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întâlnirea de la Helsinki

a înalților Reprezentanți ai statelor participante la

HELSINKI 31 — De la trimișii 
epeciali : La palatul „Finlandia" din 
Helsinki au continuat, joi, lucrările 
reuniunii la cel mai înalt nivel a 
Conferinței pentru securitate și coo
perare în Europa.

In sală se aflau Inalții Reprezen
tanți ai statelor participante, persoa
nele oficiale care îi însoțesc.

La masa rezervată României a luat 
loc președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Au luat loc, de aseme
nea, tovarășii Stefan Andrei și 
George Macovescu, celelalte persoa
ne oficiale române.

în cadrul ședinței de dimineață, 
desfășurată, potrivit aranjamentului 
de procedură stabilit în cadrul fazei 
de la Geneva, sub președinția lui 
Iosip Broz Tito, președintele R.S.F. 
Iugoslavia, au luat cuvîntul : Gustav 

Husak, secretar general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, președintele 
Republicii Socialiste Cehoslovace ; 
Edward Gierek, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez ; Valăry Giscard d'Estaing, pre
ședintele Franței ; Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice ; Liam 
Cosgrave, primul ministru al Irlan
dei ; arhiepiscopul Makarios, pre

ședintele Republicii Cipru ; Jănos 
Kădâr, prim-secretar al C.C. al Par
tidului Muncitoresc Socialist Ungar.

în ședința de după-amiază, prezi
dată de președintele Consiliului de 
Miniștri al Italiei, Aldo Moro, au luat 
cuvîntul Iosip Broz Tito, președintele 
R.S.F. Iugoslavia ; Suleyman Demi- 
rel, primul ministru al Turciei ; An
ker Joergensen, primul ministru al 
Danemarcei ; Leo Tindemans, primul 

ministru al Belgiei ; Olof Palme, pri
mul ministru al Suediei ; Bruno 
Kreisky, cancelarul federal al Aus
triei ; Urho Kekkonen, președintele 
Republicii Finlanda, și Carlos Arias 
Navarro, primul ministru al Spaniei.

Prezența la Helsinki, în aceste zile, 
a șefilor de stat sau de guvern, a 
altor personalități politice marcante 
din țările participante constituie un 

prilej pentru numeroase contacte șl 
întîlniri, pentru schimburi de vederi 
asupra unor probleme bilaterale, ca 
și de interes general european — pri
lej materializat intr-un mare număr 
de întrevederi la palatul „Finlandia", 
la reședințele înalților Reprezentanți 
ai statelor.

Vineri, 1 august — ultima zi a lu
crărilor reuniunii la cel mai inalt ni

vel a Conferinței general-europene — 
vor continua ședințele de lucru, di
mineață și după-amiază.

Va lua cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România.

în cadrul ceremoniei de ’nchidere 
a conferinței, cei 35 de înalți Repre
zentanți ai statelor participante vor 
semna Actul final al conferinței.

Cu prilejul reuniunii, activitate laborioasă, rodnice contacte și convorbiri

ÎNTlLNIRI ALE PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU
Cu tovarășul Todor Jreltoi, 

prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria

La 30 iulie, la Helsinki a avut loc o în- 
tilnire a tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socialiste 
România, cu tovarășul Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central al Partidu- 

ii C<â-unist Bulgar, președintele Consiliu- 
‘ ‘ . !at al Republicii Populare Bulgaria.

în' cadrul convorbirii au fost abordate 
probleme ale relațiilor dintre Republica So
cialistă România și Republica Populară 
Bulgaria, dintre Partidul Comunist Român 
gi Partidul Comunist Bulgar. A fost reafir

Cu Aldo Moro,
primul ministru al Italiei

Președintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu. s-a In- 
tilnit, joi, 31 iulie, cu primul minis
tru al Italiei, Aldo Moro.

La întrevedere au participat miniștrii 
afacerilor externe ai României, George 
Macovescu, și Italiei, Mariano Rumor.

în cadrul convorbirii care a avut loc cu 
acest prilej, președintele Nicolae Ceaușescu 
și premierul Aldo Moro au apreciat pozitiv 
evoluția relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre România și Italia.

Schimbul de vederi a evidențiat dorința 
ambelor țări de a concretiza mai larg, pe 
multiple planuri, posibilitățile existente în 
direcția dezvoltării relațiilor politice, eco
nomice, tehnico-științifice și culturale din
tre cele două țări. In context au fost abor

mată hotărîrea ambelor părți de a trans
pune ferm în viață înțelegerile și măsurile 
convenite în urma convorbirilor oficiale 
care au avut loc în România între 16 și 
20 iunie a.c., in interesul ambelor popoare, 
al cauzei păcii și socialismului. Au fost 
examinate, de asemenea, unele probleme 
ale vieții internaționale, în special în le
gătură cu desfășurarea lucrărilor celei de-a 
treia etape a Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa.

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

date probleme ale promovării colaborării 
economice, îndeosebi ale cooperării indus
triale. ale creșterii schimburilor comerciale. 
S-a apreciat ca o contribuție însemnată la 
adincirea relațiilor de prietenie româno- 
italiene intensificarea întilnirilor la toate 
nivelurile între cele două țări.

în timpul convorbirii, președintele 
Nicolae Ceaușescu și primul ministru 
Aldo Moro au abordat, de asemenea, pro
bleme actuale ale vieții internaționale, în
deosebi cele privind Orientul Mijlociu și 
Ciprul. în deplin consens, s-a relevat ca o 
necesitate a zilelor noastre participarea tu
turor țărilor la rezolvarea problemelor in
ternaționale, în interesul tuturor popoare
lor. în această ordine de idei s-a apreciat 
cu satisfacție conlucrarea fructuoasă dintre 

România și Italia pe planul vieții politice 
europene și în alte probleme ale lumii con
temporane, care și-a găsit reflectarea și în 
activitatea delegațiilor celor două țări în 
organizarea și desfășurarea lucrărilor Con
ferinței pentru securitate și cooperare în 
Europa, cit și in pregătirea documentelor 
finale. Președintele Nicolae Ceaușescu și 
premierul Aldo Moro s-au pronunțat pen
tru noi eforturi în direcția traducerii în

Cu tovarășul iănos KâdârB
prim-secretar al Comitetului Central al Partidului 

Muncitoresc Socialist Ungar

Cu ocazia participării la Conferința pen
tru _ securitate și cooperare în Europa, to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, s-a intîlnit, 
la 31 iulie 1975, cu tovarășul Jânos Kădâr, 
prim-secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist Ungar.

în cadrul discuției s-a efectuat un schimb 
de păreri cu privire la dezvoltarea în con
tinuare a relațiilor de prietenie și colabo
rare dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Ungară, dintre Par
tidul Comunist Român și Partidul Munci
toresc Socialist Ungar, dintre popoarele ce
lor două țări socialiste vecine.

Cu Constantin Karamanlis, 
primul ministru al Republicii Elene

în cursul serii de joi, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii Socia
liste România, s-a intîlnit cu Constantin 

viață a documentelor adoptate, pentru 
schimbul de opinii, subliniind că lucrările 
Conferinței general-europene reprezintă un 
prim pas în realizarea unei reale securități 
pe continentul nostru, în instaurarea depli
nă a unei atmosfere propice colaborării și 
înțelegerii între popoare, înfăptuirii nestîn- 
jenite a aspirațiilor lor.

întrevederea s-a desfășurat sub semnul 
cordialității și al deplinei înțelegeri.

S-a stabilit de comun acord să se între
prindă in perioada următoare noi pași con- 
creți în direcția adincirii conlucrării reci
proc avantajoase în domenii care intere
sează cele două țări. în folosul dezvoltării 
și construcției socialismului în ambele sta
te, al cauzei păcii, înțelegerii și cooperării 
în lume.

Au fost abordate, de asemenea. unele 
probleme ale situației internaționale, în 
special în legătură cu mersul lucrărilor 
Conferinței general-europene.

Convorbirea s-a desfășurat într-o atmo
sferă cordială, tovărășească.

Karamanlis, primul ministru al Republicii 
Elene.

La convorbirea care a avut loc cu acest 

prilej au participat tovarășii Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., și 
George Macovescu, ministrul afacerilor 
externe.

împreună cu premierul elen se aflau 
Dimitri Bitsios, ministrul afacerilor ex
terne, șl P. G. Molyviatis, ministru pleni
potențiar.

în cadrul întrevederii au fost evocate, cu 
satisfacție, convorbirile purtate Ia București 
cu prilejul recentei vizite a premierului elen, 
exprimîndu-se, de ambele părți, hotărîrea 
de a transpune în viață înțelegerile la care 
s-a ajuns, atît în ceea ce privește dezvolta
rea relațiilor de prietenie și colaborare între 
cele două țări, cit și colaborarea lor mal 
strînsă pe plan internațional.

în timpul convorbirii a fost subliniată ne
cesitatea de a se acționa pentru lărgirea 
contactelor bilaterale și multilaterale în 
Balcani, în vederea creării unei zone a 
păcii, securității și colaborării.

In acest context s-a relevat, de comun

Cu Pierre Elliott Trudeau,
primul ministru al Canadei

Președintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a in
tîlnit, joi seara, cu Pierre Elliott Tru
deau, primul ministru al Canadei.

La întrevedere au participat tovarășii 
Ștefan Andrei, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.CiR., și George Macovescu. ministrul 
afacerilor externe.

Premierul canadian a fost însoțit de 
Ivan Head, asistent special pentru afaceri 
externe, și J. G. H. Ralstead, subsecretar 
de stat adjunct pentru afaceri externe.

Evocîndu-se cu satisfacție faptul că cele 
două țări au multe puncte de vedere simi
lare sau foarte apropiate în probleme de 
mare actualitate, ceea ce și-a găsit expre
sie și în planul schimburilor de opinii din 
cadrul întrevederii, președintele Nicolae 
Ceaușescu și premierul Pierre Elliott Tru
deau au relevat că, în acest spirit și pe 
baza colaborării prietenești de pînă acum 
dintre cele două țări, există bune perspec
tive pentru dezvoltarea substanțială a re
lațiilor in domenii de interes comun între 
România și Canada, între popoarele 
noastre.

în acest sens, de ambele părți s-a ma
nifestat hotărîrea de a concretiza, în forme 
reciproc avantajoase, posibilitățile existente 
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DIN CUVÎNTÂRILE PARTICIPANȚILOR 
LA LUCRĂRILE CONFERINȚEI

acord, necesitatea eliminării surselor de In* 
cordare și conflict, a reglementării proble
melor care afectează climatul politic euro
pean, subliniindu-se că se impune a se a- 
junge, cit mai grabnic, la o soluție politică 
justă și durabilă a situației din Cipru, care 
să asigure independența, suveranitatea, in
tegritatea teritorială a țării, conviețuirea și 
conlucrarea pașnică între cele două comu
nități, egalitatea în drepturi a tuturor ce
tățenilor.

Președintele Nicolae Ceaușescu și pre
mierul Constantin Karamanlis au dat o 
apreciere pozitivă rezultatelor Conferinței de 
la Helsinki, relevîndu-se că spiritul care a 
caracterizat lucrările de pînă acum, cît și 
desfășurarea actualei faze la nivelul cel 
mai înalt, creează premisele pentru trecerea 
in continuare Ia noi pași pozitivi pe calea 
edificării unui sistem trainic de securitate 
și colaborare în Europa.

Schimbul de vederi Intre președintele 
Nicolae Ceaușescu și premierul Constantin 
Karamanlis s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială, prietenească.

pentru amplificarea colaborării multilaterale 
româno-canadiene în domeniile politic, eco
nomic, tehnico-științific și cultural.

în contextul examinării unor aspecte ac
tuale ale vieții internaționale, s-a subliniat 
că un imperativ al consolidării cursului ac
tual spre destindere îi constituie promova
rea unor acțiuni ferme pentru soluționarea 
politică a tuturor problemelor ce confruntă 
omenirea, pentru lichidarea cît mai grabni
că, pe această cale, a focarelor de încordare, 
pentru statornicirea deplină a unei atmos
fere de pace, securitate și colaborare în 
lume.

In centrul convorbirii au stat, totodată, 
și probleme privind încheierea cu succes 
a Conferinței europene, relevîndu-se con
lucrarea rodnică dintre cele două țări în 
finalizarea cu succes a conferinței, nece
sitatea continuării acestei colaborări în 
vederea aplicării în fapt a documentelor 
ce vor fi semnate, a continuării și adîn- 
cirii procesului realizării securității pe 

continentul nostru și în lume.
Primul ministru Pierre Elliott Trudeau 

a invitat pe președintele Nicolae Ceaușescu 
să efectueze o vizită în Canada. Invitația a 
fost acceptată, urmînd ca data vizitei să 
fie stabilită ulterior.

întrevederea s-a desfășurat într-o atmos
feră de cordialitate și prietenie.
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FAPTUL
DIVERS

Trei elevi — Ioana Bunău, 
Dorel Pop și Eugen Ilea — de 
la Școala generală nr. 1 din Bis
trița, sub îndrumarea profesoru
lui Emil Pop, au construit un 
ingenios aparat electronic pe 
care l-au botezat „Evrica". Ori 
de cite ori au de-a face cu o 
numărătoare complicată și gre
șesc, „Evrica" ii scoate din 
încurcătură, dîndu-le pe loc re
zultatul exact. „Evrica" este un 
aparat relativ simplu, format 
dintr-un obiectiv cu lentile. în 
focarul obiectivului se află o 
fotodiodă, care este conectată 
la un dispozitiv cu semiconduc- 
tori, avînd proprietatea de a 
număra impulsurile electrice, pe 
care le înregistrează pe un con
tor. Și astfel, tot ce i se pe
rindă prin,., fața ochilor, adică 
a obiectivului, „Evrica" me
morează și înregistrează pînă 
la 30 de numere pe secundă. 
Acum, cei trei constructori au 
un proiect îndrăzneț : vor să 
perfecționeze aparatul si să-l 
adapteze pentru a fi utilizat și 
în producție.

De la un 
bilet de tren

Personalul 4339 circula pe ruta 
Oradea — Satu-Mare. Conduc
torul C. Augustin trecea din 
compartiment în compartiment, 
controlînd biletele de călătorie. 
Dar iată că unul din călători, 
trezit din somn, s-a supă
rat foc și, in loc de bilet, a 
scos cuțitul. Conductorul s-a 
refugiat în compartimentul ve
cin, ai cărui călători, sesizind 
pericolul, au blocat ușa. In sta
ția Biharea, colegul de serviciu 
al conductorului a alergat la 
șeful gării, cerîndu-i ajutor. 
Pină cind scandalagiul (pe nu
mele său Gheorghe Nan, din co
muna Mihai Bravu — Bihor, 
abia ieșit dintr-o detenție) să 
fie imobilizat și dat jos, trenul 
a întirziat aproape o oră. Acum 
e rîndul lui G. N. să intîrzie, 
dar in altfel de comparti
ment.

I
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A
cu

tras
urechea
seară, doi vecini, peISpre . .

nume M.S. și — coincidență — 
tot M. S., din comuna Viștea,

I județul Cluj, discutau de una, 
de alta. In timpul taifasului lor 
se afla în preajmă și fiul celui

Ide-al doilea M.S. Primul M.S., 
oftind din rărunchi, spunea :

— Mai țifamjnfe, . vecine ? 
I Exact acum zece ani, puștiul 

meu împlinise tot,.cinci ani, ca 
al tău. Și ai văzut cît' am pă
timit. A luat chibriturile și a 

Idat foc la șura de paie...
M.S. junior, după ce a tras cu 

urechea, a luat un chibrit, s-a 
Idus la șură și i-a dat foc. De 

data aceasta n-a ars numai șura 
de paie a tăticului, ci și a ve
cinului. Puțin a lipsit să nu 

B ardă și casele.

J Motociclistul 
I și cățelul
I
I

Un cățeluș a încercat să trea- 
eă de pe o parte pe alta a șo
selei care leagă Drobeta Turnu- 
Severin de Orșova. Era întune
ric și circulația rutieră se rărise. 
Deodată, răsărită ca din pămint, 
spre cățeluș se îndreaptă fulge
rător o motocicletă (46-MH-1233). 
Animalul e lovit, iar motociclis- 
tul Gheorghe Cocoroiu. răstur
nat în șanț, grav accidentat. 
Dar nu din vina cățelului, ci din 
propria sa vină : a circulat 
neatent și cu exces de viteză.

