioare a resurselor 
materiale de pe întreg teritoriul 
țării.

Supus .votului, Marea Adunare 
Națională a aprobat în unani
mitate proiectul legii drumuri
lor.

In încheierea ordinii de zi, 
secretarul Consiliului de Stat, 
Constantin Stătescu, a supus 
spre adoptare, ca legi, decretele 
cuprinzind norme cu putere de 
lege emise, in conformitate cu 
prevederile Constituției, după 
sesiunea a Xl-a a Marii Adu
nări Naționale.

Dintre acestea au fost men
ționate, în mod special, recen
tele acte ale Consiliului de Stat, 
privind majorarea, cu începere 
de la 1 august 1974, a retribuției 
personalului din unele ramuri 
și sectoare de activitate, a sol
delor și retribuțiilor militarilor, 
a venitului garantat ce se asi
gură membrilor cooperativelor 
agricole de producție, precum 
și decretul privind majorarea, 
incepînd cu apul școlar 1974/ 
1975, a burselor studenților. 
După cum este cunoscut, aceste 
decrete au fost adoptate în baza 
Hotărîrii Comitetului Executiv 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român din 13 
iunie 1974 cu privire la majora
rea eșalonată, pe ramuri și acti
vități, a retribuției oamenilor 
muncii, hotărîre care dă expre
sie politicii permanente a parti
dului, de ridicare continuă a 
nivelului de trai al poporului. 
Primite cu profundă satisfacție 
de oamenii muncii, angajați 
plenar in înfăptuirea programu
lui de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate, 
măsurile adoptate asigură o 
creștere de circa 23 miliarde de 
lei anual a veniturilor unor 
largi categorii ale populației, 
precum și o proporție judicioasă 
între venitul minim și cel 
maxim, prin creșterea mai ac
centuată a veniturilor mici, în 
concordanță cu principiile echi
tății socialiste promovate con
secvent în întreaga activitate a 
partidului.

O altă categorie de acte nor
mative supuse Marii Adunări 
Naționale, elaborate în spiritul 
hotărîrilor adoptate de Confe
rința Națională a Partidului Co
munist Român din iulie 1972 șl 
de Plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
din februarie-martie 1973, se 
referă la stabilirea unor struc
turi organizatorice și funcțio
nale adecvate, în vederea, per
fecționării activității tuturor or
ganizațiilor socialiste, precum și 
pentru o mai judicioasă utili
zare a cadrelor de specialiști.

Alte decrete, înaintate spre 
adoptare, ca legi, au ca obiect 
asigurarea condițiilor necesare 
consolidării economico-organiza- 
torice a cooperativelor agricole 
de producție, dezvoltării și mo
dernizării continue a agricul
turii socialiste, sporirii contribu
ției acesteia la progresul eco
nomiei naționale; dezvoltarea 
cercetării științifice și învăță- 
mîntului; înfăptuirea politicii 
partidului și statului privind 
sistematizarea, actualizarea și 
perfecționarea normelor juridi
ce, întărirea legalității și ordinii 
de drept socialiste.

După raportul comisiilor per
manente, prezentat de către de
putatul Traian Ionașcu, pre
ședintele Comisiei juridice a 
M.A.N., înaltul for legislativ a 
adoptat ca legi toate decretele 
înaintate Marii Adunări Națio
nale.

Ordinea de zi fiind epuizată, 
președintele (M.A.N. a declarat 
închise lucrările sesiunii.



Conferința tripartită
privind Ciprul

in: piști: iiointi: „Scînteia tineretului**

Miniștrii de externe ai celor trei state garante au 
reafirmat acordul guvernelor lor cu Rezoluția 

nr. 353 a Consiliului de Securitate
GENEVA 26. — La Palatul 

Națiunilor din Geneva au con
tinuat, vineri dimineața, în șe
dință plenară, lucrările conferin
ței tripartite privind Ciprul, la 
care iau parte delegațiile Marii 
Britanii, Greciei și Turciei, con
duse de miniștrii afacerilor ex- 
tftne. După cum s-a anunțat, 
conferința tripartită asupra Ci
prului a început joi seara, cînd, 
după o ședință de o oră și ju
mătate, a fost dat publicității 
un comunicat,', in care s-a preci
zat că miniștrii de externe ai 
celor trei state garante ale sta
tutului . insulei, stabilit prin a- 
cordul din 1960, au examinat 
Rezoluția nr. 353 a Consiliului 
de Securitate și, în special, ape
lul din rezoluție privind restabi
lirea păcii în această țară. Mi
niștrii de externe au reafirmat 
acordul guvernelor lor cu aceas
tă rezoluție, precum și hotărirea

lor de a înfăptui obiectivele pe 
care ea le fixează, ținind sea
ma de documentele internațio
nale care stabilesc statutul 
prului.

