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Să pregătim gospodărește, 
tie pe acum,

JUDEȚELE ȚĂRII ÎN MAREA ÎNTRECERE

LUCRĂRILE AGRICOLE
DIN TOAMNA

Nu peste multă vreme va începe 
campania agricolă de toamnă — 
una din cele mai aglomerate din 
tot cursul anului. In cadrul aces
tei campanii, un loc important il 
ocupă in rămințarea griului. Spori
rea producției la această cultură 
agricolă de mare însemnătate cen
tru economia țârii a constituit obiec
tul consfătuirilor zonale si jude
țene. Cu acest prilej au fost anali
zate pe larg posibilitățile si rezer
vele de care dispune agricultura 
noastră, au fost stabilite măsuri 
organizatorice si tehnice de care 
trebuie să tină seama organele de 
specialitate, inginerii agronomi, 
mecanizatorii, toîi oamenii muncii 
din agricultură. S-a evidential incă 
» dată că diferențele de recoltă dintre 
o unitate agricolă si alta se dato- 
resc nil atit condițiilor climatice, 
cit mai ales modului diferit in care 
se aplică tehnologia acestei cul
turi. Iată de ce. incâ din aceste 
rile premergătoare insâmintârilor 
de toamnă, organele si organizațiile 
de partid. direcțiile agricole si 
conducerile unităților agricole tre
buie să acționeze hotărit in vede
rea efectuării cu responsabilitate 
maxima a tuturor lucrărilor care 
pun bazele recoltei de grni din anul 
viitor.

Datorită măsurilor luate de or
ganele județene de specialitate, in 
majoritatea întreprinderilor agri
cole de stat și a cooperativelor a- 
gricole s-au întocmit planuri de 
cultură care cuprind suprafața ce 
trebuie insămințată. amplasarea 
culturii si plantele premergătoare, 
soiurile ce vor fi folosite, progra
mul de fertilizare si măsurile de 
lucrare a solului. Dar a întocmi un 
Asemenea pian nu este îndeajuns : 
prevederile Iui trebuie aplicate cu 
cea mai mare responsabilitate. Din 
controalele efectuate de specialiști 
din minister si de la direcțiile a- 
gricole rezultă unele concluzii de 
care trebuie să se țină seama pen
tru ca lucrările de insămințare să 
se efectueze la un nivel superior.

însămințarea griului tntr-un te
ren foarte bine pregătit constituie 
prima și cea mai importantă con
diție pentru obținerea unor recolte 
mari la hectar. Pină acum, pentru 
insămințările de toamnă au și fost 
executate arături pe 823 500 hec
tare. In cooperativele agricole din 
județul Constanta, de exemplu, au 
și fost arate peste 68 000 hectare. 
Bune rezultate in efectuarea aces
tei lucrări au și cooperativele a- 
gricole din județele Teleorman, 
Dolj. Ialomița, Alba, Satu-Mare și

altele. Deși au fost eliberate din 
timp suprafețe mari de teren, din 
care o bună parte sint destinate 
însămințărilor de toamnă, in coo
perativele agricole din județele 
Arad și Botoșani nu au fost exe
cutate arături decit pe suprafețe 
restrinse. Aceasta demonstrează că 
unii specialiști nu au trecut cu ho- 
tărire la acțiune pentru a asigura 
condiții optime insămințării griu
lui.

Din controalele efectuate a re
zultat insă că cele mai mari ne
ajunsuri continuă să se manifeste 
in ce privește calitatea lucrărilor 
de pregătire a terenului. Deși pă- 
niintul are mai multă umezeală 
decit anul trecut, in unele coope
rative agricole, la arat, plugul nu 
a fost urmat de grapă și, ca ur
mare. brazdele s-au întărit, fiind 
necesare lucrări suplimentare și
adesea eforturi mari pentru a le
fărimița. De asemenea, nu se res
pectă adincimea arăturii, nu se
face nivelarea perfectă a terenului, 
ceea ce ar putea afecta răsărirea 
normală și dezvoltarea uniformă a 
culturilor.

Mare parte din suprafețele cul
tivate cu griu vor fi insămînțate 
după culturi care se recoltează mai 
tirziu : cartofi, floarea-soarelui, po
rumb etc. Pentru ca semănatul să 
se poată face in teren bine pregă
tit și in limitele rimpului optim, 
este necesar să fie recoltate cu 
prioritate culturile de pe suprafe
țele destinate cerealelor de toamnă. 
Aceasta presupune o temeinică or
ganizare a muncii la recoltat, trans
portul produselor și pregătirea te
renului.

In acest an. pentru cultura griu
lui au fost asigurate cantități mai 
mari de îngrășăminte chimice. Im
portant este ca ingrâșămintele să 
fie folosite corect, astfel incit să se 
obțină și o eficiență economică 
sporită. Nu trebuie să se mai re
pete situații din ceilalți ani. cind, 
in unele unități, administrarea în
grășămintelor s-a făcut neuniform, 
alternind fișii de teren pe care ele 
erau date din abundență, cu altele 
pe care nu cădeau decit cantități 
reduse. De asemenea, in zonele cu 
soluri acide s-a prevăzut aplicarea 
unor importante cantități de amen
damente. Venind in sprijinul uni
tăților agricole, printr-o hotărire a 
guvernului s-a prevăzut suportarea 
de la bugetul statului a costului a- 
mendamentelor și a cheltuielilor 
legate de transportul lor. Cu toate
(Continuare in pag. a Il-a)

Telegrame de felicitare adresate 
Comitetului Central al P. C. R., 

tovarășului Nicolae Ceaușescu cu prilejul 
sărbătorii naționale a României
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

Primul ministru al Republicii Zambia

botoșani: Planul pe primii 
patru ani ai cincinalului 

a fost îndeplinit
In preajma zilei de 

23 August, oamenii 
muncii din industria 
județului Botoșani au 
raportat Comitetului 
Central al partidului, 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, îndeplini
rea sarcinilor de pro
ducție pe 1 ani din 
cincinal. Este un suc
ces cu atit mai în
semnat cu cit el a fost 
înregistrat intr-un ju
deț in care, practic, 
procesul de Industria
lizare a început sâ se 
afirme puternic îndeo
sebi după Congresul al 
X-lea al P.C.R.

— Perioada celor 
mai adinei și dina
mice prefaceri din e- 
conomia județului Bo
toșani — aprecia ing. 
Dumitru Breabăn, se
cretar al comitetului 
județean de partid — 
?'te perioada actualu
lui cincinal. In acest 
interval s-au dat in 
funcțiune noi capaci
tăți industriale și s-au 
modernizat cele exis
tente. Practic, în anii 
1971—1975, producția 
industrială a județului 
nostru se dublează. 
Față de un ritm mediu 
anual de creștere a 
producției industriale 
de 13,3 la sută, cit s-a 
planificat, obținem a- 
nual sporuri de 17 la 
sută.

în intrecerea' pentru 
mai mult și mai bine, 
un rol de seamă il au 
inițiativele muncito
rești. Un grafic pre
zentat la Expoziția 
realizărilor economico- 
feociale ale județului 
Botoșani, care s-a des
chis in cinstea celei 
de-a XXX-a aniver
sări a eliberării pa
triei de sub domina
ția fascistă evidenția
ză că. drept urmare a 
inițiativei „Nici un 
centimetru de țesă
tură irosit, totul va
lorificai", colectivul 
întreprinderii de con
fecții din Botoșani a 
realizat in actualul 
cincinal economii in- 
sumînd peste 3.7 mi
lioane lei. La între
prinderea de indus
trializare a sfeclei de 
zahăr „Șiretul" din

Bucecea, datorită ini
țiativelor aplicate, 
care au avut ca o- 
biectiv intensificarea 
autodotării, capacita
tea de prelucrare a 
sporit cu 530 de tone 
față de parametrii 
proiectați.

— Dezvoltarea ca
pacității de producție 
— ne spunea ing. Du
mitru Blaj, directorul 
întreprinderii — ală
turi de celelalte mă
suri pe care le-am a- 
plicat și le vom aplica 
în continuare, va per
mite să îndeplinim 
sarcinile întregului 
cincinal in 3 ani și 11 
luni și sâ realizăm o 
producție suplimen
tară, față de prevede
rile inițiale, in va
loare de 468 milioane 
lei.

Despre realizări ase
mănătoare ne-a vor
bit și ing. Corncliu 
Andrișan, de la în
treprinderea mecanică 
pentru agricultură și 
industria alimentară.

— Inițiativa „Să lu
crăm o zi pe lună cu 
metal economisit" s-a 
soldat anul acesta, 
pină acum, cu econo
mii de metal din care 
se pot produce 22 de 
cultivatoare purtate, 
de bună calitate.

Toți cei ce muncesc 
in industria județului 
sint hotărîți să obțină 
in continuare, in in- 
timpinarea Congresu
lui al XI-lea al parti
dului, noi și impor
tante rezultate in în
deplinirea înainte de 
termen a cincinalului. 
Se apreciază că. piuă 
la sfirșitul acestui an. 
oamenii muncii din 
județul Botoșani vor 
realiza o producție 
industrială suplimen
tară, față de prevede
rile pe patru ani ai 
cincinalului, de 1,2 mi
liarde lei, din care 
circa 900 milioane lei 
pină la congresul 
partidului. Tntre a- 
ceste produse figu
rează: confecții-textile 
in valoare de 795 mi
lioane lei (din care, 
pină la congres. in 
valoare de 540 milioa
ne leii; 5 622 tone za

hăr (din care 4 400 
tone pină la congres) 
și piese de schimb 
pentru tractoare in 
valoare de 52 milioa
ne lei (din care 39 
milioane lei pină la 
congres).

Cu prilejul adunări
lor generale ale oa
menilor muncii și 
adunărilor de partid 
din luna august au 
fost stabilite noi mă
suri menite să pună 
mai bine în valoare 
potențialul productiv 
ai întreprinderilor. La 
întreprinderea textilă 
„Moldova" - Botoșani, 
bunăoară, prin aplica
rea unor asemenea 
măsuri, se va realiza 
un spor de producție 
de 232 000 mp țesături, 
la filatură — de 30 
tone fire, iar prin re
ducerea consumurilor 
specifice de materiale 
și energie electrică, 
economiile vor totali
za. pină la sfirșitul a- 
nului, peste 2,5 mili
oane lei.

însuflețirea cu care 
muncesc colectivele 
din industria botoșă- 
neanâ iși are izvorul 
atit in rezultatele ob
ținute pină acum in 
dezvoltarea județului, 
cit și in perspectivele 
minunate pe care Ic 
deschide proiectul Di
rectivelor Congresului 
al XI-lea al partidu
lui. Potrivit prevede
rilor. producția In
dustrială a județu
lui Botoșani va fi 
de aproape 3.5 ori 
mai mare in 1980 față 
de 1975, sporind in
tr-un ritm mediu a- 
nual de 25,4 la suta, 
față de 9—10 la sută 
cit este media pe țară. 
Un exemplu conclu
dent: la sfirșitul anu
lui 1980, producția in
dustriei electrotehnice 
— reprezentată acum 
in județ de șantiere 
unde se construiesc o- 
biective din această 
ramură — va fi de 
peste 3 miliarde Ici, 
adică tot atîta cit va 
fi producția indus
trială a întregului ju
deț în 1975.
Ion MAXIMIUC

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit marți pe 
primul ministru al Republicii Zam
bia. Mainza Chona, care întreprinde 
o vizită oficială in tara noastră.

Oaspetele a fost însoțit de Rankin 
Titus Sikasula, ambasadorul Zambiei 
la București, și de W. Nkowani, șeful 
Departamentului planificării din Mi
nisterul Comerțului.

La primire au luat parte tovarășii 
Manea Mănescu, prim-ministru al 
guvernului. Bujor Almășan. minis
trul minelor, petrolului și geologiei.

Primul ministru zambian a arătat 
că are plăcuta misiune de a transmi
te președintelui Nicolae Ceaușescu, 
din partea președintelui Zambiei,

Kenneth Kaunda, un călduros salut 
prietenesc, cele mai sincere felicitări 
cu prilejul celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării României, urări 
de noi și importante succese poporu
lui român in opera de construire a 
societății socialiste. Oaspetele a ex
primat profunda gratitudine pentru 
primirea deosebit de călduroasă și 
prietenească de care s-a bucurat in 
țara noastră, pentru fericitul prilej 
de a participa la marea sărbătoare a 
poporului român și pentru posibili
tatea de a cunoaște realizările re
marcabile dobindite de România so
cialistă in cei 30 de ani de la eli
berare.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
rugat pe primul ministru zambian sâ 
transmită președintelui Kenneth Ka

unda un cordial salut, cele mat bune 
urări, iar poporului zambian prieten 
noi succese in dezvoltarea inde
pendentă a patriei pe calea progresu
lui și bunăstării. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că prezența in 
România a primului ministru zam
bian, a persoanelor care 11 însoțesc, 
constituie o expresie elocventă a bu
nelor relații statornicite intre Româ
nia și Zambia.

în timpul întrevederii a fost re* 
levată cu satisfacție evoluția ascen
dentă a relațiilor prietenești de co
laborare și cooperare economică șl 
tehnico-științifică dintre cele două 
țări, conlucrarea fructuoasă în alte 
domenii de activitate. In acest con-
(Continuare in pag. a IlI-a)

Delegația de partid și guvernamentală a R.P.D. Coreene
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Marți după-amiază au avut loc 
convorbiri intre tovarășul Nicolae 
Ceauș,eseu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
delegația de partid și guvernamen
tală a R.P.D. Coreene, condusă de 
Kim Iăng Ju. membru al Comitetu
lui Politic al Comitetului Central al

Partidului Muncii din Coreea, vice- 
premier al Consiliului Administrativ 
al R.P.D. Coreene, care a participat 
la festivitățile prilejuite de sărbăto
rirea celei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării patriei noastre de sub 
dominația fascistă.

Din delegație fac parte tovarășii 
Kim long Nam, membru supleant al

Comitetului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Muncii din 
Coreea, șeful secției internaționale a 
C.C. al P.M.C., Pak Zung Guc, am
basadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești.

(Continuare în pag. a IlI-a)

Președintele Partidului Socialist Belgian

Literatura ca tribună politică
Sint 30 de ani de cind in paginile 

revistelor noastre literare apăreau 
primele poeme slăvind munca și 
pe omul cu unealta. Lucru, nu de 
tot străin literaturii românești, 
dacă e să fim drepți, pentru că 
apăruseră „Răscoala" și Ion. poe
mele sociale ale lui Goga. Beniuc, 
sau Aron Cotruș. ca să nu mai 
vorbim că existaseră un Al. Sahia, 
un Panait Istrati, un George Mi
hail Zamfirescu. Dar o pleiadă de 
poeți si prozatori eliberați de sub 
chinga cenzurii ar.tonesciene ieșeau 
la lumină, sub soarele acelui 23 Au
gust care, atit in plan politic cit și 
in cel spiritual, avea să rămină o 
dată de răscruce. O privire retros
pectivă asupra acestei perioade ne 
oferă prilejul să constatăm că s-au 
scris citeva cărți fundamentale la 
fel de valoroase ca și acelea pro
duse înainte de cel de-al doilea 
război mondial Sigur că au existat 
Si cărți alcătuite de miini nedibace, 
gindite strimb și emfatic care, bine
înțeles. n-au rezistat eroziunii 
timpului acest arbitru necruțător 
al operelor literare ; dar rezultatc-le 
dovedesc că epoca aceasta revolu
ționară a fost oglindită cu destul 
talent și comprehensiune. Avem re
marcabile nuvele și romane despre 
viața țăranilor și a muncitorilor. 
Dar. aș zice că in materie de stu
diu al intelectualității socialiste, 
confrații noștri, nu toți, evident, au 
făcut excese de mimică și ne-au 
furnizat curioase exemplare de in
divizi pentru care viața politică și

socială este un fel de sport întim- 
plător exercitat, ca un fel de tenis 
spiritual, in care ideile sunt lobate 
cu o grație snoabă. Nu sint împo
triva libertății de alegere a stilu
rilor și a modelurilor. Condiția 
unică. obligatorie a adevăratului 
artist rămine insă aceea de a fi 
totdeauna in formă și mai ales de 
a nu mistifica realitatea celor înfă
țișate in operele sale. Este semnifi-

însemnâri de Eugen BARBU

cativ cum poeți mai vechi, ca Ar- 
ghezi. Blaga, Ion Barbu. Bacovia, 
adevărați maeștri, au intuit mai 
bine esența fenomenului social de 
la noi și au reușit, unii in foarte 
puține poezii, ce-i drept, dar ace
lea cu totul remarcabile, să mar
cheze esența revoluționară a epo
cii noastre. Ciclul 1907 al lui Tudor 
Arghezi sau poezia Bâlcescu a lui 
Ion Barbu, ca să nu mai vorbim 
despre revolta disperată împotriva 
burgheziei de mult mai înainte de 
epoca noastră, a lui Bacovia, sint 
in privința aceasta exemplare. Cu 
atit mai dureros ni se pare cum o 
serie de poeți și prozatori se lasă 
duși de curente literare la modă 
aiurea, fiind devorați de consecin
țele acestei imposturi. A copia 
realități străine și a le implanta In 
acest sol este o operație dinainte 
sortită eșecului.

Pentru mine rămine un mister 
cum unele romane mai de dincoace 
ale tinerilor scriitori abundă de 
asemenea indivizi deplasați, in timp 
ce sub ferestrele autorilor acestor 
subproduse literare se înalță orașe 
întregi, uzine formidabile, univer
sități, școli, teatre, spitale și săli de 
sport, fără ca ei să se-ntrebe cine 
le-a ridicat și cind. Nu vreau să 
cert pe nimeni și nu vreau să dau 
sfaturi, dar cred că avem o critică 
(cu excepțiile ei fericite, bineînțe
les) care a rămas cu mult in urma 
cerințelor imperioase estetice ale 
timpului nostru. O lipsă de curaj 
misterioasă, o prietenie rău înțe
leasă față de anumiți autori și lău- 
darea fără limită a trișorilor, toate 
la un loc fac din o parte a noii 
cohorte de observatori literari un 
contingent care se plasează sub 
semnul întrebării. In momentul 
cind in patria noastră se constru
iește, cu atitea eforturi, viitorul 
României sub conducerea unui 
partid încercat, care a dat atitea 
semne de vigoare, inițiativă, și de 
înțelepciune in toate domeniile, 
absența scriitorului adevărat de la 
fapta zilnică mi se pare o dezer
tare ce nu poate fi îngăduită. A 
construi este un gest demiurgic. 
Muncitorul și țăranul fac asta pre
cum Dumnezeu, dacă vreți. fără 
nici o mistică. Călinescu spunea, 
dacă mai țin bine minte, că zidu
rile Tebei se înălțau in acordurile 
harfei inspiratului.

AU REALIZAT
PLANUL PE 8 LUNI
INDUSTRIA JUDEȚULUI 

PRAHOVA
PLOIEȘTI (Corespondentul 

„Scinteii", Constantin Căpra
rii). — Angajate intr-o entuzias
tă întrecere in cinstea Con
gresului al XI-lea al partidului, 
colectivele industriale din jude
țul Prahova au repurtat un nou 
și important succes : planul de 
producție pe 8 luni ale acestui 
an a fost îndeplinit ieri seară, 
cu 4 zile înainte de vreme. Da
torită acestui avans de timp 
ciștișat, muncitorii, tehnicienii, 
inginerii prahoveni vor realiza, 
suplimentar, pină la sfirșitul 
acestei luni, o producție in va
loare de peste 250 milioane lei.

INDUSTRIA JUDEȚULUI 
CONSTANȚA

Oamenii muncii din industria 
județului Constanța au îndepli
nit. cu 9 zile înainte de termen, 
sarcinile de plan pe opt luni 
din acest an, creind condiții 
pentru realizarea unei produc
ții suplimentare In valoare de 
220 milioane lei, intr-un volum 
superior cu 19,2 la sută celui 
obținut in perioada corespun
zătoare a anului trecut.

(Agerpres)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, s-a intilnit, marți, 
27 august, cu Andră Cools, președin
tele Partidului Socialist Belgian, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., face 
o vizită in țara noastră.

La întrevedere a participat tovară
șul Cornel Burtică, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Salutlnd călduros pe oaspete, to
varășul Nicolae Ceaușescu a subli

niat că vizita președintelui Partidu
lui Socialist Belgian constituie o 
expresie a relațiilor prietenești și de 
colaborare statornicite intre cele 
două partide, a dorinței comune de 
a le dezvolta pe mai departe, in in
teresul ambelor popoare.

împărtășind pe deplin această a- 
preciere, Andr6 Cools a relevat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu impre
sia deosebită pe care i-a lăsat-o 
participarea la festivitățile prilejuite 
de cea de-a XXX-a aniversare a 
eliberării României, a exprimat

cordiale mulțumiri pentru posibilita
tea oferită de a fi prezent la acest 
mare eveniment jubiliar, de a cu- 
noașîe in mod direct succesele în
semnate obținute de poporul român 
în propășirea țârii sale. Oaspetele a 
dat, totodată, o înaltă prețuire acti
vității României pe plan extern, in 
favoarea afirmării spiritului de pace, 
colaborare și înțelegere in viața in
ternațională.

In timpul convorbirii a avut loa
(Continuare In pag, a IlI-a)
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FAPTUL întreprinderile clujene și problema
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DIVERS pregătirii
La minus
170 grade

S-a lnflmplat la Combinatul 
de Îngrășăminte azotoase din 
Roznov. La miezul nopții. In in
teriorul blocului cu oxigen si 
azot lichid s-a defectat un șu
rub. Un șurub banal, dar pentru 
înlocuirea căruia, in condiții 
normale, trebuia să fie oprită, 
pentru un timp, producția, cu 
pierderi de multe milioane de 
lei. în clina aceea, cinci oameni
— G. Tachle. N. Toma, M. Tro- 
fin. A. Moroșanu și M. Grigoriu
— și-au asumat răspunderea de 
a încerca să remedieze defec
țiunea „din mers**, la o tem
peratura de... minus 170 de gra
de ! Și-au uns trupurile cu li
chid antigel, au îmbrăcat, peste 
hainele de protecție, șube și 
pislari (afară era plus 35 de 
grade) și au început, prin ro
tație, cile unul, să coboare in 
agregat. In cele din urmă au 
izbutit. Producția nu a con
tenit o clipă. în „cartea de aur" 
a combinatului, 
fost incrustat cu 
genericul ..Eroii 
170 de grade".

numele lor a 
majuscule, sub 
de la minus

10 cu 
felicitări

loan Șuta (profesor de chi
mie) fi P. Popa (profesor de fi
zică) au fost repartizați, anul 
trecut, după terminarea facul
tății. la pruptil școlar de con
strucții din Satu-Mare. Acum, ■ 
in vacantă, cind a început zu- I 
grâvitul școlii, cei doi s-au ofe- | 
rit voluntar (in perioada primu
lui lor concediu de odihnă) să I 
zugrăvească singuri citeva încă- I 
peri, intre care, firește, cele I 
două laboratoare de chimie și i 
fizică. Și astfel, profesorul Ioan I 
Șuta (care a inrătat meseria de | 
zugrav de la tatăl său. cu care 
a lucrat alături, cot la cot. in 
timpul vacantelor) împreună cu 
colegul său au făcut o ..zugră
veală de înaltă clasă". Sau. dacă 
vreți, de nota 10 cu felicitări.