„Lozul"
I neprevăzut

Se tot văita mereu, în dreap
ta și-n stînga, precum că n-are 
noroc. „Eu, unul — zicea el, 
Friedrich Matsch, din comuna 
Biertan-Sibiu — am încercat cit 
am putut să-mi fac un rost pe 
lume, dar am avut mereu ghi
nion. Nici o slujbă nu s-a lipit 
de mine". Dar nici el de ea. 
Deunăzi și-a încercat din nou 
norocul. Dar nu într-o muncă 
cinstită. Trecînd prin Mediaș, 
primul popas l-a făcut In drep
tul unei tonete Loto-Pronosport. 
„Acu e-acu“ — și-a frecat el 
palmele. în secunda următoare 
a Înșfăcat o pungă plină cu lo
zuri în plic și a rupt-o la să
nătoasa. S-au luat după el cîțiva 
cetățeni, care au început o ur
mărire ca-n filme. La un mo
ment dat le-a dispărut din 
ochi, dar a dat ochii cu un lu
crător de miliție. N-a mai apu
cat să vadă ce-i în pungă. în 
schimb a tras un „loz" nedorit.

Urmele 
vorbesc

Pe marginea șoselei din loca
litatea Drăgoeni-Gorj a fost 
descoperit, seara, corpul neîn
suflețit al unui cetățean. So
sind la fața locului, lucrătorii 
de miliție au stabilit că este 
vorba de un accident de circu
lație. Dar cine să fie făptașul ? 
Ploaia torențială, căzută cu pu
țin timp înainte, ștersese urme
le. Și totuși, s-au găsit cîteva 
firicele de vopsea albă stratifi
cată. Suficiente pentru a se tra
ge concluzia că accidentul s-a 
produs cu o mașină vopsită de 
mai multe ori. Și astfel, în mai 
puțin de 48 de ore de investi
gații, a fost descoperit autorul 
tragicului accident : Florin Ghi- 
nea, din Tirgu-Jiu. Acesta, 
după ce ștersese urmele de pe 
mașină, se ascunsese într-o co
mună din județul Dolj. Și, cul
mea: pornise cu mașina la drum 
fără să aibă măcar permis de 
conducere...

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Organizațiile de partid acționează pentru

POPULARIZAREA LEGILOR, 
RESPECTAREA LEGALITAlll SOCIALISTE

0 sarcină de par
tid — legile să fie 
cunoscute de toți ce
tățenii. Popularizarea le
gilor, a drepturilor și înda
toririlor cetățenești consti
tuie o preocupare con
stantă a organelor și 
organizațiilor de partid 
din unitățile economico- 
sociale din județul Ti
miș. Această activitate se 
realizează cu întregul ar
senal al muncii politico-e
ducative. Un exemplu re
cent : pentru traducerea în 
viață a Hotărîrii Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. din 16 iulie. Legea 
privind organizarea pro
ducției și a muncii în agri
cultură, retipărită in l 500 
de exemplare, a fost afișa
tă în toate localitățile ju
dețului, atît la sediile con
siliilor populare, cît și în 
unitățile cooperatiste, la 
ferme, secții de mecanizare 
etc. ; s-a popularizat, de a- 
semenea. decizia comitetu
lui executiv al consiliului 
popular județean crin care 
se stabilește programul de 
lucru pentru unitățile agri
cole din județ. în toate co
munele și satele. în forma
țiile de lucru au avut loc 
convorbiri de la om la om 
ale membrilor comitetelor 
de partid, birourilor orga
nizațiilor de bază, agitato
rilor, ale unor cadre de 
conducere cu locuitorii sa
telor. despre însemnătatea 
întăririi disciplinei muncii, 
executarea la timp și de 
bună calitate a tuturor lu
crărilor din campania agri
colă. Se acționează, totoda
tă. și ne alte căi. Bunăoară, 
la stația de radioamplifica
re din Comlosu-Mare. în 
fiecare marți si joi seara, 
după ora 20, timp de 60 de 
minute, se exnlică. ne în
țelesul oamenilor, diferite 
prevederi ale legilor, pre
cum și modul cum trebu’e 
aduse la îndeplinire : la 
gazetele de stradă din Va- 
riaș, Cenei și din alte co

mune s-a permanentizat 
„Colțul legislației", unde, 
alături de cadre de specia
litate, își spun opinia ță
rani cooperatori, mecaniza
tori și alți cetățeni, indem- 
nînd la înfăptuirea exem
plară a legilor.

Cezar IOANA 
corespondentul „Scînteii"

Activitatea în c- 
gricultură — potrivit 
prevederilor legai®. 
La sate se acordă o 
atenție deosebită cunoaș
terii și aplicării Legii 
privind organizarea produc
ției și a muncii în agricul
tură. Iată un exemplu din 
numeroase altele din jude
țul Maramureș. în ziua în 
care ne-am deplasat în co
muna Mireșu-Mare, toată 
lumea se afla pe cimp, în 
frunte cu secretarul comi
tetului de partid și prima
rul comunei, tovarășul loan 
Ardelean. Alături de aces
ta, soția sa șl cei doi copii, 
unul student, celălalt elev. 
Erau pe cimp directorul 
școlii, Vasile Mărieș. cu fa
milia, bibliotecara Maria 
Șchiopu cu ai săi și soția 
vicepreședintelui consiliului 
popular comunal.

— Nu întîlniți șl consă
teni care uită de obligații 7 
— îl întrebăm pe primar.

— Tocmai de aceea sln- 
tem aici, să-i antrenăm, 
să-i convingem pe toți, 
recurgînd și la textul legii, 
ale cărei prevederi sînt, de
sigur, obligatorii pentru 
toți. De exemplu. în bri
gada de la Lucăcești i-am 
găsit pe cooperatorii Aurel 
Dragoș, loan Dragoș, 
Gheorghe Dragoș. loan 
Cristian și Laurentiu Coza 
efectuînd superficial prașila 
mecanică a porumbului. E- 
vident. i-am pus să refacă 
lucrarea. Cei în cauză spu
neau că vor pretinde pen
tru aceasta plată suplimen
tară. Le-am arătat atunci 
legea, expliclndu-le că sînt 
obligați să execute în așa

fel lucrările tncît să nu sa 
producă nici un fel de pa
gubă.

Și In alte comune, pe 
cimp, printre oameni am 
întîlnit activiști de partid 
înarmați cu texte de lege, 
explicînd conținutul lor. ne
cesitatea aplicării și respec
tării lor cu fermitate. în 
comuna Ulmeni. soțiile 
unor angajați locali parti
cipau la muncă doar de 
ochii lumii. Primarul comu
nei, tovarășul Vasile Mo
rarii, Ie-a convocat și le-a 
recitit Legea organizării 
producției și a muncii în 
agricultură. Apoi. apli- 
cînd prevederile acesteia 
și ale H.C.M. nr. 350 din 
1975, le-a sancționat contra
vențional pe Maria Len- 
ghel, Iuliana Trif, Maria 
Covaci și- pe altele, această 
măsură fiind larg popu
larizată tn rîndul locuitori
lor comunei.

Pretutindeni. în comu
nele Ariniș, OdeștI, Urme- 
niș. Oarța de Jos. Ardusat, 
Băița de sub Codru. Sălsig 
și Ieud am întîlnit exem
plul mobilizator al activiș
tilor de partid, al primari
lor care, popularizînd larg 
prevederile legilor privind 
valorificarea. întreținerea și 
conservarea pămîntului. se 
află în prima linie a bătă
liei pentru recolte cît mai 
bune.

Gheorghe SUSA 
corespondentul „Scînteii"

Experiențe intere
sante, forme variat® 
de acțiune, organele 
și organizațiile de par
tid din municipiul Ba
cău acționează consecvent 
în direcția formării con
științei juridice a oameni
lor muncii. La Combinatul 
de celuloză și hîrtie Letea, 
întreprinderea metalurgică, 
combinatul de prelucra
re a lemnului, ca de 
altminteri în toate în
treprinderile industriale și 
instituțiile din Bacău, a

fost organizată o largă ac
țiune pentru cunoașterea 
Codului Muncii și a diferite 
legi. Colective speciale, al
cătuite din juriști, activiști 
de partid și de stat, merg 
cu regularitate în întreprin
deri, unde fac expuneri, 
dau consultații, răspund la 
întrebări pe marginea unor 
legi și decrete, comentează 
unele abateri, antrenind 
colectivele să participe ac
tiv la prevenirea repetării 
lor. La cunoașterea legilor 
In vederea aplicării lor 
neabătute au o contribuție 
notabilă si gazetele de pe
rete. afișele, panourile, 
stațiile de radioamplificare, 
cu ajutorul cărora sînt 
popularizate prevederile le
gale de cel mai larg inte
res. Notăm, de asemenea, 
concursurile „Cine știe le
gislație cîștigă", care stimu
lează cunoașterea cît mai 
temeinică a legilor țării. 
Un puternic rol educativ 
are metoda folosită de un 
șir de organizații de partid 
— de la întreprinderea de 
confecții, Combinatul de 
celuloză, și hîrtie Letea, în
treprinderea poligrafică — 
de a pune in discuția adu
nărilor generale unele ca
zuri de abateri de la res
pectarea unor prevederi le
gale sau de la normele de 
conviețuire sociai'otă, creîn- 
du-se în felul acesta o pu
ternică opinie de masă îm
potriva acestor manifestări, 
pentru aplicarea strictă a 
legii.

Gheorghe JÎAI.TA 
corespondentul „Scînteii"

în fața obștii. Inul“ 
timul timp, unele procese 
ale celor care au încălcat 
legile țării se desfășoară 
chiar în prezenta tovarăși
lor lor de muncă, participa
rea la aceste dezbateri 
constituind o eficientă și 
concretă formă de educație. 
Așa s-a procedat, de exem
plu, în cazul procesului Iui 
Ion Matei, Simion Man- 
gra și Ion Petroșanu din

Bocșa, care au sustras o 
importantă cantitate de 
griu dintr-un depozit din 
localitate. Numeroși local
nici, care au participat la 
proces, au înfierat faptele 
celor amintiți, desprinzînd 
concluzii prețioase cu pri
vire la climatul de îngă
duință care le-a favorizat 
apariția, cît și la căile de 
prevenire a repetării lor.

Conținutul și semnifica
ția social-politică a unor 
legi au fost larg explicate 
in localitățile Brebu. Eze- 
riș, Sichienița, Berzasca, 
Beregova etc, în strînsă le
gătură cu unele Încălcări 
constatate pe plan local. 
Asemenea modalități de 
prevenire a abaterilor nu au 
devenit însă o constantă 
a activității politice și edu
cative a multor organizații 
de partid. Deși la între
prinderea județeană de va
lorificare a legumelor și 
fructelor au fost descope
rite prejudicii aduse avu
tului obștesc, organizația de 
bază nu a solicitat aju
torul filialei județene a 
Asociației juriștilor, al lu
crătorilor inspectoratului 
județean al Ministerului 
de Interne pentru a se 
discuta deschis, cu le
gea în mînă, despre ase
menea fapte, nu a acționat 
cu fermitate si intransi
gentă pentru întărirea spi
ritului de răspundere al 
angaiaților. Legile nu sînt 
popularizate nici la gazeta 
de perete, nici prin alte 
metode, iar agitatorii des
fășoară o activitate spora
dică. La fel stau lucrurile 
și In unele întreprinderi 
comerciale din Moldova 
Nouă și Bocșa.

Este necesar ca organiza
țiile de partid din aceste 
unități să primească neîn
târziat un aiutor substanțial 
pentru a desfășura o sus
ținută activitate politico- 
educativă consacrată dez
voltării respectului față de 
lese.

Nicolae CATANA 
corespondentul „Scînteii"

• NOTE • NOTE • NOTE • NOTE

Există, dar... nu se găsesc
Muzeele, monumen

tele istorice și de 
artă, colecțiile folclo
rice, spectacolele de 
cîntece și dansuri 
populare oferă mo
mente de emoție pe 
care cei ce le încearcă 
doresc să și le pre
lungească prin anu
mite mărturii materia
le : fotografii, ghiduri, 
diapozitive, discuri.

Această legitimă ce
rință culturală este 
împlinită de multe a- 
șezăminte. Intre care 
unele de mare presti
giu. Din păcate, însă, 
nu de toate. Un grup 
de vizitatori ai casei 
memoriale „Ciprian 
Porumbescu" din jude
țul Suceava șl-au ex
primat. bunăoară, do
rința de a cumpăra și

duce cu ei acasă un 
disc (cîțiva au dorit 
și partituri) cu înregis
trarea baladei marelui 
nostru compozitor. Nu 
l-au găsit nici acolo, 
nici la Suceava, nici 
la Brașov, și nici 
în elegantul magazin 
„Muzica" din Bucu
rești. La fel și „Rap
sodiile" lui George E- 
nescu, a cărui perso
nalitate melomani din 
lumea întreagă vin s-o 
evoce pe meleagurile 
natale, la casele me
moriale din județul 
Botoșani ; la fel și 
creațiile unor virtuozi 
ai artei populare ro
mânești, cunoscuți pes
te hotare din concerte 
și înregistrări.

Sfera observațiilor 
de acest gen ar putea 
fi lărgită. De pildă, la

monumentele de artă 
din Nordul Moldovei, 
cunoscute monografii 
și albume sînt oferite 
vizitatorilor doar în
tr-o singură limbă 
(deși ele sînt edi
tate în mai mul
te limbi de circu
lație universală). A- 
semenea lucrări — ghi
duri, ilustrate, discuri, 
diapozitive etc — sînt 
în general realizate. 
Ceea ce s-ar impune 
ar fi o revizuire pe
riodică a situației di
fuzării lor, pentru a 
se determina reedita
rea celor mai solici
tate. De asemenea, ar 
fi necesar ca toate 
acestea să poată fi 
găsite de cei interesați 
chiar în locurile vizi
tate.

F. D.

Pentru turiștii de pe
Pe unul din traseele care cunosc 

o mare afluență de vizitatori, și a- 
nume drumul național 73 (Pitești — 
Brașov), cooperația de consum a 
avut inspirata idee de a oferi celor 
dornici de un popas reconfortant 
cîteva hanuri turistice de mare a- 
tracție.

Unul dintre acestea este „Hanul 
Rucăr", situat chiar în frumoasa 
localitate cu același nume, iar în 
apropiere de Cheile Dîmbovicioarei

traseul Pitești-Brașov
se află „Cabana Brusturet". La nu
mai 10 km de comuna Podul Dîm
boviței, aproape de Valea Urdei, 
se află „Hanul Dealul Sasului", iat 
lingă vestitul castel Bran, ospitalie
rul han turistic cu același nume.

Toate aceste unități ale coopera
ției de consum oferă condiții bune 
de cazare și masă.

în fotografie : hanul turistic 
„Rucăr", al cooperației de con
sum.

FONDUL LOCATIV-
o mare avuție la dispoziția cetățenilor

Întreținerea gospodărească -
o mare obligație a fiecărui cetățean

însemnări din Capitală
în urma investițiilor deosebit de 

importante pentru dezvoltarea 
fondului de locuințe al Capitalei și 
a activității desfășurate de construc
tori, în primele șapte luni ale aces
tui an, bucureștenilor le-au fost puse 
la dispoziție peste 17 000 de aparta
mente, din cele aproape 34 000 pre
văzute să fie construite pînă la sfîr
șitul anului. în felul acesta, numai 
în actualul cincinal, patrimoniul lo
cativ al Bucureștiului se va îmbogăți 
cu 120 000 de apartamente. în cinci
nalul viitor, bucureștenii vor primi 
alte 150 000 de apartamente. Desigur, 
înfăptuirea acestui vast program de 
investiții, mărturie elocventă a gri
jii partidului și statului nostru față 
de condițiile de locuit ale cetățeni
lor, reprezintă un act cu profunde 
semnificații sociale.

Construim pentru noi, dar și pen
tru generațiile care vin. Zestrea de 
locuințe pe care o sporim neîncetat, 
cu prețul atîtor eforturi materiale, 
este menită să dăinuie mult în timp. 
Se înțelege, deci, că investițiile tot 
mai mari din acest domeniu trebuie 
însoțite și de o preocupare tot mai 
atentă și mai stăruitoare pentru în
treținerea și păstrarea în bune con
diții a fondului locativ. Acestei pro
bleme deosebit de importante i-am 
consacrat o recentă discuție cu tova

rășul GHEORGHE DUMITRU, vi
cepreședinte al Comitetului executiv 
al Consiliului popular al municipiu
lui București.

— în fiecare an, în municipiul 
București se cheltuiesc circa 100 mi
lioane de lei pentru lucrările de re
parare și întreținere a locuințelor din 
fondul statului. Administrarea aces
tui fond locativ este asigurată de 
opt întreprinderi specializate, care 
funcționează în cadrul fiecărui sec
tor, dispunînd de o bază tehni- 
co-materială proprie, menită să asi
gure efectuarea lucrărilor de în
treținere și reparații ce cad în sar
cina lor, precum și o gamă largă 
de prestații pentru populație. Pînă 
în prezent, pe baza unei inventarieri 
amănunțite a stării în care se ai'Iă 
cele aproape 30 000 de imobile admi
nistrate de aceste întreprinderi, s-au 
întocmit programe riguroase de re
parații. care, dînd prioritate lucră
rilor menite să preîntîmpine avan
sarea proceselor de degradare a lo
cuințelor. urmăresc să asigure tot
odată acestei activități si o eficiență 
economică tot mai ridicată.

