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In toate laturile activității productive, 

o trăsătură caracteristică:

DISCIPLINAECONOMICĂ
Disciplina de plan economici 

presupune multiple ți complexe o- 
bhgații ; punctualitate în fabrica
rea și livrarea producției fizice po
trivit eșalonării prevăzute, calitate 
Înalt! (fără dc care produsele expe
diate nu satisfac In Întregime soli
citările economiei), Încadrarea cos
turilor de producție în limitele sta
bilite, chiar sub ele, pe aceasta cale 
economiile și beneficiile obținute de 
Întreprinderi puțind fi tot mai mari. 
In economia noastră, datorită ca
racteristicilor sale, relațiilor socia
liste de producție, disciplina de 
pl-n are și alte trăsături care-i 
adlncesr sensul și ii ridică 
valoarea practică. Este o disciplină 
conștientă socialistă, izvorit.i din 
dubla calitate a oamenilor muncii 
— de proprietari ai mijloacelor de 
producție ji de producători ai avu
ției naționale : o disciplină cu pu
tere de lege, care nu admite „dero
gări". dacă ținem seama de meca
nismul echilibrat al economiei, de 
fluxul armonios al producției ma
teriale necontenite. In care fiecare 
unitate are un rol bine determi
nat (de furnizor sau beneficiar) in 
angrenajul complex al economiei ; 
o disciplină ce nu poate fi incul
cată derit cu prețul unor dereglări 
In acest flux uriaș al producției 
materiale.

Rezultatele obținute pină acum 
în marea Întrecere socialistă din 
acest an demonstrează că cerințele 
disciplinei de plan, ale realizării 
ritmice a producției fizice sint în
țelese ?i înfăptuite cu răspundere 
de colectivele majorității covirșitoa- 
re a întreprinderilor și centralelor 
industriale. Așa se explică sporirea 
Intr-un ritm dc peste 15 la sută a 

A apărut în Editura politică

Cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la Sesiunea jubiliară a Marii 
Adunări Naționale consacrată 
celei de-a XXX-a aniversări 
a eliberării României de sub 

dominația fascistă
— 22 august 1974 —

producției Industriale a țării In T 
luni din acest an sau creșterea 
exportului cu 36.3 la sută față de 
realizările aceleiași perioade din 
anul trecut. Pe deplin conștiente de 
marea răspundere ce le revine în 
asigurarea dinamismului inalt al 
economiei naționale, in valorifica
rea superioară a potențialului teh
nic și uman de care dispun, foarte 
multe colective de unități industria
le nu se mulțumesc să îndeplineas
că planul integral și ritmic, ci de
vansează termenele, livrează in 
plus importante cantități de produ
se țârii, beneficiarilor interni și 
partenerilor de peste hotare.

Citeva date din ultimele zile slnt 
edificatoare in acest sens. Oamenii 
muncii din industria județului Ba
cău, de pildă, raportau la 26 august 
însemnate depășiri de plan, printre 
produsele realizate suplimentar de 
la începutul anului numărindu-se 
946 tone cărbune, 3 245 tone poli- 
stiren, 16 300 perechi încălțăminte. 
1 Hidrocentralei dc la
Porțile dc Fier au furnizat în 
plus, iot pină la data amintită, 
120 milioane kWh energie electrică, 
ceea ce echivalează cu depășirea 
considerabilă a angajamentului pe 
care ei și l-au asumat in intimpi- 
narea Congresului al XI-lea al 
partidului. Colectivul Combinatului 
chimic din Craiova a re Uzat p -ste 
plan, in ultimele trei zile, o canti
tate de îngrășăminte cu care se 
pot fertiliza 1 000 de hectare. Cal
culele arată că, pină la sfirșitul 
lunii august, chimiștii de aici vor 
produce, in plus, o cantitate de în
grășăminte azotoase cu care se vor 
fertiliza mai mult de 150 000 hecta
re. precum și 2 200 tone masa 

plastice, 500 tone butanol, diferite 
mașini și instalații pentru industria 
chimică, in valoare de peste 3 mi
lioane lei.

Sigur, cotele atinse în realizarea 
planului pe ansamblul industriei, 
rezultatele obținute de oamenii 
muncii din multe județe — am 
adăuga aici că in județele Prahova 
și Constanța planul pe 8 luni a 
fost îndeplinit inalnte de termen — 
dovedesc că munca merge bine, că 
planul se îndeplinește și depășește, 
deci colectivele din cea mai mare 
parte a unităților industriale și or
ganizațiile de partid își fac pe 
deplin datoria. Ele au respectat le
gea disciplinei noastre economice și 
— fapt remarcabil — receptive la 
cerințele economiei, au supli
mentat producția cu capacitățile e- 
xistente. au pus mai intens in va
loare rezervele de care dispun. Cu 
alte cuvinte, au gindit. au calculat 
posibilitățile reale, au aplicai mă
suri si au realizat peste plan im
portante cantități de produse utile 
economiei naționale.

Sint însă si întreprinderi care, 
deocamdată, nu s-au încadrat in 
ritmurile stabilite de creștere a 
producției, nu au realizat integral 
planul la fiecare sortiment in par
te. Nu ne propunem să confrun- 
t m acum nivelul realizărilor ob
ținute într-una sau alta din aceste 
unități restantiere cu resursele in
terne ale producției pe care le au 
la indemină. Prezentăm. în schimb, 
unele calcule concludente in ce 
privește sporurile de producție de 
care economia noastră națională 
putea beneficia dacă toate intre-
(Continuare iu pag. a IV-a)
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Telegrame 
de felicitare 
cu prilejul 

celei de-a XXX-a 
aniversări 

a eliberării patriei 
IN PAGINA A IV-A

La Conferința mon
dială a populației 
a fost adoptată 
rezoluția inițiată de 

România : 
„PENTRU 0 LUME 

MAI DREAPTĂ" 
IN PAGINA A IV-A 

❖
Plecarea unor oaspeți 

de peste hotare
IN PAGINA A 1I1-A 

O 
Comunicat comun 
privind vizita în 
România a primului 
ministru al Republicii 

Zambia
IN PAGINA A Ilt-A

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a întilnit cu secretarul 

general al P. C. din Guadelupa

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, s-a Întilnit, miercuri, 
cu delegația Partidului Comunist 
din Guadelupa, condusă de Guy Da- 
ninthe, secretar general al partidu
lui, care a participat la sărbătorirea 
zilei de 23 August și care face o 
vizită in țara noastră.

L-a întrevedere a participat tova
rășul Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R.

In numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Guadelupa, 
tovarășul Guy Daninthe a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu salu
tări frățești, calde felicitări cu pri
lejul celei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării României de sub dominația 
fascistă, urări de noi succese po
porului român în construirea socie
tății socialiste. Conducătorul delega-

prjmîrî LA TOVARĂȘUL
hOCOLAE CEAUȘESCU

Delegația Consiliului Central al Sindicatelor din R.P. Polonă
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. a primit 
miercuri dimineața delegația Consi
liului Central al Sindicatelor, din 
Republica Populară Polonă, condusă 
de Wladislaw Kruczek, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului Central al 
Sindicatelor, care face o vizită de 
prietenie și schimb de experiență in 
țara noastră la invitația Consiliului 
Central al U.G.S.R.

Din delegație fac parte tovarășii 
Irena Sroczinska, Stanyslaw Lewan
dowski, secretari ai Consiliului Cen

ției a exprimat, totodată, sincera 
mulțumiri pentru primirea priete
nească de care 8-a bucurat in țara 
noastră, pentru posibilitatea oferită 
de a cunoaște marile realizări ob
ținute de poporul român, sub con
ducerea Partidului Comunist Român 
și a secretarului său general, in cele 
trei decenii de viață liberă, in dez
voltarea socialistă a patriei sale.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe șeful delega
ției să transmită, in* numele C.C. al 
P.C.R. și al său personal, cele mai 
calde salutări Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Guadelupa, 
Întregului partid, Împreună cu urări 
de noi succese in activitatea viitoa
re. Secretarul general al Partidului 
Comunist Român a urat poporului 
din Guadelupa noi victorii în lupta 

tral al Sindicatelor, Mieczislaw Ju- 
rek, ș ful secției internaționale.

La întrevedere au participat to
varășii Mihai Dalea, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R.. președintele Consi
liului Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor, Gheorghe Petrescu, vi
cepreședinte al Consiliului Central 
al U.G.S.R., Constantin Mindreanu și 
Paul Nagy, secretari.

A luat parte, de asemenea. Wladi
slaw Wojtasik, ambasadorul R.P. 
Polone la București.

în numele membrilor delegației, 
Wladislaw Kruczek a exprimat pro
funde mulțumiri tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru onoarea de a fl 

pentru obținerea deplinei indepen
dențe.

în cadrul întiLnirli, a-a procedat 
la o informare reciprocă privind 
principalele preocupări ale P.C.R. și 
P.C. din Guadelupa și s-a făcut un 
schimb de vederi in legătură cu 
unele probleme actuale ale situației 
politice internaționale, ale mișcării 
comuniste și muncitorești.

A fost exprimată satisfacția pentru 
evoluția pozitivă a relațiilor de prie
tenie frățească, de solidaritate șl co
laborare dintre P.C.R. șl P.C. din 
Guadelupa, precum și dorința de a 
extinde In continuare aceste relații, 
în interesul ambelor partida și po
poare, al întăririi unității de acțiune 
a forțelor revoluționare, democrati
ce. progresiste, antiimperlaliste.

întîlnirea s-a desfășurat infr-0 
atmosferă caldă, tovărășească.

primiți, pentru posibilitatea oferită de 
a cunoaște direct experiența și rea
lizările obținute de poporul nostru, 
sub conducerea P.C.R,, In opera de 
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

în timpul convorbirii, s-a constatat 
cu satisfacție dezvoltarea, pe mul
tiple planuri, a relațiilor de priete
nie dintre România și Polonia, din
tre cele doua partide, dintre orga
nizațiile de masă și obștești. în acest 
cadru, a fost evidențiată dorința co
mună de a intensifica legăturile din
tre organizațiile sindicale din Româ
nia și Polonia.
(Continuare in pag. a IlI-a)

@ Delegația de partid și guvernamentală a Republicii 

Guineea ® Șeful delegației guvernamentale a Republicii 

Democratice Sudan • Ambasadorul Republicii Elene 
(în pagina a lll-a)

TELULUI OLIMPIC
l «>

toate resursele și energia 
sportului nostru 
de performanță

— Au trecut aproximativ doi ani 
de la ultima ediție a Jocurilor Olim
pice — timp in care activitatea de 
performanță a făcut unele progrese, 
înregistrindu-se și citeva rezultate 
notabile, de prestigiu pentru sportul 
românesc : ne mai despart alți doi 
ani de Jocurile Olimpice d? la Mont
real — 1976. perioadă hotăritoare În 
privința selectării și pregătirii pe 
mai departe a elitei sportive spre a 
reprezenta cu demnitate culorile 
sportului românesc la cea mai amplă 
fi mai renumită dintre competițiile 
internaționale.

Anul 1974, caracterizat prin cam
pionate europene și mondiale la nu
meroase ramuri olimpice, se înscrie 
cu importante puncte de referință 
pentru stadiul de pregătire și valoa
re a loturilor noastre reprezentative, 
întreaga activitate de performantă 
poartă amprenta indicațiilor conduce
rii superioare de partid, personal ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. care, 
cu prilejul decernării de ordine și 
medalii sportivilor ?i tehnicienilor ce 
s-au distins cucerind titlul de cam
pioană mondială la handbal, punea 
in relief sarcinile de bază ale între
gului sport de performant!: „Sper că 
exemplul echipei naționale de hand
bal va fl urmat șl de sportivii din 
celelalte domenii, atit in confruntă* 
rile din diferite competiții europene 
șl mondiale, cit și În pregătirea pen
tru olimpiadă. Cred că se va ține 
seama de învățămintele J.O. de la 
Munchen și se va face o asemenea 
pregătire incit la olimpiada viitoare 
ai obținem realmente rezultate pe 
măsura posibilităților și condițiilor 
pe care poporul, statul nostru le cre
ează activității sportive'.

HotĂrirea Plenarei C.C. al P.C.R. 
din februarie-martie 1973 cerea Con
siliului Național pentru Educație Fi- 
z că și Sport, Uniunii Generale a Sin

dicatelor, Ministerului Educației și 
învățământului, Ministerului Apărării 
Naționale. Ministerului de Interne, 
altor organizații și instituții cu atri
buții in privința performanței, pre
cum și federațiilor, cluburilor și aso
ciațiilor sâ-și concentreze principala 
atenție spre ramurile cu perspective 
reale de afirmare și care dețin o 
pondere însemnată in programul o- 
limpic, al campionatelor mondiale șl 
europene și sâ elaboreze un program 
special de pregătire a sportivilor ro
mâni pentru viitoarea olimpiadă, pro
gram in care să se reflecte preocu
parea prioritară față de acele ramuri 
și probe unde există perspectiva u- 
nei participări de prestigiu.

După cum s-a anunțat, recent, 
biroul executiv al C.N.E.F.S., 
Comitetul olimpic român, împreună 
cu reprezentanți ai organizațiilor ob
ștești și de stat, conducători și teh
nicieni ai federațiilor interesate au 
analizat stadiul de îndeplinire a „Pro
gramului de pregătire olimpică pen
tru Jocurile din 1976“. S-a dis
cutat sub diversele aspecte situația 
din 20 de ramuri, dintre care un nu
măr de 14 sint apreciate ca avind per
spectiva de a cuceri medalii și puncte 
in 1976. In acest cadru, s-a judecat 
«tarea numerică șl nominală a lotu
lui compus, pină La acea dată, din 847 
de SDortivi selecționați de către fe
derații, cluburi șl asociații.

Pe scurt, care sint problemele de 
actualitate ale sportului de perfor
manță reieșite din această analiză și, 
drept consecință, care sint principa
lele măsuri preconizate de către fac
torii eompetenți?

în lumina rezultatelor tehnice de 
pină acum, considerate in raport cu 
nivelul internațional prezent și mai 
ales in perspectivă, «-a ajuns la con-
(Continuare in pag. a V-a)

Se Împlinește astăzi un an de la 
debutul istoricei vizite Întreprinse 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. pe continentul latino- 
american. eveniment de excepțio
nală însemnătate in cronica rela
țiilor de prietenie ale țării noastre 
cu țările vizitate, prestigioasă ma
nifestare a politicii externe dina
mice și constructive a României 
socialiste. Sint Încă vii în memoria 
poporului nostru diferitele etape 
ale călătoriei, manifestările de cal
dă prietenie făcute înalților soli ai 
poporului român pe un itinerar de 
zeci de mii de kilometri — de la 
Caraibe si pină la Ecuator, conti- 
nuind de-a lungul Anzilor Cor- 
dilieri. pe coasta Pacificului. Deru- 
lind filmul vizitei, stăruie in prim 
Dlan imaginea-simbol a mulțimilor 
de mii si mii de oameni cu stegu- 
lete tricolore. 6tringerile de mină 
prietenești, imagine ce exprimă 
In modul cel mai sugestiv senti
mentele de stimă si prețuire re
ciprocă dintre poporul român și 
poooarele latino-americane. pres
tigiul de care se bucură România pe 
continentul latino-american. ca și 
pe toate meridianele globului, res
pectul si inalta considerație fată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. promo
tor neobosit al idealurilor celor mal 
înaintate ale omenirii contempo
rane.

Desfășurarea și rezultatele vi
zitei oe care secretarul general al 
partidului, președintele României 
socialiste, a efectuat-o in America 
Latină au constituit o pregnantă 
ilustrare a consecventei cu care 
•int traduse In viată hotâririle Con- <________

DIN PERSPECTIVA UNUI AN
Privire de ansamblu asupra rezultatelor vizitei tovarășului 

Nicolae Ceaușescu în America Latină
greșului al X-lea și Conferinței Na
ționale ale P.C.R. privind dezvol
tarea legăturilor de prietenie, soli
daritate si cooperare cu toate sta
tele angajate pe calea dezvoltării 
de sine stătătoare. In ciuda 
marii diversități de condiții, 
continentul latino-american este 

Evoluția de pină acum a relațiilor cu țările 
vizitate atestă însemnătatea istorică a unei ac
țiuni internaționale de o deosebită anvergură, 
rodnicia unui stil politic activ și constructiv 
prin esența sa, viabilitatea principiilor de temelie 
ale politicii externe a partidului și statului nostru.

scena unor ample procese re
voluționare, caracterizate prin a- 
firmarea puternică a voinței po
poarelor acestui continent de a 
recupera bogățiile naționale si a le 
folosi in interesul propriei dezvol
tări. de a pune capăt politicii im
perialiste de dictat și amestec in 
treburile interne. de a con
tribui la instaurarea unor re
lații noi ne plan international, ba
zate ne deplina egalitate si avan
taj reciproc. Așa cum se știe, parti

dul și statul nostru au acționai și 
acționează consecvent pentru întă
rirea prieteniei si solidarității cu 
popoarele de pe continentul latino- 
american — ca si de pe.continentele 
african și asiatic, cu toate forțele 
progresiste — cu convingerea că 
de întărirea unității de acțiune a

Întregului front antiimperialist de
pind intr-o măsură hotăritoare a- 
firmarea si consolidarea cursului 
nou in viata internațională, menit 
să asigure fiecărei națiuni condi
țiile de a se dezvolta liber, potrivit 
voinței și intereselor 6ale.

In acest sens, vizita conducăto
rului partidului șl statului nostru 
pe continentul Latino-american a 
marcat o contribuție de cea mai 
mare Însemnătate atit la dezvolta
rea relațiilor României cu statei» 

respective, cit și la cauza destin
derii. înțelegerii și cooperării in
ternaționale. Făcind bilanțul aces
tei vizite. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia : „Apreciem că 
rezultatele sint deosebit de poziti
ve din toate punctele de vedere. 
Am pus bazele unei conlucrări 
trainice. îndelungate, am ajuns Ia 
concluzia comună de a adăuga Ia 
vechile tradiții ale relațiilor care 
leagă popoarele noastre, noile rea
lități, la necesitatea întăririi soli
darității in lupta comună pentru 
dezvoltarea economico-socială, pen
tru consolidarea independentei șl 
suveranității, pentru o lump mai 
dreaptă, pentru prietenie si pace 
intre toate popoarele lumii".

Privind retrospectiv, sintem În
dreptățiți să afirmăm că anul care 
a trecut confirmă pe deplin însem
nătatea excepțională a vizitei, 
rodnicia ei.

Se poate aprecia că a fost des
chis un vast și fertil teren de con
lucrare pe tărim politic intre Ro
mânia și țările Americii Latine. 
Documentele semnate cu acel pri
lej — declarații solemne, tratate 
— au așezat raporturile dintre țara 
noastră și țările vizitate pe o bază 
trainică, de lungă durată, consa- 
crind principiile noi de relații in
terstatale — egalitatea in drepturi, 
respectul independenței și suvera
nității. naționafle. neamestecul în 
treburile interne, avantajul re
ciproc, excluderea politicii de 
forță si amenințare cu for
ța. respectarea dreptului Dopoa- 
relor de a fi stăpine De propriile
(Continuare în pag. a Vl-a)

Au început

să producă
O Turnătoria de oțel a 
Întreprinderii de osii ți 

boghiuri din Bolț
Integrarea in circuitul produc

tiv. cu 40 de zile mai devreme, a 
turnătoriei de otel de la între
prinderea de osii și boghiuri Balș 
permite realizarea, pină la fi
nele anului in curs, a unei pro
ducții suplimentare evaluată la 
1 000 tone lingouri de oțel. 
Succesul amintit se înscrie, ală
turi de punerea in funcțiune cu 

. 3 luni și jumătate, și. respectiv, 
9 luni înainte de termen a cup
toarelor nr. 1 și nr. 2 din ca
drul oțelăriei electrice, printre 
realizările pe care harnicii con
structori și montori din această 
parte a țării le închină celui 
de-al XI-lea Congres al P.C.R.

® O nouă linie tehnolo
gică la întreprinderea de 

autocamioane Brașov
La Întreprinderea brașovea- 

nă de autocamioane, unde in 
cronica întrecerii socialiste s-au 
înregistrat, de la începutul anu
lui, 215 autocamioane peste 
plan, au fost obținute noi succe
se de prestigiu : a fost dată în 
funcțiune, cu întreaga capacita
te, o linie tehnologică pentru 
prelucrarea blocului motor, pre
văzută cu 42 de agregate reali
zate de specialiștii întreprinde
rii. Tot la' această unitate a 
fost dată îp exploatare o mo
dernă instalație pentru vopsirea 
motoarelor de la autocamioane
le „ROMAN". Și aceasta a fost 
proiectată și realizată In între
prindere, in cadrul acțiunii d» 
autoutilare.
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r OMUL - MUNCA -ETICA Șl ECHITATEA SOCIALISTĂ
Mă ariam nu demult la 

Calan. in uzmn „Victoria", 
una d.ntre vetrele 
lurglei românești, 
veche tradiție, und 
rule t-au 
taiă în fiu. Meseriile 
toate cite ___ _ .
unelte, măiestrie, reguli de 
muncă. SD.rit dc ordine si 
disciclinft. Aja am cunos
cut o echipă de formatori- 
tumâtori. Denumirea de 
„formator", cuprinsă in ti
tulatura profesiei, se re
feră la ooerstia strict teh
nică de alcătuire a forme
lor pentru turnarea fontei. 
Dună cum tot atit de bme 
»-ar putea referi la pre
ocuparea. atentă și con
stantă. de... formare pen
tru viată a tinerilor 
membri ai echipei Moște
nită de la înaintași (pen
tru câ mulți ani sini de 
cind există echipa, au tre
cut prin ea citcva genera- 
t i. grija pentru perpetua
rea si îmbogățirea princi
piilor dc muncă si de viată. 
In spiritul eticii comu
niste. constituie aici o ade- 
aărată tradiție a colectivu
lui. Cum acționează ea a- 
yupra oamenilor ?

Ion Beraru. om la trei
zeci de ani. cu o înțelep
ciune matură. e«te socoiit 
în uzină unul dintre cei 
mai destoinici șefi d? 
ech.Dă si unul d.ntrc cci 
mai buni meseriași. Echi
pa. in întregul ci. de ade
menea. oamenii fiind capa
bili să execute operațiile 
cele mai complicate : toar
nă piese mecanice pentru 
masini-unelte (batiun pen
tru strunguri carusel și 
multe altele). Discutind cu 
Beraru. de citeva ori l-am 
auzit SDunind. ca un titlu 
de mlndrie. că de doi ani 
n-au dat nici un rebut. 
Ceea ce. se știe, este un 
lucru destul de rar intr-o 
turnătorie de fontă.

— Sint chiar atit de gro
zavi ? l-am întrebat pe 
•ecretarul comitetului de

meia- 
cu o

it din 
cu 

le aparțin :

most

te biografice istorisite de 
Jon B'-raru. Venire d .n- 
Ir-un sal din județul Bis
trița șl intrase la școala 
profesională 
Chiai ' 
predai 
gale". ____________
atunci de Aurel Cimpcan. 
Micul ‘
l-a supus bătrinul, 
mare prestigiu in 
l-a cam 
șexat In 
toril săi 
spus •

— Eu

uzinei, 
ir din prima zi a fost 

„cu arme și ba- 
echipel conduse pe

ceremonial la ca_e 
om cu 

colectiv, 
intimidai. L-a a- 
mijloc. Intre 

tovarăși, sl
Vil-

ml-« Clmpcan yl

tine, să Înveți, să eitcștl. 
s:> ai ambiție, să-i resnecți 
po cei virsinici. dar și pe 
ceilalți .. să .. sft... Să ie 
culci devreme. sA vii la lu
cru odihnit, să te gindcșll 
la viilor... In fiecare zi. a- 
cestea și multe alle reguli 
muncitorești se abăteau cu 
stăruință asupra bftiețan- 
drului abia aqslt de la 
țară...

— Clnd lucram ceva Im
portant stătea In spatele 
meu șl mă tot pisa : „Așa 
e bine!". „Așa nu e bine!" 
La un moment dat îmi

trare In partid yl, cre- 
deți-mă. nu ml le-au dit 
pină ce n-au fost convinși 
că le merit. Și. intr-o zi, 
rind fim sărbătorit Ieșirea 
la pensie a bftfrinului 
Cimpean. m-au așezat dm 
nou In mlflocul lor, ca la 
început. si ml-au spus : 
„De-acum încolo, tu ești 
șeful. Te-al cop! destul, 
urată acum ce poți ! S-a 
prins de tine tot ce le-am 
învățat". In sinea mea zi
ceam: Cum să nu se prin
dă ? Păi ce. m-ați lă^al 
măcar să respir ? Le sint

„Ai venit la noi, fii ca noi
și mai bun dacă poți
Munca de

a
educație — sarcină 

fiecărui comunist
de căpătii

— Sint ! — mi-a răspuns 
el hotărit. Chiar si așii 
așilor mai fac greșeli cind 
nu le stă gindul la treabă. 
Explicația succeselor aces
tei echipe se află in spi
ritul care domnește in 
interiorul ci. bazat pe o a- 
devărată țradi’ic muncito
rească * ordinii și discipli
nei, a lucrului făcut cu 
răspundere comunistă.