Omenie
Pensionara Ioana Șchiopu din

Ploiești sc ducea la piață, după 1 
tirguieli. La un moment dat, I 
privirea i-a „căzut" pe un pa- • 
chet aflat pe asfalt. S-a aplecat t 
și l-a ridicat. Desfăcindu-1,' a | 
avut surpriza să constate că e | 
burdușit cu bani. Aminindu-și 
cumpărăturile, s-a dus imediat . 
cu pachetul la miliție. Suma din I 
pachet se ridică la peste 10 000 | 
lei. Intrucit păgubașul — cine 
0 fi ? _ a „uitat" pină acum 
să anunțe militia de pierderea 
banitor. sperăm să nu ..uite" sa 
și-i ridice. Ca să nu mai vorbim 
c-ar trebui să nu uite șă-i rnul- 
țumească și celei ce i-a găsit.

De 60 de ori |
înconjurul 
lumii

Nava de pasageri ..Tudor Vla- 
dimirescu", cu propulsie pe zba
turi. a împlinit 100 de ani de 
existentă. Este cel mai bătnn 
vas dintre cele cu care este do
tat in prezent ,.NAVROM“_ Ga
lați. Cu toate acestea, ..bătrinul" 
nici nu se gindește încă sa-și 
arunce ancora definitiv. Dimpo
trivă. cursele sale pe Dunăre au 
devenit mai dese ca înainte. 
După cum atestă documentele de 
bord, in 100 de ani ai săi. „ve
teranul" flotei fluviale roma
nești a parcurs — cu aceeași 
mașină ! — o distanță echiva
lentă cu de 60 de ori înconjurul 
Pâmintului la" Ecuator.

De la excesul 
de viteza

Șofer pe o autospecială a în
treprinderii „Industria lapte
lui" din Timișoara. E. bicolae 
iși făcea cursa obișnuită de co
lectare a laptelui de la unită
țile respective. înainte de a in
tra in localitatea Gottlob, da
torită vitezei excesive cu care 
conducea, șoferul a pierdut con
trolul volanului, iar autovehi
culul a părăsit șoseaua, s-a iz
bit de pomii de pe margine, 
după care s-a răsturnat. In 
urma exploziei rezervorului de 
benzină, mașina a luat foc, iar 
șoferul și-a pierdut viata. încă 
un tribut tragic plătit excesu
lui de viteză.

Lina care 
nu ține 
de cald

— Cită lină ați obținut anul I 
acesta de la oile pe care le 
*’Z' Poftiți evidențele contabile. I

— Ați trecut aici toată lina ? I
— Păi. să vedeți... ■
Și organele de control ale I 

miliției din județele Bihor si | 
Timiș au „văzut" precum că in 
multe din cele 72 de unități I 
controlate existau mari cantități I 
de lină care nu figurau in I 
scripte. La unitățile întreprinde- ■ 
rilor de prelndustrializare și a- I 
chiziții. valoarea linii neinregis- | 
trate se ridica la 133 752 lei. iar 
in cooperativele agricole — la I 
260 000 lei. Față de atitea minu- | 
guri in evidențe, măsurile luate 
pe loc au fost și ele tot... evi- I 
denie : amenzi și avertismente. |

Rubrică redoctotâ de
Petre POPA
ți corespondenții „Scinteii"

Județul Ciul se dezvoltă în ritmul 
vertiginos al întregii economii națio
nale. Se construiesc noi obiective 
productive, se măresc cele existente. 
Toate acestea soliciți forță de mun
că bine pregătită. O seamă de uni
tăți au acumulat o experiență pozi
tivă în recrutarea si calificarea forței 
de muncă. întreorinderc<i „Industria 
sirmei" din Cimpia Turzii. de pildă, 
califică anual, in afara scolii profe
sionale. sute de muncitori prin 
cursuri de scurtă durată ori uce
nicie la locul dc muncă. Ca urmare, 
noile capacități de producție Intrate 
in funcțiune in ultim» vreme in ca
drul întreprinderii si-au atins cu 
mult înainte dc termen parametrii 
Droicctati. o contribuție de scamă 
aducind-o muncitorii nou calificați. 
La fel. noua fabrică de mașini de 
rectificat din Cluj. Si-a asigurat 
forța de muncă calificată. Și incâ un 
exemplu : combinatul de piele și în
călțăminte „Clujeana" a pregătit la 
locul de muncă peste 300 de mun
citoare pentru cele două unități in
dustriale ale cooperației meșteșugă
rești din comunele Așchileu-Mare și 
Mihai Viteazul, unde au luat ființă 
ateliere de cusut fețe pentru încăl
țăminte. In felul acesta s-a înlăturat 
navetismul de la distanțe mari și 
s-au creat nuclee muncitorești in cele 
două localități. Cit privește asigura
rea unor condiții tot mai bune de 
viață pentru noii muncitori, in pre
zent există in județ 31 cămine pentru 
nefamiliști, cu o capacitate de 6 580 
de locuri, iar 
bună a unor 
500 noi locuri 
tuală se află 
cămine cu 3 780 de locuri.

— In județul nostru — aprecia, în 
cadrul unei convorbiri, tovarășul in
giner PETRU TRIFU, directorul 
Direcției județene pentru probleme 
de muncă și ocrotiri sociale — cu 
sprijinul nemijlocit al comitetului 
județean de partid, s-a elaborat un 
program concret nu numai pentru 
anii 1974—1975, ci șl pentru următo
rii. Din acest program rezultă pen
tru anul 1974 un necesar de 18 400 
muncitori calificați și 10 700 pen
tru 1975. Unitățile economice au re
crutat si pregătesc in școli profesio
nale si prin ucenicie la locul de 
muncă circa 10 000 de tineri, din care 
5 600 au si obținut calificarea in a- 
cest an. iar 4 400 le vor absolvi in 
anul viitor. Restul forței de muncă 
se asigură prin cursuri de scurtă 
durată Ia locul de muncă, iar prin 
această formă se vor Dregăti în a- 
cest an 12 800 de muncitori, din care 
8 800 au si obtinut calificarea la sfir- 
șitul lunii iunie. In continuare se or
ganizează și alte cursuri de pregă
tire.

prin gospodărirea mai 
spații s-au mai creat 
de cazare. La ora ar
in construcție încă 18

— Cum se acționează, prac
tic, in întreprinderi și Ia nive
lul. județului pentru soluționa
rea problemelor complexe ale

muncitorilor calificați
— După mine, „fuga" de aceste me

serii nu are justificare. Mai degrabă 
este vorba de o necunoaștere a frumu
seților meseriei. în primul rind. a- 
ceste meserii sini mai bine retribui
te. Turnătorul Gheorghe Chiorean dc 
la „Metalul roșu" din Cluj realizează 
ciștiguri frecvente de 3 000—3 500 Ici 
lunar, Tbrok Francisc și Iosif Șelar 
de la „Unirea" încasează sume simi
lare și exemplele ar putea continua. 
Cg ar fi dacă întreprinderea „Metalul 
roșu" ar organiza pentru turnători, 
Iar combinatul dc piele și încălță
minte pentru tăbăcari. dc pildă, in- 
tilniri ale fruntașilor din aceste mc- 
șerii cu tineretul ?

asigurdrii șl pregătirii forței de 
muncă 7

— In destule unități se acționează 
cu multă grijă și spirit de răspun
dere — iar in acest domeniu trebuie 
remarcate întreprinderile „Metalul 
roșu". „Unirea", combinatul de piele 
si încălțăminte „Clujeana", ..Electro
ceramica" din Turda și altele, in care 
s-au întocmit din vreme programe 
în acest sens, acestea fiind Duse in 
aplicare. De altfel, in acest scop, la 
nivel de județ s-a format un coman
dament, condus de un secretar al co
mitetului județean de partid, care a- 
nallzează, îndrumă și controlează 
mersul acțiuni!. Consiliul județean 
de control muncitoresc al activității 
economice și sociale a întreprins nu 
de mult un control In 64 de unități 
industriale și economice, constatările 
fiind supuse analizei secretariatului 
comitetului județean de partid. Cu 
acest prilej au fost formulate critici 
întemeiate la adresa lipsei de preo
cupare a conducerilor unor unități 
pentru asigurarea și pregătirea for
ței de muncă, luîndu-se măsuri de 
lichidare a neajunsurilor.

— Ce repercusiuni are asupra 
producției și ce probleme so
ciale generează o asemenea 
situafie ?

— Iată, de pildă, noua fabrică de 
sticlărie din Gherla, prevăzută a in
tra in funcțiune la 1 ianuarie 1975, 
care si-a format cu forte proprii nu
mai jumătate din cei 573 de munci
tori calificați de care are nevoie. 
Incercind să justifice o asemenea si
tuație. conducerea fabricii ne-a spus 
„să n-avem grijă, că aduce munci
tori din alte întreprinderi din țară". 
Este o mentalitate inadmisibilă, care 
dăunează activității economice, mai 
ales că unitatea a primit si 80 de 
apartamente pentru noii muncitori. 
Grupul întreprinderilor de industrie 
locală trebuia să califice, pentru noua 
sa fabrică de sticlă-crtstal din Cluj, 
504 muncitori si nu a asigurat decit 
176. Si aici s-a invocat același... ar
gument : „aducem muncitori de la 
alte unități". Si in alte Întreprinderi 
se practică „importul" de noi cadre, 
întreprinderea de tricotaje „Someșul". 
IRIC. ICIL ș.a. iși asigură persona
lul de întreținere cu muncitori ca
lificați din alte părți. Or,' trebuie să 
înțelegem că migrarea forței de 
muncă calificată înseamnă pierderea 
unei părți a acestui prețios potential 
uman, zile nclucrate ca urmare a 
plimbărilor și altele.

— Se vorbește mereu dc așa- 
zisele meserii deficitare. Are o 
justificare lipsa de muncitori 
in aceste meserii, știut fiind 
că turnătorii, cazangiii, zidarii 
ș.a. se bucură de retribuții lu
nare substanțiale 7

CONTRASTS
Record do... recorduri

Colectivele Combi
natului siderurgic de 
la Galati au obtinut in 
acest an numeroase 
recorduri in producție. 
Dar recordul de... re
corduri s-a înregistrat 
aici in zilele de 23 si 
24 august, cind s-a 
realizat, peste planul 
însumat al celor două 
zile. 461 tone cocs me
talurgic. 856 tone fon-

de 1100 
rindul 

de 
ingineri și 

ai laminoa- 
dat. peste 
in aceste 
tone lami- 

: pline, 428 
si bandă

tă si mai mult 
tone oțel. La 
lor. colectivele 
muncitori, 
tehnicieni . 
relor au 
prevederi 
zile. 1 230 
nate finite 
tone tablă . 
laminată la rece, pre
cum si însemnate can
tități de produse de

relaminare. Șisiderur- 
giștii nu se vor opri 
aici. în intimpinarea 
Congresului al Xl-lca 
al partidului, de pe a- 
cum. ei pregătesc noi 
performante de înalt 
prestigiu, noi recor
duri. Le urăm succes 
in tentativa lor de a 
da tării mai mult me
tal. mai ieftin si de 
bună calitate l

Planificare fantezistă
sau fantezie planificată?

In vederea stabilirii 
capacităților de trans
port și a structurii 
parcului de autocami
oane pentru 1975. În
treprinderea de trans
porturi auto Brașov a 
organizat un sondai la 
un număr de circa 50 
unități industriale im
portante. de De raza 
sa de activitate, res
pectiv. in patru jude
țe : Brașov. ” 
Harghita si 
Răspunsurile — 
daj nu au fost in toate 
cazurile întemeiate pe 
cerințele reale, unele

Covasna, 
Mureș, 

la son-

din unitățile 
ceste județe 
nindu-și cifre „scoa
se din buzunar". F.C.A. 
Zărnești. de pildă, a 
prevăzut pentru 1975 un 
volum de transport de 
numai 5 400 tone, față 
de 106 600 tone reali
zate in 1973 si 13 700 
tone in primele patru 
luni din acest an. 
I.S. Covasna a prevă
zut si ea 2 000 tone, 
fată de 69 000 tone a- 
nul trecut si 25 800 
tone realizate numai 
in patru luni din acest 
an. Cifre fără o funda-

din a- 
propu- 
„scoa-

mentare temeinică au 
furnizat si 
tul chimic
Combinatul de îngră
șăminte chimice din 
Tg. Mureș. G.I.C.F. 
Bra$ov. I.I.L.H.C. Har
ghita si altele. Fante
zie ? Nu ! Pur și sim
plu calcule făcute fără 
simțul responsabilită
ții. Este o practică 
deosebit de gravă, 
dacă avem in vedere 
cerința bunei pregă
tiri a activității eco
nomice pentru 
viitor.

Răspunderea... a intrat la apă
Cu mai bine de trei 

ani in urmă, între
prinderea județeană 
de construcții montaj 
Mehedinți s-a angajat 
să execute, la S.M.A. 
Bălăcița, o serie de 
obiective. Atelierul 
mecanic, de exemplu, 
avea ca termen de 
dare in funcțiune data 
de 1 august 1972. Ulti
mele lucrări la acest 
obiectiv — de fapt cel 
mai important — s-au 
încheiat abia in pri
mul trimestru din 
1974. în schimb, depo
zitul de carburanți — 
termen 1 octombrie 
1972 — nu poate fi fo-

losit nici la ora actua
lă, deoarece mai sint 
lucrări restante. Cit 
privește instalațiile 
mecanice și electrice, 
au fost, pur și simplu, 
uitate. La lucrările de 
alimentare cu apă — 
termen 31 septembrie 
1972 — constructorul, 
invocind cauze „obiec
tive". a solicitat o a- 
minare de citeva luni. 
A găsit înțelegere 
și a „lucrat" cum rar 
s-a mai văzut prin 
partea locului. Cind 
trebuia să fie dată in 
folosință rețeaua de a- 
limentare 
apărut

mai dau și acum du
reri de cap beneficia
rului. In locul unde se 
află montate cele pa
tru pompe. finisajul 
s-a efectuat în așa fel 
incit apa se infiltrea
ză prin pereți. Pom
pele. care n-au func
ționat nici măcar o 
oră. se află „la conser- 

apă. incitîn -----
se mai zăresc, 

mai

cu apă, au 
surprize care

vat" 
abia 
Nu 
remedierile 
impun la așa-zisele o- 
biective terminate. 
Cum se vede, răspun
derea constructorului 
a intrat serios la apă.

— In unele unități există o 
reținere in ceea ce privește ca
lificarea și angajarea forței de 
muncă feminine in meserii co
respunzătoare. De unde izvorăște 
o atare situație ?

— In acest an. numărul femeilor 
ce vor trebui cuprinse in muncă — 
conform programului dc care am a- 
mintlt — va fi de circa 3 000 anga
jate și 1 200 cu munca la domi
ciliu. Nomenclatorul prevede circa 
610 de meserii pentru femei. Deci, 
este de unde alege. Cu toate acestea, 
peste jumătate din numărul femeilor 
angajate in acest an 6e află in între
prinderile de industrie ușoară. In 
rest, numărul experimentelor poziti
ve este foarte redus. Reținem pe cel 
de la „Metalul roșu", care a califi
cat 300 dc fete in meseriile dc lăcă
tuș. strungar, frezor, raboior. sudor, 
încercări similare, dar mai timide, 
se fac la „Armătura", „Unirea", 
„Tehnofrig". Cu toate insistențele 
depuse, sint locuri de muncă ușoare. 
In care lucrează bărbații și care 
n-au fost eliberate pentru a fi puse 
la dispoziția muncitoarelor. S-a luat 
de asemenea măsura la nivel jude
țean ca din cele 3 200 locuri ale 
anului I in școlile profesionale, 35 la 
sută să fie rezervate fetelor.

— Ce ar mai trebui întreprins 
pentru înlăturarea lipsurilor in 
recrutarea și calificarea forței 
de muncă ?

— Ținind seama de multiplele șl 
desele schimbări de meserii și pro
filuri. cred că Legea 12/1971 ar tre
bui să prevadă și sarcina policalifi
cării oamenilor. In scopul stimulării 
muncitorilor necalificați pentru a se 
califica sint de părere că trebuie să 
li se asigure la atestarea in meserie 
cel puțin ciștigul pe care l-au avut 
ca necalificați. în acest fel s-ar so
luționa multe dintre problemele pri
vind asigurarea și pregătirea forței 
de muncă.

Convorbire consemnată de
Alexandru MUREȘAN

STRADA, PIAȚA, INSTITUȚIA
Totul e nou 
la... Slobozia 

veche
Acceleratul pufăi scurt, 

mai alunecă un timp pe 
șine și opri lin in fața pe
ronului. Gară. Aruncăm o 
privire po frontispiciul 
gării : „Slobozia Veche". 
Veche ? Ni s-au propus 
mal multe explicații ale a- 
cestei neconcordanțe. Reți
nem o variantă cu file : 
prea ocupați cu înnoirile, 
locuitorii orașului .de pe 
malul Ialomițci n-au mai 
găsit vreme să pună de a- 
cord firma cu realitatea, 
așa că a rămas „veche". In 
drum spre noua seră, pri
marul reședinței de județ, 
Gheorghe Glodeanu, ne 
face citeva confidențe: „La 
noi noul devine foarte re
pede „vechi". Nu este vor
ba de o imbătrinire pre
matură a premierelor edi
litare. ci de faptul că ele 
vin mereu din urmă cu re
peziciune, într-un șir ne
întrerupt. Nu au trecut 8 
luni de la începutul anului 
și pe harta orașului au apă- 
i-ut incă 10 noi obiective : 
un cinematograf, un com
plex aL cooperației mește
șugărești. 3 magazine mari, 
un hotel cu restaurant, o 
creșă, două cămine pentru 
tineret și ultimul, cel mai 
spectaculos edificiu, casa 
de cultură a sindicatelor — 
unde sperăm că vom des
chide din toamnă stagiunea 
cu o piesă a Naționalului 
bucureștean.

Stagiune, piesă, concert... 
Cuvinte vechi, care in acest 
colț de Bărăgan exprimă 
noțiuni noi.

Protejat parcă de brațele 
macaralelor, orașul nou 
Înaintează, mușcind din 
vechile ulițe pe care sem
natarii acestor rinduri le 
cunoscuseră și in urmă cu 
10 ani. Cum erau atunci ? 
Innecate in nămeți iarna și 
prăfuite în miez de vară, 

se înfățișa capitala 
Deși, cu 5 ani in

metale. Se mai vorbește 
aici de mari producții de 
griu și porumb, de floa- 
rea-soarelui și sfeclă, de 
cele 211 000 ha Irigate, unde 
seceta nu mal are acces, 
de debitul celor trei mari 
stații de pompare de la 
Mila 338, Pletrolu șl Vlad 
Țepeș, care trag din Du
năre tot atita apă cit aduc 
Oltul, Dîmbovița și Ialomița 
la un loc.

Totul e nou la Slobozia 
Veche 1

„Oamenii care 
muncesc trebuie 

să se bucure 
de bunăstare"

Cind am ajuns în comuna 
Gheorghe Doja, se ingina 
ziua cu noaptea. Tovarășul

— Nu tot. Deocamdată 
numai 55 de familii. In altă 
zi vin doi tineri la mine. 
Un bărbat și o fată. Zice 
băiatul : „Eu am luat-o pe 
ea de nevastă". „Bravo 
ție" — zic eu. „Da, zice el, 
dar n-avem unde sta". 
Ne-am glndît în consiliu, 
ne-am sucit Problemă grea. 
Totuși, am gărit o soluție. 
Am și început să turnăm 
temeliile unor case cu 10 
apartamente. Le dăm tine
retului eu plata în rate. 
Asta e problema : o.inimii 
care muncesc trebuie să se 
bucure de bunăstare.

La plecare, nea Ion Cre- 
țu. muncitor la cimp. ne-a 
propus o plimbare prin co
mună.

Aici, zice el. e cinemato
graful, aici căminul, din
colo — brutăria șj grădi
nița...

Ce surpriză plăcută ! 
„Moșul", dună ani. e moș 
cu adevărat, dar pare Încă 
tinăr sl e plin de vigoare. 
Cei care nu-1 cunosc bine 
snun că e prea pretențios. 
Dar nea Dcveghe are ini
ma dlntr-un bulgăre de 
aur. Insula Ialomitei. unde 
isi are păminturile ferma, 
e Izolată de așezările dim
prejur. Cu ani in urmă, 
aici condițiile de trai erau 
mai grele ca in Bărăgan. 
Mosul e Intr-adevăr pre
tențios. de aceea ferma lui 
scoate si recolte mari, dar 
a căutat pe cit a fost po
sibil să îndulcească viata 
oamenilor cu care lucrează. 
Din inițiativa lui s-a con
struit mai intll o cantină. 
Au urmat la rind un „spă
lător public", citeva adă
posturi pentru vreme rea. 
o grădină de legume. Sint 
realizări sociale de-a drep
tul remarcabile.

La Ialomița
E dulce via|a 
la... Amara

La 7 km de Slobozia, că
lătorul dă cu ochii de un 
colt de litoral. Apă. plajă, 
citeva pavilioane de odih
nă si tratăment. citeva clă
diri in construcție... E A- 
mara, „perla Bărăganului".

Am pătruns in holul pa
vilionului central. Peste 50 
de oameni stăteau De fo
tolii și tăifăsuiau in tihnă :

— No. zise unul, faină 
vreme 1

— Amu un an,..
— Dacă văzui si văzul că 

nu veni Stana...
Directorul stațiunii (su

praaglomerată) ne-a sdus 
că la Amara vin oameni 
din toată tara. Nu numai 
suferinzi. Multi vin nur 6i 
simolu la odihnă. Mincarea 
e bună și consistentă, ca
merele confortabile. împre
jurimile iți desfată ochiul.

Ne plimbăm De alei si 
Intrăm in vorbă cu oame
nii.

— Cine să fiu eu ? — se 
întrebă, mai mult pe sine, 
o femeie intre două virste. 
Sint Elisabeta Buzatu. Am 
venit tocmai de la Vilcea. 
Din satul Pesceana — dacă 
ati auzit de el. Sintem 
multi țărani veniti la A- 
mara. Cum se termină cu 
recoltatul griului, țăranii 
vin la odihnă.