în după-amiaza zilei de 
neri, miniștrii de externe ai 
rilor participante, precum 
Roberto Guyer, secretar general 
adjunct al O.N.U. pentru pro
bleme politice speciale, prezent 
la conferință, cu titlu de obser
vator, au desfășurat intense 
consultări neoficiale, în legătură 
cu aplicarea rezoluției Consiliu
lui de Securitate și, în special, 
cu privire Ia respectarea și con
solidarea încetării tecului în Ci
pru,

Următoarea ședință din cadrul 
Conferinței urmează să aibă loc 
după consultările neoficiale din
tre cele trei delegații.

Grecia: Adoptarea unor noi măsuri pentru 
normalizarea situației interne

nistia acordată în august anul 
trecut.

Concomitent, guvernul Cara- 
rnanlis a continuat să adopte 
unele măsuri pentru normaliza
rea situației interne. Astfel, 
printr-o hotărîre specială a Mi
nisterului Apărării Naționale, 
s-a pus capăt tuturor compe- 

■ tențelor poliției militare — ESA, 
cu excepția acelora care de
curg nemijlocit din exercita
rea obligațiilor stricte de po
liție militară. De asemenea, 
Ministerul Transporturilor și 
Comunicațiilor a anunțat ridica
rea, începînd de la 26 iulie, a 
tuturor restricțiilor privind cir
culația vehiculelor publice și 
particulare, impuse cu ocazia 
recentelor evenimente din Ci
pru.

jurâ- 
de 

subsecretari de 
după-amiază, s-a 

procedura de consti- 
guvernului civil de 

națională din Grecia, s 
de premierul Con- 

Caramanlis. Cabinetul 
în prezent 31 de mem- 
____________ i de 

______ _____ i Ioannis 
Pesmatz<5giou, ministru al fi
nanțelor, Dimitrios Papayrou, 
ministru al agriculturii, Chara- 
lambos Protopappas, ministru 
al industriei, Âthăhasios Ka- 
nellopoulos, ministru al comer
țului, și Ioannis Mineos, minis
tru al marinei comerciale.

Tot în cursul după-amiezii de 
vineri, a fost publicat in buleti
nul oficial decretul prezidențial 
privind amnistierea tuturor de
lictelor polițice, inclusiv a ace
lora comise înainte de 1967 și 
care nu au fost incluse in am-

ATENA 26. — Prin 
mîntul depus de alți 20 
miniștri și 
stat, vineri 
încheiat 
tuire a 
unitate 
condus 
stantin 
numără 
bri. Printre noii titulari 
portofolii șe numără Ic

R.P. POLONA: Aspect de pe șantierul celui mai modern port la Marea Baltică - „Portul 
de Nord" - aflat în prezent în construcție.

MANIFESTARE 
DEDICATĂ 
ROMÂNIEI

• ULAN BATOR. — în 
cadrul manifestărilor ce se 
desfășoară în R.P. Mongolă 
în cinstea celei de-a 30-a a- 
niversări a eliberării Româ
niei de sub dominația 
cistă, la Ulan Bator, a 
organizată o expoziție
artă populară românească.

Au luat parte reprezen
tanți ai Uniunii artiștilor 
plastici, ai M.A.E. șj ai cor
pului diplomatic, personali
tăți ale vieții politice și cul
turale din R.P. Mongolă.
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S-a încheiat o nouă etapă din cea de-a doua 
fază a acestei importante reuniuni în care s-au 
înregistrat progrese în elaborarea documentelor 

finale

Se împlinesc astăzi 
21 de ani de la sem
narea armistițiului din 
Coreea, eveniment me
morabil în istoria lup
tei poporului coreean 
pentru apărarea liber
tății, independenței și 
suveranității patriei 
sale. Prin semnarea 
armistițiului de la Pan- 
munjon, încleștarea 
sîngeroasă, care dura
se mai bine de trei 
ani, se încheia cu bi
ruința poporului co
reean, care-și apărase 
cu vitejie și eroism li
bertatea, cuceririle re
voluționare și viitorul 
în fața agresiunii im
perialiste. Această vic
torie are o profundă 
semnificație, demon- 
strînd clar că nici un 
fel de forță nu poate 
ingenunchia un popor 
capabil de orice sacri
ficii pentru apărarea 
dreptului sacru de a fi 
stăpinul unic al desti
nelor sale.