în ultimul timp au făcut obiectul 
unor analize și o serie de aspecte 
critice în acest domeniu — ceea ce 
ne-a permis să luăm deja o serie de 
măsuri pentru scurtarea duratei da

execuție a lucrărilor, îmbunătăți
rea calității lor, precum și pen
tru înlăturarea risipei de ma
teriale. în continuare, vom introduce 
o disciplină riguroasă în privința 
programării lucrărilor, astfel îneît să 
se evite deschiderea de noi șantiere 
înainte de închiderea celor începute, 
vom controla mai îndeaproape acti
vitatea acestora, apelînd în această 
privință în mai mare măsură și la 
concursul locatarilor, al asociațiilor 
lor. Dar problema principală care se 
pune acum pentru îmbunătățirea ac
tivității I.C.R.A.L.-urilor este aceea a 
instituirii unui mod ireproșabil de 
lucru cu publicul — incepind de la 
atitudinea personalului celor 50 de 
centre de administrație locativă și 
pînă la modul în care își fac datoria 
meseriașii care execută lucrările so
licitate de cetățeni. Nu mai vorbim de 
felul în care trebuie să fie organi
zate prestațiile pentru populație, 
care, în general, urmăresc să acopere 
toate genurile de lucrări legate de 
întreținerea și repararea locuințelor 
sau a celorlalte imobile proprietate 
de stat.

— Si în această privință, esen
țială este insă operativitatea...

— O experiență pozitivă confirmă 
din plin acest adevăr. Este vorba de

modul în care și-a organizat activi
tatea centrul nr. 9 din cadrul 
I.C.R.A.L. „Vltan" (care a obținut de 
4 ani consecutiv locul I pe tară, fiind 
distins cu diploma de întreprin
dere fruntașă pe ramură). Aici 
s-a instituit sistemul încheierii 
de convenții pentru lucrări de 
prestații cu toate asociațiile de 
locatari din perimetru : cererile de 
reparații urgente la instalațiile de 
apă caldă și rece sînt soluționate în 
aceeași zi ; în orice moment se cu
noaște. prin intermediul unor grafice 
de urmărire a lucrărilor, componenta 
formațiilor de lucru pe șantiere ; toți 
lucrătorii centrului cunosc cel puțin 
două meserii ; ei au înființat ateliere 
specializate pentru executarea dife
ritelor lucrări.

Această experiență va trebui să fie 
extinsă la toate cele 50 centre din 
Capitală. De altfel, în prezent, toate 
acestea sînt în măsură să intervină 
cu promptitudine (în 24 ore) în caz de 
accidente (spargeri de coloane, infil
trații), care pun în pericol integri
tatea locuințelor. Intervențiile în ca
zul accidentelor survenite după În
cheierea programului centrelor sînt 
asigurate de dispeceratul organizat 
în acest scop Ia D.G.D.A.L. (tel. 
15 04 00), care dispune de un auto
atelier dotat cu mijloacele și mate
rialele necesare.

— Ce ne puteți spune despre 
modul în care întreprinderile 
specializate conlucrează cu loca
tarii și, îndeosebi, cu asociațiile 
de locatari ?

— La ora actuală sînt constituite în 
Capitală peste 4 000 de asociații 
de locatari și lor li se adaugă mereu 
altele. Activitatea lor este reglemen
tată de statutul aprobat prin H.C.M. 
nr. 1 673 din 19 august 1969. Acest 
act normativ prevede în amănunt 
toate îndatoririle ce revin asociațiilor 
respective. Asociația este purtătoarea 
intereselor comune ale tuturor loca
tarilor unui imobil, asigurînd între
ținerea in bune condiții a „casei 
mari" pe care o gospodărește. Dar în 
realitate, o mare parte din aces
te asociații, așa cum rezultă din 
controalele făcute pînă acum, nu ac
ționează în acest sens : nu se ocupă

• Fapte ® Opinii ® Propuneri
® 0 producție suplimentară, ln vaIoare de Peste 400 

milioane lei, se va obține, pînă la sfîrșitul anului curent, la Combinatul 
de prelucrare a lemnului Suceava, prin îndeplinirea cu șase luni și ju
mătate mai devreme a sarcinilor actualului cincinal. Iată cîteva din 
principalele realizări ale cincinalului îndeplinit : punerea în funcțiune 
a uneia din cele mai moderne fabrici din țară pentru plăci din așchii 
de lemn in orașul Fălticeni ; utilizarea apelor reziduale rezultate la 
fabricarea plăcilor fibro-lemnoase pentru producerea drojdiei furajere 
într-o nouă fabrică din Suceava ; extinderea și modernizarea fabricii 
de placaj ; organizarea de noi secții de producție prin folosirea ju
dicioasă a spațiilor existente etc. (G. Brucmaier, economist, C.P.L. 
Suceava).

© Pesta 40 ten® combustibil convențional au economisit da
la începutul anului și pînă în prezent mecanicii de la remiza de loco
motive Titu. (Gheorghe Muscăloiu, tehnician. Titu, județul Dîmbovița).

® BS'lgî’da de Pr0l^uctie educație comunistă" a fost recent 
constituită în cadrul secției ebonită de la Combinatul de articole teh
nice din cauciuc Pitești. Tinerii din cele 3 schimburi, reuniți în această 
brigadă, organizațiile U.T.C. din secție se vor întrece, în perioada pre
mergătoare Congresului U.T.C., în obținerea unor producții record, 
în desfășurarea unei intense munci politice educative. Organizația cu 
cele mai bune rezultate va primi diploma de onoare. (Ion Drăghie, 
Combinatul de articole tehnice din cauciuc Pitești).

® Uli H0U SilOZ cu 0 caPacitate de 900-tone, a fost con
struit și dat recent în folosință la cooperativa agricolă de producție 
Pielești, județul Dolj. (Ion Diaconu, cooperator).

® Solicităm orSan'zatorilor comerțului local să ia măsuri pen
tru ca și raioanele de confecții, încălțăminte. textile, mercerie din cadrul 
magazinului universal din centrul orașului nostru să funcționeze îr. 
două schimburi. S-ar veni, în acest fel, in intîmpinarea cerințelor nu-, 
meroșilor cumpărători, în majoritate femei încadrate în producție. 
(Un grup de cetățeni, orașul Oțelul Roșu, județul Caraș-Severin).

® Zeci d® VagOCJW sosite la Preparația cărbunelui Petrii» 
pentru încărcare sînt necorespunzătoare, deoarece conțin, în cantități mari, 
reziduuri de diverse materiale sau materii prime. în vagoanele ex
pediate de Combinatul siderurgic Hunedoara, de pildă, nu de puține 
ori găsim tone de minereu de fier. în acest fel, minerii sînt nevoiți 
să piardă timp suplimentar pentru descărcarea și curățirea vagoane
lor (de menționat că pe liniile uzinale ale preparațiel s-au strîns 
munți de minereu) sau să le refuze, ceea ce presupune plimbarea lor 
in gol. Cum această situație este păgubitoare pentru economie, solici
tăm organelor C.F.R. să nu mai admită restituirea vagoanelor de 
către beneficiari decît în perfectă stare de curățenie. (Emilian Doboș, 
miner, Petrila, județul Hunedoara).

Acțiuni de modernizare a transportului pe căile ferate
în transporturile feroviare sînt ex

tinse tehnologiile moderne de ex
ploatare. Este semnificativ în aceas
tă direcție faptul că. în anul in curs, 
pe rețeaua noastră de căi ferate se 
vor transporta, prin containere, de 
37 de ori mai multe mărfuri în com
parație cu 1970. Sporirea traficului 
de mărfuri containerizate este posi

bilă datorită asimilării construcției 
unor vagoane speciale de către uzi
nele din Arad și Drobeta Turnu-Se- 
verin, precum și finalizării lucrări
lor de dublare și electrificare a li
niilor ferate, în ultimii cinci ani, pe 
o lungime de peste 1 000 kilometri.

(Agerpres)

Cum pregătiți actul de naștere 
al celor 100 de orașe noi? 

y

AZI, DESPRE PREOCUPĂRILE EDILILOR DIN MEHEDINȚI
Edilii Mehedînțiului și-au propus să transforme în centre urbane — 

pe calea modernizării — două comune : Cujmir și Bala. Acțiunile și 
măsurile întreprinse pentru realizarea acestui obiectiv în următorii 
cinci ani ne sînt înfățișate de tovarășul ing. MIHAIL VOICU, vice
președinte al comitetului executiv al consiliului popular județean.

Viitorul centru urban CUJMIR 
urmează să polarizeze șase comune 
(Dirvari. Obirșia de Cimp, Punghi- 
na. Salcia. Vînători și Gîrla Mare), 
cu un număr total de 17 sate. Situa
tă de-a lungul terasei Dunării, co
muna Cujmir dispune de condiții fa
vorabile pentru dezvoltarea agricul
turii, motiv pentru care viitorul oraș 
va avea un profil agroindustrial.

Funcțiile economice ale zonei sînt 
reprezentate astăzi de : 12 coopera
tive agricole de producție, o între
prindere agricolă de stat (cu cinci 
ferme), o stațiune de mașini agricole 
(cu 12 secții de mecanizare) și uni
tățile prestatoare de servicii ale coo
perației de consum existente în fie
care din comunele polarizate. Avînd 
In vedere faptul că zona are o su
prafață de 48 158 ha, din care 80,3 la 
sută teren agricol, se preconizează 
ca pe platforma industrială ce se va 
crea în viitorul oraș să fie amplasa
te, în primul rînd, unități de prelu
crare a materiilor prime ale agricul
turii (fabrică de conserve, fabrică de 
nutrețuri combinate, abator, siloz de 
cereale, centru de vinificație etc.). 
Prin măsurile luate pînă acum, prin

de repararea și gospodărirea instala
țiilor și părților comune ale clădiri
lor, nu cunosc și nu aplică în mod 
corect reglementările legale, tole
rează actele de neglijență si diverse 
fapte incompatibile cu normele de 
bună conviețuire săvîrșite de unii lo
catari ce degradează locuințele în 
care stau. O parte din vină pen
tru această stare de lucruri o 
poartă și întreprinderile de adminis
trare a locuințelor. Acestea au făcut 
controale în numeroase imobile, con- 
statînd diverse deficiente în ce pri
vește întreținerea locuințelor de că
tre chiriași, au dat avertismente. în 
unele cazuri au aplicat și amenzi — 
dar aceste acțiuni au avut un carac
ter sporadic și nu s-au soldat cu efi
cienta scontată. In această privință 
se cere să desfășurăm o activitate 
sistematică, să determinăm asocia
țiile să înțeleagă răspunderile ce le 
revin, să asigurăm peste tot cunoaș
terea și respectarea prevederilor le
gale, să dăm dovadă de fermitate 
față de orice încălcări ale legislației 
locative în vigoare.

★
Fără a avea pretenția de a fi epui

zat toate aspectele temei în discuție, 
din cele relatate un lucru rezultă 
limpede și se cere subliniat în mod 
deosebit : eficienta investițiilor ce se 
fac în prezent pentru întreținerea ca
selor depinde de cei ce gospodăresc 
fondul locativ respectiv, dar depinde 
și de ceea ce fac locatarii în acest 
sens, de ajutorul concret și perma
nent pe care trebuie să-1 dea fiecare 
dintre aceștia celor ce se ocupă cu 
administrarea locuințelor. $i acest a- 
juitor nu se poate limita numai la 
simpla sesizare a unei deficiente sau 
a alteia în legătură cu efectuarea 
unor lucrări de reparații, ci trebuie 
să se transforme în acțiuni care să-i 
determine pe toți locatarii să-și în
grijească locuințele, să creeze un a- 
semenea climat în cadrul asociațiilor 
respective, tncît în nici un bloc să nu 
se admită producerea de stricăciuni 
de către cei ce-1 locuiesc.

A păstra în condiții optime întrea
ga zestre de locuințe — pe care sta
tul o sporește neîncetat — este o în
datorire legală, o obligație cetățe
nească.

D. TÎRCOB

continuarea lor în următorii ani — 
mai ales privind sistematizarea acu
mulărilor de apă existente, spre a 
servi atît pentru Irigații, cît și pen
tru crearea unor zone piscicole — se 
vor crea condiții pentru amplasarea 
pe platforma industrială a viitorului 
centru urban și a unor unități de 
prelucrare și valorificare a peștelui.

Datorită dezvoltării unor unități e- 
conomice de prelucrare a materiilor 
prime agricole, măsurilor de ordin 
general luate pentru înflorirea eco- 
nomico-socială a localității, în struc
tura populației active a viitorului 
centru urban Cujmir urmează să se 
producă modificările corespunzătoare. 
Astfel, aproape 60 la sută va fi ocu
pată în continuare în agricultură, iar 
aproape 40 la sută în unitățile econo
mice. industriale și prestatoare de 
servicii ce vor fi create în anii ur
mători. Pe baza acestor estim -i -se 
apreciază că — la încheierea u/ba- 
nizării — necesarul de forță 'de 
muncă activă, atît pentru agricultură, 
cît și pentru industrie, va putea fi 
asigurat în principal din centrul de 
polarizare Cujmir.

Situația edilitară : viitorul oraș 
agroindustrial are de pe acum asigu
rate în totalitate rețelele electrice și, 
parțial, rețelele de alimentare cu 
apă ; centrul civic are un fond bun 
de locuințe ; tot în centru sînt am
plasate o mare parte din utilitățile 
publice strict necesare (magazine, 
unități prestatoare de servicii, liceu, 
cinematograf etc.).

Localitatea BALA este situată la 
20 și, respectiv, 26 km de cele mai 
aoropiate centre urbane — Motru șl 
Strehaia. Factorul determinant în a- 
legerea acestei comune pentru a de
veni oraș îl constituie calitățile tera
peutice deosebite și rezervele mari 
ale apelor minerale existente în 
zonă. Așadar, funcția sa economică 
de bază va fi activitatea balneo- 
turistică.

în prima etapă »e are ln 
vedere corelarea pe plan local 
și central a eforturilor de in
vestiții. care să asigure continuarea 
dezvoltării localității în profil mixt — 
unitâti administrative cu caracter ur
ban și unități balneo-turistice. Ame
najarea în punctele de atracție de 
campinguri și locuri de popas, cu 
centrul principal de cazare a turiș
tilor în Bala, va asigura integrarea 
în circuitul turistic de interes local 
și național. în viitorul apropiat, aici 
urmează a se construi : un complex 
sanatorial cu 200 de locuri, un com
plex de servire a viitoarei stațiuni 
turistice, un microcomplex de pro
ducție. magazinul universal cu bufet, 
creșa (cu 100 locuri), grădinița (cu 
120 locuri) ș.a.

...Firește, tot ce am spus pînă aici 
— a subliniat în încheiere interlocu
torul nostru — reprezintă studii și 
propuneri care, după aprobarea schi
telor și detaliilor de sistematizare, 
vor mai suferi, desigur. îmbunătățiri 
și completări. Pe lingă problemele 
de ordin general legate de sistema
tizarea acestor localități, sîntem pre
ocupați in prezent, pe baza indi
cațiilor conducerii de partid, de 
elaborarea unui proiect privind regu
larizarea. cu forte proprii, a rîuluî 
Drincea — care traversează zona 
Cujmir — și de crearea unor diguri 
de protecție în punctele unde se 
simte necesitatea acestora, astfel în
eît — încă din faza de proiectare — 
să se asigure și apărarea viitorului 
centru urban de orice revărsări da 
ape.