Am încercat să dese frez 
•cest spirit stimulator, por
nind de la citcva amănun-

mi-a cam aspru, să știi. Ei 
sint. de azi. tovarășii tăi 
de muncă, nu se știe citi 
ani de-acuma încolo. Dină 
o sâ iasă fiecare de-aici la 
pensie...

Și i-a prezentat. Pe fie
care cu tot ce-i aparținea, 
bune și rele (pentru că bă
trinul nu pierdea nici un 
prilej ca să-i dea fiecăruia 
de gindit). Băiatul, venit 
de la tară, a stat, a privit, 
s-a gindit la toate cu gra
vitate. Nu-i de joacă aici ! 
L-a speriat chiar și impor
tanta ce i se acorda. 
L-au impresionat programul 
foarte riguros după care 
muncea echipa, regulile ei 
foarte stricte. De unde să 
iei o sculă, cind și cum s-o 
pui la loc. Cine, cind și 
cum face cutare operație. 
Cind să iei o pauză. Ce să 
faci cind nu știi ceva. Cit 
timp ai la dispoziție pen
tru un lucru. Să nu pălă
vrăgești. să nu te plimbi 
fără rost, să nu strici, să 
nu te imbeți. să nu... să 
nu... să nu... Să fii atent 
numai la lucrul tău. sâ 
tragi cu ochiul la cei care 
muncesc mai bine decit

spuneam : Ce bine era la 
țară ! La prășit, cu vitele, 
nimeni nu te bate la cap... 
Dar, ciudat lucru, in pri
ma vacanță, cind m-am 
dus la țară, mi s-a făcut 
dor de tovarășii mei din 
turnătorie. Cind i-am re
văzut a fost sărbătoare. Și 
uite așa mi s-au virit în 
suflet, cu asprimea, dar și 
cu blindețea lor. m-au fă
cut să înțeleg că acesta și 
nu altul e drumul cel mai 
drept in viață. După ce 
am terminat școala profe
sională și am intrat cu 
drepturi depline în echipa 
lor. nu m-au lăsat pină nu 
m-am înscris la liceul se
ral. „Du-te — ziceau — ,că 
ești tinân și dacă ai condi
ții de ce să nu devii mal 
deștept ?... O să-ți folo
sească !" Pe urmă m-au 
primit in mrtid. Da. ci 
m-au primit, deși votul a 
fost al întregii organizații. 
Ei m-au primit pentru că 
ei m-au pregătit, cu mi
gală. in spirit revoluționar, 
pină am învățat toate cite 
trebuie să le știe un co
munist. De la ei am avut 
și recomandările

recunoscător. Mulți dintre 
ei nu mai sint acum in 
echipă. Au ieșit, rind pe 
rind. la pensie, dar spiri
tul lor a rămas...

Echipa se conduce și 
acum după aceleași reguli. 
Aceleași exigențe li se 
impun celor nou sosiți. Șl 
aceeași grijă pentru ca ti
nerii să simtă aici nu doar 
sprijinul profesional, dar 
și pe cel omenesc. In cel 
mai larg ințeles al cuvin
tului.

Le fusese repartizat, 
curind. absolventul 
școală profesională 
Cotoi. Băiatul nu era
loc convins că o să facă 
treabă in uzină. Le și spu
sese, din capul locului, că 
nu-i place meseria de tur
nător. că abia așteaptă să 
se recalifice ca mecanic 
auto. Și, pină una, alta, 
mai lipsea de la lucru. 
Avea doar 17 ani, virsta 
cind omul trebuie să facă 
pasul decisiv in viață. Așa 
se face că echipa i-a acor
dat o atenție specială. Nu 
l-au slăbit nici o clipă. Au 
InceDUt prin arăta

de 
de 

Ion 
de-

că-șl alesese bine meseria, 
l-au pus sft execute firme 
de turnare complicate, 
care-i solicitau cunoștințele, 
dar și fantezia. Mai intii 
supravegheat îndeaproape. 
Apoi lăsat »â «e descurce 
al n zur.

Pină cind. Intr-o zl. In 
timp cc întreaga echipă 
luase o pauză, el a rămas 
lingă forma pc care o pre
gătea : nu so putea des
prinde de ea, o admira, o 
niingiia încet cu palma. Au 
iimbit, și-au făcut cu 
ochiul 8> l-au lăsat singur, 
într-o altă zi. cn din in- 
timplare. Ion Beraru l-a 
rugat pe băiat să-i aducă 
o carte de la bibliotecă. 
(„Eu n-am timp să merg 
acuma"). S-a întors de a- 
colo cu două cărți. Luase 
și pentru el una. (..Dacă 
tot am intrat acolo !"). Și 
astfel. Încetul cu încetul, 
băiatul a învățat drumul 
bbliotecii. A învățat apoi 
alte drumuri necesare unui 
tinâr care se pregătește 
pentru o viată demnă : 
drumul spre clubul uzinei, 
drumul spre C.E.C. („Fă-ți, 
măi băiatule, și tu niște 
economii. Miine. poimiine 
ai să te însori...").

— Intr-un fel — comen
tează Ion Beraru — unita
tea morală a unui colectiv 
de muncă este și o nece
sitate tehnologică. Lucrăm 
in flux, legați strins unii 
de alții, și orice abatere 
de la disciplină se cunoaș
te. Și chiar dacă n-ar. fl 
așa. sintem muncitori, co
muniști, și nu ne este in
diferent cum gindește, cum 
trăiește fiecare tovarăș 
de-al nostru. Echipa e ca 
o familie care simte o răs
pundere permanentă pen
tru fiecare membru al ei...

Să traducem spusele lui 
Ion Beraru prin faptele a- 
cestui colectiv. Și-o să ve
dem că răspunderea pen
tru om se exprimă prin 
grija ca el să devină nu 
numai un bun meseriaș ci 
un muncitor comunist in 
înțelesul deplin, complex 
al cuvintului. Cu simțul 
răspunderii față de muncă, 
față de colectivitate. Cu un 
larg orizont de cunoaștere. 
Cu o înțelegere matură a 
rosturilor sale 
o comportare 
Așa cum o 
normele dc 
muncă ale 
ale eticii și echității socia-

[ „SCtNTEIA" pe urmele... „SCÎNTEII* ' ]

CITE FRUNȚI 
S-AU ÎNĂLTÂT?

»
morală cu ifosele, cu pretențiile 
sau cu erorile lor. Unii poartă lestul 
unei educații greșite din familie. 
Cite un părinte se trezește zicind 
chiar in fața comisiei :

— S-o ducă mai ușor ca noi !...
...fără să se întrebe, ori fără fă 

poată răspunde, cit de ..mai ușor1, 
cum șl, mai ales, pc spinarea cui.

R.P., 19 ani. a fost, o vreme, 
dansatoare la un bar de pe litoral. 
E convinsă că poate face carieră 
artistică. Pas de tc ințelege cu ea ! 
Cum să-i explici că iluziile fără aco- 
perire, eludind rigorile muncii, duc 
sigur la ratare ? Și. totuși, iat-o pe 
tinăra dansatoare Ințelegind In fi
nal că. dacă e să nibă har artistic, 
drumul spre scenă poate trece, 
pina una alta, și pe la războaiele 
de la „Someșul".

IFAPTUL 
iDIVERS

„Vrem ce este
mai greu!"

Am lntilnit pe șantierul de 
Voineșița un grup de studenți 
yeni, de Ia facultatea de hidroteh
nică. șapte suflete de tineri bărbați, 
care iși incheiau perioada de prac
tică. Veniseră din cetatea de scaun 
a Moldovei și munciseră acolo trei 
zâptămini. cot la cot cu minerii și 
tuneliștii care străpungeau un mun
te, spre a muta prin calea scobită 
In stincă scurgerea unui riu către 
o nouă geografie a locului. Veni
seră in luna lui Cuptor și ar fi 
putut cere o muncă ușoară, ceva 
ce să le permită îmbinarea utilu
lui cu plăcutul. în așa fel incit, 
pină la urmă, să se aleagă cu 
cit mai mult plăcut si să lase dună 
ei o oarecare incroDeală de util. Ar 
fi convins pe ori
cine că. duDă o 
sesiune crea de 
examene, n-ar fi 
fost tocmai „in 
formă" pentru a 
da piept cu noi dificultăți și. fără 
Îndoială, ar fi găsit înțelegere, ale- 
gindu-se și cu ceva ciștig, și cu 
dovada misiunii ..îndeplinite".

N-au vrut asta. Poposind la Lo
tru. au Întrebat care este sectorul 
cel mai dificil de pe șantier? Li s-a 
indicat Voineșița si au cerut să fie 
trimiși acolo. Odată aiunși. l-au în
trebat pe șeful de lot, inginerul 
Liviu Tăbăcaru. ce muncă este a- 
colo mai grea ? Li s-a răspuns că. 
Intre săparea tunelelor și „torere- 
tarea" pereților de stincă este di
ficil să se facă o ierarhie a duri
tății muncii. Au cerut să lucreze 
ca toreretori. Operațiunea constă in 
căptușirea tunelelor cu un strat de 
ciment ca o tencuială dură, care 
se aulică cu ajutorul unor pompe- 
pistol. capabile să amestece sub 
mare presiune praful de ciment cu 
apa. proiectind materialul în adin
ei! tuturor fisurilor din perete. Se 
lucrează cu mască, sub o furtună 
continuă de pulbere fină, in adin- 
cul muntelui, sub vacarmul unel
telor. Au Învățat de la muncitorii 
specialiști ce au de făcut, pătrun- 
zind destul de repede tainele me
seriei.

Dar și-au dat curlnd seama câ 
ceea ce ceruseră primiseră cu virf 
yi îndesat. Munca respectivă iși 
merită din plin locul in ierarhia 
dificultăților. N-au abandonat-o. 
S-au organizat intr-o echipă, și-au 
repartizat răspunderile și s-au pus 
pe treabă, supunindu-se severită
ții controlului muncitorilor califi
cați in materie. Ambiția lor de a 
fi dați „la ce este mai greu" si 
fantul că au izbutit fără să dea 
Înapoi le-a adus simpatia intre-

____________________________

la 
ie-

Anișoara 
a fost 
salvată

Veneam, după trei ani, pe strada 
Timpul Piinii să urmăresc o Idee 
generoasă, o sămintă ce se arunca 
pe un teren, pe atunci. înțe- 
lenlf. Alunei, cu trei ani in urmă 
(„Scinteia" din 12 mai 1971), con
semnam cu entuziasm înfiriparea 
unei inițiative care nici nu avea 
nume. Am definit-o. ad-hoc, „tri
bunalul benevol". Era o judecată 
cu procuror, dar fără acuzare, cu 
ofițer de miliție, dar fără pază, cu 
vinovați, dar fără pedepse, cu re
prezentanți ai colectivității socia
liste in chip de sfetnici. Era ini
țiativa unor organe și organizații 
de stat și obștești din Cluj, de a 
da viață unui „sfat al omeniei" — 
colocviu săptăminal in care se con
fruntau chibzuință, maturitatea — 
pe dc o parte, impasul moral, de
prinderile greși
te. carențele de e- 
duca tie — de cea
laltă parte. Re
prezentanții or
ganizației de ti
neret. procuratu
rii. miliției, for
țelor de muncă 
s.a. invitau pe ti
nerii care încă 
nu învățaseră pri
ma ecuație a eticii să înțe
leagă că nu există cinste fără 
muncă. Adevăr elementar, stră
lucitor si totuși ascuns pen
tru unii. Ti ascund fie mierea 
răsfățului lipicios, fie meandrele 
unei virste ce-și caută rostul, fie 
măștile dc carton ale unor modele 
colorate, ademenitoare, dar false 
și nocive.

A legitima adevărul muncii pare, 
la prima vedere, o treabă simplă. 
Dar să ne gindim cit de ereu e să 
schimbi mentalitatea intr-o discu
ție de la om la om, cind ai de 
înfruntat prejudecăți, inerții mai 
vechi și experiențe negative. Și 
totuși, activiștii aceia. constituiți 
intr-un adevărat for al educației, 
o făceau cu pasiune. Apelind la 
bogata lor experiență socială, con
vingi nd prin fapte. încercau ' 1 
scoată pe tinerii interlocutori 
impasul vremelnic. Le arătau 
se află in antecamera faptelor an
tisociale. ceea ce chiar tinerii în 
cauză ar fi putut întrezări dacă ar 
fi avut curajul să se analizeze lu
cid. deschis. Finalitatea acestui 
sfat se materializa neintîrziat la 
oficiul pentru repartizarea forțelor 
de muncă, prin oferirea unei per
spective de viață clare, in acord 
cu cerințele legitime ale societății.

Vestea inițiativei clujene a avut 
ecou. Ne amintim că incă din ziua 
apariției ni se cereau amănunte 
din diferite părți ale țării și. cu- 
riiid. exemplul a proliferat. Astăzi, 
ea poate fi intilnită in diferite 
orașe ale țării. Fie că se numesc 
„Sfatul omeniei", „Comisia"* sau 
„Comitetul de coordonare pentru 
încadrarea in muncă a tinerilor", 
la Brașov sau la Constanța, la Hu
nedoara sau Brăila, aceste forme 
de orientare și recuperare a unor 
energii tinerești acționează cu per
severență. Operativitatea cu care a 
fost preluată noua modalitate 
educativă corespunde atenției deo
sebite pe care o acordă societatea 
noastră formării tuturor membri
lor săi in spiritul muncii, al ordi
nii și disciplinei, al normelor eti
ce socialiste.

Dar la Cluj ?
Stăruința și entuziasmul ..Sfatu

lui omeniei" nu s-au tocit cu ni
mic. Numai că se întrunește mai 
rar. Firesc, dacă ne gindim că. in 
tot acest răstimp. foarte multe 
,.cazuri" au fost rezolvate, iar inter
locutorii. mai mult sau mal puțin 
refractari, au ales pină la urmă 
calea cea dreaptă. Activitatea con
tinuă insă, fapt care corespunde si
tuației firești că, mereu și mereu, 
alte promoții de tineri ajung la 
virsta participării la viața socială 
și este posibil ca, pe marginea co
loanelor, să mai fie și unii cu o 
evoluție mai sinuoasă.

Spicuim din „dezbaterile" care au 
loc. Nici pe departe discuțiile nu se 
rezumă Ia formule simpliste despre 
imperativul muncii. „Fluturii" 
ajung aici, la această confruntare

FINALITATEA EDUCATIVA
A UNEI INIȚIATIVE 

DE LARG INTERES SOCIAL

Autobuzul 31-SM-1629.. IncSr- 
cat cu călători, iși continua li
niștit cursa pe ruta Satu-Mare— 
Călinești—Oaș. Deodată, la o 
curbă, apăru un om cu un co
pil in brațe, care implora cu 
disperare șoferul 6ă oprească :

— Moare fetița, e In comă — 
a strigat omul disperat.

Șoferul, Ioan Pop, l-a făcut 
ynmn să urce, apoi le-a spus 
călătorilor că nu mai e timp să 
coboare la baraj și că va merge 
mai departe, pină in comună, 
la dispensar. Aici, constatind si
tuația gravă in care se afla fe
tița. medicul a cerut urgent o 
„Salvare" de la Negrești-Oay yi 
astfel Anișoara — că așa o 
cheamă pe fetiță — a fost sal
vată.

De două 
ori „mersi‘\

Venit In tara noastră ca turist, 
Ires Arnod din Franța a consta
tat, cu surprindere, că undeva, 
pe traseu, ii căzuse din mațină 
un pachet în care isi avea toti 
banii de excursie $i toate actele 
(intre care pașaportul si carne
tul de student la Universitatea 
din Grenoble). In timp ce se 
afla la miliția din Dej (județul 
Cluj), unde sesiza pierderea pa
chetului, fără a putea preciza in 
ce loc anume, la postul de mili
ție din comuna Recea, județul 
Maramureș, cetățeanul Gheor- 
ghe Mociran din localitate se 
prezenta cu pachetul nășit pe 
sosea. înainte de a porni din 
nou la drum, tinărul turist 
francez a adresat un dublu 
mersi : unul pentru cinstea ce
tățeanului si celălalt pentru 
promptitudinea lucrătorilor de 
miliție.

Frigidere 
la cald

Deși ne aflăm încă In plini 
vară, in magazinele alimentare 
din Bacău aproape 100 de agre
gate frigorifice se înăbușă de 
căldură. Și stau defecte de mult 
timp, mai precis de cind l.R.U.C. 
Bacău și întreprinderea „Frigo- 
com"-București isi pasează răs- . 
punderea una alteia. Toate in
tervențiile conducerii I.C.S. Ali
mentara s-au izbit de... răceala 
celor de la Direcția comercială 
județeană. Dovadă : l.R.U.C.,
unitate specializată pentru în
treținerea și repararea agrega
telor frigorifice, se ocupă de 
confecționarea de... scaune și 
dulapuri. Pe cind un suflu cald 
care să dezghețe indiferența ?

Ba-i a mea, 
ba nu-i a ta!

A.M.. 23 de ani, 
a terminat 
clase 
fă 
de 
După discuții stă
ruitoare ințelege 
că și cooperati
va „Constructo
rul" beneficiază 
de bază materia
lă pentru sport.

Unul nu ascultă de părinți, altul 
trăiește pe seama concubinei, al 
treilea preferă să lucreze ca șofer 
particular, al patrulea vrea cu orice 
preț gestiune deși nu întrunește 
condițiile legale... Cazuri, cazuri, 
cazuri. Cel mai mult dau de furcă 
aceia care spun de zeci de ori „da“, 
sint de acord cu propunerile, dar 
uită de fiecare dată să-și facă for
mele de angajare. Si din nou răb
dare. perseverență... 
la urmă, un nou ______
înscrie In rindurile brațelor să
nătoase ale țării. Culegem, din
tre repartizările unei singure 
ședințe, un buchet de profe
sii : timplar, sudor, croitoreasa,
turnător, presator de mase plastice, 
gravor, controlor tehnic de calitate, 
vopsitor, tricotatoare. șofer, infir
mieră.

— Nu ne mărginim doar să-l știm 
încadrați. Citeodată ii și vizităm pe 
unii dintre feciorii noștri la locu
rile de muncă, ne mărturisește unul 
din membrii „instanței" de la Cluj, 
tovarășul Ilie Iuga.

— Si ?
— In general se țin de treabă. 

Nici nu se putea altfel.
— De ce să nu se poată ?
— Pentru că popasul tinărulul pe 

la noi e doar o haltă, o primă 
haltă pe drumul Înțelegerii rostu
lui său in viață. In afara noastră, 
înainte și după noi, se inșiruie mii 
si mii de educatori care veghează 
la reușita integrării lor profesio
nale. la deprinderea unei concep
ții de viață sănătoase. Am consta
tat astfel, la locurile de muncă vi
zitate. că ..tinerii-problemă" sint in 
continuare înconjurați de un cu
prinzător „sfat al omeniei" — al
cătuit din factorii educativi din 
întreprindere.

In finalul documentării noastre, 
am pornit spre locuința unuia din
tre interlocutorii de acum trei ani. 
I.C. avea pe atunci 18 ani și i se 
părea prea devreme să muncească, 
singurul rost al unei ocupații vă- 
zindu-1 In asigurarea unei pensii. 
Din cind in cind vindea citeva 
sticle goale din casă. L-am găsit 
spălindu-se : tocmai venise de la 
lucru, de la „Armătura". Ii amin
tesc...

— Aa ! Păstrez șl acum ziarul.
— Cum stăm cu răspunsurile de 

atunci ?
— He. he ! Parcă au trecut nu 

trei, ci treizeci de ani.
— Fă-ne și acum o declarație.
— Despre ce ?
— Despre orice.
— Aș face una. dar « cam copi

lăroasă.
— Nu-4 nimic.
— Bine, iat-o : cel mai drag mi-e 

cind mă-ntorc de la uzină și citesc, 
pe gardul nostru, tăblița cu numele 
străzii. Extraordinar sună : „str. 
Cimpul Piinii".

12 
și speră 

facă sport 
performanță.

Iar pină 
lucrător se

in viață. Cu 
exemplară, 

preconizează 
viată și de 
comuniștilor,

Mlhal CARANFIL

Desen de V. ANDRON1C

Ușurel măi, că se sparge I
Desen de ST. COCIOABA

să-l 
din 

că

gului lot. l-am Întrebat, după 21 
de zile de muncă acolo, in galeria 
Sterpu. la trei kilometri depărtare 
de lumina soarelui, ce i-a făcut să 
ceară o astfel de treabă ?

Cinci dintre ei mi-au răspuns pe 
rind : Cezar Vasiliu (anul III, păr 
numai inele, ca al Anzelei Davis, 
fită ascuțită. ochi scinteietori) : 
„Peste doi ani vom fi ingineri. Cum 
le vom cere noi muncitorilor să 
îndeplinească o operațiune fără a 
o cunoaște noi înșine și fără să o 
fi practicat ? Ar fi neloial !" Gcor- 
ze Sândulescu (privire blajină, fire 
domoală. proaspăt căsătorit cu o 
colegă de studii din același an) : 

venit așa, in mod 
hotărit-o cu toții 
incă la Iași". Vio
rel Tobolcea (voi
nic. romantic, cu 
o umbră de barbă 
„vacanțieră" și un 
pospai de mustață 

i uscat : 
momente 
tentației 

că pen
ar fi de

„Asta nu ne-a 
spontan, ci am

FIȘIER SOCIAL
ca mătasea porumbului 
„Nu credeți că există 
cind nu poți rezista 
autodepășirii ? Eu cred 
tru un inginer, oricit t. .. 
capabil in teorie, un astfel de mo
ment constă tocmai în examenul 
pe care il dă. demonstrind că știe 
el însuși să execute ceea ce le 
cere lucrătorilor din subordinea 
lui !" Viorel Tudorache (adoles
cent intirziat. grijuliu pjnă la me
ticulozitate cu ținuta lui) : „Pu
team să cerem o treabă mal ușoa
ră. aici sint destule. dar asta am 
hotărit. asta am făcut !“ 
Trofin (tulcean de baștină. ...
lit. față de om care știe să rida) : 
..Păi ce. am venit aici ca 
la arat ? Știți ce ne-au spus mun
citorii ? Că nu putem să le ciști- 
găm altfel respectul decit lucrir.d 
cot la cot cu ei. Și cea mai mare 
bucurie pentru noi a fost atunci 
c;nd ne-au cerut ca. după absol
vire, să ne întoarcem aici, sau 
acolo unde se vor afla ei !"

Reporterul s-ar simți tentat să 
facă o mulțime de comentarii pe 
marginea unor astfel de răspun
suri. li lasă insă pe cititori să le 
facă singuri. Cind cei șapte au 
plecat intr-un camion care urma 
să-i ducă la Rimnicu-Vilcea. l-am 
auzit cintînd de răsunau munții : 
„La revedere. Voineasa dragă.
— pe melodia cunoscutului ciniec 
al pionierilor care se întorc din 
tabere.

Erau pionierii altei virste. a- 
ceea a începutului marilor respon
sabilități.

Sandu 
muca-
musca

Ioan GRIGORESCU

Sergiu ANDON

fi Stejar — extrem* urgenți : 
PATRIA — 9: 11.30; 14; 16.30; 19; 
21.15. BUCUREȘTI - 9: 11.15; 
13 30: 16,15; 18.30: 20.45. la grâdinâ
— 19,45. GRADINA LUCEAFĂRUL
— 20.
• Poliția sub acuzare : CASA
FILMULUI - 10: 12.30; 15.45. SCA
LA - 8.30; 11: 13.30; 16; 1B.30; 21. 
FAVORIT — 9.30: 12: 15.30: 18:
Sn.30. GRĂDINA DINAMO — 19.30.
• Drumul greu : CASA FILMU
LUI — 18; 20.30.
• Planeta sâlbatlcâ : CENTRAL
— 9.15: 11.30: 13.45: 16: 18.15: 20.30.
• Represalii ia Roma : CAPITOL
— 9; 11.15; 13.30: 16; 18.15: 20.30. 
Ia grădină — 19.45.
a în numele poporului Italian : 
FESTIVAL — 9.15: 11.30; 13.45: 16: 
18.30; 20,43, la grădină — 19.45.

• Fluturii : UNIREA - 16; 18, la 
grâdinâ — 20.
• UrmArește-mă : VICTORIA — 
8.15: 11.30: 13.45; 16; 18.15; 20,30.
• De buni voie și nesilit de ni
meni : PROGRESUL - 15.30; 18; 
20.15.
• Fârâ un adio ; EXCELSIOR - 
9: 11,15; 13,30: 16; 18,15; 20.30. TO
MIS — 9: 11.15; 13.30: 15.45: 18: 
20,30, la erâdlnâ - 19.30. MODERN 
— 9: 11.15; 13.30; 16: 18.15; 20.30. 
la grădină — 19.30.
fi Cenușa : VIITORUL - 16; 1B.30
• 36 de ore : FEROVIAR - 8.45; 
11.15; 13.30: 16: 18.30: 20.45. GLO
RIA — 8.45: 11,15: 13.30: 15.45; 18.15. 
FLAMURA - 8.45; 11; 13.15: 15,43; 
IR: 20.15. GRADINA TITAN - 
19.45.
• O picături in mare : FLACĂ
RA - 16: 18; 20.
• Tunurile din Navarone : GR1- 
VTȚA — 9: 12.30; 16: 19.30. VOL
GA - 9: 12.15: 16: 19.15. ARTA — 
15.30; 19. la grădină — 19.30.