Anii postbelici an 
constituit o nouă în
cercare pentru poporul 
coreean. Războiul lă
sase urme adinei, pro
vocase imense distru
geri și pierderi de vieți 
omenești. Sub condu
cerea Partidului Mun
cii din Coreea, în frun
te cu tovarășul Kim Ir 
Sen, poporul Republi
cii Populare Democra
te Coreene a izbutit să 
rezolve cu succes sar
cina refacerii șl dez
voltării economiei ță
rii, dind dovadă în ac
tivitatea din uzine șt 
de pe ogoare de ace
eași abnegație ca șl 
odinioară, în lupta 
mată. Orașele au 
născut din propria 
cenușă, industria 
agricultura au
noscut ritmuri înalte 
de dezvoltare și mo
dernizare, întreaga 
țară înaintează pe ca
lea progresului eco
nomic și social. R.P.D. 
Coreeană se prezintă

at
ic- 
lor

Și 
cu-

CONFERINJA DE PRESA 
A LUI GLAFKOS 

CLERIDES

GENEVA 26. — In cursul zilei de vineri, s-a incheiat o nouă 
etapă a lucrărilor celei de-a doua faze a Conferinței pentru 
securitate și cooperare in Europj».

Ca urmare a unei 
susținute, 
mele trei

REUNIUNEA 
CONSILIULUI 
SECURITĂȚII 

NAȚIONALE AL 
TURCIEI

ANKARA 26. — Consiliul
securității naționale al Tur
ciei, întrunit, vineri, la An
kara, in prezența președinte
lui Fahri Korfitiirk, a hotărit 
crearea unui comitet interminis
terial de coordonare, pentru su
pravegherea aprovizionării tru
pelor turcești aflate în Cipru și 
a populației civile. într-o decla
rație oficială, Consiliul a apre
ciat că încetarea/ focului și 
negocierile tripartite de la 
Geneva in problema Ciprului 
constituie pași pozitivi și a ex
primat speranța 
tative vor. duce 
tisfăeătoare".

Tot în cursul 
primul ministru 
lent Ecevit, a avut o întreve
dere cu comandanții marinei și 
forțelor aeriene turcești.

că „aceste tra- 
la o soluție sa-

zilei de vineri, 
al Turciei, Bu

NICOSIA 26. — Glafkos de
rides, președintele interimar al 
Republicii Cipru, a arătat, în 
cadrul unei conferințe de presă 
organizate la Nicosia, că încăl
carea repetată a încetării focului 
ar putea duce la o recrudescen
ță a conflictului din această 
țară. El a atras atenția asupra 
pericolului pe care îl prezintă 
incidentele militare din Nico
sia și din zona portului Kyre- 
nia, care contravin acordului de 
încetare a focului. Glafkos de
rides a anunțat că, recent, a 
propus forțelor O.N.U. pentru 
menținerea păcii în Cipru să 
ocupe poziții-tampon, pentru 
separarea ciprioților greci și 
turci, în scopul evitării unor 
noi conflicte. Președintele inte
rimar al Ciprului a arătat, de 
asemenea, că a transmis o te
legramă miniștrilor de externe 
ai Greciei, Turciei și Marii Bri
tanii, reuniți la Conferința de 
la Geneva, și l-a: informat pe 
reprezentantul special al secre
tarului general al O.NU. în Ci
pru, ambasadorul Luis Weck- 
mann-Munoz, în legătură cu 
actele de încălcare a încetării 
focului.

activități
desfășurată -în ulti- 

luni, în toate cele 18

Ajutor gratuit oferit
de România

Republicii Zambia
Ambasadorul Republicii So

cialiste România la Lusaka, Au
rel Ardeleanu, a prezentat mi
nistrului . zambian de externe, 
Vernon Mwaangâ, în cadrul 
unei ceremonii oficiale, un aju
tor gratuit oferit de România. 
Republicii Zambia, în scopul 
contracarării efectelor închiderii 
frontierei dintre această ■ țară și 
■Rhodesia. Ajutorul constă in a- 
limente, materiale de transport 
și diferite echipamente.

Luind cuvîntul în cadrul ce
remoniei, ambasadorul român a 
evocat bunele relații stabilite 
între. România și Zambia, strîn- 
sa cooperare dintre cele două

Preocupări
peruane

„Revoluția peruană își con
tinuă cu hotărîre mersul înainte, 
iar guvernul se bucură de spri
jinul și încrederea maselor popu
lare care participă activ la pro
cesul de transformări social-e- 
conomice" - declara recent, cu 
prilejul unei conferințe de presă, 
președintele Perului, Juan Ve
lasco Alvarado.

•
țări și a relevat spiritul de so
lidaritate de care este animată 
țara noastră în acordarea aju
torului poporului zambian prie
ten.

în răspunsul său, ministrul 
zambian de externe a rugat ca, 
din partea președintelui Ken
neth Kaunda, a guvernului și 
poporului zambian, să se 
transmită președintelui Nicolae 
Ceaușescu, guvernului și po
porului român mulțumiri since
re pentru ajutorul generos ofe
rit, care dă posibilitate Zam- 
biei să învingă greutățile pro
vocate de închiderea frontierei 
cu Rhodesia, hotărîtă de regi
mul ilegal al lui Ian Smith.

asiăzi ca un stat in 
plin avint, obținînd 
succese de seamă în 
crearea unei industrii 
moderne, in dezvol
tarea științei, tehnicii, 
invățămîntului și cul
turii.