C. PRIESCU 
Virgil TATARU
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Grijă maximă pentru utilizarea rafională a materiilor prime

Economisirea și valorificarea

superioara a lemnului
Fiecare așchie este prețioasă — demonstrează experiența 

producătorilor de mobilă din Satu-Mare

Industria metalurgică va cunoaște In cincinalul viitor o dezvoltare 
Impetuoasă, In strinsă concordanță cu obiectivele Directivelor Con
gresului al XI-lea al Partidului Comunist Român, proiectul Planului 
national unic pe perioada 1976—1980 prevede o creștere substanțială 
a producției de metal a țării. Nu este însă vorba numai de mai mult oțel 
și fontă, de cantități sporite de laminate sau de materiale refractare, ci de 
produse, din punct de vedere al calității și eficientei economice.net su
perioare celor fabricate în prezent. în mare parte, toate aceste schim
bări de ordin cantitativ și calitativ în dezvoltarea industriei metalur
gice, a căror necesitate a fost subliniată la recente Plenară comună 
a C.C. al P.C.R. și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale, vor fi cu putință prin intrarea în funcțiune a unor noi obiec
tive și capacități, prin dezvoltarea și modernizarea unităților actuale. 
Acum, documentațiile pentru investițiile cincinalului 1976—1980 se află 
pe planșeta proiectanților, în plin proces de elaborare și fundamentare, 
în ce direcție sînt orientate preocupările și eforturile specialiștilor pen
tru a se infăptui sarcinile complexe ale industriei metalurgice din vii
torul cincinal, ce noutăți tehnice studiază și includ în,soluțiile adoptate? 
— iată tema convorbirii purtate 
Institutului de proiectări pentru 
rești.

cu tov. ION PRISACARU, directorul 
secfii și uzine metalurgice din Bucu-

fi cuplată cu o Instalație de turnare 
continuă, premieră absolută la noi. 
Anticipînd următoarea întrebare, 
trebuie să arăt că turnarea continuă 
— tehnologie nouă pentru produce
rea semifabricatelor — înlocuiește 
laminoarele degrosisoare și duce la 
reducerea pierderilor de otel cu încă 
130 kg pe tona de semifabricate. 
Noile instalații de degazare sub 
vid, proiectate în institutul nostru, 
determină o creștere accentuată a 
gradului de puritate a otelului și a 
caracteristicilor sale mecanice. Co
respunzător. va spori producția de o- 
tcluri aliate și înalt aliate, în gene
ral a otelurilor cu mărci superioare. 
Cu alte cuvinte, principalii noștri 
beneficiari — întreprinderi din in
dustria constructoare de mașini — 
vor avea create condiții ca, la rin-

întregii noastre experiențe de pînă 
acum, prevăd soluții tehnologice și 
constructive 
punctele 
indicate 
binalele 
șița și 
ga. tot

Una dintre problemele importante 
abordate la recenta plenară comună 
a C.C. al P.C.R. și a Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și So
ciale a României o constituie redu
cerea substanțială a consumurilor 
specifice. în acest sens, secretarul 
general al partidului a trasat ca 
sarcină expresă comuniștilor, tutu
ror lucrătorilor din economia fores
tieră să pună un accent mai mare 
pe reducerea consumului de masă 
lemnoasă și pe valorificarea superi
oară a acesteia. Ne oprim, în rîndu- 
rile ce urmează, asupra experienței 
obținute în acest domeniu de către 
un colectiv fruntaș, 
derii de prelucra
re a lemnului din 
Satu-Mare.

La 5 martie a.c., 
colectivul aces
tei unități rapor
ta realizarea pla
nului de beneficii 
pe întregul cin
cinal; 14 zile mai 
tîrziu anunța în
deplinirea pre
vederilor din cin
cinal la export, 
iar In ultima zi 
a aceleiași 
comunica 
tuirea 
Iului și 
ducția de 
lă. Din treaptă în 
treaptă, colecti
vul întreprinde
rii urcă spre noi 
succese. La 7 mai 
a atins cota finală .. ____  .
la producția globală. S-au creat ast
fel premise ca, pînă la sfîrșitui anu
lui, să se realizeze suplimentar un 
volum important de producție-marfă, 
să se depășească substanțial sarcinile 
Ia export și beneficii.

Demne de remarcat sînt rezulta
tele din acest an In domeniul creș
terii eficienței economice. Două ci
fre sînt concludente : de la începu
tul anului, s-au dat peste plan be
neficii care trec de 8,7 milioane lei, 
din care 5,6 milioane 
creșterii eficientei 
cheltuielile la 1000 
marfă sînt cu 2,63 
stabilit. Asemenea rezultate pozitive 
nu se obțin, desigur, de la sine. Pe 
parcursul documentării, în secții și 
ateliere, ne-am convins că două obiec
tive esențiale ale activității econo
mice sînt riguros urmărite : îmbună
tățirea calității producției și reduce
rea consumului de materii 
me și materiale. în 
montaj-retuș, de altfel, 
Olah, controlor de calitate, 
că în acest an procentul 
rebutate pe fluxul tehnologic a scăzut 
simțitor. Acest lucru ilustrează toc
mai străduința muncitorilor și maiș
trilor, a inginerilor și proiectanților 
de aici, de a ridica la un înalt nivel 
ștacheta exigentei și răspunderii co
lective și a fiecărui om în parte 
pentru calitate, economicitate, pen
tru ridicarea permanentă a eficien
tei întregii activități economice.

cel al înlreprin-

Preocuparea pentru o cît mai bună 
gospodărire și valorificare a masei 
lemnoase începe de la intrarea aces
teia în întreprindere, de la de
pozitul de materiale. Datorită 
exigentelor impuse din faza de 
precroire a cherestelei verzi, a spo
rit capacitatea de folosire mai rațio
nală a suprafețelor de uscare. Tot
odată, volumul de deșeuri de stejar 
destinat arderii în centrala întreprin
derii s-a diminuat considerabil ; im
portante cantități din aceste resturi 
se valorifică în frize de parchete. De 
la începutul anului, ne informa teh
nicianul principal Victor Barbu, din 
biroul producție al unității, prin va-

luni 
înfăp- 

cincina- 
la pro- 
mobi-

IAȘI

superioare din toate 
de vedere fată de cele 

In proiectele pentru com- 
similare din Galati. Re- 

Hunedoara. Aș mai adău- 
la capitolul eficientei in

vestițiilor. și efortul nostru de a ela
bora proiectele intr-un timp scurt...

— ...Adică de a realiza un de
calaj cit mai mare între faza de 
proiectare și cea de execuție ?

— Aș spune, mal repede, un de
calaj de timp optim, adică suficient 
de mare pentru a permite o foarte 
bună pregătire a lucrărilor pe șan
tiere și suficient de mie pentru ca 
soluțiile adoptate să nu se învecheas
că, să poarte amprenta noutății și 
eficientei. Astfel, pînă acum au 
fost terminate toate studiile eco
nomice pentru lucrările cu termen de 
începere în anul viitor, iar pînă la 
sfirșitul lunii septembrie vor fi asi
gurate cu proiecte de execuție inves
tițiile programate in 1976. în luna 
decembrie a.c. vom încheia și stu
diile tehnico-economice necesare o- 
biectivelor și capacităților industriale 
prevăzute să înceapă în anul 1977. 
Toate aceste termene sînt certe. Cu 
o condiție însă : aceea ca ministe
rele producătoare de utilaje să pună 
mai multă ordine în activitatea uni
tăților din subordine.

— La ce anume vă referiți î
— La mult discutata funcție de 

furnizor general. Indicațiile condu
cerii partidului sînt clare în ceea ce 
privește obligațiile și răspunderea 
celor două ministere constructoare 
de mașini. Cu toate acestea, obține
rea acordurilor pentru livrarea utila
jelor și echipamentelor ne obligă să 
contactăm un număr considerabil de 
furnizori, să alergăm, pur și simplu, 
de la unul la altul. Cu unii reușim 
să ne înțelegem destul de repede, cu 
alții însă lucrurile sînt mai compli
cate. Ne refuză 
mandă alti furnizori și, uneori, 
comunică cu destulă întîrziere 
s-au răzgindit și sînt 
gure 
cuvînt, pierdem un 
de timp in 
de concepție 
garanția că 
le se vor rezolva pînă în cele din 
urmă. Pe de altă parte, este destul 
de slab organizată activitatea de 
popularizare a produselor aflate in 
fabricație sau în curs de asimilare 
de către furnizori, nu avem la dispo
ziție un minimum de informații pri
vind caracteristicile lor tehnice pen
tru a ne orienta rapid în proiectare 
și a putea alege soluțiile optime. De 
aceea, instituirea ordinii și operativi
tății in relațiile noastre cu furnizorii 
devine, mai ales acum, cînd, practic, 
ritmul proiectării se dublează, o ne
cesitate de prim ordin.

PE PLANȘETELE PROIECTANȚILOR - OBIECTIVELE

DE INVESTIȚII ALE VIITORIMII CINCINAL

In centrul alen|iei nieialurgișiitor:

PERFECTIONAREA 
TEHNOLOGICĂ

— Creșterea producției de oțel se 
bazează, în mare măsură, pe dezvol
tarea fără precedent a platformei si
derurgice gălătene. în perspectiva a- 
nului 1980, aici se va produce mai 
mult otel decît se realizează in pre
zent în toate combinatele tării. Este 
o creștere care ne impune să finali
zăm experiența acumulată și cerce
tările efectuate de-a lungul mai mul
tor ani. să promovăm pe scară largă 
progresul tehnic. Proiectarea tehno
logică — și anume punerea Ia punct 
a unor procese de producție cu ran
dament superior, îmbunătățirea per
formantelor mașinilor și utilajelor 
preconizate constituie obiectivul nos
tru principal, preocuparea prioritară. 
Vreau să subliniez că. actionînd cu 
insistentă în această direcție, vom 
duce la îndeplinire indicațiile cu
prinse In cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la recenta Plena
ră comună a C.C. al P.C.R. și Con
siliului Suprem ai Dezvoltării Eco
nomice și Sociale privind creșterea 
substanțială a aportului creației 
noastre tehnice la dotarea cu echi
pamente și utilaje tehnologice, de 
concepție originală și cu performan
te înalte, a obiectivelor de investiții 
ale noului cincinal.

importante reduceri ale consumurilor 
de materii prime și materiale.

Prin reproiectarea unor produse 
— acțiune în plină desfășurare — și 
schimbarea tehnologiei de fabricație 
Ia o serie de repere, în sensul înlo
cuirii lemnului masiv cu elemente 
stratificate, redimensionării altor 
elemente componente, făcîndu-Ie mai 
suple, înlocuirii șipcilor de culisare 
din lemn masiv cu fîșii de P.A.L. 
melaminat ș.a., au rezultat, de Ia 
cepului anului, economii de peste 
mc cherestea de fag, aproape 200 
cherestea de stejar, circa 20 000 
furnire estetice, 14 mc cherestea

80 mc poliuretan. 
Din toate aceste 
materiale econo
misite se pot ob
ține în întreprin
dere produse de 
mobilă în valoare 
de peste 4 milioa
ne lei.

Efortul de redu
cere a cheltuieli
lor materiale de 
producție se va 
materializa în 1975 
în economii de 
circa 8,2 milioane 
lei.

— Sîntem hotă- 
rîți să ne înscriem 
în această cifră, 
sublinia inginerul- 
șef, și chiar s-o 
depășim. în în
treprinderea noas
tră au fost 
nou analizate 

partid 
muncii, 

sporite care 
importanta cuvîntare

rășinoase și peste

Este necesar sâ se aplice cu strictețe programul de folo
sire a lemnului, domeniu de o importanță deosebită. 
Trebuie să se pună un accent mai mare pe reducerea con
sumului de masă lemnoasă și valorificarea superioară a
acesteia.

NICOLAE CEAUSESCU
(Din cuvîntarea la plenara comună a C.C. al P.C.R. și Consiliului 

Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României).

a cincinalului și

lei se datorează 
exportului, iar 

lei producție- 
lei sub nivelul

pri- 
secția I 
Cornelia 

ne spunea 
de repere

lorlflcarea unor deșeuri în frize de 
parchete s-a economisit material 
echivalînd cu 320 mc cherestea. Efor
turile de a folosi deșeurile în mai 
mare măsură, la produse mici, dar 
de strictă utilitate, sînt comune și 
altor sectoare ale întreprinderii. 
Gheorghe Tătaru, maistru în secția I 
mobilă, aprecia că aici, în opt ore 
de producție, se obțin 15—18 mc de
șeuri de stejar. Pentru a reduce can
titatea de deșeuri, precum și con
sumul de lemn masiv, se aplică — la 
unele repere — tehnologia de fabri
cație a elementelor de mobilă prin 
mularea mai multor straturi, ceea ce 
înlătură și procesul de ferăstruire 
din lemn masiv. S-a 
asemenea, furniruirea 
fețe a unor repere — banchete, pi
cioare, spătare ș.a., iar efectul con
stă în ridicarea gradului de folosire 
în producția de mobilă a stejarului. 
Față de aceeași perioadă a anului 
trecut, acum se recuperează cu peste 
30 la sută mai multe deșeuri.

— Urmărim ca produsul proiectat 
să aibă incorporat in el o cantitate 
cit mai mică de lemn masiv, ne spu
nea inginerul-șef al întreprin
derii, tovarășul Traian Borhidan. 
Anul acesta s-au reproiectat 9 tipuri 
de mobilă și 17 tipuri de scaune. 
Această acțiune va fi continuată și. 
calitativ. îmbunătățită. în pas cu 
cerințele de confort și ale progresului 
tehnic, astfel îneît înnoirea și mo
dernizarea producției din unitatea 
noastră să se concretizeze în tot mai

introdus, de 
pe ambele

Astăzi se încheie
recoltatul griului

De la corespondentul „Scin- 
teii“ : în cursul zilei de astăzi, 
mobilizați de organizațiile de 
partid, cooperatorii și mecani
zatorii din unitățile agricole ale 
județului Iași recoltează .griul

de 
în 
agricultura județului Iași rapor
tează încheierea recoltării de pe 
întreaga suprafață de 60 000 ha.

pe ultimele 800 de hectare, 
acest fel, oamenii muncii din

in- 
100 
mo 
mp
do

din
de comitetul de 
mitetul oamenilor 
mina exigențelor 
ies din 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. rosti
tă la încheierea lucrărilor recentei 
plenare comune a C.C. al P.C.R. și 
a Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale a României — 
posibilitățile de diminuare a consu
murilor de materii prime și mate
riale. Așa cum s-a evidențiat, rezer
vele interne nu sînt epuizate. 
Calculele preliminare arată că, in 
acest an, la întreprinderea de pre
lucrare a lemnului din Satu-Mare se 
vor obține economii care însumează 
peste 600 mc de material lemnos. 
Lemnului i se va restitui astfel tot 
mai mult — în procesul de industria
lizară —. adevărată, calitate de „aur 
verde".

în
co- 
lu- 
re- 

a

— Vă rugăm să concretizați.
— în primul rind m-aș referi la 

schimbările structurale în construc
ția, functionarea și randamentul fur
nalelor. Elaborăm documentația pen
tru furnale cu un volum util de 
peste două ori mai mare decît 
al celor construite pînă acum. 
Dublarea capacității nu înseamnă si 
o dublare a dimensiunilor construc
tive ale furnalului. Noutățile tehno
logice sînt numeroase. Astfel, spe
cialiștii noștri au conceput un nou 
tip de caupere, cu puțuri exterioare 
înzidite cu cărămizi silica. în stare 
să ridice temperatura aerului insu
flat cu peste 300° mai mult fată de 
aceea atinsă în prezent. Și sub as
pectul propriu-zis al construcției 
noutatea introdusă în proiecte este 
semnificativă. Pentru prima dată 
vom realiza furnale cu gît cu sec
țiune variabilă, soluție care permite

încărcarea uniformă a agregatelor, 
creșterea substanțială a indicilor a- 
cestora de productivitate.

Dar „marea noutate" este, desigur, 
legată de caracterul muncii ; inter
venția directă și, bineînțeles, lipsită 
de mare precizie a oamenilor este 
înlocuită prin gradul înalt de auto
matizare a procesului productiv. 
Principalii parametri funcționali ai 
utilajelor vor fi reglați automat ; în
cărcarea furnalului este, de aseme
nea, programată automat, în timp ce 
întregul proces de elaborare a 
tei va fi permanent controlat 
intermediul

dul lor, să acționeze Imediat tn ve
derea reducerii consumului specific 
de metal.

— Ce se prevede In domeniul 
reducerii costului investițiilor ?

calculatoarelor.

fon- 
prin

pro-ne oprim asupra 
de fabricare a oțelului.

- Să 
cesului 
Așa cum a indicat conducerea 
partidului, in acest domeniu tre
buie rezolvată practic problema 
turnării continue a otelului...

va materializa
Cea de-a treia

— ...Sarcină care se 
în cel mai scurt timp, 
otelărie de la combinatul gălățcan va

— în primul rind, majoritatea noi
lor obiective vor necesita un volum 
mult mai restrins de importuri — 
cerință ferm 
cuvintare a 
al partidului 
tutui nostru 
tatia pentru 
de mașini și utilaje : cuptoare elec
trice. convertizoare pentru otel, fur
nale. și melanjoare de mare capaci
tate ș a. în al doilea rind. promova
rea largă a progresului tehnic în 
proiectare este de natură să ducă la 
o continuă și substanțială micșorare 
a investiției specifice. Dealtfel, pro
iectele pentru combinatul siderurgic 
din Călărași — lucrare de mare 
amploare prevăzută în cincinalul 
1976—1980 — reprezintă o sinteză a

cererile, ne reco- 
ne 
că 

gata să asi- 
utilajele in discuție. într-un 

volum mare 
detrimentul muncii 
și nici nu avem 

întotdeauna lucruri-

subliniată în recenta 
secretarului general 
— deoarece insti- 

elaborează documen- 
un număr sporit

Convorbire realizata de
inq. Cristian ANTONESCU

Oameni vrednici de laudă
Harnicul colectiv al Combinatului 

de fibre sintetice Lași se pregătește 
in aceste tile să raporteze un im
portant succes-:-îndeplinirea preve
derilor pe întregul cincinal. Această 
unitate industrială ieșeană s-a dez-

voltat mult în actualul cincinal, ca
pacitatea sa de producție fiind în 
prezent de peste trei ori jțtai mare. 
Totodată, ca urmare a modernizării 
fabricației, a organizării superioare 
a producției, întăririi disciplinei

țiului de 
productivita- 

substanțial.

tehnologice, ridicării nivel 
calificare al cadrelor, 
tea muncii a crescut 
Produsele combinatului sînt expor
tate in 15 țări. în fotografiile de 
mai jos — cîtiva dintre cei mai

destoinici muncitori ai combinatu
lui (de la stînga la dreapta) ; Flo- 
rea Generică, Marinara Timofte, 
Ion Cașcaval și Elena Bîrsan.