• „Problema simțului 
gospodar al omului econom, 
stringător. zgîrcit aș zice eu. cu 
el și deopotrivă cu averea ob
ștească — este o problemă de 
fond a vieții noastre socialiste. 
Cu atit mai indispensabil este 
simțul de gospodar pentru un 
conducător, indiferent de mări
mea întreprinderii sau institu
ției pe care o conduce". Este un 
fragment din ampla și intere
santa scrisoare primită de la
un mai vechi corespondent al 
nostru. Ion Perșinaru, Inginer- 
șef la C.A.P. Dunăreni, județul 
Dolj, care ne scrie că discută 
adesea cu cooperatorii pe tema 
spiritului gospodăresc, ajungind 
la concluzia că „simțul de gos
podar, de om econom, nu se 
poate învăța efectiv la nici o 
universitate din lume : el se 
capătă, se formează, se educă 
In procesul muncii, in activita
tea practică de zi cu zi. la o- 
biect". Iar ca exemplu al aces-

tui ,,la obiect", I.P. ne oferă 
felul de a munci al președinte
lui C.A.P. Goicea .Mare, Dumi
tru Dinișor. In continuare, co
respondentul ne asigură că a- 
plică neabătut, in propria-i ac
tivitate, exemplele bune infi
nite in jur și că face aceasta, 
mai ales, cu gindul la răspun
derea etică pe care o are față 
de cei in fruntea cărora lu
crează.

• Sub titlul „Totul e In or
dine in afară de.„dezordine", 
ziarul nostru din 19 iunie a.c. 
a publicat o anchetă In care se 
critica atmosfera de toleranță 
față de abaterile disciplinare 
comise de o serie de lucrători 
ai Autobazei nr. 2 marfă din

Cimpulung-Muscel. Relatind, 
printre altele, despre starea de 
dezordine existentă in gestiona
rea unor documente cu regim 
special de circulație, arti
colul cerea luarea unor măsuri 
energice pentru întărirea ordi
nii și disciplinei. Recent la re
dacție a sosit o scrisoare sem
nată de șeful autobazei și se
cretarul comitetului de partid, 
prin care sintem informați că, 
sub conducerea organelor de 
partid locale, un colectiv format 
din cadre de la Centrala de 
transporturi auto București și 
I.T.A. Pitești a verificat șl a- 
nalizat aspectele negative sem
nalate. Concluziile au fost su
puse dezbaterii plenarei cu ac
tivul comitetului de partid al

autobazei și s-a adoptat un 
plan de măsuri politico-organi- 
zatorice a căror aplicare va 
conduce la întărirea ordinii și 
disciplinei in autobază. Totoda
tă. plenara a hotărit ca cei vi- 
novați de existența neregulilor 
constatate să fie sancționați pe 
linie de partid și administrati
vă. Dintre cei sancționați ci
tăm : ing. Corneliu Mercan, șe
ful autobazei — mustrare ; 
Nicolae Boldovlnescu, contabil- 
șef — vot de blam cu avertis
ment și destituit din funcție ; 
Cicerone Dragomirescu, contabil 
— vot de blam cu avertisment 
și înlocuit din funcție ; Gheor- 
ghe Braga, casier care gestiona 
foi de parcurs și alte docu
mente — excludere din partid, 
desfacerea contractului de mun
că, urmind a fi deferit organe
lor de anchetă : Vaslle Olteanu, 
șef de coloană — vot de blam 
cu avertisment yi destituit din 
funcție.

J
a Cel mal bun om pe care-l cu
nosc : FERENTARI — 15,30; 18;
20.15.

Chitty-Chitty, bang-bang : LU
MINA - 9; 12.30; 16; 19.30. DACIA 
— 9: 12.30; 16: 19.30.
• Roman vesel : RAHOVA — 16; 
18; 20.
fi Program de desene animate : 
DOINA — 9.45.
o Contesa Walewska : DOINA — 
11.15: 13.30: 15,45: 18: 20.15, MOȘI
LOR - 15.30: 18. la grădină — 20.
• Joe Limonadă : CRTNGAȘI — 
16; 18.15.
• Vandana : BUZEȘTI - 9: 12.30; 
16: 19, la grădină — 19.30. BU- 
CEGI — 16: 19.45. la grâdină — 
19,30. GRADINA AURORA — 19,30.
• Cronica verii fierbinți : MUN
CA - 9; 13: 16: 19.
• Șapte păcate : LIRA — 15.30; 
18. la grădină — 20.
• Ladv Caroline : DRUMUL SĂ
RII -’15.30; 18; 20.15.
• 50 070 de dolari recompensă: 
GIULEȘTI — 13.30; 18; 20.15.

6.30:• Cleopatra : MELODIA — ( 
12; 15.45; 19,30.
• Ceața : COTROCENI — 16.
• Fiecăruia ce I se cuvine : CO
TROCENI - 14; 18; 20.
o Plimbare In ploaia de primă
vară : PACEA - 15.30: 18; 20,15.
• Apartamentul : MIORIȚA — 9; 
12,30; 15: 17.30; 20.
• Asediu ru surprize
— 15.30: 18: 20.15.
• Luminile orașului :
— 15.30; 18; 20,15.
• Duel pe autostradâ : 
CA — 15.30; 18: 20.15.

: COSMOS

POPULAR

FLOREAS-

tatr
• Filarmonica de stat ..George 
Enescu" șl Teatrul de operetă (In 
parcul muzeului ..George Enescu" 
șl al Uniunii compozitorilor din 
Calea Victoriei 141) : 8pectacol de

sunet și lumină „Mi-am slujit 
țara** dedicat marelui muzteian 
român George Enescu — 20.
• Opera Română : Olandezul zbu
rător — 19.
A Teatrul Național București (sala 
mică) : Dona Diana — 19,30.
• Teatrul de comedie și Teatrul 
„Nottara" (la Monumentul eroilor 
patriei, lingă Academia militară) : 
Spectacol de sunet și lumină „Eroi 
au fost, eroi sint Incă" — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mâ- 
gureanu) : Chlțimla — 19.30. (sala 
clin str. Alex. Sahia) : Lozul cel 
mic — 19.30. (la Muzeul Curtea 
Veche) • „Timpul și piatra". Spec
tacol de sunet $1 lumină — 20.
• Teatrul Mic (la rotonda scrii
torilor din Clșmlglu) : Spectacol 
de sunet șl lumină „Amintirea 
scriitorilor" — 20 șl 20,45.
• Teatrul de stat din Arad (In 
sala Teatrului Mic) : Antigona — 
19,30.
A Teatrul „Nottara" (la Teatrul 
de vară Herăstrău) : Hotelul aste-

nlcllor — 20, (sala Studio) : Gaițe
le — 19.
e Teatrul Gluleștl (la Arenele Ro
mane) : Comedie cu olteni — 20. 
(in parcul Herăstrău) : „Nopți de 
vară-. Spectacol de sunet și lu
mină — 20.
• Teatrul satlrlc-muztcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : „Pardon... 
scuzați... bonsoar ! — 19.30. (grădi
na Boema) : Un băiat de zahăr... 
ars ! — 20.

18.20 Om, oameni, omenire. Emi
siune dedicată Conferinței 
mondiale a populației.

18.30 Pădurea șl noi.
19,00 Scena — emisiune de actua

litate șl critică teatrală.
19.20 1001 de seri : Lambsy, Grlvel 

șt... lupul.
19.30 Telejurnal 

tineret.
Viitorul comunist al patriei. 
Vocația generației noastre. 
De Joi pînă joi. 
Viața fn doi.
24 de ore.

Searâ pentru
20,00

22,15

t
D

PROGRAMUL I
16,0(TTeleșcoală. Din cuceririle

științei și tehnicii românești.
16.30 Itinerar Istoric. Foișorul de 

foc (Muzeul pompierilor).
17,00 Campionatele mondiale de 

box (semifinale). Selecțlunl 
inregisirate de la Havana.

PROGRAMUL II
Avanpremieră.
Film artistic : „A 
soldat de pe front* 
tie a studiourilor , 
Premieră TV.

21,25 Bucureștiul necunoscut. Mu
zeul Frederic și Cecilia Cu- 
țescu-Storck.

21,40 Telex.
îl.45 Muzică populară. 
21,55 Cărți și idei.

20.00
20,05 Film artistic : „A venit un 

Produe- 
„Mosfilm".

I— Și zici că vrei să vinzi ma- I 
șina ? l-a întrebat Gheorghe 
Dincă pe Constantin Picioruș, I 
Iambii din Drobeta Turnu-Seve- i 

rin.

— O vind, deși ml «e rup» | I Inima după ea, că merge ca
ceasul...

După ce ■ s-au mai tlrgult,
Dincă i-a dat lui Picioruș o ar- 

Ivună de citeva mii de lei, dar i 
la citeva zile, răzgindindu-se, 
i-a cerut banii înapoi.

I— Nici nu mă gindesc — a i 
replicat Picioruș. Am făcut tir- I 
gul, am bătut palma, gata 1 Ma- | 
Ișina-i a ta.
— Ba nu-1 a mea I j

Pină una alta, mașina aprig | 
I disputată se află parcată intr-un

loc unde împiedică circulația. I 
Ceea ce nu înseamnă că-1 va I 
Împiedica și pe stăpinul ei (pe I 

I care ?) să plătească și amenda ■ 
I de rigoare. i]

| Lupii
I paznici la oi
' La un control al organelor de • 
I miliție la cooperativa agricolă i

Racoș (Brașov) s-a descoperit I 
lipsa a 141 de oi. Celor mai | 

I multe dintre ele le-au făcut de
petrecanie chiar bacii Ioan Oan- I 
cea și Andraș Elekeș prin uin- I 
zare și prin trimiterea spre „păs- 1 

Itrare" altor ciobani de Ia alte I 
stine. In plus, văz'tnd stina fără I 
ciini, citeva zeci de oi au fost | 

I furate și de Cozocea Vasile, cu .
cei doi fii ai lui, Aurel și Va- I 
sile. Atit bacii, cit și ultimii I 
trei, pentru a șterge orice ur- 1 
mă, au ars, cu lampa de benzi- I 
nă, însemnele cooperativei agri- I 
cole de pe urechile oilor, iar | 
unde nu s-a putut, le-au tăiat, . 
pur și simplu, urechile. Și unii I 
și ceilalți au fost trimiși in fața I 

I instanței de judecată. Prea aU 1
făcut-o de oaie. i

I Invitație 
la prudență

Dumitru Nedelcu din Fetești 
Ia plecat la pescuit pe malul

Borcei, luindu-și cu el și pe cei 
doi copii : Antoneta de 13 feni 
și Dan de 7 ani. Luindu-se cu 

I hirjoana, copiii s-au îndepărtat . I de tatăl lor, la circa 30 de metri. I I Apa caldă șl calmă din punctul I I respectiv l-a tentat. S-au dez
brăcat și au intrat in Rorcea să I 

se scalde. înșelătoare ihsă, apa I 
i-a atras spre adincuri. La stri- I 

Igătele lor de ajutor, a sărit in- a 
dată tatăl. S-a aruncat In apă I 
yi s-a inccat odată cu ei. |

Rubrică redactată de |
Petre POPA !
șl corespondenții MScînteir .
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

Central al Sindicalelor din R. P. Polonă
(Urmare din pag. I)

♦ M membrilor c 
' 3* tea poporul: 
pertru dezvolta 
țării, pentru in< 
ift&inte de terme 

Abordindu-se

îc Ceaușescu a prezen- 
egațiet aspecte din acti- 
român, a «indicatelor, 

i economică și socială a 
îlinirea planului cincinal

probleme ale actua

lității politice internaționale, s-a subliniat 
că există condiții favorabile pentru o mai 
largă participare a sindicatelor la efortu
rile în vederea destinderii. întăririi secu
rității și cooperării in Europa și in lume, 
s-a apreciat că. prin acțiuni unite, oamenii 
muncii de pretutindeni, clasa muncitoare 
din toate țările pot determina cursul re-

Delegația de partid și guvernamentală a
Tn cursul după-amiezii de miercuri, to

varășul Nicolae Ceaușescu. secretar genrr.il 
al Partidului Comunist Român, prcședmt 
Republicii Socialiste România, a pnmit 
delegația d? partid și guvernamentală a 
Republicii Guineea, condusă de Damantang 
Camara, membru al Comitetului Central 
el Partidului Democrat din Guineea. >- 
rretar permanent al Biroului Politic Na
țional, ministru la Prezidenție.

La întrevedere au participat tovarășii 
Janos Fazckas. membru al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., viceprim-minis- 
tru al guvernului, Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Conducătorul delegației a înmlnat to
varășului Nicolae Ceaușescu un mesaj de 
caldă prietenie și i-a transmis un salut fră
țesc din partea secretarului general al 
Partidului Democrat din Guineea, președin

tele Republicii Guineea, Sckou Toure. îm
preună cu felicitări cordiale și urări de 
progres și bunăstare poporului român, cu 

<>.-< :a marii sale sărbători, a XXX-a ani
versare a eliberării României de sub domi
nația fascistă.

Oaspeții nu Împărtășit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu profunda bucurie și sa- 
;i«f.ic‘,ie de a fi participat la festivitățile 
de ia 23 August, la acest important eveni
ment jubiliar, de a fi putut cunoaște și 
admira realizările de seamă obținute de 
poporul român, sub conducerea P.C.R.. in 
opera de edificare a societății socialiste.

Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a rugat pe membrii delegației să transmită 
președintelui Sekou Toure cele mai cor
diale sentimente de prietenie și cele mai 
bune urări de sănătate și fericire, de suc
cese tot mai însemnate poporului guineez

zolvârii problemelor vieții Internaționale 
In interesul păcii, al înțelegerii și progre
sului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat pa 
oaspeți să transmită poporului polonez cele 
mai bune urări de prosperitate și fericire.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o at
mosferă de caldă prietenie.

Republicii Guineea
pe calea dezvoltării economice *i sociale 
independente.

In timpul întrevederii s-a evocat cu 
multă plăcere vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in Republica Guineea, apreci- 
iirdu-se câ înțelegerile la care au ajuns cei 
doi șefi de stat cu acest prilej au marcat 
momente de mare însemnătate pentru 
dezvoltarea bunelor raporturi de prietenie, 
solidaritate și colaborare statornicite intre 
țările. partidele și popoarele noastra. 
Schimbul de vederi a pus in evidență do
rința comună de a se acționa pentru rea
lizarea in cele mai bune condiții a acor
durilor și înțelegerilor privind colaborarea 
și cooperarea intre cele două țări, de a ri
dica pe un plan superior relațiile româno- 
guineeze.

întrevederea s-a desfășurat lntr-o at
mosferă de caldă prietenie.

Șcîul delegației guvernamentale a Republicii Democratice Sudan
în cursul după-amiezii de miercuri, pre- 

șxv'iteie Nicolae Ceaușescu a primit pe 
s ful delegației guvernamentale a Repu
blicii Democratice Sudan. Gamal Mohamed 
Ahmed, ministru de stat la Ministerul A- 
facerilor Externe, care a participat la ma
nifestările ocazionate de sărbătorirea zilei 
de 23 August.

Oaspetele a fost însoțit de Rasheed Khi- 
der. însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Ambasade: Sudanului la București.

La primire a participat Comei Pacoste, 
adjunct al ministrului afacerilor externe.

Gamal Mohamed Ahmed a transmis șe
fului statului român un călduros salut din 
partea președintelui Republicii Democrati
ca Sudan, Gaffar Mohamed Numeiri, cele

mai bune urări poporului român In con
strucția noii societăți. împreună cu dorin
ța de a consolida și dezvolta relațiile din
tre cele două țări și popoare.

Președintele Nicolae Ceaușescu a adre
sat. la rindul său. un salut prietenesc 
președintelui Gaffar Mohamed Numeiri, 
iar poporului sudanez urări de noi succe
se pe calea dezvoltării pașnice și inde
pendente a patriei sale, o dată cu dorința 
de a extinde și diversifica raporturile ro- 
mâno-sudaneze pe multiple planuri.

în timpul întrevederii, președintele 
Nicolae Ceaușescu și Mohamed Ahmed au 
trecut in revistă stadiul relațiilor dintre 
România și Sudan, exprimind satisfacția 
pentru evoluția lor ascendentă, dorința de

a identifica noi domenii de cooperare și 
colaborare. în acest context, s-a apreciat 
.însemnătatea deosebită a intilnirilor și 
convorbirilor dintre șefii celor două sta
te. care au creat un cadru favorabil adin- 
cirii și extinderii legăturilor de prietenie 
și strinsă colaborare româno-sudaneze, evi- 
dențiindu-se, de ambele părți, hotărirea de 
a se acționa pentru realizarea in cele mai 
bune condiții a acordurilor și înțelegerilor 
convenite.

A avut loc, de asemenea, un schimb da 
vederi in probleme ale vieții internațio
nale. in special in legătură cu situația din 
Orientul Mijlociu.

întrevederea a decurs intr-o atmosferă 
de caldă cordialitate.

Ambasadorul Republicii Elene
Prrședinh ’e R- oublicil Socialiste Româ

nia, Nicolae Ceaușescu, a primit, miercuri, 
p« Aristote J. Phrydas. ambasadorul ex

traordinar și plenipotențiar al Republicii 
Elene la București, in legătură cu înche
ierea misiunii sale in țara noastră.

Convorbirea care a avut loc cu acest 
prilej s-a desfășurat intr-o atmosferă cor
dială.

COMUNICAT COMUN 
primi vizita in România a primului ministru 

al Republicii Zambia, Mainza thana
La Invitația primului minis

tru al Guvernului Republicii So
cialiste România. Manea Măncs- 
cu, primul ministru nl Republi
cii Zambia, Mainza Chona. a 
făcut o vizita oficială in Româ
nia intre 22 și 27 august 1974.

în timpul vizitei sale oficiale 
In România. înaltul oaspete 
zambian s-a bucurat de o pri
mire caldă și prietenească. ex
presie a sentimentelor de sin
ceră prețuire și stimă nutrite in 
mod reciproc de popoarele ce
lor două țări. înaltul oaspete 
zambian a luat parte la sesiu
nea jubiliară a Murii Adunări 
Naționale consacrată celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația 
fascista, la celelalte manifestări 
organizate cu acest prilej și a 
vizitat unele obiective econo
mice și social-culturale din ca
pitală și provincie.

Primul ministru zambian > 
fost primit de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România. Cu a- 
ceastă ocazie. 1 înaltul oaspete 
zambian a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu din partea 
președintelui Zambiei. dr. Ken
neth Kaunda. un călduros salut 
prietenesc, cele mai sincere fe
licitări cu prilejul celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
României, urări de noi si im
portante succese poporului ro
mân in opera de construire a 
«ocietătii socialiste.

La rindul său. președintele 
Nicolae Ceaușescu. a rugat pe 
primul ministru zambian să 
transmită președintelui Kenneth 
Kaunda un cordial salut, cele 
mai bune urări, iar poporului - 
zambian prieten noi succese in 
dezvoltarea independentă a pa
triei pe calea progresului și 
bunăstării.

Primul ministru al Reoubli- 
cii Zambia a avut întrevederi «i 
a nurtat convorbiri cu Manea 
Mănescu, primul ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, care s-au desfășurat 
intr-o atmosferă de înțelegere, 
prietenie frățească și cordiali
tate.

La convorbiri au narticipat :
— Din partea română :
— Bujor Almăsan, ministrul 

mlne’or. netrolului si geologici;
— Florea Dumitrescu, minis

trul finanțelor :
— Ion St. Ion, secretar gene

ral al Consiliului de Mimștri ;
— Cornel Pacoste, adjunct al 

ministrului afacerilor externe ;

— Ion Florescu. adjunct *1 
ministrului comerțului exterior 
și al cooperării economice in
ternaționale.

Din partea zambiană :
H. S. R. T. Sikasul*. am

basadorul Zambiei In Republic* 
Socialistă România ;

— O. Musuku. membru el 
parlamentului :

— W. K. Nkowanl, directorul 
planificării din Ministerul Pla^
nificării și Finanțelor :
- N. J. Kalinda. subsecretar

dc stat în Ministerul Comer-
țului ;
- J. M. S. Lichilan*. econo-

mist principal în Ministerul
Afacerilor Externe ;

— M. K. Kaluba. funcționar 
principal In Ministerul Minelor 
și Industriei.

Cei doi prim-miniștri eu evo
cat. importanta deosebită a In
tilnirilor și convorbirilor dintre 
președintele Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Zambia, 
dr. Kenneth D. Kaunda. care au 
marcat o etapă nouă in evolu
ția. in permanentă ascendență. * 
relațiilor dintre cele două țări 
și popoare.

Primul ministru *1 Zambiei, 
mulțumind guvernului Republi
cii Socialiste România, pentru 
invitația ce i-a fost adresată de 
a participa la marea sărbătoare 
a poporului român, a dat o înal
tă apreciere cuvlntării rostite de 
secretarul general al P.C.R., 
președintele Nicolae Ceaușescu. 
la sesiunea jubiliară a Marii 
Adunări Naționale, manifestări
lor organizate pentru sărbători
rea celei de-a XXX-a aniversări 
a eliberării României de sub 
dominația fascistă. De aseme
nea. oaspetele a adus mulțumiri 
președintelui Nicolae Ceaușescu. 
Partidului Comunist Român, 
guvernului. poporului român 
pentru sprijinul acordat Repu
blicii Zambia în lupta sa pentru 
dezvoltare social-economicâ in
dependentă.

Primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia a informat pe înaltul oaspete 
zambian asupra modului în care 
poporul român Înfăptuiește pla
nul cincinal de dezvoltare eco
nomică și socială, despre reali
zările remarcabile obținute de 
poporul român in dezvoltarea și 
diversificarea industriei, in mo
dernizarea agriculturii, dezvol
tarea invâțămintului. științei, 
culturii si sănătății publice, 
pentru întimpinarea celei de-*

Plecarea unor oaspeți de peste hotare
Delegația de partid și guvernamentală 

a R. P. D. Coreene
ms. adjunct de șef de secție la
C.C. al P.C.R., alte persoane 
oficiale.

Erau prezenți șefii unor mi

siuni diplomatice acreditați In 
tara noastră, precum si membrii 
Ambasadei R.P.D. Coreene ia 
București.

ca de Sud. care * participat la 
sărbătorirea zilei de 23 Aueu.-:t.

La plecare, oaspetele a fost
condus de tovarășul Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Președintele Congresului Național
African (A.N.C.) din Africa de Sud

Delegația Partidului Comunist 
din Luxemburg

Miercuri dimineață a părăsit 
Capitala delegația de partid și 
guvernamentală a R.P.D. Co
reene. condusă de tovarășul Kim 
Iăng Ju. membru al Comitetului 
Politic al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, vicepremier 
al Consiliului Administrativ al 
R.P.D. Coreene, care a participat 
la festivitățile prilejuite de cea 
de-a XXX-a aniversare a eli
berării patriei noastre.

Din delegație au făcut parte 
K_m long Nam. membru su

pleant al Comitetului Politic al 
C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, șeful Secției internațio
nale a C.C. al P.M.C.. și Pak 
Zung Guc. ambasadorul R.P.D. 
Coreene la București.

La plecare. pe aeroportul 
Otopeni. delegația a fost salu
tată de tovarășii Emil Drăgă- 
r.escu. membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. vice- 
prim-ministru al guvernului. 
Nicolae Agachi. ministrul indus
triei metalurgice. Dumitru Tur-

Miercuri după-amiază a părăr președintele Congresului Națio-
«it țara noastră Oliver Tambo, nai African (A.N.C.) din Afri

Delegația Partidului Comunist 
din Luxemburg, condusă de to
varășul Dominique Urbany, pre
ședintele Partidului Comunist 
din Luxemburg, care, la invita
ția C.C. al P.C.R., a făcut o vi
zită de prietenie în tara noas
tră, a părăsit, marți noaptea. 
Capitala.

Din delegație au făcut parte 
Marcel Puetz și Alois Bisdorf, 
membri ai Comitetului Execu

tiv al C.C. al Partidului Comu
nist din Luxemburg, Dominique 
Meis, membru al C.C. al P.C.L., 
și Lisa Puetz Wegner, activistă 
a C.C. al P.C.L.

Delegația a fost salutată de to
varășii Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass 
și Emeric Stoffl. membri ai 
C.C. al P.C.R.. de activiști de 
partid.

Reprezentantul Partidului Comunist 
din Japonia

în după-amiaza zilei de 
miercuri a părăsit Capitala to
varășul Itaru Yonehara, membru 
al Prezidiului Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Japonia, deputat In Camera 
Reprezentanților, care a parti

cipat la festivitățile organizate 
cu prilejul zilei de 23 August.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, oaspetele a fost condus 
de tovarășii Ștefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.C.R., Ghi
zela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

XXX-* aniversări ■ eliberării 
patriei fi celui de-al XI-lca 
Congres al P.C.R.. asupra 
programului de dezvoltare eco- 
notnico-socială in perspectivă, 
evidențiind holărirea . cu care 
întregul popor lupta pentru 
transpunerea in viață a măre
țului program de edificare a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Cei doi prim-miniștri au exa
minat stadiul actual al dezvol
tării relațiilor bilaterale de co
laborare politică și economică șl 
de cooperare industrială, rele- 
vind cu satisfacție' cursul ascen
dent al acestora. în acest con
text. ei au subliniat hotărirea 
guvernelor lor de a crea, tn con
tinuare. societăți mixte romfino- 
zambiene in Republica Zambia, 
In domeniile mineritului, dez
voltării industriale, agriculturii 
și altele.