Un loc de seamă in 
preocupările 
dului *’ 
pat, 
turile 
ție și edificare a so
cialismului, acțiunile 
îndreptate spre crea-

Parti-
Muncii au ocu- 
alături de efor- 
de reconstruc-

reene spre soluționa
rea problemelor în sus
pensie, spre intensifi
carea dialogului intre 
Nord și F * 
tinuat și 
rația din 
Printre 
numără 
din iunie 
varășului 
privind încetarea stării 

confruntare mili- 
dintre Nord și 

Sud, sistarea înar
mărilor, retragerea

Sud au con- 
după decla- 

iulie 1973. 
acestea se 
propunerile 

1973 ale to- 
Kim Ir Sen

Cauza dreaptă a 
poporului coreean

N
oua etapă care a început în 
viața peruanilor odată cu 
instalarea la conducerea ță
rii, în anul 1968. a guvernului 
președintelui Alvarado se ca
racterizează prin transformări 
ale structurilor economice, so- 

cial-politice și culturale. Independenței 
politice cucerite pe cimpurile de bătălie 
de Ia Ayacucho și Junin, la 28 iulie 1821, 
îi urmează acum lupta pentru cucerirea 
„celei de-a doua independențe" — a ce
lei economice. Seria transformărilor înnoi
toare a început cu naționalizarea zăcămin
telor și instalațiilor petroliere deținute de 
societatea „International Petroleum Com 
pany". In prezent, industria petrolieră pe
ruană, ce ocupă un loc important în an
samblul economiei naționale, se află în
tr-o perioadă de plin avint. Peste 15 000 
de geologi și specialiști în domeniul ex-

ploatării țițeiului prospectează și dau in 
folosință noi zăcăminte petrolifere din ba
zinul Amazoanelor. Ca urmare a măsuri
lor întreprinse de compania peruană de 
stat „Petro-Peru", producția de petrol a 
regiunii de nord-est a țării a atins în 
1973 nivelul de 13 505 000 barili, ceea ce 
reprezintă o sporire de 730 000 barili față 
de anul 1972.

De la promulgarea reformei agrare, în 
urmă cu cinci ani, și pînă acum, 
expropriat peste două milioane 
tare, preconizindu-se ca pînă Ia 
ierea primei etape a reformei 
(1975) în Peru să fie complet i 
sistemul latifundiar. Paralel cu distribu
irea de proprietăți ___
900 000 de țărani au fost create coopera
tive agricole, precum și complexe agricole 
de stat.

Cu o deosebită satisfacție a primit po
porul peruan vestea naționalizării com
plexului minier „Cerro de Pasco" in luna

, statul a 
de hec- 
incheie- 

agrare 
desființat

individuale la peste

ianuarie a acestui an. Prin trecerea în 
proprietatea statului a acestui complex, 
50 la sută din întreaga producție minieră 
a țării este controlată de peruani. Semni
ficația actului de naționalizare este cu a- 
tit mai mare cu cit acestui complex ii a- 
parține cea mai importantă centrală elec
trică djn țară, cu o capacitate de peste 
200 de mii de kilowați ; de asemenea, 
„Cerro de Pasco" este unicul producător 
de metale din Peru, producing anual 
40 000 tone de cupru, 70 000 tone de plumb 
și 75 000 tone de zinc. O atenție deosebită 
se acordă și dezvoltării siderurgiei națio
nale (se așteaptă ca anul acesta producția 
de oțel să ajungă la 500 000 tone), fapt ce 
se înscrie în vasta acțiune de valorificare 
a resurselor naturale în folosul propriei 
dezvoltări.

Recent, guvernul peruan a adoptat un 
program de investiții, in valoare de mai 
multe milioane de soles, in vederea unor 
proiecte de dezvoltare cum ar fi : cons
truirea unor obiective destinate învăță- 
mintului (90 milioane soles), a unei șosele 
de peste 300 km în zona împădurită din 
centrul țării și care va asigura legătura 
între orașele Huanuco și Aguaytia, rea
lizarea unei fabrici de hirtie in orașul 
Trujillo, instalarea unor sisteme de cana
lizare a apei potabile, etc.

In curs de desfășurare se află reforma 
invățămîntului. adoptată în 1970, reformă 
absolut necesară în condițiile în care sta
tistici oficiale ale UNESCO arătau că 
în anul 1968 analfabetismul cuprindea 38 
la sută din populația țării. Campania al
fabetizării totale este eșalonată pe mai 
mulți ani : în prima etapă — pînă in 
1976 — este prevăzută alfabetizarea a 2,8 
milioane de persoane, iar in ce de-a doua 
— 1976—1980 — analfabetismul 
fie eradicat complet.