Sever UTAN 
Octav GRUMEZA Foto ! S. Cristian

p e nevoie de toate brațele de muncă ale satului
De buna organizare

depinde
Pentru realizarea recoltelor pre

văzute a se obține în acest an in 
cooperativele agricole din județul 
Buzău, pe lingă lucrările de între
ținere executate mecanizat, porumbul 
și floarea-soarelui au fost prășite 
manual de două ori, sfecla de zahăr 
și cartofii — de trei ori. Pe 82 la 
sută din suprafața cultivată cu po
rumb s-a aplicat și a treia prașilă 
manuală. în această perioadă, o 
atenție deosebită se acordă lucrărilor 
de întreținere la porumbul însămîn- 
țat în cultură succesivă. Zilnic, mii 
de cooperatori și mecanizatori par
ticipă. în mod organizat, la recolta
rea furajelor, la balotatul paielor și 
executarea arăturilor de vară, la în
treținerea viilor și livezilor.

în majoritatea cooperativelor agri
cole. dintre care amintim pe cele 
din Săhăteni. Smeeni. Gherăseni. 
Costești. Pogoanele, culturile sînt 
frumoase, dovadă că lucrările prevă
zute în tehnologii au fost executate 
la termenele prevăzute si in condiții 
superioare de calitate. Aplicarea a- 
cordului global este unul din factorii 
care au contribuit în mod hotărîtor 
la obținerea acestor rezultate. Sem
nificativ în acest sens este faptul că. 
încă de la începutul anului, au fost 
constituite si activează 730 de for
mații mixte în componenta cărora 
intră 36 700 cooperatori și 1 570 me
canizatori. Ca urmare, s-a creat po
sibilitatea mobilizării mai bune a 
oamenilor și organizării temeinice 
a muncii, astfel îneît lucrările agri
cole să fie efectuate la același nivel 
calitativ pe toate terenurile.

Am străbătut o bună parte din te
renurile cooperativei agricole din 
Săhăteni și, peste tot. am putut

plîno! clin
constata întreținerea exemplară a 
culturilor. Nici o diferență de la o 
parcelă la alta. întreaga suprafață 
cu porumb și floarea-soarelui a fost 
prășită manual de trei ori. în aceste 
zile, echipele conduse de Rodica 
Chivu. Maria Tănâsescu, Maria Bol- 
borici. Constantin Stănescu. în total 
peste 100 de oameni, execută a patra 
prasilă pe ultimele sole din cele 130 
ha cu vită de vie. Cu toate că forța 
de muncă a unității nu este suficien
tă. nici o lucrare nu a întîrziat. Re
zultatele bune obținute se explică 
prin temeinica organizare a muncii, 
„în producția vegetală, toate cultu
rile au fost angajate în acord global 
de către 14 echipe — ne-a precizat 
ing. Olimpia Drăgoi. președintele 
cooperativei. Fiecare echipă este 
formată din 15—22 oameni, care răs
pund unitar de executarea întregului 
complex de lucrări pe toate terenu
rile pe care . le au în primire. în 
cazul viței de vie. de pildă, fiecare 
echipă muncește, an de an, pe a- 
ceeași parcelă. în felul acesta, spo
rește interesul pentru executarea Ia 
timp și de calitate a lucrărilor. Cînd 
un om (se mută dintr-o echipă în 
alta, faptul este considerat rușinos", 
într-adevâr. spiritul de disciplină 
care caracterizează munca în echipă 
este un factor stimulativ și. în ace
lași timp. înlătură posibilitatea ca 
unul sau altul să stea uneori la 
umbră.

în apropiere, la cooperativa a- 
gricolă din Țintești, pe una din 
parcele, buruienile au crescut mai 
mari decît sfecla de zahăr. Producția 
medie planificată este de 35 000 kg 
la hectar, dar. așa după cum aprecia

hambare
și Paul Tănâsescu. Inginerul-șef al 
unității, pe sola respectivă nu se vor 
obține mai mult de 20 000 kg la hec
tar. într-o parcelă de porumb există 
goluri mari, desimea fiind de numai 
26 000 — 27 000 plante la hectar, fată 
de 35 000 cît se prevăzuse la semă
nat. Pe cele 85 ha cu porumb insă- 
mîntat în cultură succesivă — acum 
aproape o lună de zile — plantele nu 
se dezvoltă normal, deoarece nu s-a 
executat încă nici o prașilă. Si în 
această unitate se aplică acordul glo
bal. dar activitatea echipelor nu este 
suficient de bine organizată și con
trolată. Pe unele parcele, sfecla de 
zahăr a fost prășită a patra oară 
acum două sâptămîni. după cum ne 
spunea cooperatoarea Niculina Sava. 
Dar sînt și porțiuni îmburuienite unde 
nu s-a mai trecut cu sapa de peste 
o lună de zile. De aici si diferentele 
între starea culturilor, intre nivelul 
producțiilor.

Din cele relatate se desprinde con
cluzia că așa cum este organizată 
munca, așa se prezintă și culturile. 
Producția se realizează Insă de pe 
întreaga suprafață cultivată și nu se 
poate admite ca lipsurile din organi
zare să se transforme în goluri în 
hambare. în aceste zile se mai pot 
executa lucrări care să contribuie la 
sporirea substanțială a recoltelor. De 
exemplu, pot si trebuie să fie plivite 
buruienile din culturile de sfeclă de 
za.hăr. Dar cel mai mult trebuie fă
cut în direcția întreținerii exemplare 
a culturilor succesive. Prășitul aces
tora trebuie să se execute neintîrziat. 
pe toate suprafețele, astfel îneît să 
existe garanția realizării producțiilor 
planificate.

Ion TEODOR

Cindva se spunea: „după cum iși pregătește 

vara same..."
Acum gospodarul se

adună
Întrucît ploile abundente au favo

rizat dezvoltarea plantelor furajere, 
biroul Comitetului județean de partid 
Argeș a indicat unităților agricole 
cooperatiste și de stat să socotească 
drept minime cifrele înscrise în ba
lanța furajeră și să strîngă de pe 
cimp, cu maximă chibzuință, toate 
nutrețurile. Iată de ce, în aceste zile, 
organizațiile de partid sătești mobi
lizează pe cooperatori și pe lucră
torii din I.A.S. să participe la cositul 
fînetelor și insilozarea furajelor.

Rezultatele nu întîrzie să se arate.

cunoaște după cum 
furajele

Din datele statistice rezultă că, pînă 
în prezent, au fost strinse și însilo- 
zate mai bine de 115 000 tone furaje, 
cu circa 40 000 tone mai mult decît 
s-a prevăzut. Unitățile care fac par
te din consiliul intercooperatist Mi
roși au insilozat circa 13 000 tone nu
trețuri, ceea ce reprezintă cantitatea 
prevăzută a se realiza pe întregul an. 
„Dar abia acum vine grosul — ne 
spune tov. Gheorghe Catană, activist 
al Comitetului județean de partid 
Argeș, aflat pe teren să ajute activi
tatea acestui consiliu. împreună cu

birourile organizațiilor de partid șl 
consiliile de conducere ale coopera
tivelor agricole Miroși. Ungheni și 
Căldăraru am stabilit ca tot ce este 
nutreț să fie strîns cu grijă și depo
zitat corespunzător. întrucît recolta
tul griului este pe terminate, zi și 
noapte, utilajele mecanice și cosașii, 
mijloacele de transport sînt concen
trate la recoltatul lucernei. trifoiului 
și altor culturi furajere. Datorită a- 
cestei munci intense, se apreciază că 
animalele vor avea la iarnă furaje 
îndestulătoare".

Și în alte unități activitatea este 
concentrată în direcția asigurării u- 
nor cantități cît mai mari de furaje. 
Membrii cooperativei agricole din 
Ciupa au insilozat 1 600 tone furaje, 
cu 200 tone mai mult decît este pla
nificat, iar pînă la toamnă se vor 
însiloza alte 1 000 tone. De aseme
nea, la cooperativa agricolă din Po
pești au fost realizate circa 3 000 tone

La C.A.P. Tomnalic-Timiș: Sa executa lucrări de inirepnere a culturilor duble Foto; N. Buică

eiloz, Iar lucrarea este tn toi pentru 
conservarea a încă 1 000 tone trifo- 
liene. Forțe mecanice și umane sînt 
prezente pe ogoarele din Argeș și la 
întreținerea culturilor succesive. La 
cooperativa agricolă din Căldăraru, 
de exemplu, circa 100 ha cu porumb 
pentru boabe au fost prășite mecanic 
cu 5 cultivatoare și manual cu 150 
cooperatori. La fel. la cooperativa 
agricolă din Ungheni a fost prășită 
mecanic întreaga suprafață de po
rumb pentru boabe în cultură succe
sivă. Pe măsură ce plantele se dez
voltă, sporește și preocuparea pentru 
întreținerea lor exemplară. Există, 
așadar, condiții ca în acest an uni
tățile agricole să strîngă și să depo
ziteze cantități mari de furaje. (Gh. 
Cîrstca).

Odată strîns, finul 

trebuie grabnic

Ieri, 31 iulie, în județul Neamț s-a 
încheiat cositul fînețelor naturale de 
pe întreaga suprafață de 7 480 ha. iar 
coasa a doua la trifoliene s-a exe
cutat, de asemenea, pe toate cela 
10 230 ha. Pînă acum au fost depo
zitate 39 500 tone de trifoliene șl 
27 100 tone finețe naturale. Cele mai 
mari cantități de furaje au fost strin
se în cooperativele agricole din Vî- 
nători-Neamț, Gîrcina. Borlești și alte 
unități. în prezent, toate forțele sint 
concentrate la transportul întregii 
producții de furaje rezultate la re
coltat. în acest scop sînt folosite nu 
numai remorcile și camioanele, ci și 
atelajele proprii ale cooperativelor a* 
gricole. (Ion Manea). j

economice.net
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Șocat și cu profund regret am primit vestea despre inundațiile care au 

pricinuit pierderi de vieți omenești și mari pagube economiei tării dumnea
voastră.

în numele FRELIMO, al poporului și guvernului Republicii Populare 
Mozambic și al meu personal, vă transmit profunda mea compasiune și prin 
dumneavoastră familiilor îndoliate ale nefericitelor victime. Sînt sigur că 
poporul muncitor al României, ca și în trecut, condus de către Partidul 
Comunist Român, sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă, va învinge di
ficultățile cauzate de aceste calamități naturale și va merge cu curaj și 
succes mai departe pe calea construcției socialiste.

Cu sentimente de înaltă considerație, prietenie și stimă,
SAMORA MOISES MACHEL

Președintele FRELIMO, 
Președintele 

Republicii Populare Mozambic

Cronica zilei ZIUA NAȚIONALĂ A ELVEȚIEI

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am aflat cu consternare despre inundațiile distrugătoare care au de
vastat o parte a României și care au provocat pierderi de vieți omenești, 
în numele poporului din Reunion exprimăm solidaritatea noastră cu popu
lația greu încercată și vă rugăm să transmiteți condoleantele noastre fa
miliilor victimelor.

Cu salutări comuniste.
COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI

COMUNIST DIN REUNION

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Arh aflat cu mîhnlre și durere despre inundațiile care au avut loc în 
țara dumneavoastră.

în aceste momente vă transmitem compasiunea noastră și ne rugăm 
celui atotputernic să păzească România de nenorociri.

SADDAM HUSSEIN
Vicepreședintele Consiliului 
Comandamentului Revoluției 

din Irak

Sosirea in Capitală a ministrului apărării 
al Republicii Guineea

Joi dimineața a sosit în Capitală 
Alafă Kourouma, ministrul apărării 
al Republicii Guineea, în fruntea 
unei delegații militare, care, la in
vitația generalului de armată Ion 
Ioniță, ministrul apărării naționale 
al Republicii Socialiste România, 
face o vizită oficială în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni 
se aflau generalul de armată Ion Io
niță, ministrul apărării naționale, 
generalul colonel Ion Coman, prim-

vremea
Ieri in țară : Vremea a fost ușor in

stabilă, îndeosebi în zona de deal șl 
de munte, în estul Transilvaniei șl în 
vestul Banatului, unde cerul a prezen
tat Innorări mat accentuate șl s-au 
semnalat frecvente descărcări electrice, 
Iar local averse de ploaie. După-amia- 
za, descărcările electrice și aversele 
și-au făcut apariția și în Oltenia, ju
mătatea de vest a Munteniei, local în 
Dobrogea, și, cu caracter izolat. în Mol
dova. Vîntul a suflat slab, pînă la po
trivit. Temperatura aerului la ora 14 
oscila între 14 grade la Cîmpina și 28 
de grade la Turnu-Măgurele, Călărași 
șl Mihail Kogălntceanu.

Timpul probabil pentru zilele de 2, 3 
și 4 august. In țară : Vreme relativ căl
duroasă. Cerul va fl variabil. Innorări 
mal accentuate se vor semnala la în
ceputul Intervalului în estul tării, pre
cum șl în zonele de deal șî de munte, 
unde vor cădea averse locale de ploaie, 
însoțite de descărcări electrice. In rest, 
averse Izolate. Vînt moderat. Tempera
turile minime vor fl cuprinse între 8 și 
18 grade, iar maximele vor oscila în
tre 22 șl 32 de grade, local mai ridicate. 
In București : Vreme relativ călduroa
să. Cerul va fi variabil, favorabil aver
selor de ploaie la începutul intervalului. 
Vînt moderat. Temperatura ușor varia
bilă.

adjunct al ministrului apărării na
ționale și șef al Marelui Stat Major, 
adjuncți ai ministrului apărării na
ționale, generali și ofițeri superiori.

Erau de față Ibrahima Camara, 
ambasadorul Republicii Guineea în 
România, și membri al ambasadei.

Au fost, de asemenea, prezenți 
atașați militari ai unor misiuni di
plomatice la București,

★
La amiază, Alafă Kourouma și de

legația care îl însoțește au făcut o 
vizită protocolară la Ministerul Apă
rării Naționale, unde au fost primiți 
de generalul de armată Ion Ioniță. 
Au avut loc convorbiri.

★
în aceeași zi, delegația militară 

din Republica Guineea a depus o co
roană de flori la Monumentul Eroi
lor Patriei din Capitală.

Cu prilejul Zilei naționale a Con
federației Elvețiene, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România. George Macovescu, a 
transmis șefului Departamentului po
litic federal din Elveția, Pierre Gra
ber, o telegramă de felicitare.

★
Cu ocazia Zilei naționale a Repu

blicii Dahomey, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, a tri
mis o telegramă de felicitare minis
trului afacerilor externe dahomeyan, 
Michel Alladaye.

★
Atașatul militar, aero și naval al 

Republicii Populare Chineze la 
București, Li Iun-ci, a oferit un 
cocteil cu prilejul celei de-a 48-a 
aniversări a Zilei Armatei Populare 
Chineze de Eliberare.

Au participat general-colonel Ste- 
rian Țîrcă, adjunct al ministrului 
apărării naționale, Dumitru Turcuș, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Constantin Oancea, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, membri ai Comitetului 
de conducere al Asociației de prie
tenie româno-chlneze, generali și 
ofițeri superiori, activiști de partid 
și de stat, oameni de cultură, ziariști.

Au luat parte, de asemenea, Li 
Tin-ciuan, ambasadorul R. P. Chi
neze la București, șefi ai unor mi
siuni diplomatice, membri ai corpu
lui diplomatic și atașați militari.

★
în timp ce la Varșovia este des

chisă o expoziție românească de 
forme mici sculpturale, la Galeria 
Eforie din Capitală poate fi vizita
tă, cu începere de joi, o expoziție 
de scenografie poloneză contempora
nă. ambele manifestări înscriindu-se 
pe linia colaborării dintre uniunile 
de artiști plastici din cele două țări. 
Expoziția de la București prezintă 
schite de decor și costume realizate 
de 19 artiști pentru piese din dra
maturgia poloneză și cea shakespea
riană. Cu prilejul vernisajului, pic
torii scenografi Dan Nemțeanu și 
Krysztof Wejman, comisarul expozi
ției, au rostit scurte alocuțiuni.