— Costă ceva bani — ne 
închipuim si noi. dar nu 
știm precis.

Țăranca rise ușor, apoi 
lsi odihni palmele in poală 
și zise :

— Păi, faceți socoteala. 
Am plătit 299 de lei pentru 
18 zile. Dar să știti că in 
299 intră si transportul.

Am făcut socoteala. O- 
dihna Elisabetei Buzatu 
costa citiva lei pe zi.

' 'După recoltatul griului., 
e dulce viata la Amara...
Lucian CIUBOTARU 
Gheorghe GRAURE

Cind am ajuns la drumul 
mare, nea Ion a trintit por
tiera autoturismului per
sonal și ne-a întins mina. 
La revedere !

Ion Spătărelu. președintele 
C.A.P., iși scutură praful 
de pe pantaloni, iși șterse 
fruntea cu o batistă mare 
și Iși lăsă in jos minecile 
suflecate.

— Dacă oamenii lucrează 
cu tragere de inimă...

Președintele nu găsi Ime
diat cuvintele potrivite ca 
să desăvirșească fraza. Așa 
că o lăsă să atirne în aer 
și continuă altfel.

— In ani normali de lu
cru nu există să nu scoa
tem la ha peste 7 000 de kg 
la porumb, peste 4 000 la 
griu și peste 40 de tone la 
sfeclă. Mulți dintre coope
ratori au ajuns să ciștige 
cite 1 500—2 000 lei pe lună. 
Dar să nu credeți că ținem 
banii la ciorap. Cind am 
prins puțină putere, ce cre
deți că ne-am gindit noi 
să facem cu banii ? Nici 
mai mult, nici mai puțin, 
ne-am cumpărat o casă de 
odihnă pe Valea Prahovei. 
Pe urmă, am asfaltat șo
seaua. Ne-ar fi costat un 
milion de lei km, dar oa
menii au ieșit ca unul să 
dea o mină de ajutor. Așa 
s-a intimplat și cind am 
dus apa potabilă prin 
curțile oamenilor.

Intr-o zi, ne trezim cu 
unul dintre țăranii care 
lucrează cu sapa pe cimp 
că-și cumpără autoturism. 
N-avem vreme să ne mi
nunăm. prea mult, că alți 
10 ii urmează exemplul. 
Pe urmă alți 20. și alți 15. 
Pe urmă alții. Măi să fie !

— Și-a cumpărat tot sa
tul autoturisme ?

Deveghe !
— Moșul, cum îl spunem 

noi, e șeful fermei nr. 2 — 
Săltava. Are un nume ciu
dat. pe care nimeni nu l-a 
putut pronunța ca lumea 
niciodată — i?i continuă 
povestea tovarășul Nicolae 
Nicolae, directorul I.A.S. 
Făcăieni. Oamenii s-au gin-, 
dit atunci să-i dea un alt 
nume, mai ușor de rostit și 
în același timp șă-l carac
terizeze. Si. gindindu-se ei 
cit de aprig e șeful de fer
mă, pretențios la treabă și 
mereu prezent unde e mai 
greu, i-au zis Deveghe. Și 
așa i-a rămas numele. 
Mergeți și dv. pe pămintul 
dintre apele Borcei și Du
nării și întrebați pe cine 
intilniți in cale ; unde e 
moș Deveghe ? Să vedeți 
ce vi se răspunde.

Am urmat îndemnul di
rectorului și, curind, ne-am 
pierdut pe potecile dintre 
pădurile de porumb.

— Unde e moș Deveghe ?
— Veghează porumbul 

cum crește.
— Ia temperatura pămin- 

tului.
— E la mecanizatori.
— La pompele de apă.

. — La îngrășăminte...
L-am găsit intr-un tirziu 

pe șeful de fermă, renumit 
pentru recoltele mari de 
porumb și griu.

Așa 
griului. _-T., _. 
urma, nu era nici semn de 
industrie, aici a sporit cu 
repeziciune nurțiărul mun
citorilor — tineri, riguroși, 
ca și fabricile in care lu
crează : fabrica de ulei, fi
latura și fabrica de produse 
lactate, combinatul de în
grășăminte chimice. Și, 
iată că, de la cota zero, va
loarea producției a urcat 
in acest an la 1 miliard și 
jumătate lei. Oamenii de 
la planșetă pregătesc insă 
cu febrilitate noi proiecte. 
Se vorbește de blocuri cu 
10 niveluri, de școli și ma
gazine noi. de o platformă de 
beton lingă combinatul de 
îngrășăminte 
escadrilele ' 
cărcate cu 1 
vor decola 
ogoarele) : <
bliotccă județeană, de fa
brici noi, câte vor prelucra

Combina- 
Tirnăveni.

C.E.C.

: (de pe care 
belșugului, in- 
uree $i azotat, 
să fertilizeze 
de o mare bi-

a obligațiunilor

Vedere din Galați Foto : S. Cristian

(Urmare din pag. I)

ca la 
se vor 
in loc

Tragerea la sorii

Casa de Economii și Consem
nați uni face cunoscut că trage
rea la sorii pentru luna august 
a.c. a obligațiunilor C.E.C. va 
avea loc simbătă 31 august, ora 
12 in Capitală (sala Clubului fi- 
nanțe-bănci, str. Doamnei nr. 2).

Cu acest prilej, C.E.C. va 
acorda 5 917 ciștiguri (cuprinse 
intre 50 000 și 800 de lei) in va
loare totală de 5 749 000 de lei.

Cei interesați sint invitați să 
ia parte la tragerea Ia sorți-

Coloranți pentru uzul casnic
BRAȘOV (Corespondentul

„Scinteii", N. Mocanu). — în 
ultimii ani. întreprinderea ..Co- 
lorom" din Codlea si-a lărgit 
paleta do coloranți. numărul a- 
costora ajungind astăzi la peste 
350 sortimente. în paralel, a 
fost dezvoltată și producția de 
intermediari. O atenție deosebi
tă s-a acordat realizării de co
loranți destinați consumului 
casnic, dar o problemă răminea 
totuși nerezolvată : producerea 
colorantilor pentru vopsirea fi-

relor și confecțiilor din . 
pentru consumul casnic. Aceas
tă absență a fost recent elimi
nată prin lansarea in fabricația 
de serie 
30 
în ------------- — ------ ----
Prin aceasta, numărul coloran- 
ților destinați consumului cas
nic produși la Codlea ajunge la 
85. De subliniat că noii colo- 
ranti au fost realizați pe baza 
cercetărilor proprii pe instala
țiile existente.

a unui număr de 
de nuanțe de coloranți 
amestecuri cu totul noi.

La 1 septembrie 1974

Tragere excepțională
PRONOEXPRES 

după o nouă formulă 
tehnică

S-au pus în vinzare biletele 
pentru tragerea excepțională 
Pronoexpres de la 1 septembrie 
1974, care se va desfășura după 
o nouă formulă tehnică. După 
cum ni se comunică de la 
Administrația de Stat Loto- 
Pronosport. noua formulă teh
nică aplicată la această tragere 
excepțională Pronoexpres oferă 
mari avantaje pentru partici
pant. Astfel, se vor efectua 
8 extrageri in loc de 6 
tragerile anterioare și 
extrage 68 de numere 
de 51. De asemenea, variantele 
de 6 lei vor participa la toate 
cele patru extrageri de cite 8 
numere, in loc de numai trei 
extrageri ca pină acum. Se vor 
atribui ciștiguri in autoturisme 
Dacia 1300 și Moskvicl 408 412, 
excursii de cite două locuri la 
Sofia (cu petrecerea revelionu
lui, de circa 5 zile)* precum și 
premii in bani de valoare fixă 
și variabilă. Participarea se face 
cu bilete de cite 6 lei și 15 lei, 
variantele de 15 lei avind drep
tul de participare la toate ex
tragerile. La faza I se vor 
executa 4 extrageri, fiecare de 
cite 9 numere din 45. iar la 
faza a Il-a — 4 extrageri, fie
care de cite 8 numere din 45. 
în total, vor fi extrase 68 de 
numere ciștigătoare. Depunerea 
biletelor ciștigătoare se va face 
pină la 5 septembrie 1974, ora 13, 
în orașele reședință de județ, 
și pină la 4 septembrie 1974,
ora 13, in celelalte localități.

vorbim de 
care se

Problema fermoarelor 
rămîne deschisă...

Colectivul întreprin
derii de tricotaje „8 
Martie" din Piatra 
Neamț a reușit o per
formanță : 80 la șută 
din produsele fabrica
te in acest an sint noi 
sau reproiectate. Nu
mai in ultimele două 
luni, cumpărătorii au 
putut beneficia de 18 
produse noi realizate 
aici. Tricotajele fru
moase și moderne se 
știe că se fac din fire 
frumoase și moderne, 
pe care întreprinderea 
amintită și le procură

ar trebui să și— sau _ .
le procure — de la u- 
nitățile producătoare 
din Buhuși, București 
și Miercurea Ciuc. 
Există insă o nedume
rire : cum se pot fa
brica zeci și zeci de 
noi sortimente de trL 
cotaje din numai două 
tipuri de fire, cite ex
pediază întreprinderii 
din Piatra Neamț 
furnizorii de materii 
prime ! Ca să nu mai 
vorbim și de lipsa 
elementelor auxiliare

— butoane, fermoare, 
ecusoane — problemă 
pe care Ministerul In
dustriei Ușoare conti
nuă să o „rezolve" — 
fără rezultat, deocam
dată — de ani de zile. 
Va exista oare sufi
cientă fantezie la Pia
tra Neamț pentru a 
suplini linsa de fante
zie a producătorilor de 
fire .sau a celor desem
nați să închidă vechea 
problemă a... fermoa
relor ?

Așteptăm răspunsul !

că aceasta reprezintă un mare a- 
vantaj, în unele județe care au 
mari suprafețe cu soluri acide nu 
au fost folosite decit cantități mici 
de amendamente. Este nevoie ca 
lucrările de fertilizare și aplicare 
a amendamentelor să fie grăbite, 
să se execute cu cea mai mare răs
pundere.

Obținerea unor recolte mari de 
griu este hotărită, in mare măsu
ră, de munca inginerului agronom, 
de capacitatea lui dc a adapta teh
nologia acestei culturi la condițiile 
specifice din fiecare unitate agrico
lă. în mod deosebit, in condițiile 
actuale de dotare a agriculturii 
noastre socialiste, cultura griului 
este, in exclusivitate, o problema a 
cadrelor tehnice ; ele sint răspun
zătoare atit do stabilirea și desfă
șurarea corectă a programului de 
lucrări, cit și de activitatea meca
nizatorilor, cei care realizează, in 
fapt, producția. Desigur, dacă in 
unele unități agricole terenul des
tinat griului a fost pregătit neco
respunzător, aceasta se datorește 
insuficientei răspunderi in muncă 
a mecanizatorilor respectivi. Dar

că la pregătirea terenu- 
continuă să se execute pe 

alocuri lucrări de 61abă cali
tate dovedește că nu toți ingi
nerii agronomi iși înțeleg sarcinile 
ce le revin de a conduce direct, la 
fața locului, desfășurarea muncilor

agricole ; aceștia nu exercită o În
drumare eficientă și un control ri
guros, la fața locului, asupra 
muncii mecanizatorilor. Calita
tea lucrărilor de pregătire a tere
nului și de semănat reprezintă o 
adevărată „carte de vizită" a capa
cității tehnice și organizatorice a 
fiecărui inginer agronom. Iar. in 
ultimă instanță, nivelul recoltei 
constituie certificatul întregii sale 
activități. Or, pentru aceasta, in
ginerul agronom este dator să nia-

nifeste exigență maximă In toate 
acțiunile care se desfășoară acum 
și care privesc viitoarea recoltă : 
pregătirea terenului și fertilizarea, 
asigurarea șl condiționarea semin
țelor.

In programele de măsuri privind

campania agricolă de toamnă se 
prevede ca la încheierea semăna
tului să se verifice calitatea lucră
rii, inscriindu-se calificativul acor
dat. urmind ca recepția definitivă 
să se facă la răsărirea culturii. 
Desigur, e un lucru bun. Dar nu 
trebuie așteptat ca abia la sfirșit 
să se facă asemenea constatări, 
încă de pe acum, organizațiile de 
partid de la sate sint chemate să 
desfășoare o intensă activitate po
litică și organizatorică, dezvoltind

spiritul de răspundere al mecani
zatorilor, al specialiștilor și con
ducerilor unităților agricole pentru 
efectuarea la un nivel calitativ ri
dicat a fiecărei lucrări de care 
depinde viitoarea recoltă de griu.

Executarea la timp și de cea mai 
bună calitate a insămințărilor de 
toamnă depinde in cea mai mare 
măsură de activitatea desfășurată 
de organele județene de partid și 
consiliile populare, de direcțiile a- 
gricole și uniunile cooperatiste. 
Pentru rezolvarea multiplelor pro
bleme legate de campania agricolă 
de toamnă in general și de insă- 
mințarea griului, in special, este 
necesar să se aplice ferm indica
ția conducerii partidului ca acti
viștii și cadrele acestor organe 
să-și desfășoare activitatea pe te
ren. acolo unde se hotărăște soarta 
viitoarei producții de cereale păioa- 
se. Prin concentrarea tuturor efor
turilor in vederea realizării la un 
înalt nivel agrotehnic a lucrărilor 
de însămînțare a griului se vor 
crea premise sigure pentru obți
nerea unor recolte superioare in 
anul 1975 — ultimul an din actua
lul cincinal.



SCINTEIA — miercuri 28 august 1974 PAGINA 3

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

Reprezentantul Partidului Comunist din Japonia
în cursul zilei de marți. 27 august, tova

rășul Nicolae Ceaușescu, secretar general «1 
Partidului Comunist Român. președintele 
Republicii Socialiste România, a primit pe 
Juru Yoneharft. membru nl Prezidiului Co
mitetului Central al Partidului Comunist 
din Japonia. derutat in parlament, reore- 
zențantiil P.C. din Japonia La sărbătorirea zilei de 23 August.

La primire a participat tovarășul ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, oaspetele a adresat tova
rășului Nicolae Ceaușescu un cordial salut 
Bi calde felicitări cu ocazia celei de-a XXX-a

aniversări a eliberării României din partea 
tovarășilor Sanzo Nosaka, președintele Co
mitetului Central al Partidului Comunist 
din Japonia, si Kenji Miyamoto, președin
tele Prezidiului C.C. al P.C. dLn Japonia.

Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a rugat pe oaspete ca la înapoierea in pa< 
trie să transmită tovarășilor Sanzo Nosaka 
si Kenji Miyamoto cele mai sincere urări 
d ’ succes in activitatea desfășurată de co
muniștii japonezi pentru bunăstarea și feri
cirea poporului japonez.

In cursul convorbirii a avut loc o infor

mare reciprocă privind activitatea și preo
cupările actuale ale celor două partide, 
unele probleme ale mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale. In acest cadru, 
s-a subliniat evoluția pozitivă a relațiilor 
prietenești, de solidaritate și colaborare, 
dintre cele două partide, hotărirca de a 
dezvolta tot mai mult aceste relații în fo
losul ambelor partide, al întăririi priete
niei dintre poporul român și poporul japo
nez. al cauzei păcii și socialismului.

Primirea a decurs intr-o atmosferă caldă, 
tovărășească.

Șeful delegației S.U.A, la Conferința mondială a populației
Președintele Republicii Socialiste Romă- 

n:a. Nicolae Ceaușescu, a primi*, in cursul 
dimineții de marți, ne Caspar Weinberger, 
secretar de stat pentru sănătate, educație 
șî bunăstare din S.U.A.. șeful delegației 
americane la Conferința mondială a popu
lației

La întrevedere a luat parte Comei Pa
coste. adjunct al ministrului afacerilor ex
terne.

Oaspetele american a fost însoțit de 
Harry G. Bames jrM ambasadorul S.U.A. 
la București.

Mulțumind pentru onoarea de a fi pri
mit de șeful statului român, conducătorul 
delegației americane a transmis președin
telui Nicolae Ceausescu un salut cordial 
dm oartea Președintelui S.U.A., Gerald 
Ford. împreună cu dorința de a continua

cursul pozitiv al raporturilor de colaborare 
dintre cele două tari.

Președintele Nicolae Ceaușescu a trans
mis. la rindul său. un salut prietenesc 
președintelui Gerald Ford, cele mai bune 
urări de sănătate. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a exprimat, la rindul său. do
rința de a dezvolta bunele relații existente 
intre România și S.U_A.

Președintele Nicolae Ceaușescu și Caspar 
Weinberger au apreciat că există largi po
sibilități pentru extinderea și diversifica
rea colaborării și cooperării româno-ame- 
ricane. pe baza deplinei egalități In drep
turi și avantajului reciproc.

Trecindu-se în revistă unele probleme 
ale situației internaționale, s-a subliniat cu 
satisfacție îmbunătățirea climatului poli
tic in lume, precum și însemnătatea con

solidării cursului spre destindere, prin pro
movarea unor relații noi între state, bazate 
pe echitate șl deplină egalitate in drepturi. 
In* acest context. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat necesitatea ca pro
blemele internaționale care continuă să 
stea la ordinea zilei să fie soluționate pînă 
la capăt pe cale politică și in conformita
te cu interesele fundamentale ale popoare
lor. ale cauzei păcii și securității interna
ționale.

In continuare au fost discutate unele as
pecte privind desfășurarea Conferinței 
mondiale a populației de la București, ex- 
primindu-se dorința comună ca lucrările 
acesteia să se încheie cu succes.

întrevederea s-a desfășurat intr-o atmos
feră cordială.

Președintele Fundației „Rockefeller"
Președintele Republicii Socialiste Româ

nia. Nicolae Ceaușescu. a primit, in cursul 
după-amiezii de marți, pe John D. Rocke
feller al 3-lea, președinte de onoare al 
Fundației „Rockefeller**.

La primire a participat Harry G. Barnes 
Jr.. ambasadorul S.U.A. la București.

In cadrul convorbirii s-a exprimat, de 
ambele părți, satisfacția în legătură cu evo
luția pozitivă a relațiilor dintre România

și S.U.A., speranța că în viitor colaborarea 
dintre ele va cunoaște o continuă amplifi
care in diverse domenii, atit pe plan bi
lateral, cit și in domeniul vieții interna
ționale.

Oaspetele a apreciat condițiile create de 
statul român pentru buna desfășurare a 
Conferinței mondiale a populației de la 
București, la ale cărei lucrări participă, 
relevind contribuția constructivă a Româ

niei în problemele de fond ale dezbate
rilor.

Președintele Nicolae Ceaușescu și John 
D. Rockefeller au subliniat necesitatea 
unei abordări complexe a ansamblului pro
blematicii populației, importanța promo
vării unor relații noi in viața internațio
nală. de destindere și colaborare intre toate 
națiunile,

întrevederea s-a desfășurat într-o am
bianță de cordialitate.

(Urmare din pag. D

Primul ministru al Republicii
text, a fost subliniată importanța deose
bită a intilnirilor, convorbirilor și înțele
gerilor dintre președinții Nicolae Ceaușescu 
și Kenneth Kaunda. care au creat o bază 
solidă dezvoltării, pe multiple planuri, a 
relațiilor dintre cele două țâri și popoare.

De ambele părți a fost exprimată hotă- 
rirea de a traduce in viață acordurile și 
înțelegerile convenite, de a identifica noi 
domenii de cooperare care să dea un avint 
s: mai puternic colaborării româno-zam- 
biene. in interesul reciproc al celor două 
țări și popoare.

A avut loc. de asemenea, un schimb de

vederi în unele probleme internaționale de 
interes comun. în acest cadru, a fost reafir
mată hotărirea celor două țări de a mi
lita activ pentru statornicirea unui climat 
de pace și destindere in lume, pentru de
mocratizarea relațiilor internaționale, pen
tru o largă unitate de acțiune a tuturor 
Jorțelor care luptă împotriva imperialis
mului. colonialismului, neocolonialismului, 
împotriva discriminării rasiale, pentru o 
lume mai bună și mai dreaptă. S-a apre
ciat, totodată, că in prezent se creează 
condiții tot mai favorabile pentru intensifi
carea acțiunilor forțelor democratice, pro
gresiste, antiimperialiste în lupta pentru 
independență națională, colaborare și în-

Zambia
țelegere între popoare, pentru lichidarea 
fenomenelor subdezvoltării și instaurarea 
unei noi ordini economice internaționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu a reafir
mat hotărirea României, a Partidului Co
munist Român, a poporului român de a 
acorda și in viitor întregul său sprijin ti
nerelor state africane care au pășit pe ca
lea dezvoltării economice și sociale in 1>- 
pendente, mișcărilor de eliberare naționa’- 
lă, tuturor popoarelor africane care luptă 
pentru afirmarea dreptului lor de a se 
dezvolta in mod liber și suveran, fără nici 
un amestec din afară.

întrevederea s-a desfășurat intr-o atmos
feră de caldă prietenie și cordialitate.

Delegația de partid și guvernamentală a R.P.D. Coreene
(Urmare din pag. I)

La convorbiri au fost prezenti tovarășii 
Manea Mănescu. Gheorghe Rădulescu. Emil 
Drăgănescu. Stefan. Andrei. Nicolae Agachi. 
membru al C.C. al P.C.R.. ministrul indus
triei metalurgice. Dumitru Turcuș. adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

Convorbirile au prilejuit un schimb de 
Informații privind desfășurarea construcției 
socialiste in cele două țări.

Abordindu-se apoi probleme ale relațiilor 
bilaterale, s-a subliniat cu deplină satis
facție. dezvoltarea ascendentă a raporturi
lor de prietenie si colaborare frățească

dintre cele două partide, țări si popoare, 
relevindu-se dorința comună de a ampli
fica si ridica pe o treaDtă superioară aces
te legături de colaborare si întrajutorare 
tovărășească, corespunzător intereselor po
poarelor român si coreean, cauzei generale 
a socialismului si Păcii in lume.

Au fost examinate, de asemenea, unele 
aspecte ale actualității internaționale, ale 
luptei forțelor revoluționare, progresiste si 
antiimperialiste.

★
După convorbiri, tovarășul Nicolae 

Ceausescu a reținut la dineu pe tovarășul 
Kim Iăng Ju si pe ceilalți membri ai dele

gației de partid si guvernamentale a R.P.D. 
Coreene.

Au luat parte tovarășii Manea Mănescu, 
Gheorghe Rădulescu. Emil Drăgănescu, 
Ștefan Andrei. Nicolae Agachi, Dumitru 
Turcuș.

în timpul dineului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Kim Iăng Ju au 
toastat pentru dezvoltarea continuă a rela
țiilor de prietenie si colaborare dintre cele 
două partide, țări’ si popoare, pentru suc
cesul deplin in edificarea noii societăți, 
pentru triumful ideilor socialismului si pă
cii in lume.