Toate aceste măsuri inițiate 
nul de la Lima sint menite să 
chidarea rămînerii în urmă și la întărirea 
independenței țării.

RODICA ȚEPEȘ

urmînd să

organe de lucru ale Conferinței 
s-ău înregistrat progrese în ela
borarea documentelor finale ale 
acestei importante reuniuni in
ternaționale.

Semnificative au fost, în acest 
sens, dezbaterile care s-au des
fășurat în ultimele zile în Comi
tetul de coordonare — organ 
politic director in această fază 
a Conferinței. Prin negocieri 
prelungite, s-a ajuns la un acord 
asupra unui sector esențial pri
vind rezultatele Conferinței în 
problema raportului dintre pre
rogativele suveranității statelor, 
angajamentele asumate și drep
tul internațional.

Comitetul de 
soluționat și 
vederilor 
toare la 
meniile culturii, educației, 
formației și contactelor umane, 
înregistrind acordul unanim 
asupra unui text care reflectă 
interesele tuturor participanți- 
lor. Acest progres apare cu atic 
mai evident, dacă se ține seama 
că lipsa unui acord pînă în 
prezent în problemele respec
tive s-a repercutat negativ și 
asupra altor organe de lucru.

A reieșit că atunci cînd dele
gațiile dau dovadă de voință 
politică, spirit de colaborare și 
înțelegere, se pot găsi soluții in 
cele mai complexe probleme. 
Există, astfel, condiții favorabile 
ca, la reluarea lucrărilor, în 
septembrie a.c., redactarea să 
progreseze rapid și în aceste 
sectoare, astfel incit cea de-a 
doua fază să se poată încheia 
cu succes cit mai curînd.

Luînd cuvîntul in cadrul dez
baterilor, șeful delegației româ
ne, ambasadorul Valentin Li- 
patti, a relevat însemnătatea - 
progreselor înregistrate, mențio- 
hind, totodată, o. serie de pro
bleme care urmează să rețină 
atenția deosebită a participanți- 
lor la reluarea lucrărilor. Ro
mânia. a spus el, apreciază că 
unul din obiectivele principale 
ale fazei a doua este elaborarea 
unor texte complete, clare, pre
cise, fără ambiguitate ale prin
cipiilor care trebuie să guver
neze relațiile dintre statele par
ticipante. De asemenea, capătă 
o actualitate din ce în ce mai 
mare măsurile tinzînd să facă 
efectivă nefolosirea terței și a 
amenințării cu forța. Trebui? 
să facem totul, a spus el, pen
tru ca măsurile de ordin militar, 
pentru întărirea încrederii și 
creșterea stabilității pe conti
nent să constituie pași reali și 
serioși pe calea dezangajării mi
litare și dezarmării în Europa. 
Apare necesar ca finalizarea 
prevederilor referitoare la co
merț, cooperare industrială, ști
ință și tehnică, mediu înconju
rător-și cooperarea în alte do
menii să se facă în abordarea 
actuală, modernă, a respective
lor probleme; luindu-se in con
siderare interesele țărilor în 
curs de dezvoltare și. în primul 
rînd, ale celor din . Europa.

In mod deosebit, reprezentan
tul, român a. accentuat asupra 
stabilirii cadrului instituțional 
al continuării eforturilor după 
Conferință, pentru edificarea se
curității și dezvoltarea cooperă
rii-țn Europa.

rea condițiilor pentru 
unificarea pașnică și 
independentă a patriei, 
aspirație majoră a 
întregului popor co
reean din Nord și din 
Sud. 
obosită, 
îndreptată 
sens de partidul 
guvernul 
reene a 
Declarația comună 
Norz-ilui și 
publicată cu doi 
in urmă, care a 
prezentat un moment 
de importanță isto
rică în viața poporu
lui coreean. Procla- 
mind principiile inde
pendenței, unificării 
pașnice și unității na
ționale, acest docu
ment a creat premi
sele reluării dialogu
lui Nord-Sud în scopul 
depășirii 
rii și al 
aspirației 
națiunii 
forturile

Activitatea ne
consecventă 

în acest 
_____  și R.P.D. Co- 
condus la

a
Sudului, 

ani 
re-

divizării ță- 
înfăptuirii 
legitime a 

coreene. E- 
R.P.D. Co

tuturor trupelor stră
ine, reducerea forțe
lor armate și a arma
mentelor, încheierea 
unui acord de pace și 
crearea unei Repu
blici confederale Ko- 
ryo. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu aprecia a- 
ceste propuneri drept 
„o nouă și elocventă 

■ dovadă a poziției 
principiale consecven
te promovată de Par
tidul Muncii din Co
reea și guvernul R.P.D. 
Coreene pentru reali
zarea năzuinței legi
time a poporului co
reean de a trăi intr-un 
stat unitar, făurit prin 
eforturile proprii ale 
întregii națiuni co
reene. pe cale pașnică 
și independentă, fără 
amestec din afară". In 
același sens, Aduna
rea Populară Supremă 
a R.P.D. Coreene a 
avansat, în primăvara 
acestui an, propunerea 
privind încheierea

unui acord de pace in
tre S.U.A. șl R.P.D. 
Coreeană. Acordul de 
pace ar urma să con
țină angajamentul 
S.U.A. de a nu ob- 
etrucționa reunificarea 
pașnică și indepen
dentă a Coreei și, de a 
nu se amesteca in tre
burile interne ale a- 
cestei țări, precum și 
măsuri pentru retra
gerea tuturor trupelor 
străine din Coreea de 
Sud.