Ei au convenit asupra căilor 
și mijloacelor de acțiune pentru 
accelerarea cooperării bilaterale 
în domeniile de interes reciproc 
și pentru întărirea și diversifi
carea legăturilor de prietenie și 
solidaritate dintre cele două țări 
și popoare, in interesul lor. al 
păcii și cooperării in întreaga 
lume, in vederea realizării hotâ- 
ririlor adoptate de cei doi pre
ședinți cu ocazia vizitei tova
rășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășei Elena 
Ceaușescu in Republica Zambia, 
In martie 1972.

Ținînd seama de perspectivele 
de dezvoltare și de extindere a 
relațiilor bilaterale, primul mi
nistru al Republicii Zambia a 
informat partea română despre 
intenția guvernului său de a 
deschide ambasadă la Bucu
rești.

Examinlnd unele probleme 
internaționale de actualitate, cei 
doi prim-miniștri au fost de a- 
cord că relațiile internaționale 
contemporane se caracterizează 
prin tendința de intensificare a 
cooperării dintre state, precum 
și prin afirmarea tot mai hotă- 
rită a voinței popoarelor de a 
trăi libere și suverane, potrivit 
aspirațiilor și intereselor lor, in
tr-o lume mai dreaptă, mai 
echitabilă și mal umană. în a- 
cest context, ei și-au exprimat 
convingerea că este necesară 
intensificarea luptei forțelor 
democratice și progresiste din 
Întreaga lume pentru abolirea 
politicii imperialiste, colonialis
te și neocolonialiste. de domina
ție și dictat, pentru eliminarea 
forței sau amenințării cu forța 
in relațiile dintre state si Dentru 
folosirea negocierilor în vede
rea reglementării tuturor proble
melor internaționale litigioase.

Primii-miniștri au evidențiat 
rolul tot mai important care in
cumbă tuturor țărilor mici și 
mijlocii in abordarea șl soluțio
narea problemelor majore ale 
contemporaneității, ca si in a- 
fjrmarea și apărarea normelor 
de drept internațional, pentru 
ca relațiile dintre toate statele 
să fie așezate ne baze noi, pe 
principiile resoectării stricte a 
independenței și suveranității 
naționale, egalității in drepturi, 
neamestecului in treburile in
terne și avantajului reciproc.

In cursul convorbirilor au fost 
subliniate rolul și contribuția de 
seamă a statelor africane la ca
uza păcii și cooperării între 
națiuni. S-a apreciat rolul activ 
al Organizației Unității Africa
ne in realizarea dezideratelor 
mai sus amintite, in lupta con
tra agresiunii, rasismului, apar- 
theid-ului, colonialismului șl 
neocoloniallsmului și tuturor ce
lorlalte forme de agresiune și 
exploatare.

Partea română a dat o Înaltă 
apreciere contribuției aduse de 
Zambia, personal de președintele 
dr. Kenneth Kaunda la Întări
rea O.U.A., a cauzei păcii și in
dependenței pe continentul a- 
frican.

Părțile au exprimat angaja
mentul ferm al. guvernelor lor 
de a acorda. în continuare, tot 
sprijinul politic, diplomatic, mo
ral și material mișcărilor de e- 
liberare națională din Angola 
și Mozambic, in lupta dreaptă a 
popoarelor lor pentru autode
terminare, independență națio
nală, libertate ji progres. Dind

expresie profundei lor satisfac
ții față de victoriile obținute de 
popoarele din Gulneea-Bissau și 
Insulele Capului Verde, față de 
recunoașterea independenței și 
statutului internațional al Repu
blicii Guineea-BIssau, ei și-au 
exprimat speranța că evoluția 
pozitivă a evenimentelor din 
Portugalia va accelera victoria 
finală n mișcărilor de eliberară 
națională și lichidarea definiti
vă a rămășițelor colonialismului 
pe continentul african.

Exprimind hotărirea guverne
lor lor de a sprijini In mod 
ferm Declarația Organizației Na
țiunilor Unite cu privire Ia acor
darea independenței tuturor ță
rilor și popoarelor aflate sub 
jugul colonial, cei doi prim-mi
niștri au condamnat cu tărie 
politica provocatoare de discri
minare rasială și apartheid du
să de regimurile minoritare din 
Africa de Sud, Zimbabwe șl 
Namibia.

Referlndu-se la situația din 
Orientul Apropiat, cei doi prim- 
miniștri au apreciat câ o pace 
justă și durabilă in regiune poa
te fi obținută in spiritul rezo
luțiilor Consiliului de Securitato 
al O.N.U., prin retragerea tru
pelor israeliene din terito
riile arabe ocupate, garanta
rea dreptului la existență al 
tuturor statelor din regiune șl 
asigurarea drepturilor legitime 
ale poporului palestinian, in
clusiv dreptul la autodetermi
nare.

Cel doi prlm-mlnlstri au fo«t 
de acord că realizarea obiecti
velor securității șl cooperării in 
Europa este de natură să exer
cite o puternică inriurire favo
rabilă asupra întregii vieți in
ternaționale contemporane. Tot
odată. ei și-au exprimat pro
funda îngrijorare fată de eve
nimentele din Cipru si au sub
liniat necesitatea soluționării 
situației din această tară pe 
calea tratativelor si in confor
mitate cu interesele ponorului 
cipriot, ale cauzei păcii si secu
rității in zonă și in Întreaga 
lume.

Cei doi prlm-mlnlstri au sub
liniat faptul că in solutionarea 
probiemeJor fundamentale ale 
vieții internaționale, democra
tizarea profundă a relațiilor in
ternaționale și instaurarea unei 
noi ordini economice in lume 
un rol important revine O.N.U. 
Ei au salutat inițiativa convo
cării Conferinței mondiale « 
populației la București, ca și 
atmosfera constructivă de lucru 
care caracterizează lucrările a- 
cestei conferințe si au fost de 
acord că soluționarea proble
melor' populației rezidă in li
chidarea subdezvoltării si a de
calajului economic dintre na
țiuni. In asigurarea progresului 
economic si social al tuturor 
națiunilor, consolidarea păcii, 
înțelegerii șl cooperării intre 
state. Ei au relevat că politica 
populației, făcind parte inte
grantă a politicii de dezvoltare 
economică si socială, este un 
atribut al suveranității națio
nale si se stabilește de flecare 
stat in funcție de situația sa 
concretă si de obieotivele sale 
social-economice.

Cei doi prim-minlștrl au re
marcat că actuala vizită oficială 
a primului ministru zambian in 
România, convorbirile care au 
avut loc cu acest prilej consti
tuie o nouă expresie a rela
țiilor de prietenie și solidari
tate frățească, de stimă reci
procă. statornicite intre cele 
două țări și popoare, o contri
buție de seamă la Întărirea for
țelor progresiste antiimperialis- 
t? și anticolonialiste, a cauzei 
păcii in lume.

Primul ministru al Republicii 
Zambia, in numele său si al 
personalităților care l-au înso
țit, a exprimat mulțumiri pro
funde si aprecierea sa. pentru 
ospitalitatea călduroasă'de care 
s-au bucurat in timpul vizitei 
In România.

Primul ministru al Republicii 
Zambia. Mainza Chona. 1-* in
vitat pe prirrrtil ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România. Manea Măneecu, să 
viziteze Zambia.

Invitația a fo£t acceptată cu 
plăcere, data vizitei urmind să 
fie stabilită pe cale diplomatică.

SE PRECONIZEAZĂ CA ÎN 1980 
FIECARE JUDEȚ SA OBȚINĂ 
O PRODUCȚIE INDUSTRIALA 
DE CEL PUȚIN 10 MILIARDE LEI 

Ce semnificații 
social- 

economice 
comportă 

această 
prevedere ?

v --------- >

r—————
Tn concepția partidului nos

tru. edificarea unei economii 
puternice, rrloderne — ca prin
cipală condiție a făuririi socie
tății socialiste multilateral dez
voltate — reprezintă un complex 
național armonios, care îmbină 
in mod rațional, intr-o structură 
echilibrată, toate ramurile și do
meniile de activitate economica 
p-' teritoriul țării, a căror dez
voltare permite folosirea cu ma
ximă eficiență a resurselor ma
teriale și umane de pe întreg 
cuprinsul patriei. Făurirea aces
tui complex național armonios 
implică atit asigurarea unei jus
te proporționalități in dezvolta
rea ramurilor economiei națio
nale in ansamblu, cit și ampla
sarea rațională a forțelor de 
producție și, in primul rind, a 
industriei pe întreg teritoriul 
țării, care să permită oamenilor 
muncii să se bucure in mod egal 
de roadele politicii de industria
lizare socialistă. Tocmai un ase
menea obiectiv fundamental — 
asigurarea preponderenței indus
triei in toate județele țării — 
urmărește prevederea din pro
iectul de Directive, potrivit că
reia in anul 1980 se va obține in 
fiecare județ o producție indus
trială de cel puțin 10 miliarde 
lei. „Aceasta — sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu — nu 
constituie o simplă cifră, cl re
prezintă o cotitură calitativă 
deosebită in dezvoltarea tuturor 
zonelor șl județelor țării noas
tre. in ridicarea gradului de ci
vilizație al întregii noastre țâri".

Se știe care era in trecui 
aportul unor județe la produciia 
industrială a țării ; datele și 
comparațiile arată că, înainte de

V

23 August 1944, circa 70 la sută 
din producția industrială era 
concentrată în orașul Bucu
rești, Valea Prahovei, Brașov, 
Hunedoara, Timișoara, Reșița. 
De-a lungul anilor construcției 
socialiste au intervenit schim
bări importante, s-au făcut pași 
serioși inainte in lichidarea de
calajelor moștenite din timpul 
regimului burghezo-moșieresc in 
dezvoltarea industriei pe terito
riul țării. în perioada actualului 
cincinal, cu totul alta este con
tribuția județelor țării la valo
rificarea superioară a resurse
lor materiale și umane, la rea
lizarea producției in
dustriale. Anul trecut, 
de pildă, comparativ 
cu anul 1965, numărul 
județelor în care pro
ducția globală indus
trială pe un locuitor 
este 10—20 mii ici a 
sporit de la 8 la 18, 
numărul celor cu o 
producție dc 20—30 mii 
lei pe un locuitor 
de la 2 la 8, iar numărul ce
lor cu peste 30 mii lei pe 
un locuitor de Ia 1 la 6. Pe ace
lași plan, prin realizarea unor 
ritmuri de creștere a producției 
industriale mult mai mari decit 
media pe țară, numărul județe
lor care vor obține o producție 
industrială de peste 10 miliarde 
lei fiecare va crește la 21 in 
1975, față de 9 In 1970. Cu de
plin temei, aceasta se înscrie ca 
o excepțională realizare a po
liticii partidului de repartizare 
rațională a forțelor de producție 
pe teritoriul țării, promovată 
ferm îndeosebi in perioada ul
timelor două cincinale.

Exprimind consecvența aces
tei politici, prbiectul de Direc
tive prevede că in viitorul cin
cinal se va accentua procesul 
de dezvoltare economlco-socialâ 
echilibrată a tuturor județelor 
țării, rolul determinant in acest 
proces revenind industriei. Prin 
înfăptuirea prevederii potrivit 
căreia, in anul 1980, in fiecare 
județ să se realizeze o produc
ție industrială de cel puțin 10 
miliarde lei, industria va pulsa 
puternic pe întreg teritoriul ță
rii, va deveni, practic, ramura 
principală, preponderentă in 
toate județele. O asemenea rea

bineînțeles, fără a se neglija ri
dicarea in continuare a poten
țialului economic al celorlalte 
județe și îmbinînd judicios cri
teriile de eficientă economică cu 
cele de ordin social — spre ju
dețele mai puțin dezvoltate din 
punct de vedere industrial. Ca 
urmare a investirii unor aseme
nea fonduri, industrializării mai 
susținute a unor județe, aplicării 
criteriilor de dezvoltare indus
trială pe teritoriu, unele județe 
vor cunoaște, in viitorul cinci
nal, ritmuri medii anuale de 
creștere a producției industriale 
de 15—25 la sută. Este vorba de

de întrebări și răspunsuri 
despre proiectul de Directive

lizare va marca o îmbunătățire 
radicală a repartizării forțelor 
de producție pe teritoriul țării, 
ridicarea nivelului de industria
lizare a județelor rămase in 
urmă făcind astfel posibil ca 
toți cetățenii patriei să benefi
cieze din plin de roadele civi
lizației materiale și spirituale pe 
care le aduce făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

în acest scop — potrivit pre
vederilor din proiectil de Direc
tive — o parte tot mai însem
nată din fondurile de investiții 
va fi Îndreptată cu preponde
rență in viitorul cincinal —

județele Bistrița-Năsăud, Sălaj, 
Tulcea, Vaslui, Covasna, Boto
șani, Vrancea, Gorj, Ialomița, 
care, implicit, vor avea și o pon
dere mal mare în anul 1980 în 
realizarea producției globale * 
industriei țării.

Partidul promovează stăruitor 
această linie cu convingerea 
fermă că progresul economic și 
social al tuturor județelor pa
triei constituie o condiție esen
țială a făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate. In
dustrializarea mai intensă, crea
rea de noi obiective industriale.

dezvoltarea celor existente vor 
asigura populației țării care va 
lucra în industrie 600—720 mii 
noi locuri de muncă, adică 60 la 
sută din numărul de locuri noi de 
muncă ce se vor crea in economie 
in perioada viitorului cincinal. 
Aceasta înseamnă tot atitea cîști- 
guri tarifare lunare pentru noii 
lucrători, pentru familiile lor, 
deci noi surse sigure in cuantu- 
murl sporite de ridicare a nive
lului de trai al oamenilor mun
cii. Esențial este că un aseme
nea proces influențează direct, 
nemijlocit, folosirea mal judi

cioasă a forței de 
muncă, asigurind creș
terea puternică a cla
sei muncitoare in toa
te județele, in zone in 
care pină nu dc mult 
populația agricolă de
ținea ponderea de 
60—70 la sută in tota
lul populației ocupate; 
aceasta face să crească 
și mai accentuat rolul 

conducătorul clasei muncitoare, 
in întreaga viață economico-so- 
cială a țării.

Caracteristic pentru procesul 
de utilizare eficientă a forței de 
muncă în perioada viitorului 
cincinal — prin Îmbunătățirea 
radicală a repartizării teritoriale 
a forțelor de producție pe Întreg 
cuprinsul țării și creșterea cu 
prioritate a bazei tehnico-mate- 
riale In județele mai puțin dez
voltate — este tendința de spo
rire mai accelerată in aceste ju
dețe a numărului de lucrători 
angajați in raport cu creșterea 
medie pe țară. Astfel, in jude
țele Sălaj, Vaslui, Ialomița —

de pildă — în viitorul cincinal 
vor fi atrași in activitățile 
neagricole și, in primul rind, in 
industrie circa 100 000 noi anga
jați, ceea ce înseamnă mult pen
tru dezvoltarea lor economico- 
socială, pentru folosirea mai efi
cientă a forței de muncă și ri
dicarea bunăstării populației.

Preocuparea stăruitoare a 
partidului nostru pentru ridica
rea la o viață industrială înflo
ritoare a tuturor județelor țării 
reflectă transpunerea in practi
că a principiilor marxist-leni- 
niste, potrivit cărora fiecare 
zonă, fiecare localitate a țării 
trebuie să devină un puternic 
centru economio și social, in 
stare să asigure locuitorilor săi 
condiții optime de viață din toa
te punctele de vedere. Noile 
implanturi industriale în jude
țele mai puțin dezvoltate vor fi 
însoțite de întregul cortegiu al 
atributelor civilizației — cartiere 
de locuințe, școli, case de naș
tere, ci*eșe și cămine, complexe 
comerciale, importante dotări 
edilitar-gospodărești. Ca un co
rolar al tuturor acestor realizări 
se va consolida baza economică 
pentru manifestarea egalității in 
drepturi a tuturor cetățenilor 
patriei, egalitato concretizată e- 
fectiv pe planul condițiilor ma- 
terial-economlce de viață, al po
sibilităților de instruire și de 
valorificare a capacităților și ap
titudinilor tuturor oamenilor 
muncii, in folosul dezvoltării în
tregii societăți socialiste.

Ion RAVAR 
doctor în economia ______ >

genrr.il
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TELEGRAME
Excelenfci Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele poporului din Volta Superioară, r1 guvernului sftu, pre
cum și In numele meu personal, vă transmitem felicitările noastre cele 
mai vii, cu ocazia sărbătorii naționale a țârii dumneavoastră.

Formulăm, totodată, sincere urări pentru succesul continuu al po
porului român prieten, pentru dezvoltarea și stringerea relațiilor româ
no-voi teze.

Cu cea mai înaltă considerație.

Lucrările Conferinței mondiale a populației

PENTRU 0 LUME MAI DREAPTĂ* Dezbaterile din plenară

General de corp de armată 
SANGOULE LAMIZANA

Președintele
Republicii Volta Superioară

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

îmi face plăcere să adresez, dumneavoastră și poporului român, 
cele mai vii și călduroase felicitări, in numele poporului din Mali, al 
Comitetului Militar de Eliberare Națională și al meu personal, cu oca- 
t.a celei de-a XXX-a aniversări a eliberării României.

Salutînd succesele strălucite obținute de curajosul popor român, în 
l.pta <a de edificare a societății socialiste, urăm să se întărească pe 
mai departe relațiile de prietenie și cooperare între țările noastre, spre 
binele popoarelor noastre.

Folosesc această fericită împrejurare pentru a reînnoi urările mele 
sincere de bine pentru fericirea dumneavoastră personală, precum și de 
prosperitate, fericire și bunăstare poporului român prieten.

Cu cea mai înaltă considerație.

Colonel MOUSSA TRAORE
Președinte al Comitetului Militar 

de Eliberare Națională. 
Președinte al Guvernului 

și șef al statului Mali

Excelentei Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Guvernul șl poporul Botswanei mi se alătură în a vă transmite 
dumneavoastră, guvernului și poporului României, cele mai călduroase 
felicitări și urări de bine, cu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării României.

SERETSE KHAMA
Președintele Republicii Botswana

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a României, îmi face o mare plăcere să 
adresez Excelenței Voastre. în numele meu și al poporului Statului Ba
hrein, călduroasele mele salutări și cele mai bune urări pentru Exce
lența Voastră, dorind progres continuu poporului României.

ISSA BIN SALMAN AL-KHALIFA
Emirul Statului Bahrein

COMITETULUI CENTRAU
AU PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Dragi tovarăși.

Cu ocazia celei de-a’XXX-a aniversări de la eliberarea României 
de sub dominația fascistă, Partidul Comunist din Grecia (interior) vă 
adresează cele mai călduroase felicitări pentru marile succese obținute 
de Partidul Comunist Român în construirea socialismului și pentru rolul 
pozitiv și constructiv al Republicii Socialiste România în apărarea des
tinderii internaționale și a păcii.

Partidul Comunist din Grecia (interior) vă urează noi și tot mai 
mari succese în lupta pentru prosperitatea și progresul poporului român, 
pentru statornicirea păcii în Balcani și în lumea întreagă. ,

Comitetul Central
al Partidului Comunist din Grecia

(interior)

HARALAMBOS DRAKOPOULOS

COMITETULUI CENTRAL
'AU PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

,_ ___________ ____________ _________  _ a
Începutului revoluției populare, felicităm clasa muncitoare și poporul 
român și vă dorim mari succese în construirea socialismului multilateral 
dezvoltat

Cu ocazia celei de-a XXX-a aniversări a eliberării de fascism și

Comitetul Central
al Partidului Comunist Mexican

MARCOS LEONEL POSADA

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

în numele poporului și guvernului bolivian, precum și în numele 
meu personal îmi face plăcere să exprim Excelenței Voastre sincere 
felicitări cu prilejul unei noi aniversări a Zilei naționale, împreună cu 
cele maî bune urări pentru măreția și prosperitatea nobilului popor 
român.

General HUGO BANZER SUAREZ
Președintele Republicii Bolivia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

• Cu prilejul sărbătoririi unei noi aniversări a acestei națiuni prietene, 
rog pe Excelenta Voastră să primească, in numele poporului Uruguayan 
II al meu personal, cele mal calde felicitări și urări de fericire personală 
|i prosperitate.

JUAN MARIA BORDABERRY
• Președintele

Republicii Orientale a Uruguayului

Cu prilejul iile! de 23 August au mai trimis telegrame de felicitări 
adresate președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu: Hamengku Bnwono, vicepreședinte al Indoneziei; Sadruddm 
Aga Khan, Înaltul comisar al O.N.U. pentru refugiați ; Centrul euro
pean UNESCO pentru învățămlntul superior : B. R. Devarajah, re
prezentantul P.N.U.D. In România : dr. Jose Vivar, rectorul Universi
tății din Loja-Ecuador, și Edgar Palacios, director al Conservatorului 
de muzică din aceeași localitate ; Robert Fabre, președintele Mișcăm 
radicalilor de Stingă din Franța ; Michel Fribours. președintele com
paniilor „Continental Svaln Company" — New York. „Companie Con
tinentale France" — Paris șl „Finagrain Genfeve" : Georges Villiers, 
președintele de onoare al Consiliului Național al Patronatului Fran
cez • P. Dreyfus, președinte-director general al Regiei Națională ă U- 
zinelor Renault ; Victor Dupouy, primarul Orașului ArgentOUil ; Mlchel 
P. Hamelet. scriitor și ziarist francez ; Confederația generală italiana 
a muncitorilor : Societatea de turism pentru muncitorii italieni ; Ti
nerelul Avangardist Costarican ; Pierre Jouven, președintele grupului 
„Pechiney L’gine Kuhlmann" ; J. Sainteny, președinte al Oficiului Ge-

Rezoluție—inițiată de România, la care s-au raliat, in calitate de coautoare, 
Algeria, Columbia, Ecuador, Guineea, Mexic, Filipine și Sudan — adoptată 

in unanimitate de Conferința mondială a populației

„Conferința mondială * populației. 
Considering că omul constituie su

prema valoare a lumii, iar populația 
tezaurul cel mai de preț al fiecărei 
țări,

Convinsă că populația, nevoile șl 
aspirațiile ei reprezintă astăzi și iu 
perspectivă una din marile probleme, 
cu urmări profunde pe plan național 
și internațional, care interesează in 
mod vital fiecare stat,

Examinind in acest spirit proble
mele de fond ale condiției umane, 
situația existentă in lume în dome
niul populației, cauzele de ordin po
litic, economic și social care au ge
nerat-o și remediile ce se impun a 
fi transpuse in viață neintirziat,

Profund îngrijorată de faptul că, 
urmare a factorilor Istorici, nume
roase popoare se află in slare de 
flagrantă subdezvoltare, un mare 
număr de locuitori ai globului trăiesc 
in condiții de subnutriție, bolile, 
analfabetismul, speranța scăzută de 
viață și alte calamități grevează 
adine dezvoltarea normală a popu
lației pe întinse zone ale planetei,

Reamintind că obiectivul final al 
dezvoltării, care este de a realiza o 
îmbunătățire susținută a bunăstării 
tuturor oamenilor și de a asigura 
beneficii pentru toți, cere o coope
rare sporită din partea guvernelor 
și a organizațiilor internaționale, șl 
in primul rind a O.N.U., in cadrul 
căreia politicile In domeniul popu
lației trebuie să fie o parte inte
grantă a eforturilor de a accelera 
dezvoltarea economică și socială,

Rcafirniind convingerea fermă, 
atestată de îndelungata experiență 
a omenirii, că nici un popor nu 
poate fi cu adevărat liber și inde
pendent dacă nu 
respectă libertatea 
celorlalte popoare,

Notind cu adîncă 
focare de tensiune 
vocate de acte de 
și amenințări cu I

recunoaște și nu 
și independența

îngrijorare că 
și conflict, pro- 
fdosire a forței 

v. .... -..... ........... forța in relațiile
dintre state, sursa înarmărilor, in 
primul rind in domeniul nuclear, și 
uriașele cheltuieli militare aferente 
constituie grave amenințări la adre
sa popoarelor și a valorilor lor ma
teriale și spirituale, o povară tot 
mai grea pe umerii populației lumii,

Preocupată de faptul că marile de
calaje dintre țările dezvoltate și cele 
in curs de dezvoltare. inechitățile 
și injustițiile existente încă in ra
porturile economice internaționale, 
obstacolele și frinele care mai dăi
nuie in calea cooperării lor reci
proc avantajoase adaugă noi și gra
ve dificultăți in sarcina popoarelor, 
confruntate deja cu problemele com
plexe ale dezvoltării lor economice 
și sociale.

Subliniind că in condițiile speci
fice lumii de astăzi subdezvoltarea, 
discrepanțele și inegalitățile din di
feritele regiuni ale lumii se răsfring 
negativ asupra tuturor statelor, in
clusiv asupra celor mari și dezvol
tate. produc la rindul lor noi deose
biri și fenomene de perturbări și 
crize in relațiile economice interna
ționale.