Au fost prezenți Wladyslaw Woj- 
tasik, ambasadorul R. P. Polone la 
București, și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

*
O expoziție documentară daneză, 

avînd ca temă „Viața la Thule — 
așezare din Groenlanda", s-a des
chis, joi la amiază, în sala Asocia
ției artiștilor fotografi din Capitală. 
Organizată in cadrul programului de 
colaborare culturală dintre România 
și Danemarca, expoziția ilustrează 
prin imagini fotografice munca și 
modul de viață al locuitorilor aces
tei așezări. La festivitatea de des
chidere au luat cuvîntul Vasile 
Ileasa, director în Consiliul Cultu
rii și Educației Socialiste, și Bent 
Brogaard, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Danemarcei la Bucu
rești

(Agerpres)

Județul Satu-Mare a încheiat 
recoltatul cerealelor păioase

LISTA OFICIALĂ

Lucrătorii ogoarelor județului Satu- 
Mare au încheiat cu succes cam
pania de recoltare a cerealelor pă- 
ioase pe cele peste 40 000 hectare 
cultivate.

într-o telegramă adresată cu acest 
prilej C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de către Biroul 
Comitetului județean Satu-Mare al 
P.C.R., se spune :

în spiritul indicațiilor de inestima
bilă valoare pe care le-ați dat cu 
prilejul recentei plenare comune a 
Comitetului Central și Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale. în prezent eforturile princi-

pale pe ogoarele județului sînt con
centrate spre a asigura buna între
ținere a porumbului, a celorlalte 
culturi, stringerea și depozitarea ne
cesarului de furaje.

Raportăm, de asemenea. îndeplini
rea sarcinilor privind însămîntarea 
de culturi succesive pe cele 25 000 
hectare planificate, lucrare care con
tinuă să se realizeze peste prevederi, 
îndeosebi în scopul creșterii produc
ției de legume, pentru a aduce un 
aport cit mai substanțial la recupe
rarea daunelor provocate agriculturii 
tării de gravele inundații ale acestui 
an.

a obligațiunilor C.E.C.
Ieșite cîștigătoare Ia tragerea Ia sorți 

lunară din 31 iulie 1975

Excelenței Sale Domnului PIERRE GRABER
Președintele Confederației Elvețiene

Cu ocazia Zilei naționale a Confederației Elvețiene, îmi este deosebit de 
plăcut să adresez excelenței voastre calde felicitări, împreună cu cele mai 
bune urări de pace și prosperitate pentru poporul elvețian prieten.

Folosesc acest prilej pentru a exprima convingerea că raporturile dintre 
România și Elveția se vor dezvolta și adinei spre binele popoarelor noastre, 
al cauzei păcii, înțelegerii internaționale, securității și cooperării în Europa 
și in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

ROADELE ISCUSINȚEI
Pină mai ieri se 

spunea că două „se
crete", păstrate cu 
strășnicie de foarte 
multă vreme, au îm
bogățit Elveția : secre
tul operațiunilor ban
care și cel al fabri
cării ceasornicelor. As
tăzi însă se vorbește 
tot mai insistent de 
secretul „mîinilor care 
gindesc".

într-adevăr. Elveția, 
dispunînd de sla
be resurse naturale, 
este o țară a muncii 
migăloase, în care in
teligența tehnică su
plinește absenta mate
riilor prime. Nu este 
vorba numai de tradi
ționalele ceasornice, 
realizate de mește
șugari care-și trans
mit priceperea din 
tată-n fiu, ci și de 
performanțe remarca
bile într-o largă gamă 
de activități și dome
nii de vîrf ale pro
ducției industriale 
contemporane. Este un 
fapt lesne de constatat 
nu numai în ateliere
le renumitei firme 
„Omega" din Biel, ci 
și în halele uzinelor 
„Saurer" din Arbon, 
unde muncitori cu o 
înaltă calificare mo
delează uriașe blocuri 
de oțel, transformîn- 
du-le în mecanisme 
fine și complexe. Ca
racteristica produselor

elvețiene este înainte 
de toate precizia — 
care le-a făcut de alt
fel cunoscute pretu
tindeni în lume. A- 
paratura electronică 
realizată în această țară 
a fost montată la bor
dul cabinelor spațiale 
de tipul „Apollo", iar 
ceasurile cu cuarț, o- 
pera vestlțllor meșteri 
din Chaux-de-Fonds, 
măsoară scurgerea 
timpului cu o precizie 
de 99,9977 la sută. Ar 
trebui să treacă un 
secol pentru a putea 
constata dacă acest 
supracronometru mo
dern a întîrziat sau a 
luat-o înainte cu o se
cundă !

La prosperitatea ță
rii — datorată atît 
muncii tenace, perse
verenței și hărniciei 
locuitorilor săi. cit și 
binefacerilor unei în
delungate perioade de 
pace — contribuie, de 
asemenea, importante
le venituri provenite 
din turism, această ..a 
doua industrie" a El
veției.

Condițiile specifice 
în care se dezvoltă e- 
conomia elvețiană, 
faptul că această țară 
„trăiește" din schim
burile cu alte state au 
sporit mereu preocu
parea ei pentru a in
tensifica tot mai mult

colaborarea și coope
rarea internațională, 

între România și 
Elveția există vechi 
legături de colaborare, 
care cunosc în ultimii 
ani un curs continuu 
ascendent, pe multiple 
planuri. Ca țări euro
pene, ambele și-au 
adus contribuția la 
desfășurarea cu succes 
a Conferinței general- 
europene și sînt inte
resate in aplicarea cu 
strictețe în viață a do
cumentelor acesteia. 
Se extind schimburile 
comerciale și coope
rarea, pe baza egali
tății și avantajului re
ciproc. Contactele la 
diferite niveluri între 
oamenii politici ai ce
lor două țări, vizitele 
reciproce ale unor re
prezentanți ai vieții 
economice, științifice 
și culturale au evi
dențiat existenta unor 
condiții prielnice pen
tru lărgirea cooperării 
româno-elvețiene. pe 
diverse planuri, dorin
ța comună de a dez
volta în continuare 
raporturile de priete
nie și colaborare, în 
folosul ambelor țări, 
al cauzei păcii și în
țelegerii internațio
nale.

Gh. CERCELESCU

Premiile Uniunii arhitecților pe anul 1974
La Casa arhitectului din Capitală 

a avut loc. joi după-amiază. festivi
tatea de decernare a premiilor U- 
niunii arhitecților din Republica So
cialistă România pe anul 1974.

Premiul anual a fost acordat ar- 
hitecților Bujor Gheorghiu, Nicolae 
Rădulescu. Rodica Luca, Dan Voicu, 
Nicolae Vlădescu, Constantin Frumu- 
zache. Adam Toma, Corneliu Grigo- 
re. Cornelia Sucu, Dumitru Iacob și 
Victor Abraham pentru lucrarea 
Centrul Național de Fizică (construc
ții de învățămînt și cercetare, sis
tematizarea ansamblului, construcții 
de locuințe și cu alte destinații so
ciale).

Au mai fost acordate următoarele 
premii : prof. Cezar Lăzărescu, Ga
briel Cristea. Nicolae Laszlo pentru 
Palatul sporturilor și culturii ; Dinu 
Gheorghiu, Gabriel Tureanu, Gabriel 
Iordăchescu, Ileana Neicu, Robert 
Voll. Stefan Steblea, pentru Centrul 
de formare și perfecționare a cadre
lor din turism și industria hotelie
ră : Sebastian Moraru, Tudor Dumi- 
trașcu pentru Facultatea de îmbu
nătățiri funciare ; Iulian Deșcu, Ste
fan Damianoff. Doina Nicolescu, Eu
gen Crocos, Ecaterina Stancu, Aure
lia Spanili, pentru Ansamblul în
treprinderii de oțeluri aliate din 
Tîrgoviște ; Nicolae Dancu, Serban 
Sturdza, pentru Spitalul clinic din

Timișoara ; Alexandru Pușkaș, pentru 
Hotel sanatorial din Sovata : Virgil 
Nițulescu, pentru hotel „Dorobanți" ; 
Constantin Jugurică, Anca Pruncu, 
Paul Focșa, Mihai Krochmalnic, 
pentru hotel „Modern" ; Vladimir 
Perceac. Ion D. Popescu. Ion V. Po
pescu, pentru zona centru-est din 
Pitești ; Rodica Mănciulescu pentru 
Biserica Sf. Vineri din Tîrgoviște 
(restaurare) ; Miloș Cristea, pentru 
Monumentul Eroilor de la Păuliș- 
Arad (arhitectura) ; Victor Popa, 
pentru zona centrală Curtea de Ar
geș (sistematizare) ; Lucia Hagiescu, 
pentru Centrala termoelectrică din 
Brăila ; Mircea Lupu, pentru contri
buția adusă la ridicarea calității nu
merelor revistei „Arhitectura" apă
rute în 1974 ; Mircea Ochinciuc. Mir
cea Lupu. pentru Hotel în Deltă (la 
mila 14,5) ; loan Spătaru, Mariana 
Gheorghiu, Matei Lyckiardopol, Cor
nel Borcoman, Cătălin Stanciu, pen
tru întreprinderea „Tehnoton" din 
Iași ; Constantin Rulea, Mircea A- 
nania pentru cantina Academiei 
„Ștefan Gheorghiu" ; Matei Lyckiar
dopol. Irina Vasiliu pentru laborator 
de construcții al M.C.I. ; Boris Stu- 
paru, pentru Sala de sport din com
plexul „23 August" din București ; 
Paul Mihăilescu, pentru clădiri de 
locuit din panouri mari, proiect re- 
folosibil.

15 ANI DE LA PROCLAMAREA

INDEPENDENȚEI REPUBUCH DAHOMEY

Excelenței Sale Domnului 
locotenent-colonel MATHIEU KEREKOU

Președintele Republicii Dahomey
Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Dahomey, vă adresez cele mai 

călduroase felicitări împreună cu urări de sănătate și fericire personală, 
bunăstare și succes poporului dahomeyan prieten pe calea dezvoltăm sale 
economice și sociale.

Sînt convins că relațiile de prietenie și colaborare Intre țările noastre 
vor cunoaște o dezvoltare multilaterală spre binele celor două popoare, al 
cauzei păcii și înțelegerii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul dahomeyan 
sărbătorește astăzi 
împlinirea unui dece
niu și jumătate de la 
proclamarea indepen
dentei. cotitură istori
că în întreaga viață a 
țării.

Micul stat, ce se în
tinde ca o panglică 
între Nigeria și Togo, 
de la coasta Atlanti
cului pînă la flu
viul Niger (suprafața 
112 622 kmp, popu
lația 2 910 000 locui
tori), a moștenit — 
de la îndelungata pe
rioadă a dominației

coloniale — o grea si
tuație economică, a 
cărei lichidare for
mează obiectul preo
cupărilor guverna
mentale. In acest 
sens, se depun efor
turi susținute pentru 
descoperirea și valori
ficarea resurselor na
turale ale țării, pen
tru lărgirea și moder
nizarea agriculturii, 
principala îndeletni
cire a locuitorilor, 
pentru formarea de 
cadru naționale.

în spiritul politicii 
țării noastre de soli
daritate cu țările A-

fricii, cu toate state
le care au pășit pe 
calea dezvoltării de 
sine stătătoare. Româ
nia a stabilit și ex
tinde relații de prie
tenie și colaborare, pe 
diverse planuri, cu 
Dahomey. întemeiate 
pe stimă și respect re
ciproc, aceste relații 
corespund intereselor 
celor două țări și po
poare, cauzei păcii și 
colaborării în lume.

în fotografic : Pa
latul prezidențial din 
Porto Novo, capitala 
tării.

Nou concurs de admitere 
în învățămîntul superior

La 1 septembrie 1975 va avea Ioc 
concursul de admitere în învățămîn- 
tul superior pentru ocuparea locurilor 
rămase libere după sesiunea din iulie 
1975. Concursul se va organiza pen
tru :

— învățămîntul de ingineri la In
stitutele politehnice din București, 
Cluj-Napoca, Iași și Timișoara, la u- 
niversitățile din București și Galați 
și la Institutul de petrol șl gaze din 
Ploiești ;

— învățămîntul de subinginerl la 
Institutele politehnice din București, 
Cluj-Napoca, Iași și Timișoara, la u- 
niversitățile din Craiova si Galați, 
la Institutul de construcții din Bucu
rești, Institutul de petrol și gaze din 
Ploiești, institutele de subingineri dm 
Hunedoara și Reșița, Institutul agro
nomic din București și la Institutul 
de învățămînt superior din Pitești ;

— învățămîntul economic, seral si 
fără frecventă, la Academia de Studii 
Economice din București și la uni
versitățile din Cluj-Napoca, Craiova 
și Iași ;

— invățămîntul universitar, cursuri

de zi, la universitățile din Craiova 
și Lași, pentru specialitatea fizică, la 
Institutul de invățămînt superior din 
Pitești pentru specialitatea fizică-chi- 
mie și la Institutul pedagogic din 
Suceava pentru specialitatea limba și 
literatura română — limba și litera
tura germană ;

— învățămîntul universitar, cursuri 
fără frecvență, la universitățile din 
Eucurești, Brașov, Cluj-Napoca, Cra
iova, Iași și Timișoara pentru spe
cialitatea matematică și la Univer
sitatea din București pentru specia
litatea drept juridic.

Specialitățile la care se organizea
ză concurs, precum șl numărul de 
locuri sînt afișate la instituțiile de 
învățămînt superior.

Condițiile de admitere sînt aceleași 
ca și pentru sesiunea din Iulie a.c., 
publicate în broșura „Admiterea în 
învățămîntul superior — 1975“.

înscrierile la acest concurs se fac 
între 25 șl 30 auguist a.c., iar pentru 
specialitatea drept juridic, între 15 
și 20 august a.c.

(Agerpres)
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22 3 000

100 013 34 2 000
100 318 32 2 000
100 850 78 2 000
100 491 44 2 000
100 786 74 2 000
100 717 16 1 000
100 915 38 1 000
100 589 36 1 000
100 089 31 1 000
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100 908 67 1 000
100 086 53 1 000
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100 572 Ol 1 000
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100 302 31 1 000
100 254 19 1 000
100 552 58 1 000

1 000 59 72 800
1 000 42 69 800
1 $00 79 63 800
1 000 18 45 800

CONSFĂTUIREA GRÎULUI
Joi s-au desfășurat în Capitală lu

crările Consfătuirii griului, la care 
au participat directorii direcțiilor 
agricole județene, președinții uni
unilor județene ale cooperativelor 
agricole de producție, specialiști din 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, din institute de cercetări, 
stațiuni experimentale și institute de 
învățămînt superior. în cadrul con
sfătuirii au fost analizate, în lumina 
sarcinilor desprinse din hotărîrile 
recentei plenare comune a C.C. al 
P.C.R. și Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale și 
din expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. rezultatele înregistrate în 
acest an la cultura griului și au fost 
stabilite măsuri tehnico-organizato-

rice pentru sporirea producției la 
această cultură.

Participanții au stabilit programul 
griului și orzului de toamnă pentru 
noul an agricol, precum șl programul 
de măsuri privind organizarea și 
desfășurarea lucrărilor agricole din 
toamna acestui an.

Programele elaborate și concluziile 
consfătuirii vor fi adaptate condiții
lor locale in cadrul unor întîlniri de 
lucru ale specialiștilor și cadrelor de 
conducere din agricultura fiecărui 
județ ce vor avea loc între 5—20 
august, în vederea sporirii producției 
de cereale — principal obiectiv al 
agriculturii noastre în perioada ur
mătoare.

(Agerpres)

Prognoza meteorologică pentru luna august
Potrivit prognozei Institutului me

teorologic, luna august va fi puțin 
mai călduroasă decit de obicei. Pre
cipitațiile din această lună vor fi in 
general normale, iar pe alocuri, în
deosebi în zonele de deal și de 
munte, ele vor depăși aceste valori.

între 6 și 11 august, vremea va fi 
ușor instabilă mai ales în nordul 
țării și în zonele de deal și munte, 
unde vor cădea ploi locale și sub 
formă de averse însoțite de descăr
cări electrice și de intensificări de 
scurtă durată ale vîntului. în rest, 
vor cădea ploi locale. Temperaturile 
minime vor oscila între 8—18 grade, 
iar maximele intre 20—30 grade, mai 
ales în sudul țării.

în a doua decadă a lunii, vremea 
va fi în general frumoasă, excep- 
tlnd sud-estul țării unde cerul va fi 
temporar noros și se vor semnala 
ploi de scurtă durată. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 12—22 
grade, iar maximele intre 25—35 
grade.