Convorbirile si dineul s-au desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă prietenie si înțele
gere reciprocă.

Președintele Partidului Socialist Belgian
(Urmare din pag. D

un schimb de vederi și informații privind 
activitatea și preocupările actuale ale Par
tidului Comunist Român și Partidului So
cialist Belgian. De ambele părți a fost re
levată satisfacția pentru bunele relații 
prietenești existente intre Partidul Comu
nist Român și Partidul Socialist Belgian și 
s-a reafirmat hotărirea de a dezvolta și di
versifica in continuare aceste relații, in 
interesul întăririi și consolidării tuturor for
țelor muncitorești, democratice, antiimpe
rialiste, al unității lor de acțiune. Apre-

ciindu-se pozitiv evoluția legăturilor tradi
ționale de prietenie și conlucrare româno- 
belgiene. s-a evidențiat interesul comun 
pentru continua lor amplificare pe plan po
litic, economic, tehnico-științific, cultural, 
spre binele ambelor țări și popoare, al 
cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

în cursul întrevederii s-a efectuat, de a- 
semenea, un schimb de păreri privind e- 
voluția vieții politice internaționale. în 
acest context, a fost subliniată impor
tanța deosebită pe care o are intensifica
rea luptei unite a popoarelor, a tuturor 
forțelor progresiste, democratice și antiim

perialiste, pentru pace, securitate și coo
perare in Europa și in întreaga lume, pen
tru așezarea relațiilor dintre state pe baze 
noi, pentru respectarea neabătută a dreptu
lui fiecărei națiuni de a se dezvolta po
trivit voinței și aspirațiilor sale, fără nici 
un amestec din afară. A fost relevată, tot
odată, necesitatea de a se acționa in con
tinuare pentru încheierea cit mai grabnică 
și cu rezultate fructuoase a Conferinței 
general-europene pentru securitate și coo
perare.

întrevederea s-a desfășurat intr-o atmo
sferă cordială, prietenească.

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUSESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Roz De Excelenta Voastră să primească cele mai profunde si 
respectuoase mulțumiri din partea delegației Frontului Unit Na
țional și a Guvernului Regal de Uniune Națională ale Cambod- 
eiei. pentru primirea foarte prietenească si călduroasă, precum si 
pentru generoasa si deplina ospitalitate De care Excelența \ oas- 
trâ. domnule președinte al republicii, guvernul, ponorul si nartidul 
comunist ale Republicii Socialiste România au binevoit să ni le 
acorde cu ocazia grandioasei sărbători a celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării României de sub dominația fascistă.

Este pentru noi o deosebită onoare de a fi putut să participăm, 
ea delegație a poporului cambodgian care luptă contra imperia
lismului. la această sărbătoare istorică a cărei deplină reușită ne 
entuziasmează și se bucură de profunda noastră admirație.

Toate mărețele și foarte importantele manifestații care s-au 
desfășurat In prestigioasa dv. capitală — București — demon
strează eroismul de neînvins al poporului roman condus de parti

dul său comunist si impresionanta forță a unității națiunii ro
mâne in jurul Excelenței Voastre, marele si iubitul conducător 
național, precum si forța muncii creatoare a ponorului român sub 
conducerea dinamică, clarvăzătoare, competentă si înalt patriotică 
a Partidului Comunist Român si. a conducătorului său. ceea ce se 
materializează intr-o dezvoltare fără precedent a tării in toate 
domeniile construcției naționale.

Aceste manifestări de neuitat arată, de asemenea, cit de sănă
tos și puternic este tineretul educat de partidul dv.. ceea ce des
chide minunate perspective pentru viitorul României.

Cu aceste sentimente de profundă gratitudine si de vie admi
rație. soția mea și eu însumi prezentăm salutările noastre foarte 
respectuoase doamnei Elena Ceaușescu si rugăm pe Excelența 
Voastră, domnule președinte al republicii, să primiți asigurarea 
celei mai Înalte considerațiuni.

NORODOM SIANUK
Șeful statului cambodgian și președintele 
Frontului Unit Național al Cambodgiei

PLECARLA UNOR OASPEȚI DE PESTE HOTARE r

Delegația guvernamentală 
a Republicii Zambia

Delegația guvernamentală 
a Republicii Arabe Egipt

Delegația guvernamentală a 
Republicii Zambia, condusă de 
Mainza Mathias Chona, prim- 
ministru al Republicii Zambia, 
care a participat la festivitățile 
prilejuite de cea de-a XXX-a 
aniversare a eliberării României 
și a efectuat o vizită oficială in 
țara noastră, a părăsit marți 
după-amiază Capitala. Din de
legație a făcut parte I-I. D. 
Banda, ministrul muncii și asi
gurărilor sociale, șeful delega
ției zambiene la Conferința 
mondială a populației.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni. delegația a fost salutată 
de tovarășii Manea Mănescu,

prim-minlstru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
Bujor Almășan, ministrul mi
nelor, petrolului și geologiei, 
Florea Dumitrescu, ministrul fi
nanțelor, Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, Ion St. Ion, secretar 
general al guvernului, alte per
soane oficiale.

Era de față Rankin Titus Si- 
kasula, ambasadorul Zambiei la 
București.

Pe aeroport erau arborate 
drapelele de stat ale României 
și Zambiei. O companie milita
ră a prezentat onorul.

Delegația de partid și de stat 
a Republicii Zair

Delegația de partid și de stat 
a Republicii 1 Zair, condusă de 
Ileo Sango Anba, comisar poli
tic, membru al Biroului Poli
tic al Partidului Mișcarea Popu
lară a Revoluției, care a luat 
parte la manifestările prilejuite 
de ziua de 23 August, a părăsit, 
marți seara. Capitala.

La plecare, pe aeroportul

Otopeni, delegația a fost salu
tată de Idsif Uglar, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R., 
Corneliu Mănescu, vicepreședin
te al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste.

A fost prezent Bokingi Embe- 
yolo, ambasadorul Republicii 
Zair la București.

Delegația de partid și guvernamentală 
a Republicii Democrate Vietnam

Marți după-amiază a părăsit 
Capitala delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii 
Democrate Vietnam, condusă 
de Ha Ke Tan. membru suple
ant al C.C. al Partidului celor 
ce Muncesc din Vietnam, mi
nistru. care a participat la ma
nifestările prilejuite de cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberării 
patriei' noastre de sub domina
ția fascistă. Din delegație a 
făcut parte Nguyen Thanh Ha,

ambasadorul R. D. Vietnam Ia 
București.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni. delegația a fost condusă 
de Mihai Gere, membru suple
ant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Virgil 
Cazacu, membru al C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

Au fost prezenți șefii unor 
misiuni diplomatice acreditați 
in țara noastră, precum și mem
brii Ambasadei R.D. Vietnam la 
București.

Delegația guvernamentală a Regatului 
Hasemit al Iordaniei

J
Tot marți a plecai delegația 

guvernamentală a Regatului Ha- 
șemit al Iordaniei, condusă de 
Omar Nabulsi, ministrul econo
miei, care a participat la sărbă
torirea zilei de 23 August.

vPe aeroportul Otopeni se aflau 
Constantin Stanciu, adjunct al 
ministrului comerțului exterior 
și cooperării economice interna
ționale. funcționari superiori 
din acest minister.

Delegația Adunării Poporului 
a Republicii Arabe Egipt

Marți dimineața a părăsit 
Capitala delegația Adunării Po
porului a Republicii Arabe E- 
gipt, condusă de Hafez Badawi, 
președintele Adunării Poporu
lui, care, la invitația Marii A- 
dunări Naționale a Republicii 
Socialiste România, a asistat la 
festivitățile organizate cu pri
lejul celei de-a XXX-a aniver
sări a eliberării patriei noastre 
de sub dominația fascistă.

Din delegație au făcut parte 
Mohamed Ahmed El Baltagi, 
membru al Comitetului pentru 
securitate națională și mobili
zare. Olfat Aziz Kamel, mem
bră a Comitetului pentru lucrări 
publice șl a Comitetului pentru 
forțele de muncă, Mamdouh 
Ramadan Foudah, vicepreședin
te al Comitetului pentru politică 
externă, Ahmed Hussein El- 
Gebali, membru al Comitetului 
pentru învățămînt și cercetare 
științifică, Ismail Zaki Gomah, 
deputat, Abdel Hamid Moha

med Mamsour, membru al Co
mitetului pentru industrie și 
forță de muncă și al Comite
tului pentru agricultură și iri
gații, Mohamed Rafaat Zaki, 
membru al Comitetului pentru 
problemele sociale și sănătate 
și al Comitetului pentru lucră
rile publice, Mokhtar Osman 
Mohamed Abu Bakr, membru al 
Comitetului pentru industrie și 
al Comitetului pentru lucrările 
publice, Albas Darwish, secre
tar al delegației, director gene
ral al cabinetului președintelui 
Adunării Poporului.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, delegația a fost salutată 
de Nicolae Giosan, președintele 
Marii Adunări Naționale, Ilie 
Murgulescu, vicepreședinte al 
M.A.N., de președinți de comisii 
permanente ale M.A.N., depu- 
tați.

A fost de față Osman Assal, 
ambasadorul R. A. Egipt Ia 
București,

Delegația Asociației de prietenie 
egipteano-română

A părăsit, de asemenea. Ca
pitala delegația Asociației de 
prietenie egipteano-română, 
condusă de Sayed Zaki, secre
tar general al organizației Uniu
nii Socialiste Arabe a orașului 
Cairo, președintele asociației, 
care, la invitația Asociației de 
prietenie românoegipteană, a 
făcut o vizită în țara noastră.

Delegația a fost condusă de

tovarășul Gheorghe Cioară, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., președinte 
al Asociației de prietenie româ- 
no-egipteană, de alte persoane 
oficiale, precum și de Osman 
Assal, ambasadorul Republicii 
Arabe Egipt la București.

Delegația guvernamentală a 
Republicii Arabe Egipt, condu
să de Mamdouh Salem, vice- 
prim-ministru nl guvernului, 
ministru de interne, care a par
ticipat la festivitățile prilejuite 
de a XXX-a aniversare a eli
berării patriei noastre, a pără
sit, marți dimineața, Capitala.

La plecare, pe aeroportul O-

topeni, delegația a fost condusă 
de Gheorghe Rădulescu, vice- 
prim-ministru al guvernului, 
Emil Bobu, ministrul de interne, 
Teodor Vasiliu, ministrul justi
ției. de alte persoane oficiale.

A fost prezent Osman Assal, 
ambasadorul R. A. Egipt la 
București,

Președintele Partidului Muncii 
din Olanda

Președintele Partidului Mun
cii din Olanda, Andră van der 
Louw. care a participat La ma
nifestările prilejuite de cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberării 
patriei noastre, a plecat marți 
după-amiază.

La aeroportul Otopeni. oaspe
tele a fost salutat de tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., Vlceprim-ministru al 
guvernului.

Președintele Partidului Socialist Belgian

Președintele Partidului Socia
list Belgian, Andre Cools, care 
a făcut o vizită in țara noastră 
și a participat la manifestările 
prilejuite de cea de-a XXX-a 
aniversare a eliberării Româ
niei de sub dominația fascistă,

a părăsit, marți după-amiază, 
Capitala.

La plecare, pe aeroportul Oto
peni, oaspetele a fost condus de 
tovarășul Ștefan Voitec, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

Delegația organizațiilor obștești 
din U.R.S.S.

Delegația organizațiilor ob
ștești din U.R.S.S., condusă de 
V. I. Konotop, membru al C.C. 
al P.C.U.S., membru al Prezi
diului Sovietului . Suprem al 
U.R.S.S., prim-secretar al Comi
tetului regional Moscova al 
P.C.U.S., președintele conducerii 
centrale a Asociației de priete
nie sovieto-română. care a luat 
parte la festivitățile organizate 
în țara noastră cu prilejul celei 
de-a XXX-a aniversări a eli
berării României de sub domi
nația fascistă, și-a încheiat vizi
ta în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul O-

topeni, delegația a fost saluta
tă de tovarășii Mihai Dalea, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Central 
al U.G.S.R., președintele Consi
liului General A.R.L.U.S., Du
mitru Bejan, membru al C.C. al 
P.C.R., președintele Uniunii 
Centrale a Cooperativelor de 
Consum, de alte persoane ofi
ciale.

Au fost de față V. I. Drozden
ko, ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București, și membri al 
ambasadei.

Marți dimineața a părăsit Ca
pitala delegația Partidului Co
munist Portughez, condusă de 
tovarășul Jose Rodriquez Vito- 
riano, membru al Comisiei Po
litice a C.C. al P. C. Portughez, 
care a participat la sărbătorirea 
celei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării României de sub do
minația fascistă. Din delegație

a făcut parte Carlos Aboin In
glis, membru al C.C. al P.C. Por
tughez.

La-plecare, pe aeroportul O- 
topeni, delegația a fost saluta
tă de tovarășul Mihai Gere, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

Vicepreședintele Senatului francez
Vicepreședintele Senatului 

francez și președintele Grupu
lui de prietenie Franța—Româ
nia, Pierre ’Christian Taittinger, 
care, la invitația Grupului par
lamentar pentru relațiile de pri
etenie România—Franța, a par

ticipat la sărbătorirea zilei de 
23, August, a plecat spre patrie.

La plecare, oaspetele a fost 
însoțit de Ilie Murgulescu, vice
președinte al Marii Adunări Na
ționale, președintele Grupului 
parlamentar pentru relațiile d« 
prietenie România—Franța,

I
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TELEGRAME
Excelentei Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

In această rÂ în care bravul popor român își aniversează 
sărbătoarea națională, avem onoarea, in numele poporului din 
Guineea-Bissau si din Insulele Capului Verde, al Direcției Ge
nerale a Partidului și a Consiliului de Stat al Republicii Gui
neea-Bissau, să adresăm Excelenței Voastre și. prin dumnea
voastră, poporului și guvernului român, viile noastre felicitări, 
precum și cele mai bune urări de fericire și prosperitate.

Folosim această ocazie pentru a reafirma Excelenței Voastre 
hotârîrea noastră fermă de a acționa neîncetat pentru întări
rea legaturilor de prietenie, de solidaritate și de cooperare care 
s-au statornicit între popoarele, partidele și țările noastre.

Cu cea mai înaltă considerație,

ARISTIDES PEREIRA
Secretar general al P.A.I.G.C.

LUIS CABRAL
Președinte nl Consiliului de Stat

Excelentei Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Excelența Voastră, domnule președinte.
Cu prilejul sărbătorii naționale a țârii dumneavoastră, am 

onoarea de a exprima Excelenței Voastre și întregului popor 
român felicitări călduroase din partea poporului burundez, 
strins unit în jurul Partidului Uprona și al guvernului său, 
precum și din partea mea personal.

Vă transmit cele mai bune urări de fericire, viață îndelun
gată și prosperitate, precum și urările mele ca relațiile de 
prietenie și cooperare care unesc țările noastre să se consoli
deze pe mai departe.

Cu cea mai înaltă considerație.
General locotenent

MICHEL MICOMBERO
Secretar general al Partidului Uprona, 

Președintele Republicii Burundi, 
Șeful guvernului

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Cu ocazia sărbătorii naționale a țării dumneavoastră, ne face 
plăcere să vă adresăm, in numele Comitetului pentru pace și 
unitate națională, al guvernului și al poporului ruandez, pre
cum și in numele nostru, felicitări călduroase și prietenești. 
Apreciem la justa valoare eforturile pe care Excelența Voastră 
le depune fără încetare pentru a consolida legăturile de fra
ternitate și cooperare în lume. Delegația ruandeză, condusă de 
ministrul nostru al afacerilor externe și al cooperării, care va 
vizita în curînd Bucureștiul, vă va reafirma dorința noastră 
de a vedea întărindu-se și mai mult prietenia care unește cele 
două țări ale noastre printr-o cooperare activă, pentru‘bună
starea și progresul celor două popoare ale noastre.

Cu cea mai înaltă considerație,
General - maior

HABYALIMANA JUVENAL
Președintele Republicii Ruandeze 

și președintele Comitetului pentru pace 
și unitate națională

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a Zilei naționale 
a Republicii Socialiste România, în numele Comitetelor Na
țional și Central ale SWAPO și al tuturor combatanților noș
tri pentru eliberarea Namibiei, doresc să vă exprim dumnea
voastră, stimate tovarășe secretar general, membrilor Comi
tetului Central al partidului dumneavoastră glorios și poporu
lui român felicitările noastre frățești din inimă și salutul nos
tru fierbinte.

SWAPO a constatat cu mare satisfacție și admirație că în 
acești 30 de ani poporul român, condus și îndrumat de mare
le Partid Comunist Român, a făcut eforturi uriașe în toate 
domeniile reconstrucției naționale și a promovat în cel mai 
înalt grad idealurile nobile ale cooperării internaționale, fră
ției între oameni și solidarității popoarelor lumii care luptă 
împotriva imperialismului, colonialismului și agresiunii și se 
pronunță pentru eliberarea națională a omenirii, pentru pro
gresul social in întreaga lume.

Noi, cei din organizația SWAPO a Namibiei, sîntem fericiți 
să constatăm că în toate aceste chestiuni avem puncte de ve
dere identice cu dumneavoastră, tovarăși români. Sprijinul 
total pe care îl acordați luptei noastre de eliberare este deose
bit de apreciat de poporul nostru luptător.

Vă dorim dumneavoastră, stimate tovarășe secretar general, 
și întregului popor român noi strălucite succese și feri
cire in străduințele dumneavoastră în viitorii ani, pentru dez
voltarea și reconstrucția națională.

SAM NUJOMA
Președintele SWAPO

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a XXX-a aniversări a eliberării poporului 
român, conducerea MPLA, militanții și poporul angolez adre
sează Excelenței Voastre, partidului, guvernului și poporului 
român călduroase felicitări.

Poporul angolez se bucura de succesele și victoriile obținute 
de poporul român în edificarea socialismului, contribuind astfel 
la întărirea mișcărilor de eliberare națională a popoarelor 
oprimate care luptă împotriva colonialismului, rasismului, pen
tru libertate și independență națională.

Avind convingerea că relațiile noastre de prietenie și solida
ritate se vor consolida tot mai mult, adresez Excelenței Voastre 
și poporului român prieten cele mai bune urări de fericire, 
progres și prosperitate.

Cu înaltă considerație,
AGOSTINHO NETO

Președintele MPLA

Către COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din 

Austria, vă transmit dumneavoastră, și prin dumneavoastră în
tregului popor român, cele mal calde felicitări cu ocazia ani
versării a 30 de ani de la răsturnarea dictaturii militaro-fas- 
ciste șl trecerea poporului român pe calea dezvoltării democra
tice și socialiste.

Prin instaurarea și dezvoltarea Republicii Socialiste România 
au putut fi obținute, sub conducerea Partidului Comunist Ro
mân. mari schimbări și importante progrese : a fost lichidată 
exploatarea omului de către om ; a fost realizată o dezvoltare 
uriașă a industriei și agriculturii, o sporire considerabilă a ni
velului de viață material și cultural al oamenilor muncii.

Cu prilejul acestei mari sărbători naționale, urăm din toată 
Inima clasei muncitoare și tuturor oamenilor muncii din Re
publica Socialistă România noi succese și progrese în toate 
domeniile vieții sociale.

Trăiască prietenia dintre popoarele român șl austriac !
Trăiască solidaritatea dintre Partidul Comunist Român și 

Partidul Comunist din Austria pe baza marxism-leninismului 
și a internaționalisrpului proletar !

Pentru Comitetul Central 
al Partidului Comunist 

din Austria
FRANZ MUHRI 

ERWIN SCHARF

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Comuniștii sanmarinezi și toți cei care, în țara noastră, în- 

cepind cu clasa muncitoare, împărtășesc lupta și obiectivele 
Partidului Comunist Sanmarinez. participă cu entuziasm, îm
preună cu dumneavoastră și cu întreg poporul român, la săr
bătorirea celei de-a XXX-a aniversări a eliberării naționale a 
României de asuprirea nazisto-fascistă.

De la insurecția armată din 23 August 1944, țara dumnea
voastră, sub conducerea Partidului Comunist și a secretarului 
său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și-a schimbat înfă
țișarea. Au fost realizați pași importanți în direcția unor 
profunde transformări economice, sociale și culturale, asigu- 
rîndu-se oamenilor muncii o creștere continuă a bunăstării eco
nomice, sociale și civile. Astăzi, România socialistă, prin 
succesele obținute, prin politica sa externă în favoarea destin
derii, păcii și libertății popoarelor, merge sigur pe calea con
struirii societății socialiste multilateral dezvoltate.

Cea de-a XXX-a aniversare a eliberării are loc într-un mo
ment cînd pe scena internațională se înregistrează schimbări 
pozitive care favorizează destinderea și colaborarea, creșterea 
și afirmarea tot mai puternică a forțelor revoluționare, pro
gresiste, a mișcărilor de eliberare națională, a întregului front 
antiimperialist

în acest cadru se consolidează tot mai mult raporturile dintre 
statele socialiste, factor fundamental și decisiv al luptei po
poarelor împotriva imperialismului, pentru pace și securitate.

Subliniind succesele obținute de România în toate domeniile, 
contribuția adusă la soluționarea diferitelor probleme interna
ționale, comuniștii sanmarinezi urează noi și importante vic
torii țării dumneavoastră pe calea unei societăți socialiste pu
ternic dezvoltate care merge spre construirea comunismului.

Trăiască cea de-a XXX-a aniversare a eliberării naționale !
Trăiască internaționalismul proletar !
Trăiască pacea !

GASPERONI GILDO BARULLI UMBERTO
Președintele Secretar general

Partidului Comunist al Partidului Comunist
Sanmarinez Sanmarinez

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Cele mai calde felicitări partidului, poporului și guvernului cu 

ocazia celor 30 de ani de construcție socialistă.
COMITETUL NAȚIONAL

PARTIDUL COMUNIST DIN AUSTRALIA

Excelenței Sale
Tovarășului NICOLAE CEA UȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a treizecea aniversări a eliberării Româ

niei de sub jugul fascist, sărbătoarea națională a poporului 
român, vă urez, în numele poporului palestinean, al revoluției 
sale armate și al meu personal, cele mai bune urări de sănă
tate, iar poporului dumneavoastră luptător îi doresc succese 
și mai mari pe calea progresului și socialismului.

Excelență, noi dăm o înaltă apreciere eforturilor pe care 
le depuneți pentru instaurarea unui climat de pace în lume, 
în general, și în Orientul Mijlociu, cu deosebire. Apreciem, de 
asemenea, poziția dumneavoastră clară de sprijinire a luptei 
juste a poporului nostru pentru dobîndirea drepturilor sale le
gitime.

Vă urăm dumneavoastră. Excelență, și poporului dumnea
voastră noi succese și progreș.