Convinsă că o politică demografică 
umanistă și eficientă reclamă ac
țiuni energice, in spiritul solidarită
ții umane, al echității naționale și 
justiției internaționale, pentru eradi
carea din viața popoarelor a tuturor 
acestor racile și a cauzelor care 
le-au generat și le perpetuează,

Avind in vedere că populația ță
rilor in curs de dezvoltare este In

mare parte o populație tlnflră, care 
arc nevoie de o lume mal dreaptă, 
mal echitabilă și mai umană, ?i care 
cerc schimbări sociale.

Avind, de asemenea. în vedere că 
femeile capătă un statut mai Înalt 
dccit pină acum, contribuind astfel 
la crearea unei conștiințe umane 
mai depline,

Apreciind că prefacerile înnoitoa
re care au loc in lumea contempo
rană, afirmarea voinței popoarelor 
do a trăi libere șl suverane și de a 
păși pe calea dezvoltării economice 
și sociale de sine stătătoare, inten
sificarea luptei forțelor democratice, 
progresiste pentru abolirea manifes
tărilor anacronice din viața interna
țională și a structurilor sociale in
terne depășite, pentru libertate, 
dreptate și echitate, socială creează 
condiții prielnice trecerii la acțiuni 
practice in acest scop.

Ferm hotărită să abordeze lntr-un 
spirit nou, constructiv și eficient, in 
concordanță cu imperativele actualei 
etape istorice, problematica popu
lației in efortul de a contribui la 
soluționarea 'ei potrivit năzuințelor 
omenirii de a clădi, prin contribuția 
și in beneficiul tuturor popoarelor, 
pacea, securitatea și progresul eco
nomic și social pretutindeni pe su
prafața planetei,

Acționind in conformitate cu țelu
rile și principiile Cartei Națiunilor 
Unite vizind favorizarea progresului 
economic și social al tuturor națiu
nilor, ale strategiei internaționale a 
dezvoltării, Declarației Conferinței 
O.N.U. asupra mediului Înconjură
tor, Pactele internaționale privind 
drepturile omului și Declarației și 
Programului de acțiune privind in
staurarea unei noi ordini economice 
internaționale, așa cum au fost a- 
doptate la sesiunea a Vl-a specială 
a Adunării Generale a O.N.U., și .ți— 
nind seama de lucrările pregătitoa
re întreprinse pentru formularea 
Cartei Drepturilor și Obligațiilor E- 
conomice ale Statelor ;

1. Proclamă solemn hotărirca fer
mă de a acționa pentru făurirea 
upei lumi mal juste — Întemeiate 
pe principiile deplinei egalități in' 
drepturi, pe respectul independenței 
și suveranității naționale, neameste
cul in treburile interne, avantaju
lui reciproc, nefolosirea forței și a 
amenințării cu forța, dreptul fiecă
rui popor de a se dezvolta liber, co
respunzător năzuințelor sale — și in. 
adest spirit declară următoarele :

a) Ca parte integrantă a eforturilor 
pentru făurirea unei lumi mai juste, 
soluționarea problemelor privind 
populația presupune lichidarea sub
dezvoltării, eliminarea decalajelor 
dintre statele avansate din punct de 
vedere industrial ‘ și cele rămase in 
urmă, asigurarea progresului econo
mic și social al tuturor popoarelor ;

b) Politica populației a fiecărui 
stat constituie o componentă orga
nică a politicii sale globale de dez
voltare economică și socială, iar sta
bilirea acesteia, in funcție de situația 
istorică, politică, economică și socială 
concretă, un atribut indivizibil și ina
lienabil al suveranității de stat ;

c) îmbunătățirea condițiilor de via
ță și. in general, soluționarea proble
melor populației impune respectarea 
dreptului inalienabil al fiecărei țări 
de a fi stăplnă pe resursele națio
nale, pe materiile prime și celelalte 
bogății naturale, spre a fi utilizate 
in scopul propășirii sale economice 
și sociale și avind in mod corespun
zător in vedere necesitatea de a lm-

ECONOMICĂ
(Urmare din pag. I)

prinderile realizau ritmic 61 Inte
gral prevederile planului. Datele 
statistice arată că unele unități ale 
industriei construcțiilor de mașini- 
unelte și electrotehnicii nu au rea
lizat. in luna iulie, un număr de 
strunguri universale, strunguri re
volver și automate : unele între
prinderi ale industriei chimice au 
înregistrat restante la îngrășăminte 
cu fosfor, iar unele fabrici ale 
industriei ușoare au rămas sub 
olan cu o anumită producție 
de confectil-textile. Nu sint can
tități mari si. de fapt, nu aceas
ta caracterizează activitatea de an
samblu din cele trei ramuri indus
triale. Totuși, restantele sint res
tante. totuși, disciplina de plan nu 
a fost respectată in toate cazurile. 
Sint âtit de obiective cauzele rămi- 
nerii în urmă in aceste unități ? 
S-au epuizat, oare, rezervele reale, 
certe ale producției, au fost valo
rificate in întregime toate resurse
le de ridicare a nivelului produc
ției fizice la cota planului ? Au de
clanșat la timp organizațiile de 
partid din aceste întreprinderi 
„semnalul de alarmă", au mobili
zat, prin toate mijloacele politice 
care le stau la Indemină, forțele

șl capacitatea creatoare ale colecti
velor in vederea diminuării restan
telor și lichidării lor grabnice ?

Firește, este bine si îmbucurător 
că planul este îndeplinit si depă
șit la produsele principale. Dar 
producția suplimentară a întreprin
derilor fruntașe nu poate suplini 
nicidecum restantele altora. Numai 
prin realizarea integrală si ritmică 
a planului in fiecare unitate in
dustrială, Ia toate produsele precis 
nominalizate, se pot satisface ne
cesitățile concrete, bine dimensio
nate, de produse fizice ale econo
mici naționale. Tocmai de aceeâ. 
odată cu intensificarea Întrecerii 
in toate Întreprinderile, organele 
și organizațiile de partid, ministe
rele șl centralele au datoria să a- 
corde un sprijin sporit unităților 
rămase in urmă, pentru ca in ln- 
timpinarea Congresului al XI-lea 
al partidului toate aceste unități 
industriale să recupereze grabnic 
restantele, să se alinieze la nivelul 
Întreprinderilor fruntașe. In felul 
acesta, realizările In devansarea 
cincinalului vor fi si mai mari, 
sporul de producție si mai substan
tial. ceea ce va avea efecte pozitive 
la scara Întregii noastre economii.

bunătăți cooperarea economică Inter
națională ;

d) Rolul decisiv în procesul dezvol
tării îl au eforturile proprii ale po
poarelor pentru înfăptuirea unor pro
grame de industrializare și dezvol
tare a agriculturii, conducind astfel 
la o dezvoltare economică accelerată, 
pentru valorificarea plenară, potrivit 
intereselor lor de progres și bunăsta
re. a potențialului material și uman, 
modernizarea structurilor sociale și 
înfăptuirea echității pe plan național;

e) Un factor însemnat pentru solu
ționarea problemelor privind popu
lația il constituie, in același timp, 
amplificarea relațiilor iriternaționale 
de cooperare, in cadrul unei ordini 
economice noi, statornicirea unor ra
porturi juste, care să excludă orice 
manifestări de inechitate și practici 
discriminatorii, să conducă la reduce
rea discrepanțelor și eliminarea de
calajelor și să asigure fiecărei țări 
condiții de participare activă și avan
tajoasă la diviziunea internațională a 
muncii ;

f) Sprijinirea eficientă a țărilor In 
curs de dezvoltare in vederea solu
ționării problemelor demografice 
presupune înainte de toate efortul 
concertat al comunității internațio
nale, pentru Înlesnirea Înscrierii a- 
ccstora pe traiectoria dezvoltării lor 
economice și sociale armonioase ;

g) Cooperarea internațională pe te
renul științei și tehnicii, asigurarea 
accesului efectiv al tuturor popoare
lor la cuceririle științifice și tehno
logice reprezintă un obiectiv de sea
mă pentru stimularea puternică a 
progresului economic și social, con
tribuie la rezolvarea problemelor fun
damentale ale populației ;

h) Inițierea și realizarea unor pro
grame ample, la scara întregii plane
te. cu precădere in țările in curs de 
dezvoltare, pentru Înlăturarea spec
trului foamei, maladiilor și analfa
betismului, pentru formarea de cadre 
naționale și ridicarea nivelului de 
instruire și cultură al populației, ofe
ră soluții umaniste pentru soluționa
rea problemelor privind populația, 
in spiritul unei autentice solidarități 
internaționale ;

i) Rezolvarea problemelor demo
grafice reclamă mai presus de orice 
condiții de pace și securitate, stin
gerea focarelor de război și rezolva
rea conflictelor pe cale politică, 
prin tratative, inertarea cursei înar
mărilor și convertirea cheltuielilor 
militare spre scopuri civile, pro
movarea unor raporturi de tip nou 
dintre state Întemeiate pe princi
piile dreptului internațional ;

j) Abordarea practică și eficientă. 
In conformitate cu interesele supre
me ale fiecărei națiuni și ale întregii 
comunități internaționale, a proble
melor politice, economice și sociale
— a căror rezolvare este una din 
principalele condiții pentru soluțio
narea problemelor privind populația
— poate și trebuie să aibă loc cu 
participarea tuturor statelor, in con
diții de deplină egalitate ;

k) Țările care au acceptat respon
sabilități specifice financiare de a 
sprijini țările in curs de dezvoltare 
trebuie, avind in vedere că politicile 
din domeniul populației trebuie să 
fie integrate in programele generale 
de dezvoltare socială și economică, 
să facă toate eforturile pentru a 
atinge obiectivele fixate pentru cu
antumul asistenței lor guvernamen
tale pentru dezvoltare ;

l) Este In interesul tuturor popoa
relor să se stabilească și să fie tra
duse in viață politici menite să res
taureze, să protejeze și să amelio
reze mediul ambiant al omului, ur
mărind, in acest scop, o gospodărire 
Înțeleaptă a resurselor naturale atit 
regenerabile, cit și neregenerabile ;

2. Exprimă încrederea că efor
turile depuse și rezultatele obținute 
la Conferința mondială a populației 
de la București vor fi continuate și 
dezvoltate in viitor, în conformitate 
cu interesele de pace și progres ale 
tuturor popoarelor ;

3. Subliniază convingerea fermă că 
Organizația Națiunilor Unite poate și 
trebuie să aducă o contribuție spo
rită la rezolvarea problemelor arză
toare care preocupă astăzi întreaga 
omenire, să devină, un instrument 
eficient in eforturile contemporane 
pentru făurirea unei lumi mai juste".

Miercuri, dezbaterile din ple
nara Conferinței mondiale a popu
lației au intrat in cea de-a doua 
fază consacrată considerațiilor asu
pra rapoartelor comitetelor reuniu
nii și adoptării unor importante 
rezoluții.

Primul document supus atenției 
plenarei a fost raportul celui dc-al 
doilea comitet referitor la populație, 
resurse și mediul înconjurător in 
interrelația lor complexă, analizate 
in scopul promovării dezvoltării eco
nomice și socialo, al îmbunătățirii 
standardului vieții pentru Întreaga 
omenire, obiectiv pentru a cărui rea
lizare este necesară o largă înțele
gere și cooperare internațională.

Așa cum a arătat președintele 
Nicolae Ceaușescu in mesajul de 
deschidere a lucrărilor forumului 
mondial de la București — se arată 
in raport — politica demografică 
este un atribut al suveranității na
ționale. Raportul recunoaște marea 
varietate a aspectelor demografice 
și subliniază că nu poate exista o 
rezolvare unică, ci o diversitate de 
soluții care trebuie să țină seama 
de stadiul dezvoltării economico- 
sociale, de resursele naturale etc. 
Dezbaterile acestui comitet s-au 
oprit asupra folosirii resurselor na
turale și a rezervelor, asupra pro
tecției .mediului. Delegații au fost 
de acord că resursele mondiale sint 
suficiente și pot acoperi necesitățile 
unei populații și mai mari, pentru 
o perioadă îndelungată. S-a relevat, 
de asemenea, că cea mai urgentă 
problemă este aceea a soluționării 
aspectelor alimentației prin crește
rea producției agricole, zootehnice, 
piscicole, a producției de îngră
șăminte și s-a recomandat plenarei 
ca aceste elemente să fie luate in 
considerație la Conferința mondială 
pentru problemele alimentației 
ce va avea loc la Roma, in noiem
brie 1974. Comisia recunoaște în una
nimitate — arată raportul — că chel
tuielile masive pentru înarmare gre
vează in cel mai inalt grad asupra 
resurselor. în încheiere recomandă 
ca rezultatele dezbaterilor să fie 
luate in considerație cu prilejul vii
toarelor conferințe mondiale asupra 
alimentației. așezărilor omenești, 
proiecției mediului etc.

Comitetul a prezentat plenului trei 
proiecte de rezoluție privind studie
rea interrelației populație-dezvolta- 
re-resurse-mediu (Bangladesh, Da
nemarca, Ecuador. Finlanda. Repu
blica Federală Germania, Jamaica, 
Kenya. Norvegia. Olanda. Suedia) ; 
cooperarea in domeniul alimentației 
si îngrășămintelor chimice (Bangla
desh. Indonezia. India. Kenya) ; coo
perarea regională in domeniul pro
tecției mediului si îmbunătățirii stan
dardului de viață (Israel), precum șl 
trei proiecte de recomandări cu pri
vire la pregătirea cadrelor si promo
varea cercetărilor in domeniul de
mografic in cadrul centrului demo
grafic O.N.U. — România (Kenya, 
România) : necesitatea examinării 
problemelor așezărilor umane si lo
cuințelor (Australia. Polonia) ; ane
xarea la documentele conferinței a 
raportului simpozionului internațio
nal de la Stockholm asupra popu
lației. resurselor și mediului.

$i-au exprimat rezerve pe margi
nea unor paragrafe si au adus com
pletări in cadrul plenarei reprezen
tanții Chinei.» Braziliei. Vaticanului 
și Albaniei.

Toate rezoluțiile șl recomandările 
comitetului au fost adoptate.

Raportul primului comitet de luci-u 
a subliniat in preambul ideea fun
damentală a legăturii strinse dintre 
dezvoltarea social-economică si evo
luția demografică, arătind că scopul 
dezvoltării este ridicarea continuă a 
bunăstării omului. Raportul eviden
țiază că populația trebuie consi
derată drept sursa cea mai pre
țioasă de bunuri materiale, avind in 
vedere calitatea sa principală de 
producătoare a acestor bunuri, relie- 
findu-se in acest fel ideea că rădă
cinile subdezvoltării nu trebuie cău
tate in creșterea populației, ci se 
datoresc moștenirii colonialismului, 
structurilor economice perimate, re
lațiilor economice inechitabile.

Primul comitet a prezentat con
ferinței mondiale spre adoptare mal 
multe proiecte de rezoluție și reco- 

populația rurală 
Ecua- 
Mall, 

Suedia,

mandări privind : 
(Argentina, Columbia, Cuba, 
dor, Ghana, Guineea, Italia, 
Mexic, Olanda, România, 
Sudan, Uruguay) ; continuarea șl ex
tinderea studierii factorilor socio-e- 
conomici ai evoluției demografice 
(Ecuador, Malayezia, Suedia) ; ela
borarea Cartei drepturilor economi
ce a statelor (Mexic) ; condiția fe
meii și afirmarea ei in viața politi
că, economică, socială (Danemarca, 
Egipt, Finlanda, Indonezia, Italia, 
Marea Britanie, Norvegia, Suedia) ; 
studierea tendințelor demografice in 
raport cu variația factorilor social- 
economici și de mediu (Canada, E- 
cuador, Egipt) ; promovarea progra-

melor pentru sporirea producției a- 
gro-allmentare (Bangladesh. Ciad, 
Statele Unite) ; studierea fenomene
lor Imbătrinirii populației (Franța).

Toate rezoluțiile și recomandările 
comitetului au fost adoptate de 
Conferința mondială a populației.

A fost adoptat, dc asemenea, In 
unanimitate proiectul de rezoluție 
Intitulat „Pentru o lume mai dreap
tă" inițiat de România și la care 
s-au raliat in Calitate de coautoare 
Algeria, Columbia, Ecuador. Guine
ea. Mexic, Filipine șl Sudan.

Raportul celui de-al treilea comi
tet. care a dezbătut corelația dintre 
problemele populației și familie, cu
prinde o serie de principii și reco
mandări ce trebuie avute in ve
dere pentru o justă elaborare și re
zolvare a politicilor demografice. In 
raport se evidențiază, in primul 
rind, faptul că politica demogralită 
și bunăstarea familiei sint string 
legate de dezvoltarea socială și e- 
conomică, subliniindu-se, astfel, că 
preocuparea pentru ridicarea calită
ții vieții și asigurarea unor condiții 
de viață echitabile tuturor membri
lor comunității umane reprezintă 
una din problemele fundamentale 
ale epocii contemporane. Evidenți
ind faptul că familia este compo
nenta esențială a structurii sociale, 
documentul accentuează, totodată, 
că statele slnt suverane in determi
narea politicii lor demografice și a 
familiei, in conformitate cu intere
sele și particularitățile fiecărei țări, 
precum și cu respectarea deplină ® 
drepturilor omului. Raportul relevă, 
de asemenea, faptul că măgurile da 
planificare a familiei nu pot duce, 
prin ele lnseJe. la rezolvarea pro
blemelor populației, fiind absolut 
necesară corelarea acestora cu ac
țiuni vizind alte domenii sociale 81 
economice, cum sint ameliorarea 
condiției femeii, ocrotirea minorilor. 
Îmbunătățirea condițiilor de alimen
tație, educație, de asistentă sanitară.

La recomandarea comisiei. Confe
rința mondială a populației a apro
bat rezoluțiile : „Populația si condi
ția femeii" (Australia, Canada. Da
nemarca. S.U.A.. Finlanda. India, 
Indonezia. Norvegia. Noua Zeelandă. 
Olanda. Marea Britanic. Suedia) ; 
..Familia rurală" (România) ; „Popu
lația rurală" (Etiiopia) : „Populația 
și cercetarea" (Argentina.. Brazilia, 
Vatican) : „Politicile demografice" 
(Mexic) și „Familia 3i dezvoltarea" 
(Algeria). /

Președintele Con'ferințel mondiala 
a populației, George Macovescu, a 
mulțumit președinților și' birourilor 
comitetelor de lucru, precum si par- 
ticiDantilor pentru activitatea des
fășurată. pentru contribuția prețioasă 
pe care documentele adoptate o pot 
aduce la rezolvarea multiplelor as
pecte inclusiv in tabloul complex al 
problemelor populației.

Plenul Conferinței „ mondiale a 
populației a adoptat raportul con
ferinței. prezentat de către raporto
rul general al reuniunii. M. P. B. 
Desai (India), document ce cuprinde 
scurte referiri la istoricul conferin
ței. la rezoluțiile adoptate, precum 
și asupra • intervențiilor participan- 
tilor.

★
Miercuri seara, președintele Acade

miei de știinte sociale și politice, 
prof. Mihnea Gheorghiu, a oferit un 
cocteil in onoarea participantilor la 
Tribuna populației.

Au luat parte Mircea Malița, mi
nistru secretar de stat, secretar ge
neral al Comitetului național român 
pentru pregătirea Conferinței mon
diale a populației, Maria Groza, 
membru al Biroului Consiliului na
tional al femeilor, oameni de știință, 
ziariști.

Au fost prezent!, de asemenea. Ro
salind W. Harris, președinta Comite
tului international pentru pregătirea 
Tribunei populației. Carmen Miro, 
președintele Uniunii internaționale 
pentru studierea științifică a popu
lației. membri ai delegațiilor guver
namentale care participă la lucrări’8 
Conferinței mondiale a populației, 
reprezentanți ai unor organizații In
ternaționale neguvernamentale.

★
Uniunea ziariștilor din Republica 

Socialistă România a organiza- 
miercuri seara, pentru participanțil 
la Colocviul ziariștilor pe probleme 
de populație, o gală de filme docu
mentare despre România, urmată de 
un cocteil.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Cioară, primarul general al Capita
lei. vicepreședinte al Comitetului 
național român pentru organizarea 
Conferinței mondiale a populației, 
Mihail Aldea, adjunct al ministrului 
sănătății. Nicu Ceaușescu, vicepre
ședinte al U.A.S.C.R.

Au fost prezenți, 
Snowden T. Herrick, 
al Centrului pentru 
nomică și socială al 
nari superiori al O.N.U.

Au luat parte numeroși ziariști 
români și străini.

de asemenea, 
director adjunct 
Informarea eco- 
O.N.U., funcțio-

(Agerpres)

----------------------------------------------------------------------------------
neral al Aerului (Franța)': Djan Forgeot, președinte al Societății 
„Creusot-Loire" ; JaCques O’Neill, președinte-director general al Ate
lierelor și Șantierelor din Bretagne ; editura italiană „Bulzoni" ; 
P. Lecat, președinte al firmei franceze „Uslnor Exportation" ; Paul 
Simons, expert in probleme de’turism la Biroul Internațional al Mun- 
cll-O.N.U, : Harry Gold, secretar onorific al Asociației de prietenie 
Anglia-România : Richard Andriamanjato, președintele Partidului 
A.K.F.M. (Republica Malgașă) ; J. Szydlowski, președinte al societă
ții aeronautice „Turbomeca" ; C. Cristofini, președinte al „Societății 
Aerospațiale" (Franța) ; Societatea „Capmas Paris Rungis" ; Claude 
Măyeux, președintele Federației importatorilor de lemn (Paris) ; 
Raphael Levi, conducătorul societății „Decofra" ; Han Duk Su, pre
ședintele Asociației generale a rezidențilOr coreeni din Japonia ; 
PlCrre Parat președintele Asociației de prietenie Franța-România, 
precum și alte organizații, asociații, firme cu care țara noastră are 
relații de cooperare și colaborare, personalități ale vieții politice, so
ciale, economice, culturale din diferite țări ale lumii.

La. Timișoara a avut loc o 
consfătuire a cultivatorilor de 
grid și orz din județ. Cei a- 
proșpe 2 000 de participant! la 
consfătuire — țărani cooperatori, 
muncitori din I.A.S., mecaniza
tori. specialiști, cercetători știin
țifici, cadre didactice universi
tare, conducători ai unităților 
agricole, secretari ai comitete
lor de partid din C.A.P., I.A.S. 
și S.M.A., specialiști din con
ducerea și aparatul organelor 
agricole, cadre de conducere din 
Unitățile industriale Care pro
duc Utilăje destinate agricultu
rii, activiști de partid, de stat, 
âl organizațiilor de masă și ob
ștești — ău adresat Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, ' tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, o telegramă in care 
Se spune, Intre altele :

Politica agrară a partidului 
nostru iși găsește o grăitoare 
întruchipare si în realizările din 
agricultura județului Timiș. Ca 
urmac-6 a muncii neobosite ă 
lucrătorilor de po ogoarele ju
dețului. beneficiind dc sprijinul 
susflnut al conducerii partidului 
șl statului — materializat in 
cantități mereu mal mari dc în
grășăminte chimice si erbicide, 
în creșterea gradului de meca
nizare — primii patru ani ai 
actualului Cincinal S-âu carac
terizat printr-o continuă sporire 
â producțiilor de cereale, plante 
tehnice, legume, fructe sl stru
guri. Cu deosebită mindrle, vă

raportăm că producția de griu 
ai orz a anului 1974 a fost cea 
mal bogată din întreaga istorie 
a meleagurilor timișene.

Analizind, intr-un spirit de 
exigență și responsabilitate, rea
lizările de pină acum, consfă
tuirea noastră a stabilit un 
amplu program de măsuri po
litice, organizatorice și tehnice, 
menit să asigure valorificarea 
superioară a potențialului mate
rial si uman dei care dispune 
agricultura județului, astfel In
cit producțiile de griu și orz să 
crească in mod substantial In 
anul 1975, cind aecste culturi 
vor ocupa o suprafață de aproa
pe 190 000 ha.

In acest scop, vom efectua la * 
timp și in cele mai bune con
diții lucrările de pregătire a te
renului si de insămințare. vom 
extinde in cultură soiuri de 
înaltă productivitate, adecvate 
condițiilor de climă si sol din 
această parte a tării, vom con
tinua la scară largă acțiunile de 
hidroameliorații in zona de șes 
si de ridicare a fertilității so
lurilor din zona de deal a jude
țului, urmărind cu perseverență 
generalizarea experienței unită
ților fruntașe. In vederea 
stringdrli legăturilor dintre cer
cetarea științifică șl producție, . 
care, asa cum ne-o dovedește 
practica de pină acum, repre
zintă un factor decisiv in obți
nerea unor recolte bogate, con
sfătuirea noastră a stabilit mă-

suri care vizează creșterea a- 
portului stațiunii de cercetări 
agricole Lovrin, al cadrelor di
dactice de Ia Institutul agrono
mic si de la alte institute de 
invățămint superior din Timi
șoara în îndrumarea de specia
litate a unităților agricole.