Tineretul României 
socialiste, întregul nos
tru 
aflat 
turi 
por 
resc 
cesele și realizările 
R.P.D. Coreene, spri
jină eforturile sale 
spre înfăptuirea aspi
rației fundamentale a 
poporului coreean — 
unificarea pașnică și 
independentă a patriei 
— și salută cu satis- : 
facție dezvoltarea con
tinuă a relațiilor de 
prietenie frățească 
dintre România și 
R.P.D. Coreeană. Vizi
ta tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în R.P.D. 
Coreeană, convorbirile ! 
rodnice purtate cu to
varășul KimIr Sen au 
dat impulsuri puterni
ce relațiilor româno- 
coreene, care se extind 
61 se intensifică pe 
toate planurile in in
teresul ambelor po
poare, al cauzei păcii 
și socialismului.

Aniversarea semnă
rii armistițiului dfcjJ 
Coreea constituie u» 
nou prilej de a tran^d* 
mite poporului coreean 
salutul nostru de soli
daritate militantă și 
urării de noi succese 
pe calea socialismului, 
în înfăptuirea năzuin
țelor de reunificare 
pașnică și independen
tă a patriei.

popor, care s-au 
totdeauna ală- 

de eroicul po- 
coreean, urmă- 
cu simpatie suc- 

și realizările

BAZIL ȘTEFAN
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Ședința Sovietului 
Suprem 

al U.R.S.S.

Suprem al U.R.S.S. al noii le
gislaturi și-a încheiat vineri lu
crările.

Iială a firmei nord-americane 
,,Castle Cook Inc/*, s-a anunțat 
in mod oficial Ia San Jose.

IN• ÎNTRUNITE vineri ... 
ȘEDINȚA COMUNA, cele două 
camere ale Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. au ales Prezidiul Sovie
tului Suprem, compus dintr-un 
președinte, 14 vicepreședinți, un 
secretar și 20 de membri. Pre
ședinte al Prezidiului Sovietului 
Suprem a fost reales Nikolai 
Podgornii.

In cadrul aceleiași ședințe, 
președinte al Consiliului de Mi
niștri a fost desemnat din nou 
Alexei Kosighin. Sovietul Su
prem a aprobat apoi componen
ța guvernului sovietic.

Prima sesiune' a Sovietului

• AGENȚIA D.P.A. RELA
TEAZĂ că, începînd de la 1 au
gust, R.F. Germania va avea, 
pentru prima oafă, legături tele
grafice directe cu continentul 
australian, prin satelit. O astfel 
de legătură va fi stabilită intre 
Hamburg și Sydney.

Hotărîre a guvernului 
din Costa Rica

• GUVERNUL REPUBLICII 
COSTA RICA a hotărit să preia 
drepturile de proprietate asupra 
plantațiilor de banane și a in
stalațiilor aferente, aparținind 
companiei „Standard Fruit", fi-

Majorarea prețurilor 
cotidienelor pariziene
• cotidienele care a- 

PAR LA PARIS își vor mări 
prețul de la 80 de centime Ia 
un franc începind cu 1 august. 
Două din cele 10 cotidiene pari
ziene — „Le Monde" și „La 
Croix" — care au adoptat re
cent prețul de un franc pentru 
distribuirea exemplarelor 
rămîne la același preț.

Se așteaptă ca revistele 
tămînale să procedeze la

vor
săp- 

o 
majorare asemănătoare în viito
rul apropiat.

A- 
dat

• ORGANIZAȚIA 
SOLIDARITATE Â 
POARELOR ASIEI ȘI 
ERICH (O.S.P.A.A.), a 
publicității o declarație a-
supra convorbirilor dintre 
secretarul său general, You
ssef el Sebai, și comisarul 
O.N.U. pentru Namibia, Se
an McBride, în care con
damnă cu vigoare conti
nuarea ocupării ilegale a 
acestui teritoriu de către 
Republica Sud-Africană. 
Totodată, declarația expri
mă sprijinul O.S.P.A.A. fa
ță de lupta poporului na- 
mibian împotriva regimu
lui rasist sud-african 
pentru independență 
țională.