Fratele dumneavoastră,
YASSER ARAFAT

Președintele Comitetului Executiv 
al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, 

Comandant general
al Revoluției Palestinene

FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE
Vă adresăm dumneavoastră și poporului român felicitările 

noastre calde și cordiale cu ocazia celei de-a XXX-a aniversări 
a sărbătorii naționale a României. Oamenii muncii finlandezi și 
Liga noastră Democratică Populară admiră poporul român pen
tru pașii mari pe care i-a făcut pe calea construcției socialiste. 
Vă dorim succes continuu în munca dumneavoastră pentru pro
gres social și pentru pace.

Liga Democratică Populară Finlandeză
ELE ALENIUS AIMO HAAPANEN

Președinte Secretar general

COMITETULUI CENTRAL
AE PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Dragi tovarăși,
în numele tuturor comuniștilor ecuadorieni și Interpretînd 

sentimentele celorlalte sectoare patriotice și democratice din 
Ecuador, Comitetul Central al Partidului Comunist din Ecuador 
salută cu entuziasm gloriosul Partid Comunist Român, oame
nii muncii și marele popor al Republicii Socialiste România, 
cu prilejul sărbătoririi — la 23 August. — a celei de-a XXX-a 
aniversări a insurecției naționale antifasciste armate, organi
zată și înfăptuită de Partidul Comunist Român frate, cu colabo
rarea altor forțe patriotice din România.

Actul eroic eliberator de la 23 August 1944, care a lichidat 
regimul fascist brutal și a deschis poporului român calea li
bertății, socialismului și păcii, pe care o parcurge astăzi, condus 
de Partidul Comunist Român, în fruntea căruia se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a constituit un eveniment de o importanță 
istorică de neprețuit, nu numai pentru România, ci, de aseme
nea, pentru destinele umanității în totalitatea sa.

Primiți, dragi tovarăși, urările noastre pentru noi succese în 
construcția societății socialiste multilateral dezvoltate în țara 
dumneavoastră și reafirmarea prieteniei frățești dintre parti
dele și popoarele noastre, bazată pe principiile marxism-leni
nismului și internaționalismului proletar.

Pentru Comitetul Central 
al Partidului Comunist din Ecuador

PEDRO SAAD
Secretar general

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, 

transmit, în numele poporului din Cipru, al guvernului și al meu 
personal, cele mai cordiale felicitări și cele mai călduroase urări 
pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru progresul 
și prosperitatea poporului României.

GLAFKOS CLERIDES

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele României
Cu ocazia zilei naționale a Republicii Socialiste România aș 

dori să transmit, în numele meu și în numele comunității turce 
din Cipru, felicitările noastre cordiale și să urez excelenței 
voastre, guvernului și poporului român fericire și prosperitate 
deplină.

RAUF DENKTAȘ

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe președinte,
Cu ocazia celei de-a'XXX-a aniversări a insurecției din 1944, 

primiți felicitări cordiale și frățești din partea Partidului So
cialist Popular din Danemarca.

GERT PETERSEN
Președinte

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Frontului Unității Socialiste 

al Republicii Socialiste România

Domnule președinte,
Cu ocazia celei de-a XXX-a aniversări a zilei naționale a Re

publicii Socialiste România și a eliberării poporului român, vă 
adresez, în numele meu personal și în numele Partidului Istiqlal, 
cele mai calde felicitări pentru marile realizări dobîndite, ca 
și sincerele mele urări de fericire și de prosperitate. Vă reîn
noiesc dorința regretatului președinte Allal El Fassi de a vedea 
consolidîndu-se și dezvoltindu-se relațiile de prietenie și de co
operare între Frontul Unității Socialiste și Partidul Istiqlal.

Vă rog să primiți urările mele personale de sănătate și feri
cire, ca și expresia înaltei mele considerații.

MOHAMED BOUCETTA
Secretar general al Comitetului 
Executiv al Partidului Istiqlal

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Partidul Progresist al Poporului din Guyana transmite cele 

mai calde salutări frățești cu ocazia celei de-a XXX-a aniver
sări și felicitări pentru deosebitele realizări.

CHEDDI JAGAN

Excelenței Sale
Domnului MANEA MĂNESCU

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a XXX-a aniversări a eliberării Româ
niei, am deosebita plăcere de a adresa Excelenței Voastre cele 
mai calde felicitări și cele mai bune urări de fericire personală 
și de prosperitate poporului român, precum și pentru strîn- 
gerea legăturilor de prietepie și de cooperare între popoarele 
noastre.

HEDI NOUIRA
Prim-ministru al Republicii 

Tunisiene

CONSILIULUI NAȚIONAL
AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

Dragi tovarăși,
în numele Consiliului Național al Frontului Popular Patrio

tic șl al întregului nostru popor muncitor, vă transmitem cu 
prilejul sărbătoririi în Republica Socialistă România a celei 
de-a XXX-a aniversări a eliberării, dumneavoastră și întregu
lui popor român prieten, bunele noastre urări venite din inimă 
și vă dorim să obțineți noi succese in construirea socialismului, 
în înflorirea României.

Sîntem convinși că acestui nobil țel îi servesc șl organiza
țiile noastre frățești prin colaborarea lor tot mai multilaterală 
șl mai eficientă.

CONSILIUL NAȚIONAL AL FRONTULUI POPULAR 
PATRIOTIC DIN REPUBLICA POPULARĂ UNGARĂ

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a XXX-a aniversări a eliberării României 
țin să vă mărturisesc dumneavoastră și poporului român prie
tenia și simpatia sqcialiștilor francezi cărora le este scump să 
contribuie la dezvoltarea excelentelor relații dintre cele două 
popoare ale noastre.

Vă adresez din partea mea toate urările de succes și prosperi
tate pentru dumneavoastră personal și pentru țara dumnea
voastră.

FRANCOIS MITTERRAND
Prim-secretar

al Partidului Socialist France»

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Cu ocazia zilei de 23 August — cea de-a XXX-a aniversare a 

eliberării naționale a României — dată care a marcat o coti
tură radicală în istoria poporului român, îndreptîndu-1 spre 
cucerirea unei independențe naționale efective și a unui consis
tent- progres economic, social și cultural sub semnul socialis
mului, primiți, vă rog, în numele socialiștilor italieni și al 
meu personal, cele mai cordiale urări de noi succese pentru 
Partidul Comunist Român, pentru întreaga națiune română.

FRANCESCO DE MARTINO
Secretar general

al Partidului Socialist Italian

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele Partidului Socialist și al meu personal, felicit în 
persoana dumneavoastră eroicul popor român, care, în urmă cu 
treizeci de ani, s-a eliberat de sub dominația fascistă.

Sub înalta dumneavoastră conducere, poporul român și-a aflat 
drumul construirii socialismului și și-a cîștigat admirația tu
turor popoarelor iubitoare de libertate.

Primiți, în numele Partidului Socialist, cele mal cordiale sa
lutări.

MARIO SOARES
Secretar general

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România. 

Secretar general al Partidului Comunist Român
Stimate tovarășe.
Cu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a sărbătorii na

ționale a Republicii Socialiste România, țin să vă transmit cele 
mai bune urări ale mele și ale Partidului Socialist Elvețian, să 
urez ca dezvoltarea pe mai departe a Republicii Socialiste 
România să fie încununată de succes, de fericire și de pace.

Cu cele mai bune salutări socialiste,

Dr. ARTHUR SCHMID
Președintele Partidului 

Socialist Elvețian

Excelenței Sale
NICOLAE CEAUȘESCU

! Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

în numele Comitetului Central al Mișcării pentru Socialism 
— M.A.S. — și al meu personal vă transmitem felicitările noas
tre cele mai călduroase și de solidaritate cu prilejul celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării poporului român de sub domi
nația fasc’stă și pentru succesele obținute în construcția socia
lismului în decursul acestor trei decenii.

Cu stimă,
Senator POMPEYO MARQUEZ

Secretarul general 
al Mișcării pentru Socialism, 

Venezuela

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 

Partidul Socialist Sanmarinez sărbătorește astăzi, împreună 
cu Partidul Comunist Român și poporul român, cea de-a 
XXX-a aniversare glorioasă a insurecției armate de la 23 
August 1944, împotriva hoardelor naziste. Alăturarea forțelor 
populare române armatelor antifasciste a fost unul dintre ac
tele cele mai curajoase și, de fapt, cele mai hotărîtoare ale 
războiului împotriva nazismului. Socialiștii sanmarinezi își 
exprimă încă o dată recunoștința lor pentru marea contribuție 
pe care poporul român a adus-o luptei pentru cucerirea liber
tății și democrației.

Transmitem Partidului Comunist Român o îmbrățișare fră
țească și urarea de noi succese pe calea construirii socialismului.

GIACOMINI REMY
Secretar general 

al Partidului Socialist 
Sanmarinez

tv
PROGRAMUL I

»,00 Teleșcoală.
10,00 Film artistic : „Baladă pentru 

Măriuca".
11,15 Muzica românească In con

temporaneitate. Sensuri noi 
in cintecul de muzică ușoară.

11.45 Legile țării — legile noastre 1 
12,00 Pagini din Albumul dumi

nical.
18,00 Matineu de vacanță. Film 

serial : „Verișorii de pe vasul 
Constanța".

17,00 Fotbal : F. C. Constanța — 
U.T.A. (divizia A).

18.45 Familia. Anchetă internațio
nală cu participant! la Con
ferința mondială a populației

f — București '74.

19.10 Tribuna TV.
19.25 1001 de seri : Lambsy, Grlvei 

și... lupul.
19.30 Telejurnal.
20,00 Avanpremieră.
20,05 Colocviu despre viitor. In 

dezbaterea opiniei publice 
proiectul de Directive ale 
Congresului al XI-lea al Par
tidului Comunist Rornăn. 
Energiile viitorului... viitorul 
energeticii (II).

20.25 Teleclnemateca. Ciclul „Mari 
cineaști" — Juan Antonio 
Bardem. „Răzbunarea". Pre
mieră TV.

22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,05 Recital la... patru voci.
20,25 Documentar TV : „Aeropor

tul".
20,45 Cintec nou in țară nouă.
21.10 Mari compozitori, mari ln- 

terprețl.
21,55 Pagini de umor : „Ce vrăji 

a mai făcut nevasta mea".

cinema
• Stejar — extremă urgență :
patria — 9: u,3o: 14: 16.30: 19:
21.15, BUCUREȘTI — 9: 11,15;
13.30; 16,15: 18,30; 20,45, la grădi
nă — 19,45, GRADINA LUCEAFĂ
RUL — 20.
• Poliția sub acuzare : CASA
FILMULUI — 10: 12.30; 15,45,
SCALA — 8,30; 11: 13,30; 16; 18,30: 
21, FAVORIT — 9,30; 12; 15,30; 18;
29,30.
• Micul dejun la Tiffany : CA
SA FILMULUI — 18; 20.30.
• Planeta sălbatică : CENTRAL
— 9.15: 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30.
• Represalii la Roma : CAPITOL
— 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
la grădină — 19,45.
• In numele poporului italian : 
FESTIVAL — 9,15: 11.30; 13.45; 16; 
18,30; 20,45, la grădină — 10.45.
• Fluturii : UNIREA — 16; 18, la 
grădină — 20.
• Urmâreștc-mă : VICTORIA — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.

• De bună voie și nesilit de ni
meni : PROGRESUL — 15.30; 18;
20.15.
• Fără un adio : EXCELSIOR —
9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, TO
MIS — 9; 11,13; 13,30; 15,45; 18;
20.30. la grădină — 19,30. MO
DERN — 0; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, la grădină — 19,30.
• Cenușa : VIITORUL — 16; 19,30.
• 36 de ore : FEROVIAR - 8,45;
11.15; 13,30; 16; 18,30; 20,43, GLO
RIA — 8,45; 11,15; 13,30; 15,45;
18.15. FLAMURA — 8,45; 11; 13.13; 
15,45; 18; 20,15, GRADINA TITAN
— 19,45,
• O picătură tn mare : FLACARA
— 16; 18; 20.
• Tunurile din Navarone t GRI- 
VIȚA — 9; 12,30; 16; 19,30, VOL
GA — 9; 12,15; 16; 19,15, ARTA — 
15,30; 19, la grădină - 19.30.
• Cel mai bun om pe care-1 cu
nosc : FERENTARI — 15,30; 18;
20.15.
• Chitty-Chitty, bang-bang : LU
MINA — 9; 12,30; 16; 19,30, DA
CIA — 0; 12,30; 16; 19,30.
• Roman vesel : RAHOVA — 18; 
18; 20.
• Program de desene animate : 
DOINA — 9.45
• Contesa Walewska : DOINA — 

11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MOȘI
LOR — 15,30; 18, la grădină — 20.
• Joe Llmonadă : CRINGAȘI — 
16; 18,15.
• Vandana : BUZEȘTI — 9; 12,30; 
16: 19, la grădină -y 19.30, BU- 
CEGI — 16; 19,45, la grădină —
19,30, GRADINA AURORA — 19.30.
• Cronica verii fierbinți : MUN
CA — 9; 13; 16; 19.
• Șapte păcate : LIRA — 15,30; 
18, la grădină — 20.
• Lady Caroline : DRUMUL SĂ
RII — 15,30; 18: 20,15.
• 50 000 do dolari recompensă : 
GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,15.
• Cleopatra : MELODIA — 8,30; 
12; 15,45; 19,30.
• Ceața : COTROCENI — 16.
• Fiecăruia ce 1 se cuvine : CO
TROCENI — 14; 18; 20.
• Plimbare in ploaia de primă
vară : PACEA - 13,30; 18; 20,15.
• Apartamentul : MIORIȚA — 9; 
12.30; 15; 17,30; 20.
• Asediu cu surprize : COSMOS
— 15,30; 18; 20,16,
• Luminile orașului t POPULAR
— 13.30; 13; 20,15.
• Duel pe autostradă : FLOREAS- 
CA — 15,30; 18; 20,15.
• La est de Java : VITAN — 
15,30; 18, la grădină - 19.

• Băiatul cu un cal alb : ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE — 
15,30; 18; 20,15.

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" și Teatrul de operetă (in 
parcul muzeului „George Enescu" 
șl al Uniunii compozitorilor din 
Calea Victoriei 141) : Spectacol de 
sunet șl lumină „Mi-am slujit 
țara" dedicat marelui muzician 
român George Enescu — 20.
• Opera Română : Liliacul — 19.
• Teatrul Național București (sala 
mică) : Cui i-o frică de Virginia 
Woolf 7 — 19,30.
• Teatrul de comedie : Fata Mor
gana — 20.
• Teatrul de comedie șl Teatrul 
Nottara (la Monumentul eroilor 
patriei, lingă Academia militară) : 
Spectacol de sunet și lumină 
„Eroi au fost, eroi sint încă" 
— 20.
• Teatrul bLucia Sturdza Bu- 

landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Leonce și Lena — 19,30, 
(la Curtea Veche) : Timpul și 
piatra. Spectacol de sunet șl lu
mină — 20.
• Teatrul Mic (la rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) ; Spectacol 
de sunet și lumină „Amintirea 
scriitorilor" — 20; 20,45.
• Teatrul „Nottara" (la Teatrul 
de vară Herăstrău) : Adio, Char
lie — 20, (sala Studio) : Hamlet 
— 19.
• Teatrul Giulești : Slmbâtă Ia 
Veritas — 19,30, (in parcul Herăs
trău, Ungă Expoflora) : Nopți de 
vară — Spectacol de sunet și lu
mină — 20.
• Teatrul evreiesc de 6tat : Lo
zul ce! mare — 19.
• Teatrul dramatic Brașov (la 
sala Comedia a Teatrului Națio
nal) : Curtea cu miracole — 19,30.
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tă-
nase" (sala Savoy) : Pardon...
scuzați... bonsoar .' — 19,30, (gră
dina Boema) : Un băiat de za
hăr... ars 1 — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Țară bogată-n frumu
seți — 18.30.
• Teatrul „Țăndărică" (la Școa
la nr. 108 din cartierul Berceni) j 
Sinziana șl Pepelea — 19,30.
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încheierea convorbirilor dintre 
primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România 

și primul ministru 
al Republicii Zambia

La București s-au încheiat, marți 
dimineața, convorbirile dintre primul 
ministru al Guvernului Republicii So
cialiste România, Manea Mănescu, 
Si primul ministru al Republicii 
Zambia, Mainza Chona. Cu acest pri
lej au fost convenite acțiunile con
crete ce vor fi întreprinse de ambe
le părți pentru extinderea colaboră
rii $i cooperării dintre cclc două țări.

In vederea creării condițiilor favo
rabile pentru dezvoltarea relațiilor 
economice, tehnice și științifice din
tre România și Zambia. Manea Mă
nescu. primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, și 
Mainza Chona. primul ministru al 
Republicii Zambia, au semnat Acor
dul economic privind livrarea pe 
credit de instalații complete, uzine, 
mașini, proiecte, livrate sau executa
te de către întreprinderile românești, 
la cererea guvernului sau întreprin
derilor zambiene.

La semnare au participat Bujor 
Almășan. ministrul minelor, petrolu
lui si ecologici, loan Avram, minis
trul industriei construcțiilor de mă
lini grele. Florea Dumitrescu, minis- 
ț <’l finanțelor. Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne. Ion St. Ion. secretar general al 
guvernului. Ion Florescu. adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți N. J. Kalinda, 
subsecretar de stat în Ministerul Co
merțului. O. Musuka. membru al 
parlamentului. W. Nkowani. directo
rul planificării din Ministerul Co
merțului. celelalte persoane oficiale 
care 11 însoțesc pe primul ministru 
zambian in vizita sa in țara noastră, 
precum și ambasadorul Zambiei la 
București. Rankin Titus Sikasula.

Luind cuvintul, primul ministru al 
guvernului, tovarășul MANEA MĂ
NESCU. a spus : Aș vrea să subli
niez incă o dată, acum, la încheierea 
acestui acord, că acesta reprezintă un 
rezultat al fructuoasei noastre coo
perări și colaborări prietenești stabi
lite de către iluștrii noștri președinți 
— tovarășul Nicolae Ccaușescu și 
domnul Kenneth Kaunda. Să facem 
totul pentru a traduce in viață înțe
legerile președinților noștri in bene
ficiul țârilor și popoarelor noastre.

Sintem împreună, domnule prim- 
ministru. sub impresia primirii dum
neavoastră la președintele Ceausescu. 
Ati putut constata astfel, incă o 
dată, ce simțăminte nutresc Româ
nia. poporul român, președintele 
nostru față de Zambia si ponorul 
zambian. fată de președintele Zam-

Primiri Ia primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România. Manea 
Mănescu. a primit, marți dimineața, 
pe Seija Karkinen. ministrul aface
rilor sociale și sănătății din Finlanda, 
șeful delegației acestei țâri la Con
ferința mondială a populației.

Cu acest prilej s-au abordat unele 
probleme ale dezvoltării relațiilor de 
colaborare și de cooperare economică 
și tehnico-științifică româno-finlan- 
deze. De asemenea, a avut loc un 
schimb de păreri cu privire la modul 
in care se desfășoară lucrările Con
ferinței mondiale a populației de la 
București.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, a participat Ion 
St. Ion, secretar general al guver
nului.

fost prezent Martin Pentti Suo-

Excelenței Sale
Domnului MANEA MĂNESCU

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Stimate domnule prim-ministru,
Vă sint recunoscător pentru căldurosul dumneavoastră mesaj și 

pentru amabilele urări pe care mi le-ați exprimat cu ocazia fericitului 
rezultat al alegerilor canadiene.

Am primit cu foarte mare plăcere urările dumneavoastră și doresc 
să continuăm relațiile bune de cooperare stabilite între cele două țări 
aie noastre.

Cu salutări călduroase, 
al dumneavoastră sincer,

P. E. TRUDEAU

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Campionatele mondiale de box

Simion Cufov — in lemifinală ; Parlov l-a învins pe Carillo

HAVANA 27 (Agerpres — Cores
pondență specială de la Paul Ochi- 
albi și M. Fabian) : La Palatul spor
turilor din Havana s-a desfășurat 
prima reuniune completă a sfertu
rilor de finală din cadrul campiona
telor mondiale de box pentru ama
tori. în limitele categoriei semi- 
ușoară, pugilistul român Simion Cu- 
țov a obținut o netă victorie la 
puncte in fata cunoscutului campion 
polonez Ryszard Tomczyk. Succesul 
românului s-a conturat încă din 
prima repriză, cind directele sale de 
stingă și-au atins totdeauna ținta. 
In repriza a doua, boxerul polonez 
a atacat insistent, dar Cutov s-a 
apărat bine, la fel ca și in ultima re
priză. cind a fost superior in lupta 
de ia semidistanță. La 28 august, in 
semifinale, Simion Cuțov il va in- 
tilni pe portoricanul Jose Luis 
Vellon. care l-a invins la puncte pe 
James Kenty (S.U.A.). La aceeași ca
tegorie. Vasili Solomin l-a invins prin 
k.o. tehnic pe Hess (R.F.G.).

Alte rezultate : categoria pană : 
Kuznețov (U.R.S.S.) întrece la 
puncte pe Weller (R.F.G.) ; Gari
baldi (Italia) .nvinge la puncte pe 
Jagelski (Polonia) : categoria semi- 
mijlocie : Clinton Jackson (S.U.A.) 
învinge prin abandon pe Maccallum 
(Jamaica) : categoria semigrea :
Parlov (Iugoslavia) învinge la punc

bieL Ați auzit incă o dată cum pre
ședintele nostru a reafirmat prin
cipiile politicii noastre de prietenie 
și cooperare cu țările in curs de dez
voltare, cu țările africane, cu miș
cările de eliberare din Africa, de 
Prietenie și frățietate cu poporul 
zambian. cu partidul din tara dum
neavoastră. cu președintele Kaunda.

Asa cum spunea și președintele 
nostru, convorbirile, tratativele si 
documentele semnate astăzi sini de 
bun augur, in sensul că înseamnă un 
pas pe mai departe pentru colabora
rea si cooperarea multilaterală si e- 
conomică intre țările noastre.

In încheierea alocuțiunii, .primul 
ministru român a urat multă sănă
tate. multă fericire președintelui 
Kaunda. multă prosperitate, pace, 
pentru ponorul frate zambian.

Râspunzind. MAINZA CHONA, 
primul ministru al Zambiei, a decla
rat : Sint foarte recunoscător că vi
zita mea aici, in România, a contri
buit la dezvoltarea pe mai departe 
a legăturilor prietenești între țările 
noastre.

Delegația și eu am avut privile
giul in dimineața aceasta să avem 
discuții foarte cordiale și să cunoaș
tem ideile Excelenței Sale, președin
tele Ccaușescu. Vom păstra ca pc o 
comoară aceste idei. Doresc să vă 
asigur că zambienii le vor folosi cu 
multă scrupulozitate și seriozitate, 
pentru că atit țara dumneavoastră, 
cit și a mea doresc ca ambele po
poare să trăiască mai bine, să fie 
fericite.