Folosim acest prilej pentru a 
exprima conducerii partidului, 
dumneavoastră, tovarășe secre
tar general, adinca noastră re
cunoștință pentru prevederile 
deosebit de insuflețitoare pri
vind dezvoltarea patriei noastre, 
cuprinse in proiectele documen
telor ce vor fi supuse aprobării 
înaltului for al comuniștilor — 
Congresul al Xl-lca al Partidu
lui Comunist Român. In aceste 
prevederi vedem o nouă dovadă 
a Înaltei responsabilități cu care 
conduceți destinele poporului 
nostru pc drumul luminos al 
bunăstării si fericirii, al socia
lismului și comunismului.

Asigurăm conducerea de 
partid șl de stal, pe dumnea
voastră. iubite tovarășe Nicolae 
Ceausescu, că noi. cei ce mun
cim in agricultura timiseană — 
români, germani, maghiari, sîrbi 
Si de alte naționalități _ nu ne 
vom precupeți eforturile pentru 
r dărui țării noastre recolte 
mereu mai bogate, pe măsura 
marilor posibilități de care dis
punem, cu convingere^ nestră
mutată că astfel vom sluji toț 
mal bine patria noastră 6cumpă 
— România socialistă.
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Excelenței Sale
Domnului FAKHRUDDIN ALI AHMED

Președintele Republicii India
Alegerea dumneavoastră în funcția de președinte al Republicii In

dia îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa cele mai sincere felicitări 
fl urări de sănătate, fericire personală si succese In activitatea dum- 
nea voastră de înaltă răspundere.

Am ferma convingere că bunele relații existente Intre țările noas- 
tre vor cunoaște în continuare o dezvoltare ascendentă pe multiple 
p.anuri, in spiritul prieteniei și colaborării, spre binele celor două țări 

popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Primiri la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România. Ma
nca Mănescu, a primit. miercuri 
după-amiază. ne Caspar Weinberger, 
secretar de stat pentru sănătate, 
educație si bunăstare al S.U.A,. șe
ful delegației americane la Confe
rința mondială a populației.

La convorbirea care a avut loc cu 
acest orilei. desfășurată Intr-o am
biantă -de cordialitate, au particinat 
Ion St Ion. secretar general al gu-

vernuhli. precum el Harry 
nes jr., ambasadorul S.U.A. 
rești.

G. Bar- 
la Bucu-

*
Tot în cursul zile! de .......   ...

primul ministru al guvernului. Ma
nca Mănescu. a primit pe Arlstole.L 
Phrydas. ambasadorul Republicii 
Elene la București. In legătură cu 
Încheierea misiunii acestuia In țara 
noastră.

miercuri.

Tovarășului GUSTA V HUSAK
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslouacla 

Tovarășului LUDVIK SVOBODA 
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace 

Tovarășului LUBOMIR STROUGAD
Președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace

Sosirea unei delegații a Frontului 
Național Progresist din Republica Irak

Miercuri dună-amiază a sosit in 
Capitală o delegație a Frontului Na
țional Progresist din Republica Irak, 
condusă de Naccm Haddad, secretar 
general al frontului. membru al 
Conducerii Regionale a Partidului 
Socialist Arab, care va face o vizită 
de prietenie in țara noastră.

Din delegație mai fac parte Has- 
h’m Aqrawi, ministru de stat. Ubai- 
dullah AJ-Barzani. ministru de stat, 
dr. Mahdi Al-Hafodh. membru al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Irakian, Lateef Al-Fa- 
daarn, membru al Partidului 
cialist Baas. Kasim Al-Alaaezi. .. 
cretarul delegației, și Noaaman Al- 
Noaamani, membru al secretariatu
lui delegației.

La sosire, pe aeroportul interna
țional București-Otopeni, delegația 
irakiană a fost intimpinată de tova

So-
se-

rășii Paul Niculcscu-Mizil. membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. viceprim-ministru al guver
nului, ministrul educației sl invătă
mintului. Iosif Uglar. membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., secretar al 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, Teodor Vasiliu, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
ministrul justiției. Constantin Vasi
liu. adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.. Cornel Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, de 
activiști de partid.

Au fost prezehți Ahmad 
marrai, ambasadorul 
București, mefnbri 
precum și un grup 
kieni care studiază

ai 
de 
in

Al-Sa- 
Irakului la 

ambasadei, 
studenți ira- 
țara noastră. 

(Agerpres)

Intilnire la C. C. al P.C.R
Miercuri după-amiază. tovarășul 

Ștefan Andrei. secretar al C.C. al 
P.C.R.. s-a intilnit cu delegația Parti
dului Elvețian al Muncii, formată 
din tovarășii Hansjbrg Hofer, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.E.M.. si Andră Hedigăr, 
membru al Biroului Politic al C.C. al

P.E.M.. care efectuează o vizită de 
prietenie in tara noastră.

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

întilnirca s-a desfășurat intr-o at
mosferă de caldă prietenia tovără
șească.

România (CEDOR)

Stimați tovarăși,

PRAGA
Inima de suc- 

muncii din

Miercuri dimineață, tovarășul Paul 
Nxulescu-Mizil. viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul educației si in- 
vătămîntului. a primit pe Caspar 
Weinberger, secretar de stat pentru 
sănătate, educație si bunăstare al. 
S.U.A.. șeful delegației americane la 
Conferința mondială a populației.

într-o atmosferă cordială, au fost 
abordate probleme ale dezvoltării 
relațiilor in domeniul invătămintului 
dintre cele două țări.

La întrevedere a luat parte Harry 
G. Barnes jr.. ambasadorul S.U.A. ia 
București.

(Agerpres)

Cronica zilei
Prin decret prezidențial, tovarășul 

Constantin Căruntu a fost numit in 
calitatea de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii So
cialiste România in statul Kuweit, in 
locul tovarășului Minai Levente.

Marți după-amiază. tovarășul Mi
hai Dalea. președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R.. s-a intilnit cu 
delegația Uniunii Naționale a Oame
nilor Muncii din Mali — U.N.T.M., 
condusă de Seydou Diallo, secretar

general al U.N.T.M., care, la invitația 
Consiliului Central al U.G.S.R.. face 
o vizită de prietenie in țara noastră.

La intilnire a luat parte Gheorghe 
Petrescu, vicepreședinte al Consiliu
lui Central al U.G.S.R.

In cursul convorbirilor, desfășurate 
intr-o atmosferă caldă, prietenească, 
s-a procedat la un schimb de păreri 
privind preocupările actuale interne 
și internaționale ale U.G.S.R. și 
U.N.T.M.

(Agerpres)

Miercuri după-amiază a avut loc- 
la Ministerul Afacerilor Externe 
ceremonia semnării Acordului in
tre Guvernul Republicii Socialiste 
România șj Organizația Națiunilor 
Unite privind înființarea la Bucu
rești a Centrului demografic O.N.U.— 
România (CEDOR). care iși pro
pune să promoveze și să intensifice 
formarea personalului și cercetarea 
in domeniul demografiei în contex
tul interrelației dintre populație și 
dezvoltare.

Acordul a fost semnat, din partea 
română, de prof. dr. Theodor Bur- 
ghele. ministrul sănătății, președin
tele Comisiei naționale de demogra
fie. vicepreședinte al Comitetului 
național român pentru organizarea 
Conferinței mondiale a populației, 
iar din partea Organizației Națiuni
lor Unite de Bhagirathan Devaraian, 
reprezentantul in România al Pro
gramului Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare.

Au asistat Rafael Salas, directorul 
executiv al Fondului Națiunilor Uni
te pentru activitățile populației. Leon 
Tabah, directorul Diviziei populației 
din Secretariatul O.N.U.', secretar 
general adjunct al Conferinței mon
diale a populației. Sayed Abbas Che- 
did, directorul Centrului de infor
mare al O.N.U. la București, Ferdi-

nand Rath, directorul Centrului de
mografic O.N.U.-România.

Au fost de față Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. Ion Datcu. ambasador, repre
zentantul permanent al Republicii 
Socialiste România la O.N.U., Iosif 
Ionescu. secretarul Comisiei naționa
le de demografie, funcționari supe
riori ai M.A.E., membri ai Comisiei 
naționale de demografie.

în alocuțiunea rostită cu acest pri
lej, Theodor Burghele a exprimat 
aprecierea deosebită de care se bu
cură din partea guvernului român 
colaborarea cu Națiunile Unite, in 
cadrul căreia se înscrie și semnarea 
acordului, și a urat succes deplin 
noului organism internațional in ac
tivitățile de o imoortanță deosebită 
pe care Ie va desfășura.

La rindul său, Bhagirathan Deva- 
rajan a adresat mulțumiri guvernu
lui român și Secretariatului O.N.U. 
pentru sprijinul acordat in înființa
rea centrului, exDrimindu-și, totoda
tă. convingerea că. datorită interesu
lui demonstrat de România pentru 
problemele populației și dezvoltării, 
precum și ajutorului organismelor 
internaționale specializate, el va de
veni una din cele mai remarcabile 
realizări ale sistemului Națiunilor 
Unite.

(Agerpres)
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fotbal: Etapa a IV-a CAMPIONATUL MONDIAL DE BOX

Alți doi pugiliști români în semifinale

Cu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a Insurecție! 
naționale slovace, în numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și al 
Guvernului Republicii Socialiste România, al întregu
lui popor român și al nostru personal, vă adresăm 
dumneavoastră și poporului frate cehoslovac cele mai 
cordiale felicitări și cele mal bune urări.

Poporul român dă o înaltă apreciere contribuției pe 
care a avut-o Insurecția națională slovacă la lupta 
împotriva fascismului, la refacerea statului comun al 
cehilor și slovacilor pe baze democratice și pășirea pe 
calea transformărilor revoluționare, sub • conducerea 
Partidului Comunist din Cehoslovacia. Comuniștii, în

tregul nostru popor se bucură din toată 
cesele remarcabile obținute de oamenii
R. S. Cehoslovacă în dezvoltarea multilaterală a țării, 
în opera de edificare a socialismului.

Ne exprimăm convingerea că relațiile tradiționale 
de prietenie frățească dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din Cehoslovacia, dintre 
Republica Socialistă România și Republica Socialistă 
Cehoslovacă se vor adinei necontenit în toate dome
niile de activitate, spre binele popoarelor român și 
cehoslovac, în interesul unității țărilor socialiste, al 
cauzei socialismului și păcii în lume.

vă —.........................  *-
gului 
tarea

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

■al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

urăm dumneavoastră, stimați tovarăși, și între- 
popor cehoslovac noi și mari izbinzi în dezvol- 
multilaterală a Cehoslovaciei socialiste.

MANEA MĂNESCU
Prim-minlstru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Astăzi se împlinesc 30 de ani de la declanșarea Insurecției naționale slovace — etapă hotăritoare tn miș
carea de rezistență a popoarelor cch și slovac împotriva ocupației fasciste, pentru redobindirca independenței 
naționale si de stal, pentru libertate și progres. Pregătită minuțios, in adincă Ilegalitate, de către partidul co
munist si declanșată in condițiile înaintării victorioase a Armatei sovietice, care a purtat pe umerii săi greul 
războiului antifascist, insurecția a inaugurat perioada luptei armate a cehilor și slovacilor Împotriva cotropi
torilor naziști, care a culminat cu eliberarea Cehoslovaciei la 9 mai 1945. Aniversind acest important eveni
ment, popoarele ceh și slovac evocă cu recunoștință faptele de arme ale celor ce s-au jertfit pentru elibe
rarea de sub dominația fascistă.

Alături de forțele Armatei sovietice șl de partizanii cehoslovaci, la eliberarea Cehoslovaciei șl-a adus o 
contribuție de seama Armata română, care, după insurecția victorioasă de Ia 23 August 1914 din România, a par
ticipat cu toate forțele sale la războiul antihitlerist. în timpul celor 5 luni, cit au acționat pe teritoriul Ceho
slovaciei. forțele armate române au eliberat peste 1 700 de localități.

Lupta comună, singcle vărsat în numele aceleiași cauze au pecetluit frăția de arme româno-cehoslovacă, 
prietenia si alianța dintre popoarele noastre. împărtășind cu prilejul acestei mări sărbători sentimentele po
poarelor frățești cch și slovac, poporul român le adresează calde felicitări, urarea de a obține noi izbinzi pe 
calea construirii socialismului.

Pulsul viu al construcției
socialiste creatoare

Dinamo — A.S.A. 5—1 (3—1). Au marcat : Georgescu (min. 31. 59, 
89). Zamfir (44). Sătmăreanu II (40) și. respectiv. Nagy (24).

Olimpia — Jiul 2—0 (1—0). Au marcat : Iancu (15) și Bathori II (53).
Steagul roșu — C.F.R. 4—1 (3—1). Au marcat : Șerbănoiu (8. 18. 74), 

Papuc (33) și, respectiv. Adam (38).
F. C. Constanța — U.T.A. 0—1 (0—0). A marcat Munteanu (85).
F.C.M. Reșița — Steaua 2—0 (1—0). Au marcat : Nestorovici (5), șl 

Florea (75).
Universitatea Craiova — Politehnica Timișoara 1—0 (1—0). 

cat Bălan (15).
Universitatea Cluj — Sportul studențesc 0—0.
Politehnica Iași — F. C. Galați 3—0 (1—0). Au marcat : 

(19), Dănilă (54) și Simionaș (85).
F. C. Argeș — F. C. Chimia 2—0

A mar-

Grosaru

(1—0). A marcat : Radu I (34. 75).

la biroul CLASAMENT

executiv
al C.N.E.F.S.

In ultima sa ședință, biroul exe
cutiv si C.N.E.F.S. a analizat stadiul 
îndeplinirii hotărârii plenarei comu
ne a C.N.E.F.S. și Comitetului Olim
pic Român din ianuarie 1974, referi
toare la pregătirea pentru Jocurile 
Olimpice din 1976. Printre hotâririle 
luate, s-a stabilit ca echipa națio
nală de fotbal să participe la viitoa
rele Jocuri Olimpice. Ca urmare, 
crima reprezentativă a țârii va ti 
solicitată sâ facă fală cu succes in 
viitorii doi ani atit in Campionatul 
european, cit și la preliminariile 
Jocurilor Olimpice de la Montreal.

Biroul executiv a indicat, de ase
menea. F.R. Fotbal să aducă îmbu
nătățiri regulamentului de transfe
rări. in ideea de a asigura întări
rea echipelor care dau jucători lotu
rilor naționale și reprezintă fotba
lul românesc in competițiile inter
naționale.

Continua Întărire a spiritului ds 
muncă, de pregătire, de ordine și 
disciplină in această ramură sporti
vă va trebui sâ stea in atentia tutu
ror jucătorilor, antrenorilor, a acti
viștilor și conducătorilor 
Iul românesc.

Dinamo 4 4 0 0 11—2 8
Olimpia 4 3 0 1 6—3 6
Steagul roșu 4 2 11 8—3 5
„Poli" Timișoara 12 11 4—2 5
Sportul stud. 4 2 11 4—2 5
U.T.A. 4 2 11 4—3 5
A.S.A. 4 2 11 7—9 5
Jiul 4 2 0 2 8—4 4
F.C.M. Reșița 4 2 0 2 7—5 4
F.C. Argeș 4 2 0 2 6—4 4
Politehnica Iași 4 2 0 2 4—4 4
C.F.R. 4 2 0 2 4—6 4
Steaua 4 112 5—7 3
Univ. Craiova 4 112 4—6 3
„U“ Cluj 4 0 3 1 3—5 3
F.C. Constanța 4 10 3 3—7 2
F.C. Chimia 4 0 2 2 1—8 2
F.C. Galați 4 0 0 4 0—9 0

HAVANA 28 Agerpres — (Cores
pondență de la Paul Ochialbi și M. 
Fabian) : Campionatul mondial de 
box al amatorilor a continuat la 
Palatul Sporturilor din Havana cu 
ultima gală a sferturilor de finală, 
in care au evoluat patru pugiliști 
români. La categoria mijlocie, re
prezentantul nostru. Alee Năstac, l-a 
învins cu o decizie de 5—0 pe ke- 
nyanul P. A. Dulia. Boxerul român a 
lovit cu mai multă precizie, arătind, 
totodată, o bună orientare tactică, 
în semifinale, Năstac il va întilni pe 
iugoslavul Vujkovici, învingător la 
puncte in meciul cu ugandezul Wa- 
saia. In cealaltă semifinală se vor 
intilni Rufat Riskiev (U.R.S.S.) și 
Bernd Wiltenburg (R.D.G.).

Tn limitele categoriei muscă, bo
xerul român Constantin Gruiescu, 
mai tehnic, cu o gamă variată de 
lovituri, l-a învins la puncte pe ar- 
gentineanul Felipe Rojas. Alte re
zultate ale acestei categorii : Perez 
(Venezuela) bale la puncte pe Men-

ciassi (Italia) ; Rodriguez (Cuba) În
trece la puncte pe Borkowski (Po
lonia) ; Zasipko (U.R.S.S.) dispune la 
puncte de Moran (Panama).

La categoria ușoară, Vladimir Ko
lev (Bulgaria) a fost declarat în
vingător la puncte în meciul cu 
Calistrat Cuțov, decizie de 3—2, e- 
ronată de altfel, deoarece Cuțov a 
boxat mai bine in ultima repriză, 
cind l-a pus in vădită dificultate pe 
Kolev. Alte rezultate: Beyer (R.D.G.) 
întrece la puncte pe Ramos (Repu
blica Dominicană) ; Kotey (Ghana) 
învinge la puncte pe Nwanpka (Ni
geria).

în cadrul categoriei mijlocie mică, 
Alexandru Tirilă a pierdut la puncte 
cu o decizie de 0—5 in fața ugande- 
zului J. Nsubuga. care a punctat mai 
spectaculos in reprizele a doua și a 
treia.

Din echipa României s-au calificat 
pentru semifinale trei boxeri: Con-< 
stantin Gruiescu, Simion Cuțov și 
Alee Năstac.

Cele trei decenii care au 
trecut de la izbucnirea in
surecției naționale slovace 
reprezintă cea mai bogată 
perioadă din lunga și zbu
ciumata istorie a acestui 
popor. în trecut, una din 
regiunile sărace ale conti
nentului european — re
zultat al asupririi și domi
nației seculare a imperiului 
austro-ungar — Slovacia 
prezintă acum imaginea 
unui vast șantier. Pretu
tindeni se simte pulsul ac
celerat și înnoitor al socia
lismului.

încă din primii ani de 
după eliberare. partidul 
comunist și guvernul ce
hoslovac. finind seama de 
repartiția inegală a poten
țialului economiei pe teri
toriul țării, au orientat 
dezvoltarea Slovaciei pe 
făgașul unei susținute in
dustrializări. Activitatea 
intensă a oamenilor mun
cii slovaci. gospodărirea 
chibzuită a întregului po
tențial material. întrajuto
rarea frățească cu poporul 

colaborarea cu popoa- 
celorlalte țări socia- 
au dat Slovaciei posi-

ceh,

din fotba-

unor jucă- 
in ultimul

Reanalizîndu-ie situația 
tori de fotbal suspendați . . .
timp, «-a hotărit următoarele :

— Se ridică suspendarea jucăto
rului Broeovschi Ladislau. cu drept 
de joc pentru clubul U.T. Arad.

— Se ridică suspendarea jucăto
rului Kun Atila. cu dre-pt de joc 
pentru clubul F.C. Bihor.

— In cazul incidentelor petrecute 
1* meciul Sport Club Bacău — Dina
mo București, din ediția precedentă 
a campionatului Diviziei A. se con
firmă sancționarea jucătorului Mun- 
teenu Ion cu eliminarea din viața 
sportivă și suspendarea pe timp de 
doi ani a jucătorilor Gh. Sinăucea- 
nu si N. Florea : se ridică suspenda
rea jucătorilor V. Volmer. Gh. Voi- 
r.ea. I. Catargiu si I. Margasoiu de 
la S.C. Bacău cu drept de jot ime
diat : S.C. Bacău poate organiza 
locuri de fotbal pe teren propriu cu 
Începere de la 1 septembrie 1974.

(Agerpres)

PRONOEXPRES
Numerele extrase la tragerea 

din 28 august 1974
FOND GENERAL DE CÎSTIGURI : 

1 309 283 iei din care 603 468 lei 
report.

EXTRAGEREA I : 8 20 36 17 22 «
EXTRAGEREA a II-a : 3 16 9 14 35

(Urmare din pag. I)

cluzia că lotul in ansamblu trebuie 
simțitor restrins numeric pină la di
mensiunile verificate prin date com- 
pctiționale precise. Astfel, la ramu
rile pentru care au existat in lunile 
acestea puncte de referință — cam
pionate europene sau mondiale — 
operațiunea e in curs de desfășurare, 
urmind ca La celelalte discipline să 
aibă loc pe măsura verificărilor la 
competițiile din viitorul apropiat. în 
acest mod se vor concentra resursele 
materiale, tehnice și de conducere 
generală asupra elementelor ce au 
realmente perspectivă olimpică.

Se știe că pentru dobindirea perfor
manței in arena internațională, canti
tatea și calitatea efortului la antre
namente au astăzi un rol decisiv. în 
„Programul de pregătire pentru J.O. 
din 1976“ era prevăzută, incă in acest 
an, creșterea substanțială a cantității 
de efort la antrenamente, concretiza
tă printr-un număr de 1 000—1 200 ore 
într-un ciclu anual. S-a constatat că 
numai loturile de canotaj, lupte, hal
tere, unele grupe de atleți și de gim- 
naști realizează sarcinile cifrice sta
bilite. Celelalte loturi, care deocam
dată se situează sub barem, au fost 
sever criticate și s-a cerut federații
lor respective să intre în ritmul pre
conizat, continuind pregătirile chiar șl 
după consumarea principalei compe
tiții internaționale din anul in curs. 
Subliniem că fără îndeplinirea aces
tei sarcini principale in ansamblul 
preparativelor, fără înlăturarea ati
tudinii conservatoare din partea unor 
tehnicieni și sportivi in această pri
vință. nu vom putea asigura funda
mentul pe care să se dezvolte măies
tria tehnico-tactică. ca și forța psi
hică. necesare in fiecare ramură la 
modelul ce se presupune că-1 va avea 
întrecerea din 1976.

Tn aceeași ordine de idei, a mo
dernizării instruirii sportivilor noș
tri, considerind preparativele olim-

TENIS : începe turneu! de la Forest Hills
Intreaga elită a tenisului mondial, exccptindu-1 pe australianul Rod 

Laver, va fi prezentă la turneul de la Forest Hills (U.S. open championships) 
care se va desfășura pe terenurile celebrei arene newyorkeze intre 29 august 
și 8 septembrie. Anul acesta primii favoriți aleși de organizatori sint ame
ricanul Jimmy Connors și australianul John Newcombe. Dar. in afara aces
tora. sint mulți alți candidați la victoria finală, dacă ar fi să amintim doar 
pe ceilalți capi de serie : Smith, Borg, Rosewall, Ilie Năstase, Ashe, Vilas 
și Kodes.

pice drept o îndatorire de mare răs
pundere, se cuvine să fie soluționate 
mai prompt toate problemele ce 
condiționează asigurarea perfectă a 
factorilor materiali, tehnici și de 
timp necesari antrenamentelor, ast
fel incit procesul de instruire al 
sportivilor români sâ se desfășoare 
la nivelul cerințelor mondiale. In 
fond, se cere la unii factori cu atri
buții și răspunderi in sportul de per
formanță modificarea radicală a mo
dului de a gindi și de a înțelege

tehnicieni și alți activiști, de pe toa
te treptele mișcării sportive, pentru 
desfășurarea acestei activități la o 
cotă inaltă de exigență, de îndatorire 
patriotică.

Analizindu-se îndeplinirea pro
gramului de pregătire olimpică, s-au 
constatat neajunsuri și în privința 
stilului de muncă. Dacă în uncie 
ramuri, discipline sau probe, fede
rațiile de resort, cluburile, antreno
rii și sportivii nu au realizat hare
murile de pregătire, nici obiectivele

bilitatea să avanseze rapid 
pe calea progresului și 
bunăstării. în prezent, ea 
dispune de o industrie mo
dernă și puternică, al cârcl 
volum este de 30 de ori 
mai mare decit cel realizat 
in 1937.

la producția federală a 
crescut de la 7.6 la sută 
in 1937, la 25,2 la sută anul 
trecut.

Importante succese s-au 
obținut și în dezvoltarea 
agriculturii. Complet coo- 
perativizată, dotată cu o

CORESPONDENȚA DIN PRAGA

Esie semnificativ faptul 
Qă din fondurile federale 
de investiții industriale. 
Slovaciei i-au fost afectate 
150 miliarde coroane, ceea 
ce reprezintă circa 30 la 
sută din totalul investiții
lor. Aceasta a permis 
pe teritoriul Slovaciei 
fie construite și date 
funcțiune ’ ......... ......
pacităti de producție.

Ritmul accelerat de dez
voltare. apariția și extin
derea unor ramuri purtă
toare ale progresului teh
nic au permis să se micșo
reze decalajul existent in
tre cele două republici su
rori. Participarea Slovaciei

ca 
să 

___ in 
importante ca- 

rodi

tehnică modernă, agricul
tura Slovaciei a produs 
anul trecut peste 1.6 mili
oane tone cereale.