în ultima decadă, vremea va de
veni în general instabilă și se va 
răci ușor și treptat mai ales spre 
sfirșitul lunii. Vor cădea ploi locale 
însoțite de descărcări electrice. Tem
peraturile minime vor oscila între 
10—20 grade, iar maximele între 
20—30 grade.

(Agerpres)
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Campionatele mondiale de caiac-canoe
BELGRAD 31 (Agerpres). — Pe 

lacul Ada Ciganlija din Belgrad a 
început cea de-a 12-a ediție a cam
pionatelor mondiale de caiac-canoe, 
la care participă peste 500 de con- 
curenți din 30 de țări. în prima zi 
s-au desfășurat eliminatoriile probe
lor olimpice. Din lotul României 
s-au remarcat campionul olimpic 
Ivan Patzaichin și Maria Mihoreanu, 
învingători în serii, la canoe simplu 
1 000 m și respectiv caiac 500 m. în 
proba de caiac dublu 500 m. echipa

jul român (Maria Mihoreanu și Ma
ria Ivanov) s-a clasat pe locul doi 
în seria a 2-a. cîștigată de sporti
vele din R.D. Germană. Barbel 
Koster și Karola Zirzov. S-au mai 
calificat pentru semifinale echipajele 
masculine ale României la caiac 4 
și caiac dublu, 1 000 m. Echipajul de 
canoe dublu — 1 000 m s-a calificat 
direct in finală.

Campionatele continuă astăzi cu 
serii și recalificări.

întreceri spectaculoase la atletism
Campionatele naționale de atletism 

se desfășoară, ca de obicei, pe stadio
nul Republicii, care dispune acum 
de o modernă pistă roșie de 
materiali sintetic. Tocmai o aseme
nea pistă rapidă a făcut ieri din aler
gări probe dintre cele mai spectacu
loase ale primei zile a competiției.

Cursa de 100 m plat ne-a adus sur
priza participării Marianei Suman 
(C. A. Romatn), dar ea s-a compor
tat ca o veritabilă sprinteră și a cîș- 
tigat finala în 11,5 sec. La 400 m — 
învingătoare altă atletă din Roman: 
Lăcrămioara Diaconiuc (54,1 sec.) ; 
100 m plat masculin : Toma Petrescu 
(Dinamo) — 10,2 sec !; 400 m plat : 
Vasile Paul (Dinamo) — 47,4 sec. ; 
1 500 m feminin : Natalia Andrei (U- 
niversitatea Craiova) — 4 min. 15,5 
sec. ; 1 500 m masculin i Gheorghe

Ghipu (Metalul) — 3 min. 47,5 sec. ; 
10 000 m — ILi.e Floroiu (Farul) — 
28 min. 52,4 sec ; 3 000 m obstacole : 
Gheorghe Cefan — 8 min. 33,4 sec.

Dintre probele de sărituri remar
căm pe cea la lungime feminin, în 
care Alina Gheorghiu (Steaua) și-a 
făcut o excelentă reintrare, cîșt.igînd 
titlul național cu 6,53 m. (Dorina Că- 
tineanu — 6,43) ; înălțime masculin: 
Constantin Cîrstea (Steaua) — 2,12 
m ; triplu salt : Carol Corbu (Steaua) 
— 16,31 m.

în probele de aruncări : disc — Ar
gentina Menis (Dinamo) — 65,06 m ; 
suliță masculin — Gheorghe Mege- 
lea (Steaua) — 79,52 m ; greutate 
masculin : Marin Iordan (Dinamo) — 
18,01 m.

întrecerile continuă astăzi pe sta
dionul Republicii, de la ora 16.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
GIMNASTICA :

Nadia Comăneci, în frunte 
Ia concursul preolimpic

Seria competițiilor sportive „Mon
treal 1975", repetiție generală în ve
derea Jocurilor Olimpice de vară ce 
vor fi găzduite anul viitor de ma
rele oraș canadian, a continuat cu 
concursul de gimnastică.

în competiția feminină, după exe
cutarea figurilor obligatorii, conduce 
campioana europeană absolută Na
dia Comăneci (România) cu 38,10 
puncte, urmată de Nelli Kim 
(U.R.S.S.) — 37.90 puncte. Teodora 
Ungureanu (România) — 37,55 punc
te, Nelli Koval (U.R.S.S.) — 37,40 
puncte și Glebova (U.R.S.S.) — 36,90 
puncte.

Nadia Comăneci s-a clasat pe lo
cul întîi la bîrnă (9,60), paralele 
(9,55) și sol, la egalitate cu Nelli 
Kim — 9,60 puncte fiecare. în pro
ba de sărituri, aparat la care pe pri
mul loc s-a situat Nelll Kim cu 
9,45 puncte, Nadia Comăneci s-a cla
sat pe locurile 2—4 (9,35 puncte) la 
egalitate cu Koval (U.R.S.S.) și Bie- 
ger (R.F. Germania).

Cea de-a doua reprezentantă a 
României în concurs, Teodora Un
gureanu, a ocupat locul al doilea la 
bîrnă (cu 9,45 puncte) și locul al 
treilea la paralele (cu 9,40 puncte).

SCRIMA : Succese ale 
floretiștilor români

BUDAPESTA 31 (Agerpres). — 
Concursul internațional de scrimă al 
armatelor prietene a continuat la 
Budapesta cu probele de floretă pe 
echipe. în finala turneului feminin, 
echipa română (Ecaterina Stahl, 
Magdalena Bartoș, Viorica Draga și 
Suzana Ardeleanu) a întrecut cu 
8—7 formația floretistelor sovietice. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
echipele Poloniei, R. D. Germane, 
Bulgariei și Ungariei.

în finala concursului masculin, 
echipa română a cîștigat cu 9—4 în 
fața formației poloneze. Pentru lo
cul al treilea, echipa U.R.S.S. a în
trecut cu 9—5 formația Ungariei.

FOTBAL : A.S.A. Ttj. Mureș 
învingătoare la Lvov

în primul meci al turneului Inter
național de fotbal care se desfășoară 
la Lvov, echipa A.S.A. Tg. Mureș a 
întrecut cu scorul' de 2—0 (0—0) for
mația cehoslovacă V.S.S. Kosice. Go
lurile fotbaliștilor români au fost 
marcate de Pîslaru și Boloni. La 
turneu mai participă echipele Dunav 
Ruse, Lokomotiv Leipzig, Dnepr Dne- 
propetrovsk și Karpati Lvov.

Ciștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 lei. în valoarea cîștigu- 
ților este cuprinsă și valoarea nomi
nală a obligațiunilor cîștigătoare.

Plata cîștigurilor se efectuează prin 
Jucuirsalele și filialele C.E.C.

DE LA ADAS
La tragerea de amortizare a asi

gurărilor de viață pentru luna iulie 
1975 au ieșit următoarele opt com
binații de litere :

P.X.R. ; T.J.P. ; H.D.L. ț J.D.Q. 1 
E.G.Z. ; S.P.P. ; C.M.E. ; I.X.T.

Toți asigurații cărora le-au ieșit 
una sau mai multe din aceste com
binații de litere înscrise în polițele 
lor urmează să se adreseze unități
lor ADAS' pentru a li se stabili 
drepturile cuvenite.

Pentru a participa și la următoa
rele trageri lunare este necesar ca 
asigurații să achite primele de asi
gurare la termenele stabilite.

zss
PROGRAMUL I

18,00 Campionatele naționale de 
natatle pentru copil. (Trans
misiune directă de la bazinul 
Dlnamo).

17,00 Emisiune în limba germană.
18,43 Imagini helvetlce — film do

cumentar.
19,05 Din lumea plantelor șl ani

malelor.
19.25 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Turnul de control — (repor

taj TV).
20.25 Estrada estradelor.
20,45 Film artistic : „Omul din fo

tografie" — producție a stu
diourilor cinematografice Iu

goslave. Regla > Vladimir Po- 
gaclc.

22.10 24 de ore.

PROGRAMUL □

17,00 Telex.
17,05 Interpretul preferat 1 Ana 

Petrla.
17,15 Ciclul „Femel-reglzor". Fil

mul artistic „5 000 000 de mar
tori" — producție a studiou
rilor cehoslovace. Regia : Eva 
Sadkova.

18,45 Reporter ’75.
19.10 Inimile noastre se-ntllnesc — 

melodii lirice de Petre An- 
dreescu.

19,30 Telejurnal.
20,00 Să făurim o tară minunată 

(program de clntece),
20.10 Biblioteca pentru toți : Tudor 

Arghezl.
20,55 Telex.
21,00 Viața economică a Capitalei.
21,25 Seară de operă : „Travlata" 

de Verdl. (Selecțluni din ac
tele II și IV).

inem a
O A fost odată un Hollywood 
(ambele serii) : SALA PALATU
LUI (seria de bilete 5231) — 17,15; 
(5232) — 20,15.
« Nu te voi Iubi I VICTORIA — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
O înfringerea Iul L. Wilklson : 
FLOREASCA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,15, GLORIA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Omul din Laramie t BUCU
REȘTI — 8,45; 11; 13,15; 16,15;
18,30; 20,45, la grădină — 20,15.
O Lanțuri : LUCEAFĂRUL — 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FES
TIVAL — 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15; 
20,30, FAVORIT - 9:15; U^O; 
13,45; 16; 18; 20, EXCELSIOR — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30: 16; 18;

20, la grădină — 20,30, STADIO
NUL STEAUA — 20,30.
© Nu iese fum fără foc 5 CASA 
FILMULUI — 9,45; 12; 14; 16,15; 
18,30; 20,30, SCALA — 9,30; 12;
14.30; 17,30; 20,30, CAPITOL —
8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45, 
la grădină — 20,15.
e Strălucirea soarelui • MELO
DIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, FEROVIAR — 9; 11.15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, FLAMURA — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.
O Cei mai frumoși ani : CEN
TRAL — 9,30; 12; 15; 17.30; 20,15. O Ursul Iogy : DOINA — 9,30; 
11,30; 13,30.
© Comedie fantastică : DOINA — 
15,45; 18; 20.O Legea preriei : GRIVITA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, VOL
GA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
© Pe aici nu se trece : DACIA — 
9; 12.30; 16: 19.
& Nu filmăm să ne-amuzăm : 
TIMPURI NOI — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.

© Ultimul pistolar din Cross 
Creek : LIRA — 15,30; 19. la gră
dină — 20,15, BUCEGI — 16; 18, 
la grădină — 20,15.
© Ochii Shivanei : LUMINA — 9; 
12.30; 16; 19.
O îndrăznețul Pardaillan și Sur- 
couf tigrul celor șapte mări — 10; 
15,30; 18,45 : CINEMATECA (sala 
Union).
© Hyperion : UNIREA — 16; 18, 
la grădină — 20,15.
® Teroare pe „Britannic" : FLO
REASCA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,15.
© Pledone — comisarul fără ar
mă : AURORA — 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18; 20, la grădină 20,15, TO
MIS — 8,30; 10,45; 13; 15,15; 17,30; 
19,45, la grădină — 20,30.
© Pirații din Pacific — Insula co
morilor : DRUMUL SĂRII —
15,30; 19.
© Aștă-seară dansăm în familie : 
FERENTARI — 16; 18; 20.
o Școala tinerilor căsătoriți: FLA- 
CÂRA — 15,30; 18; 20,15, PATI

NOARUL ,,23 AUGUST" — 20,15. 
© Pavlinka : VIITORUL — 15,30; 
18; 20,15.
© Toamna bobocilor : COTRO- 
CENI — 14; 16; 18; 20, PROGRE
SUL — 16; 18; 20,15.
O Invincibilul Luke t VTTAN — 
15,30; 18, la grădină — 20,15.
© Kit în Alaska : ARTA — 15,30; 
17,45; 20, la grădină — 20,15.
© Din copilăria mea : RAHOVA
— 16; 18,15.
© Marele circ : COSMOS — 15,30; 
18; 20,15, GIULEȘTI — ;5,3O; 18; 
20,15.
© Veronica ; Veronica se întoar
ce : PACEA — 15.30; 19.
© Incredibilele aventuri ale unor 
italieni în Rusia ; CRINGAȘI — 
16; 18.15.
© Sperietoarea : MIORIȚA — 9; 
11,15: 13,30; 16; 18: 20,15.
© Al patrulea mire : POPULAR
— 15,30; 18; 20.15.
0 Pantalonii cavalerului von Bre- 
dow : MOȘILOR — 15,30; 18.
© Lumină la capătul tunelului : 
MUNCA — 16; 18; 20.

O Hello Dolly î STADIONUL DI
NAMO — 20.
O Steaua de tinichea : GRADINA 
FESTIVAL — 20.
O Aeroportul ; GRĂDINA LU
CEAFĂRUL — 20.
O Scufundarea Japoniei : GRA
DINA MOȘILOR — 20,15.

teatre
O Teatrul Gluleștl (tn parcul tea
trului Glulești) : Nopți de vară
— spectacol de sunet și lumină
— 20,30.
O Teatrul satlrfc-muzlcal ,.c. Tă- 
nase" (sala SaVoy) : Un băiat de 
zahăr... ars — 19,30, (grădina Boe
ma) : în grădina bucuriilor — 
19,30.
o Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" ; Tară bogată-n frumu
seți —i18,30.
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CONFERINȚA PENTRU SECURITATE Șl COOPERARE ÎN
Din cuvîntările participanfilor

EUROPA
în cuvîntarea sa, Gustav Husak, 

secretar general al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, președintele R. S. 
CEHOSLOVACE, a spus că pentru 
prima dată in istorie Europa se fo
losește de posibilitatea ce i s-a ofe
rit de a crea condiții reale de pace, 
securitate și cooperare constructivă. 
Poporul țării noastre — a spus el — 
care a suportat povara grea a oro
rilor și suferințelor multor conflicte 
armate din Europa consideră politi
ca de pace și cooperare între națiuni 
ca temelie a activității de politică 
externă.

Pornind de la aceste principii, 
Cehoslovacia și-a reglementat rela
țiile cu țările vecine, fapt ce a con
tribuit la crearea unui important 
factor stabilizator în partea centra
lă a Europei.

Nenumăratele agresiuni din Euro
pa, a spus el în continuare, au fost 
legate de abuzul de putere, de actele 
de violență și oprimare, asigurarea 
păcii și securității impunind ca aces
te practici să fie respinse și elimi
nate din relațiile interstatale în Eu
ropa.

în încheiere, vorbitorul a spus : 
Rezultatele primei Conferințe pentru 

'itate și cooperare în Europa 
ă premise favorabile pentru o 
tare sănătoasă și reciproc a- 
>asă în relațiile dintre toate 
participante. Telul nostru co- 

irit a fi acum să transpunem a- 
cestc rincipii în viață prin măsuri 
și paș, concreți, prin eforturi pentru 
lichidarea focarelor existente și po
tențiale de conflicte armate, prin 
reglementarea justă a diferendelor 
■internaționale, pe baza recunoașterii 
unanime și respectului dreptului fie
cărei națiuni la independență, prin 
crearea unui sistem de securitate co
lectivă și destindere militară, limi
tarea cursei înarmărilor, în primul 
rind cu mijloace nucleare — care să 
ducă. în ultimă instanță, la dezar
marea generală și totală.

Problema păcii — a declarat Ed
ward Gierek, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., care a luat cuvîntul ca re
prezentant al R. P. POLONE — 
este o problemă deosebit de 
scumpă poporului polonez, ce a 
parcurs o cale lungă și grea 
spre independentă și libertate, plă
tind prețul cel mai mare. De aceea, 
poporul nostru va saluta cu deose
bită satisfacție succesul Conferinței 
pentru securitate și cooperare în 
Europa. în numele Republicii Popu
lare Polone și al întregului popor 
polonez aprob hotărîrile conferinței 
și exprim dorința ca ele să fie în
deplinite cu consecvență.

După părerea noastră, Conferința 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa. hotăririle sale au importanța 
unui eveniment istoric remarcabil. în 
Istoria continentului nostru s-au făcut, 
în repetate rînduri, încercări de fău
rire a păcii, dar această pace nu a 
fost niciodată și nu a putut fi înde
lungată. întrucît s-a încercat făurirea 
ei pe baza nesigură a sferelor de in
fluentă. a dominației unor țări asu
pra altora. Acum, pentru prima dată 
în istorie, ordinea pașnică a Europei 
este bazată pe recunoașterea gene
rală a drepturilor suverane și a in
tereselor tuturor statelor de pe con
tinent, ceea ce creează condiții favo
rabile de dezvoltare și securitate po
poarelor sale.

Amintirea trecutului, înțelegerea 
necesităților contemporaneității și 
cerințelor viitorului pun în fața noas
tră marea sarcină : făurirea unei Eu
rope a păcii. Hotărîrile conferinței 
noastre care stabilesc principiile re
lațiilor interstatale trebuie să contri
buie la asigurarea unei structuri de 
pace stabilă. Aceasta necesită respec
tarea lor deplină, dindu-le un con
ținut viu. Completînd destinderea 
politică cu destinderea militară, li
mitând și reducînd arsenalele exis
tente. trebuie să tindem treptat spre 
lichidarea divizării în grupări politi- 
co-militare, să creăm sistemul de 
securitate colectivă general-euro- 
peană.