Nu vom uita niciodată fețele zim- 
bitoare ale oamenilor care au parti
cipat la manifestarea de la 23 Au
gust. Aceasta arată cită grijă are 
pentru poporul dumneavoastră pre
ședintele Ceaușescu, Partidul Comu
nist Român și guvernul țării. A- 
ceasta ne va întări și mai mult ho- 
tărirea de a acționa, in cadrul Parti
dului Unit al Independenței Națio
nale, pentru bunăstarea poporului 
zambian, pentru fericirea lui.

înainte de plecare, aș dori să cu
noașteți că ducem cu noi amintiri 
de neuitat, multe învățăminte din 
această călătorie.

După ce și-a exprimat satisfacția 
pentru acordul încheiat, vorbitorul 
a subliniat că la baza acestuia stă 
prietenia româno-zambiană. priete
nie pe care cele două țâri înțeleg 
să o cultive pe mai departe spre bi
nele ambelor popoare.

Urăm domnului Ceaușescu și 
doamnei Ceaușescu — a spus in în
cheiere primul ministru zambian — 
viață îndelungată. Urăm o prietenie 
durabilă între țările noastre.

mela, ambasadorul Finlandei in țara 
noastră.

★
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România. Manea 
Mănescu, a primit, in cursul zilei de 
marți, pe profesorul Sukhamoy Cha-’ 
kravarty, membru al Comisiei de pla
nificare de pe lingă guvernul indian, 
care participă la Conferința mon
dială a populației.

In cursul convorbirii au fost e- 
xaminate unele probleme ale rela
țiilor economice româno-indiene, 
precum și aspecte demografice a- 
bordate in cadrul reuniunii care se 
desfășoară in caDitala țării noastre.

La primire a fost prezent Vishnu 
Kahuja, ambasadorul Indiei la Bucu
rești.

(Agerpres) 

te pe Carillo (Cuba) : Sachse (R.D.G.) 
învinge prin descalificare pe Man- 
saray (Kenya).

FOTBAL :
Azi, în campionatul 

diviziei A
Astăzi, in etapa a IV-a a 

campionatului diviziei A vor 
avea loc următoarele meciuri : 
București, Dinamo—A.S.A. (ar
bitru : T. Moarcăș-Brașov) ;
Craiova, Universitatea—Politeh
nica Timișoara (G. Popovici- 
București) ; Reșița, F.C.M.R.— 
Steaua (C. Ghiță-Brașov) ; Cluj, 
,.U"—Sportul studențesc (N. 
Rainea-Birlad) : Iași, Politeh
nica—F.C. Galați (S. Drâgulici- 
Drobeta Turnu-Severin) : Bra
șov, Steagul roșu—C.F.R. (O. An- 
derco—Satu-Mare) : Constanța, 
F.C.C.—U.T.A. (N. Petriceanu— 
București) : Pitești, F.C. Argeș— 
F.C. Chimia (I. Boroș-Timișoa- 
ra) : Satu-Mare. Olimpia—Jiul 
(Szeczey Z. — Tg. Mureș).

Toate partidele vor incepe la 
ora 17.

Dejun in onoarea membrilor 
Biroului Conferinței mondiale a populației 

și a reprezentanților Secretariatului O.N.U.
oferit de tovarășul Emil Bodnaraș, vicepreședinte al Consiliului de Stat

Tovarășul Emil Bodnaraș, vice
președinte al Consiliului dc Stat al 
Republicii Socialiste România, pre
ședintele Comitetului Național ro
mân pentru pregătirea Conferinței 
mondiale a populației, a oferit un 
dejun in onoarea membrilor Birou
lui conferinței și a reprezentanților 
Secretariatului Organizației Națiu
nilor Unite aflați la -București cu 
prilejul acestei reuniuni interna
ționale.

Au luat parte Antonio Carrillo 
Flores, secretarul general al Confe
rinței mondiale a populației. Ra
fael M. Salas, directorul executiv al 
Fondului Națiunilor Unite pentru 
activitățile populației, Ilelvi Sipila, 
asistent al secretarului general, 
Leon Tabah. secretar general ad
junct al conferinței, Ralph Townley, 
directorul executiv al conferinței, 
William Powell, directorul Centrului 
de presă al conferinței, Sayed Abbas 
Chedid. directorul Centrului de in
formare al O.N.U. la București, 
Bhagirathan Dcvarajan, reprezen
tantul in România al Programului 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, 
vicepreședinții și raportorul general 
al conferinței, președinți ai comisi
ilor și al Grupului de lucru ale 
conferinței, membri ai Secretariatu
lui O.N.U.

Au participat George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, pre
ședintele Conferinței mondiale a 
populației. Lina Ciobanu, președin
tele Consiliului Național al femei
lor. membră a Comitetului Național 
român pentru pregătirea conferinței, 
Mircea Malița, ministru secretar de 
stat, secretar general al Comitetului 
Național român pentru pregătirea 
conferinței, Mihnea Gheorghiu, pre
ședintele Academiei de științe so
ciale și politice, membru al Comite
tului de planificare și conducere al 
Tribunei populației, membri ai de
legației române la Conferința mon
dială a populației.

în timpul dejunului, desfășurat in
tr-o atmosferă de caldă cordialitate, 
Emil Bodnaraș și Antonio Carrillo 
Flores au rostit toasturi.

Adresind secretarului general al 
conferinței, celorlalți oaspeți un 
cordial salut. împreună cu întreaga 
prețuire pentru activitatea nobilă pe 
care o desfășoară in cadrul acestei

Stadiul final al dezbaterilor gene
rale din plenul Conferinței mondiale 
a populației a fost marcat, marți, de 
intervențiile rostite de la tribuna 
conferinței de reprezentanții unor 
organisme internaționale. intergu- 
vernamentale, federații, ai unor co
mitete și institute de cercetări cu 
profil mondial etc., care au adus in 
discuție noi aspecte ale probleme
lor demografice de fond.

Subliniind că in studierea unor 
fenomene alo populației punctul de 
plecare trebuie să fie principiul su
veranității naționale in rezolvarea 
acestora și al cooperării intre state, 
reprezentantul Organizației Interna
ționale a Muncii a prezentat unele 
preocupări majore ale organizației.

Reprezentantul Consiliului de A- 
jutor Economic Reciproc a eviden
țiat faptul că larga cooperare ihter- 
naționalistă dintre țările socialiste, 
inclusiv in domeniul demografic, se 
bazează pe principiile respectării 
suveranității naționale, al deplinei 
egalități in drepturi, neamestecului 
in treburile interne și avantajului 
reciproc. După ce a prezentat o di
namică elocventă a populației in 
ultimele decenii in țările membre, 
vorbitorul a subliniat creșterea du
ratei medii de viață, a natalității, ca 
urmare a ridicării standardului ge
neral de trai in toate aceste state, 
rezultat al prefacerilor economice 
și sociale survenite in procesul trans
formărilor socialiste.

Un amplu tablou demografic al 
Africii a fost înfățișat de reprezen
tantul Organizației Unității Africane, 
care și-a exprimat regretul că poli
tica inumană, rasistă, de apartheid, 
practicată incă in unele țări, nu 
constituie obiectul atenției tuturor 
participanților la prezentul forum 
internațional, deși afectează multe 
milioane de oameni de pe continent 
și contravine flagrant principiilor și 
spiritului Cartei O.N.U. S-au subli
niat. de asemenea, urmările moș
tenirii coloniale care grevează 
profund asupra situației economice 
și sociale, in ultimă instanță asu
pra aspectelor demografice : subnu
triția. neștiința de carte, sărăcia etc.

Unele probleme specifice conti
nentului au fost introduse in dezba
tere de reprezentantul Comisiei eco
nomice pentru Africa a O.N.U., care 
a amintit studiile cu privire la re
lația dintre dezvoltarea economică 
și socială a unor țări din această 
parte a globului și aspectele lor de
mografice, precum și seminariile 
naționale care urmează să aibă loc 
pe această temă.

Țările arabe acordă o importanță 
deosebită dezvoltării și cooperării 
economice și sociale, a arătat repre
zentantul Ligii Statelor Arabe, rele- 
vind că aceasta, împreună cu Fon
dul Națiunilor Unite pentru Activi
tăți in Domeniul Populației, pregă
tește convocarea la Cairo a Linei

COMISIILE DE LUCRU ȘI-AU ÎNCHEIAT DEZBATERILE

Comisiile de lucru ale conferinței 
și-au încheiat dezbaterile prin adop
tarea rapoartelor, urmind ca acestea 
să fie prezentate plenului conferin
ței spre aprobare, pentru a fi astfel 
incluse în documentele finale ale 
reuniunii.

Participant!! au stabilit o serie de 
principii, de soluții și mijloace me
nite să contribuie la realizarea unui 
teren comun de cooperare și colabo
rare in numeroase domenii. Eviden- 
țiindu-se importanța deosebită ce re
vine cooperării internaționale in so
luționarea problemelor populației, s-a 
apreciat, in mod unanim, necesitatea 
creării unei noi ordini economice 
care să excludă orice acte de inechi
tate și discriminări, să asigure fie
cărei națiuni condiții de participare 
activă la viața economică internațio
nala, să favorizeze dezvoltarea cu 
precădere a țărilor rămase in urmă 
și să contribuie la reducerea și U- 

reuniuni internaționale, tovarășul 
EMIL BODNARAȘ a spus :

Această activitate, atit de laborioa
să. reprezintă încununarea unei ope
re răbdătoare, îndelungate, începută 
cu ani in urmă, la care aportul Or
ganizației Națiunilor Unite a fost 
deosebit de valoros.

Dezbaterile, schimburile largi de 
vederi la Conferința mondială a 
populației care are loc la București, 
cit și in activitățile paralele, le con
siderăm foarte utile. Ele reprezintă, 
indiscutabil, o contribuție de seamă 
la rezolvarea problemei atit de com
plexe a populației, care confruntă 
fiecare țară, ca parte esențială a dez
voltării sale generale, economice și 
sociale.

Schimburile de păreri realizate aici 
se înscriu in rindul marilor acțiuni 
internaționale ale Organizației Na
țiunilor Unite. S-a realizat credem 
un important prim pas in rezolva
rea uneia din cele mai mari proble
me a umanității, in afirmarea dezi
deratelor ei de progres, prosperitate 
și pace. Dc aici și interesul larg pe 
care lucrările conferinței il suscită 
deopotrivă in țara noastră, cit și in 
lume.

Șederea dumneavoastră în Româ
nia a coincis cu marea sărbătoare 
națională a poporului român, care a 
oferit bilanțul victorioasei sale dez
voltări in trei decenii, cit și per
spectiva realizărilor sale de miine, 
operă izvorită din voința și efortu
rile intregii noastre națiuni socia
liste. Tot ce facem este destinat o- 
mului. făuritor al tuturor valorilor 
materiale si spirituale, care in mod 
firesc trebuie să fie și beneficiarul 
deplin al rezultatelor muncii sale. 
Libertatea, demnitatea și bunăstarea 
sa constituie telul suprem al intregii 
organizări a societății noastre.

Subliniind, in încheierea alocu
țiunii sale, câ tratarea unei astfel 
de teme atit de complexe și impor
tante pe care o reprezintă problema 
populației va solicita si in conti
nuare preocupările și energiile pen
tru a crea, pină la sfirșit. condițiile 
indispensabile realizării aspirațiilor 
umanității spre o viață prosperă și 
civilizată, într-o lume a echității și 
dreptății sociale, a colaborării paș
nice. tovarășul Emil Bodnaraș a 
toastat pentru îndeplinirea acestor 
mari si nobile sarcini.

Lucrările confe
con Cerințe și a unui colocviu știin
țific privind principalele aspecte de
mografice din țările membre. In 
cuvintul său, reprezentantul Organi
zației pentru eliberarea Palestinei 
a adresat mulțumiri guvernului ro
mân pentru sprijinul acordat cauzei 
drepte a poporului palestinean, 
pentru poziția sa consecventă in a- 
ceastă privință. Vorbitorul a relevat 
că rezolvarea problemelor demogra
fice ale acestui popor este adine 
afectată de războiul dus pentru eli
berarea teritoriilor ocupate, război 
care angajează importante forțe 
umane și economice. El a prezentat, 
de asemenea, poziția organizației sale 
in sprijinul unui stat democrat pa
lestinean.

In fața plenului conferinței au 
mai fost expuse aspecte esențiale 
ale dezvoltării industriale și demo
grafice (ONUDI). strategia pentru 
promovarea femeilor in viața poli
tică. economică și socială, emanci
parea și afirmarea lor in lumea 
contemporană (F.D.I.F.), contribuția 
mișcării cooperatiste la soluționarea 
unor probleme ale populației in me
diul rural (Alianța Cooperatistă In
ternațională), rolul științei și teh
nologiei, al schimbului de informații 
pentru stimularea procesului de dez
voltare economico-socială și rezolva
rea adecvată a prdblemelor demo
grafice din diverse părți ale globu
lui (Comitetul Consultativ al 
O.N.U. pentru folosirea științei și 
tehnologici in vederea dezvoltării), 
utilizarea mijloacelor și instituțiilor 
parlamentare pentru aplicarea re
zultatelor conferinței (Uniunea Inter
parlamentară).

Au mai luat, de asemenea, cuvin
tul reprezentanți ai Secretariatului 
Conferinței Mondiale a Alimentației, 
Comitetului Internațional pentru 
Migrarea Europeană. Comisiei Inter
nationale pentru Migrarea Catolică, 
Federației Internationale a Planifică
rii Familiale. Adunării Mondiale a 
Tineretului. Uniunii Internaționale 
pentru studii științifice asupra 
populației. Uniunii Mondiale Creștin- 
Democrate, reprezentantul Luxem
burgului.

In încheierea dezbaterilor gene
rale din plenară, președintele Con
ferinței mondiale a populației, 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe al României, a mulțu
mit tuturor participanților la a- 
ceastă primă fază a reuniunii pentru 
valoroasa contribuție adusă la com
pletarea și clarificarea problemelor 
aflate pe agenda conferinței. George 
Macovescu a adresat, de asemenea, 
mulțumiri pentru aprecierile deose
bite exprimate la adresa guvernului 
român pentru eforturile depuse de a 
crea condiții bune desfășurării con
ferinței, a ospitalității poporului ro
mân.

chidarea decalajelor existente in 
lume la ora actuală. De subliniat, in 
acest sens, largul interes și aprecie
rile deosebit de călduroase in legă
tură cu rezoluția românească „Pen
tru o lume mai dreaptă", document 
adoptat in unanimitate de către par
ticipant!.

Importante rezoluții și amenda
mente au fost adoptate și in legătură 
cu celelalte probleme înscrise pe or
dinea de zi a dezbaterilor din comi
sii. pe primul plan aflindu-se rapor
tul populație — resurse naturale — 
mediu înconjurător și, respectiv, 
populație — familie.

In cadrul grupului de lucru a 
continuat dezbaterea amendamente
lor la Planul mondial de acțiune in 
domeniul populației, prezentate de 
către participant, precum și a unor 
paragrafe înscrise in acest document 
supus atenției conferinței.

(Agerpres)

Răspunzind, ANTONIO CARRILLO 
FLORES și-a exprimat satisfacția 
pentru faptul câ prezența partici
panților ia Conferința mondială a 
populației a coincis cu cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberării 
României.

Am avut onoarea — a subliniat 
domnia sa — să asist la defilarea 
din ziua de 23 August și să apre
ciez bucuria cu care românii trăiesc 
prezentul și iși construiesc viitorul, 
cu muncă, dreptate șl entuziasm, 
singurele căi universale pentru pro
gresul popoarelor.

In legătură cu lucrările conferin
ței propriu-zise, toți sintem unanimi 
in a recunoaște munca extraordinară 
depusă in acest scop de guvernul 
român. Pentru această muncă ex
prim. in afara recunoștinței, întreaga 
noastră admirație.

Mai avem la dispoziție încă patru 
zile de muncă intensă și știm că mai 
trebuie să depășim citeva obstacole 
pentru a împăca anumite puncte de 
vedere care să ne permită șă ajun
gem la consensul pe care il dorim 
cu toții. Dar multe dintre ele au fost 
deja depășite.

Temele populației, așa cum a arătat 
Excelența Voastră, sint deosebit de 
complexe, oferă o diversitate mult 
prea mare pe planeta noastră pentru 
ca prima conferință politică mon
dială să le poată da un răspuns in
tegral. Reuniunea de la București a 
făcut un pas uriaș întrunind repre
zentanți din aproape toate țările, 
clarificind definitiv — prin accep
tarea de către toate țările reprezen
tate aici — faptul că chestiunile 
demografice nu pot fi separate de 
principalele probleme ale dezvoltării 
și schimbărilor sociale și nici de 
folosirea rațională a resurselor natu
rale. de ocrotirea mediului și de 
respectarea drepturilor fundamentale 
ale omului. Dar, cu toate aceste 
succese, această reuniune, așa cum 
a arătat Excelența Voastră, nu re
prezintă dccit un pas pe drumul 
lung și dificil pe care vor trebui să-1 
urmeze generațiile viitoare.

In încheierea cuvintului său. An
tonio Carrillo Flores a ridicat un 
toast pentru președintele Nicolae 
Ceaușescu. pentru ca pacea și feri
cirea să însoțească întotdeauna aceas
tă viguroasă și eroică națiune, pen
tru Republica Socialistă România 1

rintei
TRIBUNA POPULAȚIEI

Lucrările Tribunei populației, care 
continuă să se desfășoare sub sem
nul unui mare interes pentru proble
mele demografice, înregistrează un 
amplu schimb de opinii, abordarea 
intr-un spirit umanist, de largă des
chidere. a diverselor aspecte de or
din social, economic, cultural.

în timpul dezbaterilor au fost re
afirmate cu pregnanță, ca premise 
esențiale ale soluționării problemelor 
populației și împlinirii aspirațiilor 
de progres ale popoarelor din întrea
ga lume, ideea lichidării decalajului 
mire țările avansate și cele in curs 
de dezvoltare, necesitatea respectării 
independenței și suveranității state
lor. dreptul fiecărei națiuni dc a fo
losi propriile bogății și resurse natu
rale corespunzător intereselor sale. 
Apreciindu-se că pe glob există o 
mare diversitate de situații demo
grafice și că politica populației este 
un atribut al suveranității fiecărui 
stat, parte integrantă a politicii so- 
cial-economice, că ea trebuie să fie 
compatibilă cu drepturile fundamen
tale ale omului, cu sistemul de va
lori culturale ale țărilor, numeroși 
vorbitori — specialiști, reprezentanți 
ai unor organisme internaționale 
neguvernamentale, oameni de știin
ță — au relevat importanta aplicării 
unor programe naționale ale căror 
finalități să fie integrate in sistemul 
general de obiective pe care și le 
propune statul respectiv.

Prin participarea lor la lucrările 
Tribunei populației in cadrul refera
telor si intervențiilor pe marginea 
unor teme ca : populația ; resursele 
umane și sociale : dreptate socială ; 
rolul și statutul femeii, in societate ; 
dezvoltare și populație ; dezvoltare 
și poluare : politica demografică — 
reprezentanții Academiei de științe 
sociale si politice au infățișat ne larg 
experiența României in ceea ce pri
vește politica populației. Ei au evi
dențiat faptul că in concepția funda
mentală a politicii tării noastre, a 
programelor de dezvoltare social-e- 
conomică. in centrul atenției se află 
omul, creșterea bunăstării materiale 
și a nivelului cultural, afirmarea 
multilaterală a personalității sale.

Luni, in ciclul de expuneri orga
nizat de Uniunea Internațională pen
tru studierea științifică a populației, a 
conferențiat John D, Rockefeller III, 
președintele comisiei „Creșterea popu
lației și viitorul Americii". Ultima 
conferință din acest ciclu a fost sus
ținută. marți la amiază, de prof. 
Francis Okedji, de la Universitatea 
din Ibadan. Nigeria, care a dezvoltat 
tema „Schimbări in comportamentul 
reproductiv si valorile culturale".

Tabloul lucrărilor din această zi a 
fost completat cu dezbateri, pe gru
puri de specialitate, ale unor proble
me cum sint : adaptabilitatea oame
nilor la condițiile de viată din țările 
industrializate și din cele în curs de 
dezvoltare ; orientări asupra politi
cii populației : autoritatea părinților 
și bunăstarea familiei etc.

Lucrările Tribunei populației con
tinuă in cursul zilei de miercuri.

★
Marți si-a încheiat lucrările Semi- 

narul-atelier de folclor si arte fol
clorice pentru populație, comunicație 
și educație, care s-a desfășurat in 
Capitală intre 21 șl 27 august.

' Antonio Carillo Flores, secretarul 
general al Conferinței mondiale a 
populației, a relevat, in cuvintul ros
tit cu acest prilej, aportul pe care 
diferitele discipline științifice, legate 
de cultura popoarelor, il pot aduce la 
elucidarea unor probleme ale popu
lației.

Dr. Mihai Pop. directorul Institu
tului român de etnologie și dialecto
logie. președintele Societății interna
ționale de etnologie și folclor, a a- 
rătat. la rindul său. că reuniunea in
ternațională de folclor a dezbătut, 
intr-un spirit creator, agreabil, căile 
de asimilare a folclorului în cultura 
contemporană, rolul artelor folclorice 
ca mijloace de comunicare intre oa
meni. de vehiculare a unor idei ge
neroase.

PRIMIRE LA CONSILIUL DE STAT
Tovarășul Emil Bodnaraș. vicepre

ședinte al Consiliului dc Stat, pre
ședintele Comitetului National român 
pentru pregătirea Conferinței mon
diale a populației, a primit, marți 
dimineață, pc Caspar Weinberger, 
secretar de stat pentru sănătate, 
educație și bunăstare al S.U.A., șeful 
delegației americano la Conferința 
mondială a populației, care a fost

Tovarășa Elena Ceaușescu a primit 
pc președintele Consiliului american 

pentru calitatea mediului înconjurător
Tovarășa academician dr. ing. 

Elena Ceaușescu, director general al 
Institutului central de cercetări chi
mice ICECHIM, a primit, marți 
dimineața, pe doctor in chimie Rus
sell Wilbur Peterson, președintele 
Consiliului american pentru calitatea 
mediului înconjurător, prezent la 
București cu prilejul Conferinței 
mondiale a populației, și pe dr. Paul 
Bente jr., membru al consiliului.

La intrevedere au participat loan 
Ursu, președintele Consiliului Națio
nal pentru Știință și Tehnologie, 
membri ai conducerii Ministerului 
Industriei Chimice și al ICECHIM.

Oaspeții au fost însoțiți de Harry 
G. Barnes jr., ambasadorul S.U.A. 
la București.