Cunosc o puternică în
florire invățămintul. știința 
și cultura. Numărul elevi
lor școlilor de cultură ge
nerală. medii și de specia
litate aproape s-a dublat, 
în Slovacia există 13 uni
versități și institute cu 
45 600 studenți. în institu
tele științifice și bazele de 
cercetări lucrează 45 000 
salariati. față de numai 
3 000 înainte de eliberare. 
Parcurgind meleagurile 
Slovaciei rămîi impresio
nat de numărul mare de

orașe, cartiere și sate noi. 
Jumătate din populația a- 
cestei republici trăiește In 
locuințe ridicate după anul 
1945.

La realizările de pină 
acum. oamenii muncii 
slovaci urmează să adauge 
numeroase altele, si mai 
semnificative, pe parcursul 
celui de-al cincilea plan 
cincinal. In curs de înfăp
tuire. Volumul producției 
industriale urmează »â 
sporească în această peri
oadă ,cu 50_ la sută. Noi o- 
biective industriale vor 
îmbogăți harta economică 
a republicii.

Sint realități născute din 
eforturile și dăruirea în 
muncă a poporului slovac, 
talentat șl harnic, din po
litica partidului comunist 
care asigură și pe mai de
parte Slovaciei condițiile 
unei dezvoltări multilate
rale In cadrul statului co
mun al cehilor și slovacilor 
— Cehoslovacia socialistă.

C. PRISACARU

Festivitățile din Slovacia
PRAGA 28 — Corespondentul

nostru transmite : în orașul slovac 
Banska Bystrica a avut loc. miercuri, 
o adunare solemnă organizată de 
C.C. afl P.C. din Slovacia. Consiliul 
Național Slovac. Guvernul R. S. Slo
vace si C.C. al Frontului Național al 
R.S. Slovace cu prilejul celei de-a 
XXX-a aniversări a insurecției na
ționale slovace.

Au luat parte secretarul general 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
Gustav Husak. alți conducători de 
partid și de stat cehoslovaci vete
rani ai mișcării muncitorești, foști 
partici.panți la insurecție. Printre 
oaspeții de peste hotare se aflau 
membrii delegației Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socialis
te. ‘condusă de Ștefan Boboș. mem
bru al Consiliului Național al F.U.S., 
precum și ambasadorul României in

R.S. Cehoslovacă. Teodor Haș. 
consulul general .al tării noastre 
Bratislava. Carol Cozma.

Jozef Lenart. prim-secretar al 
C.C. al P.C, din Slovacia, a rostit o 
amplă cuvintare, in care a trecut in 
revistă condițiile interne și Interna
tionale care au favorizat declanșa
rea insurecției, succesele istorice ob
ținute de oamenii muncii siovaci, 
sub conducerea partidului comunist, 
in industrializarea intensivă a re
publicii. modern iza/rea agriculturii, 
dezvoltarea științei, artei și culturii, 
in ridicarea nivelului de trai. Vor
bitorul a prezentat preocupările ac
tuale ale poporului slovac, angajat 
intr-o intensă activitate de reali
zare a obiectivelor celui de-al cin
cilea plan cincinal, care deschide 
Slovaciei noi perspective de dezvol
tare multilaterală.

si 
la Ambasada R. S. Cehoslovace

tlril olimpice, care revine fiecăruia. 
Aici, unde obiectivul general e defal
cat pe fiecare candidat la gloria o- 
limpică, să se intervină cu cea mal 
mare promptitudine in găsirea solu
țiilor concrete pentru îmbunătățirea 
pregătirii și rezultatelor tehnice ale 
sportivului.

O mai mare atenție trebuie .acor
dată educației politice, patriotice a 
sportivilor și antrenorilor. Instruirea 
și educația trebuie să meargă zilnic 
mină in mină, ele fiind două laturi

ȚELUL OLIMPIC
semnificația pregătirii, participării și 
a rezultatelor sportivilor noștri la 
Jocurile Olimpice. In conformitate 
deplină cu sarcinile trasate de docu
mentele de partid, se impune o mo
bilizare a tuturor posibilităților de 
care dispun C.N.E.F.S. și federațiile, 
Uniunea Generală a Sindicatelor, Mi
nisterul Educației și Invățămintului, 
alte ministere, departamente șl orga
nizații cu răspunderi legale in spor
tul de performanță. Se cere, de ase
menea, o activitate responsabilă și 
permanentă nu numai la scară cen
trală, ci și pe plan local in cadrul ju
dețelor, la fiecare dintre organele ju
dețene de sport, la fiecare club și 
asociație. Așa după cum reiese din 
hotărirea plenarei C.C. al P.C.R., în
deplinirea sarcinilor Importante ce 
stau in fața mișcării sportive, inclu
siv in sportul de performanță, impu
ne să se manifeste, mai activ, rolul 
organelor și organizațiilor de partid. 
Sub conducerea atentă a acestora, să 
se mobilizeze forțele sportului nostru 
de performanță — echipe și sportivi,

competlțlonale prevăzute pentru 
anul 1974, aceasta ăe datorește con
trolului insuficient, adesea efectuat 
la suprafață, abordării generale a 
situației ramurii respective și consi
derării globale a procesului de 
instruire și a rezultatelor. Chiar și 
acolo unde s-au înregistrat clteva 
reușite competiționale se observă 
insuficient dinamism, o stare vecină 
cu mulțumirea de sine. Or, acum, la 
jumătatea ciclului olimpic, nu există 
și nu trebuie să avem nici un motiv 
'de liniște in nici o ramură de sport. 
Acum, cind au mai rămas numai doi 
ani pină la Jocurile de la Montreal, 
trebuie să trecem energie la îndepli
nirea programului de pregătire, ur
mărind pas cu pas realizarea tuturor 
obiectivelor și sarcinilor, fără excep
ție. Nu in ședințe, ci la fața locului, 
in procesul de instruire și de concurs 
al fiecărui sportiv sau echipe, să se 
controleze meticulos, in cadență zil
nică, săptăminalâ, lunară, cum pro
gresează sportivul sau echipa, cum 
execută partea din programul pregă-

de nedespărțit ale procesului care 
conduce la înaltă performanță. Edu
cația politică sistematică stimulează 
decisiv participarea la antrenament, 
determină dorința aprinsă de a con
tribui la gloria sportului românesc, 
sporește considerabil ambițiile spor
tive pentru dobindlrea medaliilor. 
Trebuie insă să spunem că această 
latură a activității in loturile 
reprezentative și la cluburi nu se 
situează încă la nivelul corespunză
tor, aceasta fiind una dintre cauzele 
rămlnerli in urmă constatate la une
le ramuri, discipline sau probe. E 

' de datoria comuniștilor din lotul o- 
limpic — /portivi. tehnicieni și con
ducători — ca și a organizațiilor 
U.T.C. să acționeze cu toată perseve
rența pentru cultivarea sentimentului 
patriotic, pentru crearea ambianței de 
lucru entuziast, tenace, responsabil, 
astfel ca sportivul, echipa, antrenorul 
să pună in valoare deplină capacită
țile morale, aptitudinile personale, 
toate resursele de care dispun. In a- 
ceeașl ordine de idei vrem să ne re-

ferim și la obiectivele olimpice con
crete care înseamnă titluri, medalii, 
locuri fruntașe la viitoarele Jocuri de 
la Montreal. La recenta analiză s-au 
așezat cu mai multă exigență obiec
tivele olimpice ale fiecărei ramuri, 
la o cotă de cerințe superioare, ast
fel incit cu prilejul marii întreceri 
polisportive din anul 1976 reprezen
tanții României să producă satisfac
ții pe măsura potentelor sportului și 
sportivilor noștri, ca și a dorin
țelor întregului nostru popor. In a- 
ceastă privință, se cuvine citată po
ziția exemplară a reprezentanților 
federației de handbal care au con
siderat că, la prestigiul pe care șl 
l-a ciștigat, handbalul nostru nu-și 
poate propune alte obiective decit 
titlurile olimpice, nu numai la mas
culin, cl și. la feminin. Un asemenea 
mod de a înțelege sarcinile olimDice, 
patriotic, exigent, foarte stimulator > 
pentru toți cei chemați să concu
reze la înalta performanță, trebuie 
să călăuzească și celelalte ramuri. 
Ne gindim, in special, la discipli
nele „individuale", unde numărul de 
medalii a fost preconizat nenominal, 
pe ansamblu. nare-se cu prudentă 
excesivă. O rediscutare îndrăzneață 
și, totodată, realistă a problemei, cu 
fiecare component al lotului in par
te, cu privire la șansele reale și 
ambițiile personale pentru dobindi- 
rea gloriei sportive — căutindu-ce 
Și preconizindu-se soluții noi de 
creștere a rezultatelor — poate con
duce la fixarea unor obiective mult 
mai stimulatorii pentru munca pre
gătitoare si roadele el in perioada 
preolimpică.

Curajul și responsabilitatea de 
a asalta treptele cele mai Înal
te din ierarhia olimpică — iată 
mentalitatea dominantă, necesară 
fiecărui sportiv român, fiecărui an
trenor șl tehnician, in drumul spre 
J.O. din 1976. ‘

Cu prilejul împlinirii a 30 de ani 
de la Insurecția națională slovacă, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
Cehoslovace la București. Miroslav 
Sulek. a organizat, miercuri seara, o 
intilnire tovărășească.

Au luat parte Ion Pățan, membru 
supleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R.. viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale. Iosif Uglar, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretar al C.C. al 
P.C.R.. membri ai C.C. al P.C.R., mi
niștri. adiuncți de șefi de secție la 
C.C. al P.C.R.. adiuheti ai ministru
lui afacerilor externe si ai altor mi
nistere. conducători ai unor institu
ții centrale si organizații obștești, 
veterani din războiul antifascist, foști 
militanti antifasciști si reprezentanți 
ai vieții noastre cultural-artistice.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
alți membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

TELEGRAME
Cu prilejul aniversării a 30 de ani 

de la Insurecția națională slovacă, 
Consiliul Național al Frontului Uni
tății Socialiste din Republica Socia
listă România a adresat o telegramă 
de felicitare Frontului Național din 
Republica Socialistă Cehoslovacă,

★
Cu aceeași ocazie, Comitetul foști

lor luptători antifasciști din Româ
nia a trimis Uniunii luptătorilor an
tifasciști din Cehoslovacia un mesaj 
de felicitare.

(Agerpres)

vremea

Valerlu MIRONESCU

Timpul probabil pentru 30. 31 au
gust și 1 septembrie. în țară : Vre
me in răcire ușoară. Cerul va fL 
temporar noros. Vor cădea ploi lo
cale si cu caracter de aversă înso
țite de descărcări electrice, mat 
frecvente in vestul țării si in zona 
de deal și de munte. Vintul va pre
zenta intensificări locale. Tempera
turile minime vor fi cuprinse intre 
7 și 17 grade, iar maximele intro 
17 si 27 grade. în București : Cer 
temporar noros. Ploaie sub formă 
de averse. Vint moderat, cu inten
sificări de scurtă durată. Tempera
tura aerului in scădere ușoară.
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Evoluția situației din Cipru
• Preocupări pentru rezolvarea problemei refugiaților
• Joi, întrunirea Consiliului de Securitate • K. Waldheim

despre statutul trupelor O N U.

Manifestări consacrate
sărbătorii naționale a României

Eveniment istoric in lupta
pentru lichidarea colonialismului"

Un document al P.C. Portughez

V

NICOSIA 28 (Agerpres). — Para
lel cu eforturile depuse De dîati ex- 
’ rri pentru găsire* unei wolutii po- 
I-ticc In orob'f nta cipriotă. o impor
tantă d^oseb-tă acordă guvtmul de 
Ia Nicosia găsirii unei rezolvări In 
complicata problemă a refugiatilor — 
circ* 200 000 de persoane, a căror 
cevir$jtoace majoritate o formează 
cinrlotii cred.

Guvernul noriot a dat Instrucțiuni 
reprezentantului său la O.N.U. să 
ceară întrunirea Consiliului de Secu
ritate. în cursul zilei de Joi. pentru 
• examina cu prioritate chestiunea 
refuciatilor. Totodată, din dispozi
ția președintelui interimar G’afkoe 
Clerides. au început lucrările de 
construire a unor tabere, dotate cu 
corturi, in primul rind in proximi
tatea orașelor Larnaca si Limassol, 
unde xmr fi găzduite. provizoriu. 
V-Mcoanele fără adăpost De aseme
nea. a fost începută o operațiune de 
*- stentă internațională. Pentru mo
ment au fost alocați 600 mii dolari 
din fondurile de urgență ale O.N.U. 
In scopul achiziționării de hrană si 
elte mărfuri de primă necesitate. Pe 
de altă parte, s-a anunțat că pa
gubele materiale provocate de osti
lități se ridică pină in prezent la a- 
proape 1 miliard de dolari.

NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). 
Reuniunea Consiliului de Securitate 
al Organizației Națiunilor Unite, 
consacrată examinării evoluției 
Fituațiri din Cipru, a fost fixa
tă pentru Joi. ora 14,30 G.M.T. 
— «-a anunțat oficial la sediul 
O-N.U.

CONFERINȚA DE PRESĂ A PREȘEDINTELUI S.U.A.
WASHINGTON 28 (Agerpres). — 

Președintele Gerald Ford a ținut, 
miercuri seara, o conferință de presă 
radiotelevizată, crima de la instala
rea sa la Casa Albă.

Abordind chestiunile de politică 
Internă cu care sint confruntate în 
prezent Statele Unite, președintele a 
acordat o atenție principală măsu- 
ri’or ne care Administrația înțelege 
să le adopte pentru combaterea in

Probleme politice ale C.E.E evocate de președintele Franței
PARIS 28 (Agerpres). — Intr-o 

B ocuțiune televizată rostită marți 
seara, președintele Franței. Valery 
Giscard d'Estaing, s-a referit la u- 
ne!e probleme politice ale țărilor 
C.E.E. si a făcut cunoscut că. „în 
cursul viitoarelor săptămini. Franța 
va propune o serie de măsuri referi
toare la reluarea uniunii monetare $i 
economice" a ..celor nouă".

în ce privește situația economică 
Internă, agenția France Presse preci
zează că președintele a consacrat un 
spațiu foarte amplu luptei antiinfla- 
tioniste, lăsînd să se înțeleagă că 
guvernul nu dorește să multiplice

GRECIA CERE REACTIVA
REA RELAȚIILOR SALE CU 

C.E.E.
BRUXELLES 28 (Agerpres). — Prin- 

tr-o notă adresată Comisiei Pieței 
comune și Consiliului ministerial al 
acestui organism, prezentată de în
sărcinatul cu afaceri grec la Bru
xelles. Sotirios Konstantopoulos. Gre
cia a cerut, miercuri, oficial, să se 
procedeze la reactivarea acordului de 
asociere a acestei tari la C.E.E. Acor
dul respectiv a fost semnat intre cele 
două părți in anul 1962. dar el a ră
mas blocat începlnd din anul 1967, 
ca urmare a instaurării regimului mi
litar Ln Grecia.

DIN PERSPECTIVĂ UNUI AN
CUrmare din pag. I)

Viata

Impor- 
tradu- 
a mă- 

..._ _________ din
trecut a Comitetului

bogății naționale — principii ee ee 
afirmă tot mai puternic in 
internațională.

înregistrăm cu satisfacție 
tante evoluții in direcția 
cerii consecvente in viată _ 
«urilor stabilite in Hotărirea 
septembrie ____  _ __
Executiv al C.C. al P.C.R. cu pri
vire la această vizită, a intensifi
cării conlucrării pe planuri mul
tiple cu țările latino-americane. 
Se cuvin a fi relevate, astfel, pro
gresele înregistrate in deszvoltarea 
relațiilor cu Republica Cuba. in 
aceasta reflectindu-se politica con
secventă a Partidului Comunist Ro
mân. a statului nostru de dezvol
tare a prieteniei și colaborării fră
țești cu toate țările socialiste, de 
care ne leagă comuni ta * ea de orin- 
duir* si ideologie, telurile comune 
eJe edificării noii orinduirL In 
spiritul acordurilor și înțelegerilor 
convenite, au fost inițiate o serie 
de acțiuni de cooperare In domenii 
de deosebită însemnătate pentru 
progresul economic al celor două 
țări : industriile chimică, minieră, 
construcții de mașini etc. Se sta
bilesc detaliile privind Începerea 
construcției fabricii de ciment „Mă
riei", obiectiv ce urmează să fie 
realizat in Cuba în cooperare cu 
România.

Pari importanți s-au înfăptuit 51 
De linia dezvoltării colaborării cu 
Costa Rica. Venezuela, Columbia, 
Ecuador. Peru, ca și cu Argentina, 
țară vizitată in primăvara acestui 
an. A debutat promițător societa
tea mixtă româno-peruană „Anta- 
m na" ; specialiști români si pe
ruani efectuează chiar în acest* 
zile La Lima studii comune în sfera 
exploatării zăcămintelor polimeta- 
lice. Recent a avut loc la Quito 
prima sesiune a Comisiei mixte 
româno-ecuadoriene de cooperare 
în domeniul petrolier, care a ela
borat planul unor acțiuni concrete 
pe linia celor stabilite in urmă cu 
un an. Tot ca urmare a Înțelegerilor 
realizate cu ocazia vizitei, un nu
măr de specialiști în petrochimie se 
află in prezent in Ecuador »i Ar
gentina. acordind asistentă tehnică 
la efectuarea de studii în vederea

LONDRA 28 (Agerores). — în ca
drul unei declarații făcute presei, 
la Londra, in legătură cu reglemen
tarea problemei cipriote, secreiarul 
general ai Națiunilor Unite, Kurt 
Waldheim, a arătat că. in perioada 
următoare, intenționează să Iniție
ze. la New York, o scrie de consul
tări cu reprezentanții statelor care 
participă cu trupe la forțele O.N.U. 
pentru menținerea Dacii în Cipru 
(UNFICYP). ..în lumina acestor con
sultări. problema revizuirii manda
tului forțelor O.N.U. pentru menți
nerea păcii în Cipru va fi exami
nată în cadrul Consiliului de Secu
ritate" — a declarat Kurt Waldheim. 
El a adăugat că revizuirea manda
tului forțelor O.N.U. dislocate în 
insulă este reclamată ..de nova si
tuație creată Drin prezența trupelor 
turcești în Cipru".

PRAGA 28. — Corespondentul nos
tru transmite : într-o declarație fă
cută agenției C.T.K.. ministrul de 
externe al R.S. Cehoslovace. Bohuslav 
ChnouDek. a înfățișat poziția guver
nului tării sale față de problema 
cipriotă, potrivit căreia este absolut 
necesar să fie retrase toate trupele 
staționate pe teritoriul Republicii 
Cipru, să fie restabilită pe insulă 
ordinea constituțională pentru a se 
oferi poporului cipriot posibilitatea 
de a hotărî singur asupra soartei ță
rii sale. Guvernul R.S. Cehoslovace 
salută inițiativa guvernului U.R.S.S. 
ca. în cadrul O.N.U.. să fie convocată 
o conferință internațională cu parti
ciparea Ciprului, Greciei si Turciei, a 
tuturor membrilor Consiliului de 
Securitate si a altor state.

flației. El a-a referit totodată la 
asa-numitu.1 proiect Independență, 
prin care S.U.A. intenționează să-și 
asigure din resurse proprii. Dină la 
sfirșitul deceniului, necesarul de e- 
nergie.

Gerald Ford a abordat, de aseme
nea. o serie de probleme internațio
nale.

La închiderea ediției, conferința de 
presă continua.

„măsurile antiinflaționiste necesare, 
instituite la 12 iunie a.c.“, care „sint 
suficiente ca amploare". Președintele 
a dat apoi asigurări că guvernul „va 
face tot ceea ce este necesar pentru 
a menține in Franța un înalt nivel 
de folosire a forței de muncă" și că 
va continua „să ia măsurile necesare 
pentru a se evita o amputare nejus
tificată a veniturilor agricultorilor", 
dar a adăugat că măsurile vor tre
bui să respecte „cadrul necesar al 
politicii agricole comunitare". . Pe 
plan intern, el a anunțat pentru vii
toarele lițni „un program de stabi
lire & justiției fiscale".

ZBORUL NAVEI „SOIUZ-15"
MOSCOVA 28 (Agerpres). — 

Cga de-a doua zi de activitate 
a cosmonauților sovietici Ghen- 
nadi Sarafanov și Lev Demin, 
la bordul lui „Soiuz—15“. s-a 
încheiat la 28 august, la ora 
7.00 (ora Bucuveștîului), cind 
nava efectuase 22 de rotații in 
jurul Pămintului. Echipajul a 
verificat instalațiile de pilotaj 
ale navei 
de zbor, iar In timpul acestor 
manevre . 7 ’ _ : r
piat în permanență de stația 
automată n:‘ 'y-
uții au verificat întregul sistem 
de control al navei, urmărind 
cu atenție toate etapele de apro- 

in diferite regimuri
Soiuz—15“ s-a apro-
.Saliut—3“. Cosmona-

a

dezvoltării acestei importante ra
muri economice. Au fost încheiate, 
de asemenea, o serie de contracte 
de cooperare in siderurgie, agri
cultură si zootehnie. Deosebit de 
semnificativ este faptul că volu
mul schimburilor economice cu a- 
ceste țâri s-a dezvoltat rapid, in- 
registrind sporuri considerabile. De 
asemenea, s-au amplificat raportu
rile pe linie științifică, ca și pe 
linia mai bunei cunoașteri a valo
rilor cultural-artistice ale popoa
relor latino-americane și poporului 
român, a limbilor respective, s-a 
adincit conlucrarea in pregătirea 
de cadre de specialiști.

O contribuție de cea mai mare 
importantă la intensificarea rela
țiilor României cu aceste țări a 
adus-o multiplicarea contactelor 
politice la diferite niveluri, aceas
ta fiind o nouă confirmare a des
chiderii ample spre o mai strincă 
apropiere si cunoaștere recipro
că. pe care a marcat-o vi
zita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in America Latină. Aga cum 
se știe. tara noastră a avut 
nu demult ca oaspeți pe președin
tele Columbiei. Alfonso Lopez Mi- 
chelsen. și pe fostul președinte al 
Republicii Costa Rica, Josă Figue- 
res Ferrer. Ne-au vizitat de aseme
nea țara ministrul relațiilor externe 
ai Republicii Ecuador, o delegație 
a parlamentului columbian, delega,- 
tii ale unor cercuri economice și de 
afaceri din țările cuprinse in iti
nerarul istoric Întreprins de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. In ace
lași timp, reprezentanți guverna
mentali ai tării noastre, o serie de 
delegații ale_ unor organisme eco
nomice românești au întreprins 
vizite pe continentul latino-ame
rican. De o mare însemnătate este 
constituirea in cadrul Marii Adu
nări Naționale a României a unor 
grupuri parlamentare de prietenie 
cu țări latino-americane. precum si 
a unor institute de prietenie cu 
România in țările respective.

S-a întărit conlucrarea dintre 
România si țările latino-americane 
și pe plan internațional. In dife
rite organisme si organizații inter
naționale. cu prilejul unor mari 
reuniuni internaționale — cum ar 
fi sesiunea extraordinară a O.N.U.

La ULAN BATOR a avut loc o adu
nare festivă, la care au participat N. 
Jagvaral, membru al Biroului Poli
tic. secretar al C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol. D. Țe- 
veemid. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, miniștri, conducători ai 
organelor centrale, precum si mem
brii Prezidiului Asociației de priete
nie mongolo-română.

Au luat cuvintul G. Mlvegombo, 
prorector al Universității de stat, 
președintele Asociației de prietenie 
mongolo-română, și ambasadorul ro
mân la Ulan Bator.

De asemenea, la Casai de cultură * 
Combinatului de textile și pielărie 
din Ulan Bator a avut loc un miting 
la care au participat muncitori, in
gineri si tehnicieni. A fost de față 
adjunctul ministrului industriei ușoa
re. președintele Asociației de prie
tenie mongolo-română, delegația A- 
sociațiel de prietenie româno-mon- 
golâ.

CAIRO. — Asociația de prietenie 
egipfeano-română a organizat la 
Cairo o adunare festivă. Au partici
pat Saved Zaki, prim-secretar al 
Organizației Uniunea Socialistă Ara
bă a orașului Cairo, președintele A- 
sociației de prietenie egipteano-ro- 
mână, Abdel 'Latif Bolteya, secretar 
general al Confederației internațio
nale a sindicatelor arabe, deputațl, 
reprezentanți ai Ministerului ^face
rilor Externe și ai organismelor e- 
conomice, oameni de cultură și ar
tă, ziariști, un numeros public.

în cadrul adunării a luat cuvin
tul Saved Zaki. Vorbitorul a sub
liniat realizările remarcabile obținu
te de poporul român, sub conduce
rea Partidului Comunist Român și a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, in 
toate domeniile de activitate, ară
ți nd că marea demonstrație popu
lară de la 23 August, la care a avut 
prilejul să asiste, „a constituit o 
impresionantă manifestare a hotări- 
rii unul popor stăpin pe destinele 
sale de a-și făuri o viață așa cum 
își dorește și de a construi o societa
te industrială puternic dezvoltată, o 
expresie a unității indestructibile 
dintre partid și popor".