Și 
na-

coordonare a 
problema pre- 

generale referi- 
cooperarea în do- 

in-

Comisia 
e laborat 
care cere 
Britanii, 
mareei să adopte 
corespunzătoare care să înlă
ture discriminarea în siste
mele de salarizare ale bărba
ților și femeilor. Documentul 
subliniază că guvernul bri
tanic a introdus o astfel de 
lege, dar aceasta va intra în 
vigoare numai la sfirșitul a- 
nului 1975. In Irlanda există 
o situație asemănătoare, de
oarece un proiect de lege în 
acest sens a fost depus în 
Parlament în iulie 1973, adop
tat în iunie 1974, iar intra
rea sa în vigoare este pre
văzută la sfirșitul anului 
1975. Discriminări în proble
ma salarizării bărbaților și 
femeilor — arată documentul 
comisiei — se mențin atît la 
nivelul salariaților publici, 
cit și particulari. Se preci
zează, de asemenea, că în 
Danemarca, oficialitățile nu 
au în vedere, la ora actuală, 
nici un fel ăe proiect de lege 
în acest domeniu.

Pieței comune a 
un document prin 
guvernelor Marii 
Irlandei și Dane- 

legislații

în acord cu

SESIUNEA COMISIEI MIXTE
ROMÂNO-BULGARE

în zilele de 24—26 iulie a.c., 
s-au desfășurat la Sofia lucrări
le celei de-a IlI-a sesiuni a Co
misiei mixte româno-bulgare 
pentru problemele Complexului 
hidrotehnic Turnu Măgurele — 
Nikopol, de pe Dunăre, la care 
au participat președintele părții 
române în comisie, Constantin 
Băbălău, ministrul energiei elec
trice, și președintele părții bul
gare în comisie, Petăr Danailov, 
ministrul energeticii. La sesiune 
a fost examinat stadiul lucrări
lor de studii și proiectare pen
tru pregătirea proiectului tehnic 
al Complexului hidrotehnic Tur
nu Măgurele — Nikopol, precum 
și a memoriului tehnico-econo- 
mic al Complexului hidrotehnic 
de pe Dunăre de la Cernavodă.

Cei doi miniștri au semnat 
protocolul lucrărilor celei de-a 
IlI-a sesiuni a Comisiei mixte

româno-bulgare pentru Comple
xul hidrotehnic Turnu Măgurele 
— Nikopol, de pe Dunăre.

★
La 26 iulie a.c., Tano Țolov, 

prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R.P. Bulgaria, 
a primit pe Constantin Băbălău. 
La primire au participat Petăr* 
Danailov, ministrul energeticii al 
R.P. Bulgaria, și Trofin Sime- 
drea, ambasadorul României la 
Sofia.

DEZVOLTAREA 
RELAȚIILOR 

ECONOMICE DINTRE 
SIRIA Șl ȚĂRILE 

SOCIALISTE

aspirațiile

Luis Cabrai, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Guineea-Bissau, despre recenta lege 
constituțională adoptată în Portugalia, în care 
se recunoaște dreptul la independență a terito
riilor coloniale.

Comentînd recenta lege consti
tuțională adoptată de Consiliul 
de Stat al Portugaliei în care se 
recunoaște dreptul la indepen
dență a teritoriilor coloniale, 
Luis Cabrai, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Gui- 
neea-Bissau, a apreciat, intr-un 
interviu acordat ziarului alge- 
rian „EL MOUDJAHID", că a- 
ceastă lege dă forță guvernului 
portughez pentru a începe pro
cesul decolonizării și permite 
continuarea negocierilor desfă
șurate la Londra și Alger în
tre cele două părți „într-un ca
dru mult mai bun și în acord cu 
aspirațiile poporului din Gui- 
neea-Bissau și Insulele Capului 
Verde." Exprimindu-și și opti
mismul in ceea ce privește re
luarea acestor convorbiri, el a 
precizat: „Pentru noi,autodeter
minarea nu poate să însemne 
altceva decît independența Gui-

■

Festivalul Wagner
• LA BAYREUTH, orașul na

tal al Iui Richard VVagner, s-a 
deschis ediția din 1974 ■ a tradi
ționalului festival consacrat ma
relui compozitor german. Festi
valul a fost inaugurat cu un 
spectacol cu opera „Tristan și 
lsolda".

• LIDERUL PARTIDULUI 
INDEPENDENȚEI DIN ISLAN
DA, Geir Hallgrimsson, însărci
nat cu formarea unui nou guvern 
în urma alegerilor generale an
ticipate din 30 iunie, a fost pri
mit de președintele țării, Krist- 
jan EIdjarn, pe care l-a infor
mat despre eșecul consultărilor 
sale de pînă acum în vederea 
alcătuirii unui cabinet de coa
liție.

• GUVERNUL JAPONEZ A 
HOTĂRIT reducerea numărului 
salariaților guvernamentali, in 
următorii trei ani, cu 3 la sută, 
ceea ce reprezintă 26 400 per
soane.