Cu acest prilej, tovarășa academi
cian dr. ing. Elena Ceaușescu a 
avut un schimb de vederi cu oa
menii de știință americani asupra 
unor probleme privind modul de or

Dejun oferit de tovarășa Elena Ceaușescu
Tovarășa Elena Ceaușescu a oferit, 

marți, un dejun in onoarea d-nei 
Nusrat Bhutto, soția primului minis
tru al Republicii Islamice Pakistan, 
Zulfikar Aii Bhutto, care participă la

Cronica zilei
KssaaHHKm

Tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului, a primit, marți dimi
neața. pe Ha Kc Tan, membru su
pleant al C.C. al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, conducătorul 
delegației de partid și guvernamen
tale a R. D. Vietnam, care a parti
cipat la sărbătorirea zilei de 23 Au
gust.

în cadrul convorbirii ce a avut 
loc cu acest prilej, oaspetele a rugat 
să fie transmise tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, 
din partea tovarășilor Le Duan, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam, și Ton 
Duc Thang, președintele Republicii 
Democrate Vietnam, calde și sincere 
felicitări cu ocazia celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării României de 
sub dominația fascistă, iar poporului 
român prieten succese tot mai mari 
in opera de construire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

La primire, desfășurată intr-o am
bianță de cordialitate și prietenie, a 
participat Virgil Cazacu, membru al 
C.C. al P.C.R.

A fost prezent Nguyen Thanh Ha, 
ambasadorul R. D. Vietnam la Bucu
rești.

★
Tovarășul Emil Drăgănescu, vice

prim-ministru al guvernului. pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, s-a intilnit cu dr. Ismail 
Sabri Abdulla, ministrul planifică
rii al Republicii Arabe E^ipt, con
ducătorul delegației egiptene la Con
ferința mondială a populației de la 
București.

Cu acest prilej s-a trecut in re
vistă stadiul actual al cooperării e- 
conomice româno-egiptene, anali- 
zindu-se perspectivele de dezvolta
re a acesteia in viitorii ani. S-a e- 
fectuat, de asemenea, un fructuos 
schimb de informații în domeniul 
metodelor și tehnicilor de planifica
re, convenindu-se asupra mijloacelor 
de extindere și adincire a colaborării 
dintre organele centrale de planifi
care ale celor două țări.

în cursul zilei de marți, tovarășul 
Emil Drăgănescu a avut o întreve
dere cu Gerardo Sicat, director ge
neral al autorității naționale econo
mice și de dezvoltare a Republicii 
Filipine.

CONVORBIRI ECONOMICE ROMANO-LIBANEZE
La București au început, marți 

dimineața, convorbirile dintre dele
gația economică guvernamentală a 
Republicii Socialiste România, con
dusă de Ion Pățan. viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul comerțului 
exterior si cooperării economice in
ternaționale. și delegația economică 
guvernamentală din Liban, condusăTELEGRAME

Cu ocazia celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării României de sub 
dominația fascistă, ministrul apără
rii naționale al Republicii Socialiste 
România, generalul de armată Ion 
Ioniță, a primit telegrame de feli
citare din partea : ministrului apă
rării populare al R. P. Bulgaria, ge
neral de armată Dobri Djurov, mi
nistrului apărării naționale al R. S. 
Cehoslovace, general de armată 
Martin Dzur, ministrului de război 
al Republicii Arabe Egipt, mareșal 
Ahmed Ismail Aii, ministrului apă
rării naționale al R. D. Germane, 
general de armată Heinz Hoffmann, 
secretarului federal pentru apărarea 
națională al R.S.F. Iugoslavia, ge
neral de armată Nikola Llubicici, 
ministrului apărării al R.P. Ungare, 
general-colonel Czinege Lajos, mi
nistrului apărării al U.R.S.S., mare
șal al Uniunii Sovietice A. A. Gre- 
ciko, precum și din partea mareșa
lului Uniunii Sovietice I. I. Iaku- 
bovski, comandant suprem al Forțe
lor Armate Unite ale statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 29, 

30 și 31 august. In țari : Vremea va 
fi tn general instabilă, mal ales la În
ceputul intervalului, cind frecvent, in 

Însoțit de Harry G. Barnes jr., am
basadorul S.U.A. la București.

A asistat Mircea Malita. ministru 
secretar de stat, secretar general al 
Comitetului Național român pentru 
pregătirea Conferinței mondiale a 
populației.

întrevederea F-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială. (Agerpres)

ganizare a protecției mediului încon
jurător și alte aspecte specifice ale 
activității in acest domeniu. în 
cursul convorbirii au fost discutate, 
de asemenea, modalități de colabora
re intre specialiștii români și ame
ricani in vederea elaborării in co
mun a unor soluții de depoluare șt 
protecție a solului, aerului și apei, 

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

★
Dr. Russell Wilbur Peterson a ți

nut apoi o conferință in aula 
ICECHIM. in fața unui număr 
însemnat de specialiști din unități de 
cercetare și proiectare din domeniul 
chimiei, fizicii, invățămintului supe
rior de specialitate și din producție, 
despre aspecte ale activității de cer
cetare științifică privind protecția 
mediului înconjurător și noi surse 
de energie.

București, la lucrările Conferinței 
mondiale a populației.

Dejunul s-a desfășurat intr-o at
mosferă caldă, de cordialitate |i 
prietenie.

Au fost examinate căile dezvoltă
rii in continuare a colaborării eco
nomice româno-filipineze și s-a pro
cedat la un util schimb de informa
ții cu privire la metodele și tehnici
le de planificare din cele două țări.

★
Luni noaptea s-a înapoiat in Ca

pitală. venind din U.R.S.S., delega
ția A.R.L.U.S. condusă de Nicolae 
Guină, membru al C.C. al P.C.R., 
președintele Colegiului central de 
partid, președintele Comitetului foș
tilor luptători antifasciști, care, la 
invitația conducerii Asociației de 
prietenie sovieto-române. a parti
cipat la festivitățile organizate in U- 
niunea Sovietică cu prilejul celei 
de-a XXX-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația fascistă.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
au fost prezenți Simion Bughici, 
membru al C.C. al P.C.R.. vicepre
ședintele Colegiului central de 
partid, si Octav Livezeanu. membru 
in Consiliul general A.R.L.U.S.

Au fost de fată N. V. Maslennikov, 
ministru consilier al Ambasadei 
U.R.S.S. la București, și membri ai 
ambasadei.

★
Marti a părăsit Capitala delega

ția Uniunii naționale a muncitorilor 
din Tanganyka (N.U.T.A.) — Tanza
nia, condusă de Alfred Tandau, secre
tar general al N.U.T.A., ministrul mun
cii. care, la invitația Consiliului Cen
tral al U.G.S.R.. a făcut o vizită de 
prietenie și schimb de experiență în 
tara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost conduși de tovară
șul Mihai Dalea. președintele Con
siliului Central al U.G.S.R., de mem
bri ai Comitetului Executiv al Con
siliului Central al U.G.S.R., de acti
viști ai sindicatelor.

■A-
Marți dimineața, la Ambasada Re

publicii Democrate Germane la 
București a avut loc o conferință de 
presă cu prilejul apropiatei deschi
deri a Tirgului de toamnă de la 
Leipzig. Ediția din acest an a tir
gului, ediție jubiliară, care are loc 
cu puțin timp înaintea aniversării a 
25 de ani de la intemeierca R. D. 
Germane, va reuni participarea a 50 
de tari. România, veche participan
tă la această manifestare economi
că de prestigiu, va fi prezentă cu 
produse ale industriilor chimică, u- 
șoară, alimentară si de mobilă.

(Agerpres) 

de Nazih Al-Bizri, ministrul econo
miei naționale.

Cu acest prilej au fost analizate 
stadiul actual al relațiilor economi
ce bilaterale, precum si posibilitățile 
existente pentru dezvoltarea in con
tinuare a schimburilor comerciale si 
a cooperării economice și tehnice 
dintre cele două țări.

(Agerpres)

Cu prilejul celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării patriei noastre de 
sub dominația fascistă, președintele 
Marii Adunări Naționale, Nicolae 
Giosan. a primit telegrame de felici
tare din partea președintelui Came
rei Deputaților Națiunii Argentinene, 
Raul Alberto Lastiri, președintelui 
Adunării Populare a R. P. Bulgaria, 
Vladimir Bonev, președintelui Adu
nării Federale a R. S. Cehoslovace, 
Alois Indra, președintelui Adunări! 
Naționale Populare a Republicii 
Populare Congo (Brazzaville), Dieu- 
donne Miakassissa, președintelui Se
natului Republicii Franceze, Alain 
Poher, președintelui Camerei Pdpu- 
lare a R. D. Germane, Gerald Gut
ting, președintelui Adunării de Stat 
a R. P. Ungare, Apro Antal.

★
De asemenea, au transmis mesaje 

de felicitare președintele Grupului 
parlamentar de prietenie Belgia — 
România, senatorul Edmond Mach- 
tens, ministru de stat și președintele 
Grupului parlamentar de prietenie 
Italia—România, senatorul Alberto 
Cipellini.

vestul șl nordul țării, precum șt tn 
zonele deluroase șl de munte, vor că
dea averse locale de ploaie. Tempera
tura va Înregistra o scădere ușoară, 
minimele oscillnd noaptea între 7 șl 
17 grade, iar maximele ureînd ziua In
tre 18 șl 25 de grade. In București t 
Vreme în curs de răcire ușoară. Cer 
temporar noros, favorabil ploii de 
scurtă durată.

I
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Salut victoriei care încununează 
lupta eroică a Guineei - Bissau 

pentru libertate și independență! 
Poporul român împărtășește bucuria marii biruințe cu același deplin atașament 

internaționalist cu care a susținut, din primul moment, cauza dreaptă 
a poporului guinee: prieten

Acordul Intervenit Intre delega- 
t'ile guvernului portughez șl Par
tidului African ai Independenței din 
Guineea-Bissau și Insulele Capului 
Verde (P.A.I.G.C.). prin care Portu
galia recunoaște Guineea-Bissau ca 
stat suveran — cele două țâri conve
ned să stabilească între ele relații 
diplomatice — și prin care Încetarea 
de facto a ostilităților se transformă 
automat Intr-o sistare de jure a fo
cului. urmind ca pină la 31 octom
brie toate trupele portugheze să fie 
retrase de pe teritoriul tinărului stat, 
reprezintă o mare și strălucită victo
rie pentru poporul guineez. salutată 
cu profundă satisfacție și îndreptă
țită bucurie de opinia publică din 
tara noastră, alături de cercurile 
largi ale oninici publice mondiale.

Lupta plină de dirzenie și abne
gație pentru neatimare a poporului 
guineez cunoaște astfel o deplină 
încununare. Succedind votului una
nim prin care Consiliul de Securitate 
a recomandat primirea în O.N.U. a 
Republicii Guineea-Bissau — care 
de. ne acum a fost recunoscută de 
peste o sută de state — noile evolu
ții. paralel cu evenimentele din Mo- 
zambic fi Angola, vin să ateste că 
asistăm la sfirșitul celui mai vechi 
și totodată ultimului imperiu colo
nial al lumii.

Se confirmă strălucit, în acest 
chip, invincibilitatea mișcării de 
eliberare, forța irezistibilă cu care 
se impun, pretutindeni in lume, idei
le libertății, alș dreptului popoarelor 
de a-și hotărî destinele, modul de 
organizare a vieții așa cum doresc, 
în același timp, ultimele evenimente 
dovedesc că după răsturnarea regi
mului fascist, poporul portughez, gu
vernul de la Lisabona sint hotărite 
tsă ducă pină la capăt decolonizarea, 
să-și așeze raporturile cu popoarele 
fostelor teritorii coloniale pe temelii 
cu adevărat noi.

Statornic atașat cauzei independen
ței și libertății popoarelor, manifes- 
tindu-și permanent prin fapte solida
ritatea militantă cu lupta forțelor 
înaintata de pretutindeni împotriva

„Au triumfat principiile pentru care 
am luptat"

— declară Pedro Pires, membru al Comitetului Executiv 
al P.A.I.G.C.

ALGER 27 (Corespondență de la 
Mircea S. Ionescu). — Pedro Pires, 
membru ai Comitetului Executiv al 
P.A.I.G.C. și comisar de stat adjunct 
al forțelor armate, care a semnat 
acordul de la Alger, a făcut o de
clarație radioteleviziunii algeriene, 
arătând : ..Pot spune că atît cu, 
cit si tovarășii mei sintem foarte 
emoționați de ceremonia semnării 
acordului, deoarece această ceremo
nie este un moment unic in vidța 
unui combatant care vede concen
trat tot ce a putut face, ideea pen
tru care a luptat si s-a sacrificat. 
Cine ințelege acest lucru încearcă 
același sentiment uman ca și mine.

„O pagină a 
in istoria

— declară Mario Soares, ministrul de externe al Portugaliei

LISABONA 27 (Agerpres). — Mi
nistrul de externe al Portugaliei, 
Mario Soares, care a luat parte, luni. 
Ia Alger, la ceremonia semnării 
acordului dintre guvernul portughez 
și Partidul African al Independenței 
din Guineea-Bissau și Insulele Capu
lui Verde (P.A.I.G.C.), s-a înapoiat 
la Lisabona. într-o declarație făcută 
Înainte de a părăsi capitala algeria
nă. șeful diplomației portugheze a 
arătat : „Sintem foarte satisfăcuți de 
acordul pe care l-am încheiat. Con
sider că toate problemele sint regle
mentate pentru ca președintele An
tonio de Spinola să poată recu
noaște „de jure", la 10 septembrie, 
Republica Guineea-Bissau ca stat su
veran".

„O pagină a fost întoarsă In istoria 
Portugaliei", a adăugat Mario Soares, 
care a precizat că procesul de decolo
nizare va fi continuat și in celelalte 
colonii portugheze.

Răspunzînd la o întrebare privind 
procedura de acordare a autodetermi
nării populației din Insulele Capului 
Verde, ministrul de externe portu
ghez a menționat că ea va fi con
sultată, in această privință. Ia 
aceeași dată ca și celelalte teritorii 
africane aflate sub dominația Portu
galiei.

★

ALGER. — Președintele Algeri
ei. Houari Boumediene, a adre
sat mesaje de felicitări lui Luis 
Cabrai, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Guineea-Bissau,

Plenara C. C. al P. C. 
din Danemarca

COPENHAGA 27 (Agerpres). — La 
Copenhaga a avut loc plenara C.C. 
al Partidului Comunist din Danemar
ca, In cadrul căreia au fost examinate 
rituația economică și politică a țării, 
programul luptei împotriva șomaju
lui și inflației, atitudinea comuniști
lor față de politica guvernamentală 
de reducere a consumului și a chel
tuielilor de stat pentru învățămlnt 
șl asigurări sociale, precum și pro
bleme ale activității ideologice fi or
ganizatorice a partidului.

Documentele plenarei dezaprobă 
măsurile antiinflaționiste ale guver
nului și se pronunță pentru o nouă 
politică economică, avind drept obiec
tive lichidarea șomajului, Înfăptuirea 
unul fistem democratic de impozite, 
reducerea cheltuielilor militare. 

imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismulul, poporul român 
participă din toată inima la marea 
bucurie pe care o resimte in aceste 
zile poporul guineez. Consecvent 
principiilor fundamentale pe care 
le-a afirmat și le afirmă In perma
nență și in spiritul atașamentului 
său profund la cauza libertății și 
ncatirnării popoarelor, poporul 
nostru — care el însuși a cu
noscut In trecut vicisitudinile 
asupririi străine — a acordat 
din primul moment mișcării de eli
berare din Guineea-Bissau, ca și din 
celelalte teritorii aflate sub domina
ția colonială portugheză, întregul spri
jin sub formele cele mai variate : 
politic, diplomatic, material, inclusiv 
militar, ca și in domeniul pregătirii 
cadrelor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
întilnit, așa cum este știut, atit la 
București, cit și in inima continen
tului african, cu conducătorii 
P.A.I.G.C., înseși aceste întâlniri, 
documentele semnate — care au 
reprezentat primele acte oficiale 
internaționale încheiate de către re
prezentanții legitimi ai Guineei- 
Bissau — constituind ilustrări deose
bit de grăitoare ale sprijinului mul
tilateral al României socialiste.

Cu prilejul semnării comunicatului 
comun din iunie 1972, in timpul vi
zitei in țara noastră a lui Amilcar 
Cabrai, eminent conducător al miș
cării de eliberare din Guineea-Bissau, 
ucis mișelește, citeva luni mai tirziu, 
de către colonialiști, secretarul gene
ral al partidului nostru declara : 
„Sper ca semnarea acestui document 
să marcheze realmente un moment 
important în afirmarea pe- plan in
ternațional a partidului dumneavoas
tră, a conducerii sale ; doresc ca el 
să fie un inceput cit mai bun pe ca
lea afirmării depline a independenței 
poporului dumneavoastră...".

„Țin să subliniez — declara la rin- 
dul său fostul secretar general al 
P.A.I.G.C. — că Guineea-Bissau con
feră o importanță istorică faptului că 
România, prin persoana secretarului

Cind încerc acest sentiment mă 
ginde.se la toți cei care au făcut 
multe sacrificii, dar nu au avut po
sibilitatea de a trăi acest moment 
foarte important, istoric. Mă gin- 
desc la toți tovarășii noștri și în
deosebi la fondatorul partidului nos
tru, regretatul Amilcar Cabrai, care 
a prevăzut toate acestea și nu a pu
tut trăi alături de noi aceste mo
mente. în același timp, pot spune 
că noi sintem foarte mulțumiți de 
a vedea reușind principiile noastre 
pentru care am luptat și cărora 
le-am fost fideli pe tot parcursul. 
Este un moment de mare bucurie 
pentru noi".

fost întoarsă 
Portugaliei"

și lui Aristides Pereira, secretar ge
neral al P.A.I.G.C., exprimindu-și 
satisfacția față de rezultatele negocie
rilor cu Portugalia. El a adresat 
un mesaj similar președintelui por
tughez Antonio de Spinola. 

Reglementarea polilică a problemei cipriote, statornicirea unui climat 
de securitate si înțelegere reclama sprijinul, 

participarea activă a tuturor statelor iubitoare de pace
Evoluția situației din Cipru con

tinuă sâ ofere motive de justificată 
neliniște opiniei publice de pretu
tindeni. Vărsările de singe nu au 
fost curmate ; ca urmare a opera
țiunilor militare de pină acum, sol
date cu numeroase pierderi de vieți 
omenești și grave pagube materiale, 
economia țării se resimte puternic. 
Populația are de indurat nenumă
rate privațiuni și lipsuri, zeci de 
mii de persoane, care au fost ne
voite să-și părăsească căminele, 
trăind in prezent in grele condiții. 
Prevederile rezoluției din 20 iulie a 
Consiliului de Securitate, reafirmate 
in repetate rinduri de acest orga
nism, nu sint nici acum traduse in 
viață, trupele străine nu au fost 
retrase, ordinea constituțională nu 
a fost incă restabilită. Totodată, si
tuația de pe insulă se râsfringe in 
mod negativ și pe plan internațio
nal. dăunează eforturilor pentru sta
tornicirea unui climat de liniște șl 
conlucrare in Balcani, in Mediterana 
răsăriteană și pe ansamblul conti
nentului european.

In mod firesc, această stare de 
lucruri provoacă mihnire și îngri
jorare in rindul opiniei publice din 
România, țară aflată in imediată 
vecinătate a zonei de conflict și 
care Întreține raporturi de priete
nie și colaborare cu toate țările 
din regiune. După cum este știut, 
România socialistă 6-a pronun
țat. încă de la inceput. pentru 
imediata încetare a confruntării 
militare, pentru respectarea su
veranității. independentei și in
tegrității teritoriale a Republicii 
Cipru. a dreptului poporului 
cipriot de a se dezvolta liber, fără 
amestec din afară, pentru asigu
rarea condițiilor unei conviețuiri

general al partidului comunist și șef 
nl statului, Nicolae Ceaușescu, a sem
nat cu noi primul comunicat comun 
din Istoria luptei noastre, ații pe li
nie de partid, cit și pe linie de stat. 
Intrind in rindul națiunilor indepen
dente ale lumii, Guineea-Bissau iși 
amintește cu recunoștința de acest 
moment de referință din istoria re
lațiilor sale externe".

Recunoașterea, un an mai tirziu, de 
către România a Republicii Guineea- 
Bissau, chiar din clipa creării aces
teia. și stabilirea de relații diploma- 
tice cu noul stat independent — (ara 
noastră fiind prima din afara conti
nentului african care a făcut acest 
lucru — semharea Declarației co
mune din noiembrie 1973. în- 
tilnirea de la Conakry din pri
măvara acestui an a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu tovară
șul Aristides Pereira, secretar gene
ral al P.A.I.G.C.. și tovarășul Luis 
Cabrai, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Guineea-Bissau, 
au constituit tot atitea noi momente 
de reafirmare a solidarității strinse 
a poporului român cu aspirațiile po
porului guineez.

Aceste aspirații I$i găsesc astăzi 
cale largă spre deplina împlinire. 
După 500 de ani de dominație colo
nială neîntreruptă, poporul guineez, 
redevenit stăpin pe soarta sa, își 
poate consacra eforturile spre dez
voltarea economică și socială de sine 
stătătoare, spre lichidarea cit mai 
grabnică a urmărilor trecutului de 
împilare, spre construirea unui stat 
prosper, la care să-și aducă contri
buția toți cetățenii'.

Felicitind din inimă poporul gui
neez prieten, in aceste zile atit de 
importante pentru el, și urindu-i de
plin succes în realizarea țelurilor ce 
și le propune, poporul nostru iși rea
firmă hotărirea de a-i acorda și pe 
mai departe. în noile condiții, tot 
sprijinul, pe calea făuririi unei vieți 
noi, a unui viitor prosper, de a sta
tornici o largă colaborare intre Româ
nia și Guineea-Bissau.

Evoluția situației din Cipru
NICOSIA 27 (Agerpres). — în ca

drul unei conferințe de presă or
ganizate la Nicosia, președintele in
terimar al Ciprului. Glafkos deri
des, a declarat că ciprioții greci nu 
vor accepta ..nici o tentativă de divi
zare a insulei sau de împărțire". „Ne 
pronunțăm; a declarat, președintele 
derides, care este, totodată, liderul 
comunității ciprioților greci, pentru 
o republică independentă in Cipru, 
care să se bucure de o independență 
veritabilă". El a precizat că „dacă 
forțele turcești se vor retrage din 
teritoriul pe care îl ocupă, noi vom 
putea, atunci, discuta orice soluție 
menită să aducă pacea, stabilitatea 
și colaborarea intre cele două comu
nități".