La HAVANA a fost inaugurată 
„Săptămîna filmului românesc". La 
premiera de gală au participat Fa
bio Brobart. membru al C.C. al P.C. 
din Cuba, Arturo Espionsa, director 
general al Institutului cubanez pen
tru prietenia cu popoarele străina 
(I.C.A.P.), reprezentanți ai corpului 
diplomatic, ai unor organizații de 
masă. funcționari superiori din 
M.A.E.. personalități ale vieții cultu- 
ral-artistice, un numeros public.

Principalele obiective ale guvernului argentinean
BUENOS AIRES 28 — (Corespon

dentă de la Eugen Pop). In cadrul 
conferinței guvernatorilor de pro
vincii. președintele Argentinei. Ma
ria Estela Martinez de Peron, a pro
nunțat un important discurs, rele- 
vind principalele obiective ale poli-., 
ticii guvernului. Șeful statului ar
gentinean a subliniat că. in conti
nuarea și aprofundarea procesului da

piere dintre cele două complexe 
spațiale și au cercetat cu aten
ție stația „Saliut—3“.

Potrivit datelor furnizate de 
echipaj, precum și informațiilor 
telemclrice primite de la bordul 
vehiculului cosmic, starea sănă
tății cosmonauților Sarafanov și 
Demin este bună. Stația „Sa
liut—3“ își va continua zborul, 
in regim automat, conform 
programului dinainte stabilit.

Pină miercuri, ora 15.00, timp 
în care nava se află in afara 
zonei de legături radio cu teri
toriul Uniunii Sovietice, cosmo- 
nauții vor avea program de o- 
dihnă.

consacrată materiilor prime si dez
voltării. conferința de la Caracas 
asupra dreptului mării, actuala 
conferință de la București în pro
blemele populației — România și 
tarile latino-americane 6-au aflat 
alături in elaborarea unor impor
tante documente, in susținerea 
necesității instaurării unei noi or
dini politice și economice în lume, 
care să permită progresul rapid al 
tuturor statelor.

O inriurire pozitivă a avut vizita 
întreprinsă de tovarășul Nicolae 
Ceausescu in America Latină pen
tru intărirea relațiilor internațio
naliste cu partidele comuniste și 
muncitorești, pentru dezvoltarea 
raporturilor de prietenie cu cele
lalte partide și organizații politice 
cu care s-au stabilit contacte in 
timpul vizitei. Chiar in aceste zile, 
au ținut să fie prezent) la marea 
sărbătoare a poporului roman — 
aniversarea a trei decenii de la 
eliberare — reprezentanți si dele
gații din toate țările vizitate. Tot
odată. delegații ale P.C.R., Fron
tului Unității Socialiste. U.G.S.R. 
si altor organizații din țara noas
tră au avut contacte și au purtat 
discuții in .................
înscrise pe 
vizite ale 
Ceauș eseu, 
tă poziția 
lui nostru 
mai largi _____________ _____
revoluționare, democratice. în lup
ta pentru triumful aspirațiilor de 
progres și libertate ale tuturor 
popoarelor.

Chiar și numai această succintă 
trecere în revistă a progreselor 
înregistrate in decurs de un an in 
dezvoltarea relațiilor, pe toate 
tărimurile. cu țările Americii 
Latine este edificatoare pen
tru a Ilustra amplele perspecti
ve deschise de vizita tovarășului 
Nicolae Ceausescu. Fără îndoiala 
că. pe măsură ce se vor mate
rializa in continuare hotăririle și 
acordurile intervenite, vor apărea 
și mai mult in lumină însemnăta
tea excepțională a vizitei, vigurosul 
Impuls pentru întărirea prieteniei 
și colaborării poporului român cu 
popoarele țărilor respective, in 
interesul cauzei Înțelegerii. Păcii 
și progresului in lume.

țările latino-americane 
itinerarul istoricelor 

președintelui Nicolae 
Toate acestea reflec- 

consecventă a partidu- 
de promovare a celei 
unități cu toate forțele

MOSCOVA. _ în Parcul central 
de cultură șl odihnă „Maxim Gorki" 
a avut loc „Ziua României", mani
festare organizată de Asociația de 
prietenie sovieto-română.

BELGRAD. — Ambasadorul Româ
niei la Belgrad, Vaslle Șandru. a 
avut o lntilnire cu colectivul de oa
meni ai muncii de la Combinatul 
Zenița, cel mai mare centru al in
dustriei siderurgice Iugoslave.

Luînd cuvintul. Ivlca Saievici. di
rectorul Universității muncitorești 
Zenița, a arătat că oamenii munciii 
din această unitate industrială, ală
turi de întregul popor iugoslav, a- 
dresează cele mai călduroase urări 
muncitorilor români, cu prilejul săr
bătorii naționale, exprimlndu-și sen
timentele de bucurie pentru succe

COMENTARII ALE PRESEI INTERNAȚIONALE
In articolul „30 de ani dc exis

tență a României noi", oficiosul 
austriac „WIENER ZEITUNG", 
după ce evocă evenimentele isto
rice de la 23 August 1944, scrie : 
,,în cele trei decenii de existență a 
României noi. țara s-a transformat 
într-un 6tat cu o economie in plin 
proces de dezvoltare. Industria 
României, care a cunoscut o im
portantă diversificare și dezvoltare 
calitativă și cantitativă, a înregis
trat in anii socialismului ritmuri 
Înalte de creștere, care se situează 
pe culmile realizărilor celor mai 
dinamice pe plan international". 
Relevînd marile realizări ale țării 
în planul politicii sociale, ziarul 
arată că desemnarea României ca 
gazdă a Conferinței mondiale a 
populației constituie o recunoaștere 
internațională a acestor realizări.

Ziarele „VOLKSSTIMME". ..DIE 
PRESSE", ..KLEINE ZEITUNG" și 
altele au informat pe larg despre 
festivitățile de la București cu oca
zia zilei de 23 August, precum și 
despre manifestările variate desfă
șurate în Austria în cinstea sărbăto
rii naționale a României.

In ziarele elvețiene — de limbă 
franceză, germană sau italiană — au 
apărut numeroase articole și o serie 
de pagini speciale consacrate Româ
niei.

Sub titlul „România la 30 de ani 
după insurecția din 1944“, ziarul 
„TRIBUNE DE GENtVE" publică o

...................................... care înfățl- 
socictății 
trecut de 

suită de cinci articole 
șează pe larg dezvoltarea 
românești In anii care au 
la eliberarea țării.

Ziarele „DER BUND", „TAGES-

transformări De care îl trăiește țairu 
unul dintre postulatele cele mai ne
cesare il constituie unitatea tuturor 
argentinenilor.

Președintele Argentinei a spus : 
„în ce privește politica noastră in
ternă. vom menține deschis dialogul 
cu toate forțele reprezentative ale 
tării, căutind cooperarea lor pre
țioasă și lucrînd împreună".

Realizările economice ale guver
nării iustițiaUiste si dezvoltarea lor 
pe calea folosirii cit mai eficiente a 
resurselor naționale, afirmarea rolu
lui si drepturilor oamenilor muncii 
constituie teme principale ale dis
cursului.

Referindu-se la cite va aspecte ale 
politicii externe argentinene. preșe
dintele tării a evidențiat hotărirea 
guvernului de la Buenos Aires de a 
lupta ferm pentru suveranitatea na
țiunii. îndeplinind fidel mandatul 
imperios al tradiției istorice și con- 
cretizind o fermă și leală unitate a 
continentului latino-american. baza
tă pe respectul mutual și'pe îndepli
nirea corectă a angajamentelor in
ternaționale.

agențiile de presă transmit
La invitația președinte- 

lui S.U.A. Gerald Ford> primul 
secretar al C.C. al P.M.U.P., Ed
ward Gierck, va face o vizită in 
Statele Unite ale Americii, anunță 
agenția P.A.P.

La încheierea vizitei ofi
ciale de prietenie în Iugo- 
SldViU’ a ministrului afacerilor 
externe al Cubei. Raul Roa Garcia, 
care a fost primit de președintele 
Iosip Broz Tito și a avut convorbiri 
cu Miloș Minici, vicepreședinte al 
Consiliului Executiv Federal, secre
tar federal pentru afacerile externe, 
s-a dat publicității un comunicat co
mun. Potrivit comunicatului. păr
țile au procedat la un schimb cu
prinzător de vederi asupra stadiului 
și perspectivelor relațiilor și coope
rării bilaterale, asupra unor probleme . 
ale vieții internaționale. Iugoslavia 
și Cuba, se spune in comunicat, 
apreciază pozitiv eforturile depuse 
de tarile socialiste, nealiniate și de 
alte țări, precum și de toate for
țele iubitoare de pace, democratice 
și progresiste, pentru continuarea 
destinderii internaționale și crearea 
condițiilor unei colaborări interna
ționale trainice și egale in drepturi.

Aflat într-o vizită la Ha- 
H0if Președintele Consiliului Poli
tic de Coaliție Națională din Laos, 
prințul Sufanuvong, 
cu Truong Chinh, 
Comitetului Permanent al 
rii Naționale a' R. D. _ .
cu Fam Van Dong, primul ministru 
al guvernului R.D.V., și cu Nguyen 
Duy Trinh, ministrul afacerilor ex
terne. în cadrul convorbirilor au 
fost abordate probleme privind ex
tinderea colaborării dintre cele două 
țări și Întărirea solidarității cu 
lupta tuturor popoarelor din Indo
china pentru independență și suve
ranitate națională..

Comuniștii francezi șl 
englezi despre cooperarea 
dintre cele două țări. Avi°- 
nul supersonic de tSasageri „Concor
de" va juca un rol deosebit in vii
torul industriei aeronautice — se a- 
firmă Intr-Un comunicat dat publl-

a conferit 
președintele 

Adună- 
Vietnam,

ll 
la

■ele obținut* de România în edifi
carea socialismului.

VIENA. — I-i Palatul Palffy • 
avut loc o seară închinată României, 
organizată sub auspiciile Asociației 
de prietenie Austria-România 
ale ambasadei țării noastre de 
Viena.

BOGOTA. — La Universitatea 
„Jorge Tadeo Lozano" din Bogota a 
avut loc, intr-un cadru festiv, înche
ierea săptăminil culturale romftno- 
columbiene. La festivitate au parti
cipat rectorii universităților „Jor- 
ge Tadeo Lozano" și „Unlversi- 
dad Tecnologica y Pedagogica de 
Colombia", oameni de cultură, pro
fesori universitari, senatori și depu- 
tați, studențl, conducerea și mem
brii Casei de prietenie columbiano- 
române.

ANZEIGER", „BASLER NACHRICH- 
TEN" și altele relevă semnifica
ția istorică a evenimentului de la 23 
August 1944. care a deschis o nouă 
etapă în dezvoltarea României.

Cotidianul „GIORNALE DEL PO- 
POLO“, din Lugano, subliniază suc
cesele poporului român in dezvolta
rea economică, socială și cultural- 
științifică și politica de pace și largă 
cooperare în Europa și în lume, pro
movată de România.

ZECE ANI DE LA CONSTITUIREA UNCTAD

• Ședință festivă la Geneva • Cuvintul reprezentan 
tulul României

GENEVA 28 (Agerpres). — La Pa
latul Națiunilor din Geneva a avut 
loc. marți. în cadrul celei de-a 
XlV-a sesiuni a Consiliului 
UNCTAD, o ședință festivă prile
juită de împlinirea a 10 ani de la 
constituirea Conferinței Națiunilor 
Unite pentru Comerț și Dezvoltare.

Reprezentanții unor țări membre 
ale UNCTAD au relevat activitatea 
pozitivă desfășurată de organizație 
și posibilitățile ce trebuie valorifi
cate. ca și direcțiile de acțiune vii
toare.

Luînd cuvintul. șeful delegației ro
mâne. ambasadorul Constantin Ene, 
a arătat că la activitățile desfășurate 
de UNCTAD pe linia promovării 
dezvoltării trebuie să ia parte toate 
statele, interesele acestora neputind 
fi disociate. în același scop, promo- 
vind noile principii in viata inter
națională. UNCTAD ișl va aduce o 
contribuție majoră la extinderea re- •

Situația alimentației pe giob
dat 

la 
ali-

ROMA 28 (Agerpres). — Organiza
ția Națiunilor Unite pentru Alimen
tație și Agricultură (F.A.O.) a ’ ' 
publicității un studiu referitor 
situația actuală in domeniul 
mentației și la perspectivele de vi
itor. Apreciind câ in lume există nu
meroase sisteme de irigație care nu 
funcționează decit cu jumătate din 
capacitatea lor. studiul F.A.O. men
ționează că producția agricolă mon
dială ar spori substanțial, fie 
numai prin modernizarea 
sisteme. Astfel, au arătat 
in cițiva ani s-ar putea 

Și 
acestor 

experții, 
ameliora

citații la Londra, la sfîrșitul unei 
Întâlniri a delegațiilor Partidului Co
munist Francez și Partidului Co
munist din Marea Britanie. La re
uniune au participat, de asemenea, 
delegații ale muncitorilor de la uzi
nele franceze și britanice constructoa
re ale aparatului „Concorde", Potri
vit comunicatului apărut în „Mor
ning Star", „Concorde" corespunde 
intereselor naționale ale Franței și 
Marii Britanii, constituind un exem
plu de cooperare fructuoasă intre 
cele două țâri.

Un nou partid politic, 
denumit Partidul Progresului și So
cialismului din Maroc (P.P.S.), a 
fost creat în această țară. Comite
tul director al noului partid va fi 
compus din cinci persoane, printre 
care se află și Aii ” 
general al Partidului 
Socialismului (partid 
Maroc).

Yata, secretar 
Eliberării și 
interzis In

a avut loc oLa Panmunjon
nouă întilnire de lucru intre repre
zentanții societăților de Cruce Roșie 
din Nordul și Sudul Coreei. Repre
zentantul R.P.D. Coreene a subliniat 
din nou necesitatea reluării convor
birilor propriu-zise intre cele două 
societăți de Cruce Roșie. S-a conve
nit ca o nouă intîlnire de lucru să 
aibă loc la 25 septembrie.

Hotărirea guvernului ar
gentinean dc a naționaliza re- 
telele de distribuire si vînzare a pe
trolului și derivatelor sale se bucu
ră de sprîiinul unor importante or
ganizații politice și sindicale din 
tară, al unor personalități de seamă. 
C.C. al P.C. din Argentina a dat pu
blicității un comunicat in care sub
liniază că această hotărire constituie 
un precedent semnificativ, care va 
contribui la solutionarea problemei 
producției petroliere.

Balanța comercială a Ia- 
pOnîCi a lnreSistrat> tn iulie, un 
excedent de 339 milioane de dolari, 
ca urmare a sporirii exporturilor. 
Printre produsele care au înregistrat 
cele mai însemnate creșteri la li
vrările pe piețele externe se află 
otelul, navele, produsele chimice și 
automobilele.

(Agerprea). — Co- 
C.C. al Partidului

LISABONA 28 
misia Politică a ----  — ------------
Comunist Portughez a dat publicității 
o declarație in legătură cu recunoaș
terea oficială de către Portugalia a 
independenței Republicii Guineea- 
Bissau. încheierea cu succes a tra
tativelor dintre reprezentanții Portu
galiei șl cei ai Republicii Guineea- 
Bls-sau — arată declarația — este un 
eveniment istoric in lupta pentru 
eliberarea popoarelor aflate sub do
minația colonialismului portughez, 
este o victorie de seamă a poporului 
Guineel-BIssau, a poporului portu
ghez, a tuturor celor care, pe par
cursul multor ani. au luptat în Por* 
tugalia pentru lichidarea colonialis
mului și pentru curmarea războaie
lor coloniale.

Solidare cu poporul Guineei-Bissau
ALGER 28 — (Corespondență de la 

M. S. Ionescu). Intr-o declarație co
mună. mișcările de eliberare africa
ne acreditate in Algeria subliniază 
că „semnarea acordurilor de la Al
ger reprezintă un eveniment Istoric 
nu numai pentru poporul Guincci- 
Bissau, ci, de asemenea, pentru în
treaga Africă".

Mișcările de eliberare africane 
lansează un apel opiniei publice In
ternaționale pentru a sprijini ideea 
unor negocieri imediate intre guver
nul portughez si mișcările de elibe- 

t •

latiilor economice între toate sta
tele si la instaurarea conceptului 
cooperării economice Internationale 
în favoarea dezvoltării.

Referindu-se la principalele obiec
tive ale conferinței, reprezentantul 
român a subliniat necesitatea inten
sificării și îmbunătățirii activității a- 
cestei organizații, astfel incit, prin 
participarea activă a tuturor tăvilor, 
in colaborare cu alte organisme. 
UNCTAD să devină mai eficace, 
să se consacre mai mult negocieri
lor si acțiunilor concrete, să se a- 
firme ca un veritabil forum al pro
movării comerțului international și 
al dezvoltării economice. In încheie
re. vorbitorul a subliniat că Româ
nia. tară socialistă in curs de dez
voltare. va sprijini în continuare o- 
biectivele UNCTAD, menite să 
reducă și să elimine decalajele care 
separă țările, în curs 
de. cele (JeșyoȚtate.

de dezvoltare

de cereale 
» suprafețe

randamentul producției c 
cu o tonă la hectar, pe 
de circa 70 milioane hectare, intr-o 
serie de țări in curs de dezvoltare.

Documentul propune efectuarea 
unei anchete pe plan mondial asu
pra posibilității valorificării pâmin- 
turilor, a resurselor de. apă și a po
sibilităților de Introducere a siste
melor de irigații. Țările in curs de 
dezvoltare — estimează F.A.O. — 
și-ar putea fixa ca obiectiv o spo
rire a suprafețelor cultivate, de la 
737 milioane ha. în 1970, la 890 mi
lioane in 1985.
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Guvernul Indiei . ‘mențio- 
nează să treacă sub controlul statu
lui conducerea întreprinderilor, filia
le ale companiilor petroliere străine 
care activează in țară, a declarat, 
într-o ședință a parlamentului, mi
nistrul indian al petrolului și chi
miei, Dev Kant Barooah. El a sub
liniat că prin această măsură se va 
pune capăt exploatării bogățiilor pe
troliere ale tării de către monopo
lurile străine.

Delegația militară • Qu* 
vernulul Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud a 
adresat reprezentanței administrației 
de la Saigon in Comisia militară 
bipartită o notă de protest împotriva 
suspendării de către regimul saigo- 
nez a legăturilor aeriene intre Sai
gon și Loc Ninh. Ea a cerut admi
nistrației saigoneze să pună capăt 
acestor măsuri samavolnice și să ga
ranteze legăturile aeriene intre cele 
două orașe din Vietnamul de sud.

Cea de-a XXIV-a confe
rință Pugwttsh, '• carB porti’ 
cipă peste o sută de oameni de 
știință din diferite țări ale lumii, 
și-a deschis lucrările la Baden, lingă 
Viena.- Sint examinate probleme 
privind securitatea europeană, de
zarmarea, situația din Orientul Apro
piat.

Guvernul francez * h°- 
tărit ca vinzările de material mi
litar către statele din Orientul Apro
piat să poată fi autorizate. după 
examinarea fiecărui caz in parte — 
a anunțat Andră Rossi, purtătorul 
de cuvint guvernamental. După cum 
se știe, în 1967 Franța a instituit 
embargoul asupra livrărilor de ma
terial militar către statele din 
această regiune. Implicate direct in 
conflict

10 milioane lire egip- 
t6n6 au £°st aloca*e de guvernul 
egiptean pentru finanțarea lucrărilor 
de reconstruire a 12 fabrici și uzine 
din orașele Suez, Ismailia și Port- 
Said. In orașele din zona Canalului 
Suez își vor relua activitatea. în luna 
octombrie, nouă Întreprinderi in
dustriile.

Acordul semnat la Alger — subli
niază declarația — este rezultatul 
«chlmbflrllor politice care s-au produs 
in Portugalia prin crearea celui de-al 
doilea guvern provizoriu și ca ur
mare a îndeplinirii consecvente a 
programului „Mișcării forțelor ar
mate". P.C. Portughez Ișl exprimă 
convingerea că, după primul pas În
dreptat spre lichidarea moștenirii co
loniale, vor fi fficuți alții. Acest fapt 
va da un nou impuls pentru a se 
activiza și Încheia cu succes procesul 
tratativelor cu mișcările de eliberare 
națională ale popoarelor Mozamblcu- 
lui și Angolei.

In incheiere, P.C. Portughez chea
mă poporul Portugaliei să-și exprim* 
sprijinul deplin față de semnarea de
clarației de la Alger.

rare, autenticii reprezentanți al po
poarelor din Angola, Mozamblc, Sao 
Tome ei Principe. în încheierea de
clarației se reafirmă solidaritatea cu 
popoarele din Namibia. Zimbabwe 
si Africa de Sud. In lupta ne care 
ele o duc împotriva colonialismului 
6i rasismului.
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• SHAKESPEARE IN 
POSTURĂ INEDITĂ. Sha- 
kespeare a 
unei piese.
se joacă cu -------
succes la teatrul .,Royal Court" 
din Londra. Autorul, Edward 
Bond, și-a propus sâ dezbată re
lația. atit de controversată, in
tre artă și viata reală, dintre 
ceea ce artistul propovăduiește 
in opera sa și ceea ce face in 
viata de zi cu zi. Critica de spe
cialitate explică succesul noii 
opere dramatice atit prin tema 
originală ne care si-a propus-o, 
cit și prin interpretarea excep
țională dată rolului titular da 
către Sir John Gielgud, consi
derat ca unul 
străluciți 
reeni.

dintre cei mai 
actori... shakespea-

bri-
pnes- 
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• CONFERINȚE DE 
LA DISTANTĂ. pos,a 
tanică oferă amatorilor o 
tație inedită : posibilitatea 
a folosi cablurile de care dispune 
pentru transmisii TV., in ve
derea organizării unor conferin
țe care să nu mai necesite pre
zența efectivă a participanților î 
fiecare va putea să rămină la 
biroul său și să intre in contact 
cu ceilalți participanți prin in
termediul micului ecran. Pentru 
o astfel de conferință, cu o du- 

’ rată'de o Oră' șl jumătate, reali- 
’ zatâ’ cU ajutorul unor studiouri’ 

speciale aflate la Londra și 
Glasgow, se percepe o taxă de 
circa 125 dolari, adică mal pu
țin decit costul biletelor de 
avion de la Londra la Glasgow 
pentru trei persoane. După cum 
afirmă săptăminalul ..News
week", multe firme care chel
tuiesc anual sute de mii de do
lari pentru deplasarea cu avio- 

reprezentantilor lor în 
diferite 
interes

nul a 
scopul participării 
reuniuni privesc 
noua formulă.
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•AUTOMAT PENTRU 
SPAGHETE. Distribuitoarele 
automate de ciocolată, bom
boane. băuturi răcoritoare etc. 
sint un element obișnuit in 
peisajul multor orașe ale lumii. 
Iată acum că o firmă japoneză 
propune ceva inedit : un distri
buitor automat de spaghete. La 
6impla introducere a unei . 
nezi. in numai 27 secunde ti 
servește o porție de spaghete 
asezonată după toate regulile 
artei. Toate operațiunile de pre
gătire se desfășoară automat, 
instalația puțind furniza 80 
porții, înainte de a fi din 
alimentată cu ingredientele 
cesare.
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A-• PASTRĂVĂRII...
TOMICE. Piscicultorii sovietici 
pregătesc o surpriză gurmanzi
lor din regiunile reci : in pe
ninsula Kola, situată dincolo de 
cercul polar, ei vor să amena
jeze crescătorii de păstrăvi. 
Temperatura apei va fi asigu
rată de o centrală atomică.

• DOUĂ MUZEE SI 
UN SINGUR EXPONAT. 
O dispută veche de douăzeci de 
ani și care părea fără ieșire 
și-a găsit de curind o neobiș
nuită, dar echitabilă soluționa
re. Părțile „învrăjbite" 
Muzeul Metropolitan din 
York și Luvru din Paris,

erau 
New 

lorn și Liuvru am raris, „mă
rul discordiei" constituindu-l o 
străveche statuetă neosumeria- 
nă. Deosebit de prețioasa sta
tuetă din alabastru, avind 60 cm 
înălțime și o vechime de 2 400 
de ani. a parvenit in fragmente 
și pe căi diferite celor 
muzee — capul și 
fiind proprietatea 
new-yorkez. torso-ul ___
parizian. De aici și îndelunga
tele tratative. Încununate acum 
de succes, adică reasamblarea 
statuetei. De acum înainte, sta
tueta completă va fi expusă, 
cite trei ani, alternativ, la Lu
vru și la Metropolitan.

două 
membrele 
muzeului 
— cei ui

CINEMATOGRAF, 
de zile (25 de ani) din 
sa a petrecut Paul Mor-

• UN SFERT DE VEAC 
LA
9 125
viața ... ______ _________
gan din Miami (Florida. S.U.A.) 
vizionind... filme ; ceea ce est£ 
mai surprinzător. în tot acest 
timp nu a frecventat decit un 
singur cinematograf — ca re
mediu împotriva plictiselii cro
nice de care suferea. Și in pre
zent-, zi de zi. după micul de
jun, Morgan se îndreaptă spre 
cinematograful din apropiere, 
indiferent ce film rulează și 
indiferent dacă l-a mai văzut 
de ci te va ori Înainte.
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