• PIESA AGATHEI CHRIS
TIE „Cursa de șoareci" deține 
două recorduri de invidiat : unul 
de „longevitate" pe afișele tea
trale britanice și altul in pri
vința numărului de spectacole. 
Intr-adevăr, în cei 22 de ani de 
cînd figurează în repertoriul 
teatrelor din Londra și din pro
vincie, piesa a fost jucată de 
9 000 de ori. Ea a adus incasări 
in valoare de 2,5 milioane lire 
sterline.
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neei-Bissau și Insulelor Capului 
Verde. Pe această bază noi am 
dus, și vom continua să ducem, 
convorbirile cu autoritățile por
tugheze".

Vorbind despre activitatea des
fășurată de Partidul African al 
Independenței în Guineea-Bis- 
sau și Insulele Capului Verde 
(P.A.I.G.C.) în vederea eliberării 
totale a țării, Luis Cabrai a ară
tat că situația existentă „ne-a 
permis să desfășurăm o mare 
activitate politică în centrele ur
bane și în regiunile ocupate încă 
de forțele portugheze și să în
tărim organizația partidului în 
toate colțurile țării. în Insulele 
Capului Verde, poporul se ma
nifestă prin mitinguri de susți
nere a partidului nostru, procla- 
mînd dorința sa de independen
ță în cadrul programului de uni
tate și de luptă a P.A.I.G.C. 
Mai multe moțiuni, în acest sens, 
au fost adoptate și adresate 
președintelui Republicii Portu
gheze, ca și secretarului general 
al P.A.I.G.C., tovarășul Aristi
des Pereira".

in __ ______
chiderea celui de-al 21-lea 
internațional de la Damasc, 
hammad Al Imadi, ministrul si
rian al economiei si comerțului 
exterior, a relevat că tirgul ex-. - 
primă năzuința Siriei de a ex'*., 
tinde relațiile sale economice 
cu ?oa?G țările și de a contribui /*-,• 
la întărirea înțelegerii reciproce 
între popoare. El a arătat, prin
tre altele, că Siria a continuat 
să-și dezvolte și să-si consoli
deze, în ultimii ani, relațiile e- 
conomice cu țările socialiste si 
că majoritatea acordurilor în
cheiate cu aceste țări prevăd a-, 
chiziționarea de produse indus
triale siriene, fapt care stimu
lează dezvoltarea economiei na
ționale. Ministrul sirian a re
levat, pe de altă parte, că ță
rile socialiste participă la reali
zarea unui șir întreg de proiec
te economice și industriale în
scrise in planul de dezvoltare a 
economiei naționale a Siriei.

cuvîntarea rostită la des- 
Tîrg 
Mo-

președintelui
Nixon

INFLAȚIA, PROBLEMA MAJORA
A S.U.A.

Președintele Nixon a 
declarat, într-o alocuțiu
ne televizată, rostită joi ■ 
seara, că inflația este o 
problemă majoră cu care 

Statelesint confruntate 
Unite.

ÎNVĂȚĂMINTUL 
SUPERIOR ÎN 

R. D. VIETNAM
• In ciuda nenumă

ratelor DIFICULTĂȚI, 
cursurile la școlile superioare 
din R.D. Vietnam au conti
nuat cu regularitate in ulti
mii ani ai războiului, astfel 
că, in primăvara anului in 
curs, 1680 de studenți au 
trecut cu succes examenele 
care au marcat sfirșitul stu
diilor. Printre aceștia se nu
mără 306 studenți in dome
niul hidraulic, 203 în silvicul
tură și exploatări forestiere, 
321 în construcții de poduri, 
șosele și locuințe, 491 in me
dicină, iar 360 în farmacie.

Respingînd ideea 
unor măsuri radicale ... 
domeniu, printre care instituirea 
controlului asupra prețurilor și 
salariilor și reducere»’ impozite
lor pe venituri, sugerată de unii 
economiști, președintele Nixon a 
anunțat că se prevede o redu
cere de la 305 miliarde la 300 
miliarde dolari a cheltuielilor 
bugetare pe exercițiul financiar 
1974—1975. El a arătat că va 
opune vetoul său oricăror pro
puneri, avansate in Congres, 
susceptibile să atragă după sine 
mărirea cheltuielilor. 
' Guvernul federal, a 
președintele S.U.A., își 
minua cheltuielile, între 
prin suprimarea a 40 000 
turi de funcționari pînă 
locul anului viitor. în ____ v.
timp, președintele a cerut sta
telor federale, municipalităților, 
întreprinderilor și familiilor 
americane să-și reducă cheltuie
lile și să adopte măsuri de eco
nomii.

adoptării 
în acest

anunțat 
va di- 
altele, 

de pOs- . 
la mij- 
același
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