ANKARA. — După întrevederea 
pe care a avut-o luni seara, la An
kara. cu primul ministru al Turciei, 
Biilent Ecevit, secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a declarat 
că „nu trebuie să ne așteptăm la 
reluarea, în următoarele citeva zile, 
a negocierilor în problema Ciprului. 
Toată lumea caută însă să iasă din 
impasul actual", a adăugat el.

ATENA. — Kurt Waldheim, care 
a sosit marți la Atena, a avut o 
rundă de convorbiri cu primul mi
nistru al Greciei, Constantin Cara- 
manlis.

Tot ieri, K. Waldheim a făcut o 
escală la Londra, in drum spre New 
York.

pașnice între ciprioții greci și turci. 
Grăitoare oglindire a poziției con
secvente a țării noastre in această 
problemă, a profundei responsabili
tăți față de soarta păcii, mesajul 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
către sesiunea de la Cairo a Orga
nizației de solidaritate cu popoarele 
afro-asiatice, ca și Declarația gu
vernului român ce a precedat acest 
mesaj au reprezentat stăruitoare 
apeluri la rațiune, la o rezolvare a 
conflictului nu De calea armelor, 
ci pe cale politică, in jurul mesei 
tratativelor. Această poziție fermă, 
principială a țării noastre, in spri
jinul unei rezolvări echitabile, in 
conformitate cu dreptul imprescrip
tibil al poporului cipriot de a-șl 
hotărî singur destinele, cu normele 
legalității internaționale, a fost din 
nou afirmată cu toată tăria, cu nu
mai citeva zile in urmă, de condu
cătorul partidului și statului nostru 
in cuvintarea rostită cu prilejul 
adunării solemne din 22 august. 
„Sintem deosebit de îngrijorați de 
situația creată în Balcani ca urmare 
a evenimentelor din Cipru, a de
clarat tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Ne pronunțăm cu fermitate pentru 
respectarea independenței și suve
ranității Ciprului, pentru soluțio
narea problemelor pe cale pașnică, 
pentru retragerea trupelor străine 
din această țară și respectarea drep
tului acestui popor la independență. 
Aceasta corespunde intereselor tu
turor țărilor, ale dezvoltării rela
țiilor de prietenie dintre țările din 
Balcani și din Europa in general".

O soluționare pașnică, durabilă, 
presupune, desigur, in mod nece
sar. participarea tuturor țărilor 
implicate. Totodată, Organizația 
Națiunilor Unite, statele lumii

CONSILIERUL PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI. 
NICUIAE CEAUSESCU, PRIMIT 

DE PREȘEDINTELE S.II.A, GERALD FORD
WASHINGTON 27. (Corespon

dență de la C. Alexandroaie). — 
Marți, președintele Statelor Unit»' 
ale Americii, Gerald Ford, l-a pri
mit la Casa Albă pe Vasile Pun- 
gan. consilier al președintelui, Re
publicii Socialiste România. Cu acest 
prilej, el a transmis din partea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un 
mesaj de salut președintelui Gerald 
Ford, urări de sănătate și fericire 
personală, precum și urări de pros
peritate poporului american. La 
rindul său. președintele Statelor 
Unite a rugat să se transmită pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România un mesaj de mulțumiri și 
urări de sănătate șl fericire perso
nală, urări de progres și bunăstare 
poporului român.

In cursul convorbirii s-a relevat 
hotărirea ambelor părți de a conti
nua și dezvolta bunele relații de 
cooperare stabilite in ultimii ani In
tre România și Statele Unite, acțio- 
nind — in primul rind — pe baza 
declarației comune româno-ameri- 
cane, semnată cu prilejul vizitei ofi
ciale din decembrie 1973 a președin-

Cuba se pronunță pentru o politică regională 
bazată pe apărarea intereselor naționale

O declarafie o primului ministru Fidel Castro
HAVANA 27 (Agerpres). — „Cuba 

va accepta să negocieze cu Statele 
Unite numai după încetarea pre
alabilă a blocadei economice im
puse împotriva țării noastre" — 
a declarat la Havana, în cadrul 
unei conferințe de presă, primul mi
nistru Fidel Castro. El a apre
ciat — după cum menționează a- 
genția Prensa Latina — că, „in 
actualele condiții de destindere 
internațională, există reale posibili
tăți ca politica „războiului rece" 
contra Cubei să fie revizuită intr-un 
viilor mai mult sau mal puțin apro
piat".

Afirmind că țara sa nu intențio
nează să se reintegreze in Organiza
ția Statelor Americane (O.S.Â.). Fi
del Castro a subliniat că Cuba se 
pronunță pentru crearea unei organi
zații a statelor latino-americanc și 
de limbă engleză din Caraibe, caro 
să constituie un adevărat instrument 
de colaborare șl cooperare regională, 
in vederea întăririi solidarității și

ATENA. — Guvernul Greciei a 
transmis, luni, răspunsul său la- pro
punerea guvernului Uniunii Sovieti
ce privind convocarea unei confe
rințe multilaterale in problema Ci
prului — informează agenția A.N.A. 
Potrivit agenției, Grecia a acceptat, 
in principiu, propunerea sovietică, 
precizind că această conferință ar 
urma să aibă ca obiectiv nu repe
tarea principiilor pe care trebuie să 
se bazeze rezolvarea situației din Ci
pru. ci elaborarea unui program spe
cific pentru aplicarea acestor prin
cipii.

ANKARA 27 (Agerpres). — Agen
ția T.A.S.S. relatează că ministrul 
de externe al Turciei, Turan Giines, 
a declarat că Turcia consideră con
ferința cu participarea țărilor garan
te — Anglia, Turcia și Grecia — și 
a reprezentanților celor două comu
nități din Cipru ca fiind mai opor
tună deeit convocarea unei conferin
țe internaționale.

★

Miloș Minici, vicepreședinte al 
Consiliului Executiv Federal al Iu
goslaviei, secretar federal pentru 
afacerile externe, a sosit marți la 
Nicosia pentru o vizită de 24 de ore. 
El a fost primit de Glafkos Clerides, 
președintele interimar al Ciprului, 
căruia i-a inminat un mesaj din 
partea președintelui I. B. Tito.

sint chemate și pot să-și adu
că o contribuție efectivă la o 
asemenea reglementare. Printre 
acțiunile din ultimul timp in aceas
tă direcție se înscrie Declarația 
guvernului sovietic, pe care presa 
noastră a publicat-o recent și care 
apreciază ca oportună convocarea 
in cadrul O.N.U. a unei conferințe 
internaționale cu participarea Ci
prului, Greciei, Turciei și a tuturor 
statelor membre ale Consiliului de 
Securitate ; se preconizează ca la 
conferință să participe, de ase
menea, și alte state, in spe
cial din rindul țărilor nealiniate. 
Comentînd această propunere, zia
rul „Pravda" scrie : „Evenimen
tele alarmante din Cipru impun 
necesitatea reglementării politice 
grabnice a problemei cipriote. Pro
blema stingerii focarului de încor
dare militară din zonă și a asigu
rării independenței, suveranității 
și integrității teritoriale ale Repu
blicii Cipru impun acțiuni respon
sabile din partea tuturor statelor 
interesate efectiv in consolidarea 
in continuare a procesului de des
tindere pe plan internațional".

Așa cum România a susținut in 
mod consecvent, un rol de cea mai 
mare importanță In atingerea aces
tui obiectiv este chemată să-I în
deplinească Organizația Națiunilor 
Unite. Dezbaterea in cadrul O.N.U. 
a problemei Ciprului prezintă o 
evidentă însemnătate, deoarece or
ganizația constituie forul cel mai 
propice pentru o reglementare po
litică, in conformitate cu năzuin
țele poporului cipriot de indepen
dență, suveranitate și dezvoltare 
democratică.

Nu încape îndoială că o confe
rință de genul celei propuse, asigu- 

telul Nicolae Ceaușescu in Statele 
Unite. In cadrul întrevederii a fost 
evocată însemnătatea intilnirilor șl 
contactelor la nivel înalt pentru pro
movarea relațiilor bilaterale pe 
multiple planuri dintre state, pentru 
apropierea intre popoare și s-a ex
primat reciproc dorința continuării 
unor astfel de contacte. Președintele 
Statelor Unite, Gerald Ford, a ac
ceptat cu plăcere Invitația președin
telui Nicolae Ceaușescu de a face 
o vizită oficială in România, la o 
dată asupra căreia se va conveni 
ulterior.

în cursul convorbirii au fost abor
date, dc asemenea, unele probleme 
bilaterale și internaționale de inte
res comun, sublinlindu-se necesita
tea promovării eforturilor pentru so
luționarea pe cale pașnică a proble
melor care confruntă astăzi omeni
rea.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, au partici
pat ambasadorul României la Wa
shington. Corneliu Bogdan, și secre
tarul de stat al S.U.A., Henry 
Kissinger.

apărării intereselor naționale ale 
membrilor săi. Cuba — afirmat el 
in continuare — va participa, dacă 
va fi invitată, la reuniunea miniștri
lor relațiilor externe ai țârilor 
latino-americane, programată pentru 
luna martie a anului viitor la 
Buenos Aires, ceea ce nu înseamnă 
reintegrarea in O.S.A.

Primul ministru cubanez a preci
zat că țara sa este dispusă.să con
lucreze cu celelalte națiuni latino- 
americane in probleme privind co
operarea economică și o politică co
muna de apărare a intereselor națio
nale. In acest sens, el a citat ca 
exemplu dezvoltarea comerțului cu 
Argentina, care, in scurt timp, a 
atins indici foarte ridicați.

B B B H B BBBBBBBBAGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:
La Panteonul national de 

pe colina Vitkov “avut loc 0 
ceremonie, cu prilejul împlinirii, la 
29 august, a 30 de ani de la declan
șarea insurecției naționale slovace — 
contribuție importantă la lupta ge
nerală împotriva armatelor fasciste 
cotropitoare. Gustav Husak, secretar 
general al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, alți conducători de partid și 

•de stat cehoslovaci au depus coroane 
la mormintele lui Element Gottwald 
și eroului național Jan Sverma.

în cadrul vizitei de prie
tenie pe care o întreprinde 
în B.P.D. Coreeană
Republicii Vietnamului de Sud, con
dusă de Nguyen Huu Tho, președin
te al Prezidiului C.C. al Frontului 
Național de Eliberare din Vietna
mul de sud și președinte al Consi
liului Consultativ al Guvernului Re
voluționar Provizoriu al R.V.S., a 
fost primită de președintele R.P.D. 
Coreene, Kim Ir Sen. Cu acest pri
lej a avut loc o convorbire desfă
șurată intr-o atmosferă de cordiali
tate și prietenie — relatează agenția 
A.C.T.C.

Ln Sofin a fost înausurati 
poziția de fotografii „30 de ani ai 
Bulgariei socialiste". Cele peste 1 000 
de exponate prezintă vizitatorilor 
succesele obținute de poporul bulgar 
in industrie, agricultură, știință, cui- 

rind o dezbatere largă, ar putea 
marca un aport însemnat la con
cretizarea, cu participarea directă a 
reprezentanților Republicii Cipru, a 
unei soluționări care să țină sea
ma de interesele tuturor ciprioților, 
indiferent de naționalitate. Opi
nia publică din țara noastră, 
sensibilă la orice inițiative con
structive îndreptate spre rezolvarea 
problemelor deschise, in cazul de 
față a problemei cipriote, consideră 
că o astfel de dezbatere amplă, in 
cadrul O.N.U., așa cum se propu
ne in declarația sovietică, nu poate 
fi decit binevenită, fiind de natură 
să faciliteze o reglementare paș
nică si echitabilă. După cum se știe, 
țara noastră s-a pronunțat dintot- 
deauna pentru un rol sporit al 
O.N.U., pentru participarea mai 
activă a tuturor statelor, indife
rent de mărime, de potențial 
sau orinduire socială, la regle
mentarea problematicii majore a 
lumii actuale, potrivit postulatu
lui fundamental al epocii noastre 
de democratizare a relațiilor Inter
naționale.

în acest spirit. România Iși 
reafirmă hotărirea de a acționa și 
in viitor, in același mod construc
tiv ca și pină acum, pentru a-și 
aduce contribuția, alături de alte 
state iubitoare de pace, la stin
gerea acestui focar de conflict, 
la o grabnică și deplină solu
ționare a problemei Ciprului, co
respunzător aspirațiilor și drepturi
lor vitale ale poporului cipriot, 
astfel incit să se asigure o pace 
trainică în zonă, să se consolideze 
cursul spre securitate (și destindere 
pe continent și In lume.

Romulus CAPLESCU

Un nou experiment 
în Cosmos: „Soiuz-15“

L» aproape două luni dc la Inaugurarea experimentului de perspec
tivă, avind la bază italia orbitală „SaIlut-3". o nouă etapă a acestui 
experiment a început la 26 august, orele 21,58 (ora Bucureștlulul).

Nava cosmică „So- 
luz—15". avind la 
bord pe cosmonautil 
Ghennadi Sarafanov 
(comandantul navei) 
si inginerul do bord 
Lev Demin, a luat 
startul indrentindu-se 
«Dre nava-mamă.

Urmează, așadar, să 
albă loc o joncțiune a 
noului echipai cu ,.Sa- 
liut—3“. care va con
stitui, pentru o peri
oadă. „locuință și loc 
de muncă". Comuni
catele T.A.S.S. anunță 
că starea celor doi 
cosmonauți este bună, 
în încăperile navei 
cosmice se mențin pa
rametrii de microcli
mat dinainte stabiliți.

Marți la ora 16.00, 
nava cosmică sovieti
că ..Soiuz—15“ a e- 
fectuat a 12-a rotație 
în jurul Pămintului. 
Dimineața a fost rea
lizată corectarea tra
iectoriei, parametrii 
orbitei .fiind următo

rii : distanța maximă 
fată de suprafața Pă
mintului. 275 kilometri, 
distanta minimă — 
254 kilometri, durata 
unei rotații In jurul 
Pămintului — 89,6 mi
nute. înclinația orbi
tei — 51,6 grade. în
tre orele 6 «1 14, in 
timp ce nava cosmică 
s-a aflat În afara zo
nei de radiovizibilita- 
te de pe teritoriul U- 
niunii Sovietice, cos- 
monautii s-au odihnit 
La reluarea legăturii 
cu Pămintul ei au ra
portat că se simt bine 
gi îndeplinesc progra
mul de zbor.

★
Comandantul navei, 

lt. colonelul Ghennadi 
Sarafanov, are virsta 
de 32 de ani. A ter
minat Școala superi
oară de aviație si a 
fost primit la Centrul 
de pregătire a cos- 
monauților In anul 
1965. Ghennadi Sara

fanov are doi copil — 
un băietei in virstft de 
sase ani și o fetită In 
virată de trei ani.

Inginerul dc bord al 
navei cosmice „So
iuz—15". Lev De
min. este născut 
la Moscova si este in 
virată de 48 de ani. A 
absolvit Academia mi
litară de ingineri de 
aviație. A fost primit 
in rindurile eosmonau- 
tilor sovietici in anul 
1963. Demin este sin
gurul bunic dintre cos- 
monauții sovietici.

La ora cind trans
mit corespondenta, 
zborul continuă. Nu 
este exclus ca. atunci 
cind va apărea ziarul, 
nava de transport 
„Soiuz—15" să fi acos
tat la ..țărmul" lui 
„Saliut—3".

L. DUȚA
Moscova

Reuniunea miniștrilor 
de externe din tarile Africii

centrale și răsăritene
BRAZZAVILLE 27 (Agerpres). — 

în capitala congoleză continuă lucră
rile conferinței miniștrilor de exter
ne din 16 țări din Africa centrală și 
răsăriteană, consacrată definitivării 
agendei reuniunii la nivel inalt a șe
filor de stat și de guvern din țările 
respective. In discursul inaugural, 
Marien N’Gouabi, președintele Repu
blicii Populare Congo, a arătat, intre 
altele, că sarcina miniștrilor de ex
terne prezenți la conferință constă 
în a căuta și propune măsuri și mij
loace pentru accelerarea procesului 
de decolonizare a teritoriilor africane.

tură și artă In cei 30 de ani ai pu
terii populare.

Conferința Națiunilor U- 
nito asupra dreptului mă- 
j-jj și-a inceput, luni, la Caracas, 
ultima săptămînă de dezbateri, hotă- 
rind în mod formal să se întruneas
că din nou, în primăvara anului vii
tor. la Geneva. Reuniunea de la Ge
neva, care urmează să se deschidă 
la 17 martie și să dureze opt săptă- 
mini. va fi urmată de o scurtă și 
ultimă sesiune de 2—3 săptămini, în 
lunile iulie sau august 1975. consa
crată definitivării noii convenții a- 
supra dreptului mării.

Un nou schimb de retu- 
giaji între India și Pakistan 
a avut loc la punctul de frontieră 
Vaigai. Repatrierea este înscrisă in 
acordul bilateral indo-pakistanez, 
semnat in aprilie anul acesta.

La Atena ’■* anuntat
vemul grec a înaintat C.E.E. un 
memorandum cu privire la reactivi- 
zarea acordului de asociere a Greciei 
la Piața comună. Acordul fusese 
semnat In 1962, dar din 1967 el a 
rămas în suspensie, ca urmare a in
staurării regimului militai- in Grecia.

Charles Lindbergh,ceI carc 
■ traversat in 1927, pentru prima 
dată singur, cu avionul, Oceanul 
Atlantic, a Încetat din viață luni, pe 
insula Maui, din arhipelagul Hawai. 
Performanța sa a produs atunci tot 
atita emoție ca și zborul omului pe 
Lună. A lucrat, în continuare, în do
meniul aviatic, ca expert : a scriB 
mai multe cărți consacrate zboruri
lor și a militat pentru apărarea me
diului ambiant

In alegerile pentru pos
tul de guvernator al pre
fecturii Kagawa, din insula 
Shikoku, care s-au desfășurat la 25 
august, victoria a revenit candidatu
lui Tadao Maekawa, sprijinit de 
partidul comunist, partidul socialist, 
Consiliul prefectural al sindicatelor 
și recomandat de Komeito și Parti
dul Socialist-Democratic.

Populația Belgieiera- u 31 
decembrie 1973, de 9 757 000 locuitori. 
Față de finele anului precedent, a- 
ceasta reprezintă o creștere de 30 000 
de locuitori.

Guvernul francez a hotărit să 
prezinte Adunării Naționale un 
proiect de lege privind organi
zarea, in insulele Comore, a 
unui referendum privind pro
blema acordării independentei 
arhipelagului. In ce privește 
data consultării populației arhi
pelagului, ea ar putea fi stabi
lită in luna martie, anul viitor.

DE PRETUTINDENI
• ENCICLOPEDIE O-

CEANOGRAFICÂ. In u’ 
brăriile franceze au apărut pri
mele trei volume, din cele 20 
proiectate, ale unei enciclopedii 
oceanografice. intitulată „Lu
mea oceanelor", care poartă 
semnătura prestigioasă a renu
mitului savant, regizor de film, 
seriilor și explorator al lumii 
adincurilor — Jacques-Yves 
Cousteau. Enciclopedia este 
elaborată» în limba engleză, in 
Statele Uniie. In prezent, ea a 
început să fie tradusă in limba 
franceză, sub îngrijirea directă 
a autorului. Se preconizează un 
tiraj de circa 80 000 exemplare 
pentru fiecare volum. “ "

• VITEZA Șl FAUNA - 
un raport pe deplin confirmat 
de statistici : după limitarea vi
tezei pe toate șoselele americane 
la 55 mile (88 km) pe oră, se 
apreciază că anul acesta vor 
muri cu 100 de milioane mai 
puține animale decit in anii 
precedenți. în California, de 
pildă, se constată o scădere cu 
20 la sută a numărului de 
căprioare, cerbi, cîini, pisici și 
alte animale căzute sub roțile 
mașinilor. Ultima anchetă fă
cută in acest domeniu — în 
1962 — releva că anual sint 
ucise pe arterele rutiere ale 
S.U.A. aproximativ 750 milioane 
de animale de toate speciile 
și dimensiunile.

• CU COASA LA 
DRUM. O statistică curioasă 
a fost întocmită de politia ae
roportului Riem din Munchen, 
pe prima jumătate a anului în 
curs. Pentru asigurarea securi
tății zborurilor au fost confis
cate de la pasageri o paletă ex
trem de variată de obiecte, un 
veritabil arsenal, de la arme 
de foc moderne pină la arme de 
pe vremea evului mediu, precum 
și diverse obiecte contondente, 
inclusiv unelte agricole și ar
ticole de uz casnic : 70 arme de 
foc cu 550 gloanțe. 20 recipiente 
cu gaze lacrimogene, 65 fe- 
răstrale, 50 de coase, 11 har- 
poane, 8 săbii, o halebardă, un 
buzdugan și un bătător de co
voare...

• PE CIND AMAZO
NUL SE VÂRSA IN PA
CIFIC. O expediție in 
scopuri de cercetare in regiuni
le de junglă din vestul Brazi
liei a dus la descoperirea fo
silelor pietrificate ale unuL ali
gator de 12 m lungime și unei 
broaște țestoase uriașe din vre
muri preistorice, respectiv cu 
un milion de ani in urmă. 
Această descoperire, sint de pă
rere oamenii de știință, ar pu
tea constitui o dovadă în plus 
in sprijinul teoriei unor sa- 
vanți. conform căreia, in urmă 
cu milioane de ani, Amazonul 
iși purta apele înspre Pacific și 
nu spre Atlantic, ca astăzi.

• DETECTOR AL VIE- 
Ț||. Oameni de știință is- 
raelieni au construit un aparat 
extrem de sensibil, de mărimea 
unei lămpi de buzunar, cu aju
torul căruia se poate constata 
cu ușurință dacă intr-un om, 
aparent mort, mai există vreo 
scinteiere de viață. Aparatul se 
aplică pe piept și. la cea • mai 
neînsemnată activitate a cordu
lui, semnalează cu ajutorul 
unor luminițe verzi și roșii. 
Noutatea acestui detector de 
evidentă utilitate constă in fap
tul că funcționează pe bază 
electro-optică, ceea ce face ca 
nici zgomotele și nici trepida
țiile să nu influențeze exactita
tea diagnosticului.

• „OPTACON", F<»°- 
6lt in prezent în Italia, Marea 
Britanie. R. F. Germania, Sue
dia, Grecia, sistemul „Optacon", 
care le permite nevăzătorilor să 
citească, constă dintr-un apa
rat de fotografiat, de grosimea 
unui deget, și un aparat de 
transmisie, de forma unui mag
netofon cu casete, care repro
duce în relief imaginea litere
lor înregistrate de aparatul de 
fotografiat de pe textul scris. 
Cu ajutorul aparatului, nevăză
torii pot citi orice, fără să fie 
necesară redactarea în alfabet 
„Braille". Modul de utilizare 
poate fi însușit in urma unor 
pregătiri care ar însuma circa 
60—80 de ore.
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