Rezultatele pozitive ale acestei con
ferințe vor constitui un succes comun 
al statelor participante la ea, un 
succes al cauzei făuririi unei Europe 
;• păcii și colaborării, cauza primor- 
o Ai ■ turor popoarelor. Republica 
F. utilară Polonă nu-și va precupeți 
eforturile pentru realizarea acestui 
tel măreț.

Președintele FRANȚEI, Valăry 
Giscard d’Estaing, a relevat in 
cuvîntul său valoarea deosebită a 
Actului final ed conferinței, după 
care a declarat : Prin maniera în 
care a fost organizată și în care se 
desfășoară, conferința noastră ilus
trează spiritul de destindere care ne 
animă. Caracterul său distinctiv cel 
mai evident rezidă în faptul de a 
fi reunit în jurul aceleiași mese 35 
de state. De la începutul lucrărilor 
conferinței, totul a fost astfel sta
bilit încit statele participante să se 
afle pe picior de deplină egalitate 
și să poată vorbi fiecare pe cont 
propriu, indiferent dacă este mic sau 
mare, dacă aparține sau nu unei a- 
lianțe. Aceasta ne-a permis, pentru 
prima dată într-o împrejurare de o 
asemenea importanță, de a beneficia 
de contribuția unor țări neutre șl 
nealiniate.

Conferința a ilustrat o largă voință 
de dialog. Cele 35 de state partici
pante au putut discuta în mod liber 
despre toate aspectele relațiilor lor 
reciproce. Dacă conferința a ilustrat 
spiritul de destindere ce se afirmă 
in Europa, ea a elaborat totodată o 
serie de principii ale relațiilor noi 
între state în Europa, principii cu
prinse în textele pe care le vom 
adopta. Desigur, aceste texte nu 
oferă prin ele însele o garanție a 
păcii, ci exprimă un etalon de mă
sură a destinderii, iar noi ne obligăm 
din punct de vedere moral șl poli
tie de a ne conduce în acțiunile 
noastre după acest cod de relații.

în același timp, a arătat vorbito
rul, faptul că toți principalii lideri 
al Europei sînt reuniți aici, că el 
se întilnesc, au întrevederi cordiale, 
examinează împreună problemele 
lor constituie un eveniment esențial 
nou, fără precedent.

Actuala reuniune reprezintă o 
etapă importantă în lungul proces 
de destindere. „Conferința, a spus 
vorbitorul, reprezintă consacrarea a 
peste zece ani de destindere. Pentru 
a trece într-o nouă etapă trebuie să 
dăm o urmare pozitivă Actului final. 
Franța se angajează să-i aplice com
plet și minuțios dispozițiunile. Ne 
obligăm din punct de vedere moral 
și politic să desfășurăm acțiunea 
noastră potrivit unui cod de bună 

purtare. Acceptăm, de asemenea, să 
ne expunem judecății altor state, pe 
baza criteriilor care ne vor fi de 
acum înainte comune".

Participînd la etapa finală a con
ferinței, resimțim cu toții caracterul 
neobișnuit al acestui eveniment, am
ploarea sa politică — a spus Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S.. reprezentantul UNIUNII 
SOVIETICE — subliniind importanța 
telului statelor participante — de a 
contribui prin eforturi comune la 
transformarea Europei intr-un conti
nent care să nu mai cunoască zgu
duirile războiului. Dreptul la pace 
trebuie asigurat tuturor popoarelor 
din Europa — și desigur tuturor ce
lorlalte popoare.

în cuvîntare au fost apoi evocate 
suferințele prin care au trecut po
poarele Europei ca urmare a politicii 
agresive, a încercărilor, pînă la urmă 
falimentare, de a se ridica pretenții 
de dominație mondială, la rang da 
doctrină politică. Iată de ce — a sub
liniat vorbitorul — a sunat ceasul să 
se tragă din experiența istoriei 
concluziile colective inevitabile, cu 
deplina conștiință a răspunderii.

Acum relațiilor dintre statele par
ticipante li s-a așezat o bază solidă 
de principii, care trebuie să deter
mine normele conduitei lor în rela
țiile reciproce — principiile coexis
tenței pașnice. însemnătatea politică 
deosebită și forța morală a acorduri
lor realizate la conferință constă in 
aceea că ele vor fi contrasemnate de 
cei mai înalți conducători politici ai 
statelor participante. A conferi depli- 
'nă eficientă acestor acorduri este 
sarcina noastră comună de cea mai 
mare importantă. Pornim de la fap
tul că toate țările reprezentate la 
conferință vor transpune în viață 
acordurile realizate. In ceea ce pri
vește Uniunea Sovietică, ea va ac
ționa în acest fel.

Rezultatele conferinței, s-a arătat 
în cuvîntare. reflectă faptul că des
tinderea pe plan internațional dobîn- 
deste tot mai mult un conținut mate
rial concret. Și tocmai materializarea 
destinderii constituie esența tuturor 
elementelor care trebuie să facă 
pacea in Europa cu adevărat traini
că și de neclintit, pe prim plan im- 
punindu-se încetarea cursei înarmă
rilor. obținerea de rezultate reale în 
domeniul dezarmării. în acest sens 
a fost abordată problema relațiilor 
dintre destinderea politică și cea mi
litară. necesitatea ca, după conferin
ță. destinderea militară să capete o 
continuă dezvoltare.

„Este foarte important — a spus 
apoi vorbitorul — să fie proclamate 
principiile juste și drepte ale rela
țiilor dintre state. Nu mai puțin im
portant este insă ca aceste principii 
să fie înrădăcinate în relațiile inter
naționale actuale, să fie aplicate in 
practică și să devină o lege a vieții 
internaționale care nu trebuie încăl
cată de nimeni".

Desigur. însăși întilnirea conducă
torilor a 35 de state trebuie să devină 
o verigă-cheie în procesul destinde
rii. Dar pentru ca speranțele popoa
relor legate de conferință să fie în
deplinite efectiv, sint necesare în 
continuare eforturi comune, o activi
tate zilnică a tuturor statelor parti
cipante pentru adincirea destinderii.

în cuvîntare s-a subliniat, totodată, 
însemnătatea negocierilor purtate în 
spirit de receptivitate, nu prin im
punerea opiniilor unora către cei
lalți. ci prin respectarea părerilor 
și intereselor tuturor. Aceasta s-a 
reflectat în lucrările conferinței, 
care reprezintă un succes general, 
pentru toți, fără „învingători" și „în
vinși".

Principala concluzie care decurge 
din lucrările conferinței — a subli
niat vorbitorul — este că „nimeni nu 
trebuie, bazindu-se pe vreun con
siderent de politică externă, să în
cerce să dicteze altor popoare cum 
trebuie să-și reglementeze trebu
rile lor interne. Poporul fiecărui stat, 
și numai el, are dreptul suveran de 
a hotărî în problemele sale. Orice 
alt mod de abordare a acestor pro
bleme creează un teren instabil șl 
primejdios pentru cooperarea inter
națională".

„Sîntem convinși că înfăptuirea 
cu succes a celor asupra cărora am 
căzut de acord aici nu numai că va 
avea o influență binefăcătoare asu
pra vieții popoarelor europene, ci va 
constitui și o contribuție importantă 
la cauza întăririi păcii generale" j— 
a afirmat, în încheiere, secretarul 
general al C.C. al P.C.U.S.

După ce a subliniat că actuala con
ferință este unică în istoria conti
nentului noătru, .primul ministru al 
IRLANDEI, Liam Cosgrave, a spus : 
„Am venit aici pentru trei zile nu în 
vederea realizării sau cimentării a- 
lianțelor — cel puțin în înțelesul o- 
bișnuit al cuvîntului. Am venit nu 
pentru a semna sau ratifica un tra
tat de pace sau o reglementare de 
pace. Ne-am întrunit în vreme de 
pace pentru a lua in considerare re
lațiile dintre statele pe care le re
prezentăm și modalitățile prin care 
ele pot fi îmbunătățite și dezvoltate, 
în acest sens, documentul pe care il 
vom semna mîine nu constituie o a- 
lianță sau un tratat, ci ceea ce aș 
numi un „program" — un program 
pentru îmbunătățirea relațiilor și 
creșterea cooperării între state, spre 
folosul Europei și al omenirii.

Spre deosebire de unele reuniuni 
ample din trecut, a arătat vorbitorul, 
această conferință a ținut seama de 
interesele și preocupările tuturor sta
telor implicate, indiferent dacă ele 
sint mari sau mici, și și-a desfășurat 
lucrările pe baza consensului. Ca 
țară mică. Irlanda este deosebit de 
satisfăcută că principiile documentu
lui subliniază inadmisibilitatea utili
zării forței, amenințării cu forța sau 
subversiunii în relațiile dintre state. 
Acceptarea unor asemenea principii 
constituie o preocupare deosebită 
pentru statele mai mici și mai puțin 
puternice.

Documentul pe care îl semnăm este 
un program de acțiune pentru conti
nentul nostru, un program limitat, 
dar care reprezintă un efort auten
tic, depus de state cu interese dife
rite, pentru construirea unor legături 
care să contribuie la asigurarea su
praviețuirii lor comune. Textul pe 
care l-am negociat nu este și nu poa
te fi îndreptat împotriva intereselor 
nici unei alte țări sau regiuni.

Nu facem un gest de complezen
ță — a conchis primul ministru al 
Irlandei — cînd afirmăm că această 
întrunire a 35 de șefi de state sau 
guverne reprezintă ua eveniment 

istoric. El poate fi Intr-adevăr Isto
ric, în cel mai bun sens al cuvîntu
lui, dacă programul pe care l-am 
elaborat este puș în aplicare.

Privirile lumii sint îndreptate în a- 
ceste zile asupra întîlnirii de la Hel
sinki cu speranța că ea va pune baza 
solidă a unui viitor pașnic și mai 
bun — a declarat în discursul său 
președintele CIPRULUI, arhiepisco
pul Makarios. Conferința, a continuat 
el, este o piatră de hotar de impor
tanță istorică. întilnirea la cel mai 
înalt nivel a unui atît de mare nu
măr de personalități subliniază ma
rea ei semnificație. Actul său final 
simbolizează consensul în ce privește 
hotărîrea statelor participante de a 
abandona politica bazată pe folosirea 
forței, indiferent de pretextul folosit.

Referindu-se la principiile relațiilor 
dintre state, cuprinse în Actul final, 

IDEI, APRECIERI, CERINȚE MAJORE RELEVATE ÎN CUVÎNTĂR1:

® Principiile noi, democratice, de relații interstatale 
reprezintă cadrul necesar al afirmării libere a 
fiecărei națiuni

® Dezvoltarea multilaterală a relațiilor de cooperare 
răspunde intereselor tuturor popoarelor, înfloririi 
civilizației pe continent

© Concluziile conferinței, prevederile Actului final 
se cer transpuse in viață cu corectitudine și 
consecvență

• Se impun eforturi sporite pentru soluționarea 
problemelor care mai persistă, pentru completarea 
destinderii politice cu destinderea militară, pentru 
excluderea efectivă a politicii de forță

• Securitatea și cooperarea europeană — parte 
integrantă a luptei pentru crearea unei noi ordini 
economice și politice mondiale, pentru întărirea 
păcii generale

președintele Ciprului a subliniat în
semnătatea deosebită a neintervenției 
în afacerile interne ale statelor, in
terzicerea intervenției armate sau a 
oricărui act de constrîngere militară, 
politică sau economică tinzînd să a- 
fecteze drepturile și interesele ine
rente suveranității statelor. Vorbito
rul a arătat că acum are o importan
tă fundamentală și cardinală transpu
nerea efectivă în practică a tuturor 
prevederilor Actului final al confe
rinței.

Vorbitorul s-a referit apoi pe larg 
la problema cipriotă, subliniind că 
respectarea principiilor adoptate de 
Conferința pentru securitate și coo
perare în Europa ar deschide calea 
spre soluționarea acestei probleme.

Obiectivele conferinței în domeni
ile securității și cooperării în Europa, 
implicațiile și repercusiunile acesteia 
se extind mult dincolo de hotarele 
geografice ale continentului — a spus 
șeful statului cipriot. Orice evoluție 
în Europa afectează în mod inevita
bil restul lumii. Ca tară meditera
neană. Ciprul manifestă un interes 
deosebit față de amplificarea dialo
gului cu statele din Mediterană ne
participante, inițiat de această con
ferință, dorind extinderea contactelor 
și a cooperării cu acestea. Credem, a 
declarat președintele, că în acest fel 
tensiunile în această regiune vor fi 
reduse, iar securitatea întărită.

Jânos Kâdâr, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., reprezentantul 
R. P. UNGARE, a relevat că pentru 
țara sa pacea, securitatea, prietenia, 
colaborarea dintre popoarele euro
pene nu sint simple cuvinte, ci ex
presia unei politici consecvente care 
se întemeiază pe principii ferme și 
pe învățămintele istoriei. „Noi con
siderăm că de succesul Conferinței 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa și de activitatea viitoare, în 
spiritul actualei conferințe, depind 
viitorul popoarelor noastre, al con
tinentului nostru și în mare măsură 
însuși viitorul omenirii. Popoarele 
pe care noi le reprezentăm speră că 
la această conferință se va desfășura 
o activitate fructuoasă, astfel incit 
pacea să se întroneze trainic".

Arătind că „este necesar să se 

facă totul pentru soluționarea pașni
că a problemelor de natură să im
plice primejdia unor conflicte ar
mate, pentru înlăturarea posibilității 
dezlănțuirii unui nou război mon
dial", tovarășul Jânos Kădâr a subli
niat necesitatea de a se depune, in 
continuare, eforturi în sprijinul 
dezarmării generale. Pentru evitarea 
unui război mondial nu există o altă 
alternativă reală și acceptabilă — a 
spus vorbitorul — decît „reglemen
tarea problemelor litigioase pe calea 
tratativelor, încetarea cursei înarmă
rilor, limitarea armamentelor". Res
pectarea principiilor care reglemen
tează relațiile dintre state — egali
tatea suverană, abținerea de la fo
losirea forței, inviolabilitatea grani
țelor — și transpunerea lor în prac
tică corespund intereselor celor 35 
de state diferite care participă la 
conferință și asigură pacea. Prin 
respectarea acestor principii, noi pu

tem elimina de pe continentul nos
tru războiul, conflictele armate. Re
glementarea principială de către 
conferință a relațiilor dintre state și 
aplicarea în practică a acestor prin
cipii vor întări încrederea politică, 
ceea ce va facilita reducerea rațio
nală a forțelor armate și armamen
telor în Europa.

După ce a salutat recomandările 
în domeniul cooperării științifice, 
economice și comerciale, vorbitorul 
a relevat : „Colaborarea economică 
reciproc avantajoasă consolidează 
relațiile politice dintre state, în ge
neral, și, în special, dintre statele 
cu orinduiri sociale diferite".

„Trăim într-o perioadă în care se 
desfășoară cea mal hotărită luptă a 
popoarelor pentru libertate și inde
pendență, pentru pace și securitate 
egală pentru toți, pentru egalitatea 
în drepturi și colaborarea multilate
rală, pentru progres economic și so
cial — a spus Iosip Broz Tito, 
președintele R.S.F. IUGOSLAVIA. 
Nici un popor nu mai acceptă sub
ordonarea și asuprirea. Pentru a În
făptui libertatea, pacea, independen
ța și egalitatea in drepturi, popoa
rele sînt hotărîte să facă cele mai 
mari sacrificii.

Oamenii și popoarele își dau 
seama din ce în ce mai mult că ac
tualele condiții și mijloace de mun
că, precum și cerințele progresului 
tehnic, tehnologic, economic, social, 
și cultural îi orientează in mod im
perativ spre apropiere și unire. A- 
ceasta pentru că în epoca noastră 
numai popoarele unite pot să solu
ționeze atit problemele comune ale 
omenirii, cit și problemele care pri
vesc munca, viața și progresul fie
cărui popor. De aceea, popoarele sint 
astăzi gata, mai mult decît oricînd 
înainte, să preia asupra lor și răs
punderile reciproce care decurg de 
aici, dar numai ca popoare libere 
și egale în drepturi, și nu în cadrul 
sistemelor de dependență unilaterală, 
de subordonare și nesiguranță".

Politica de nealiniere — a spus 
vorbitorul — reprezintă și ea una 
din căile prin care generațiile ac
tuale caută răspunsuri noi și demo

cratice, dar în același timp realiste, 
la problemele existente.

în lumea actuală caracterizată prin 
interdependență, pacea și securitatea 
sînt nu numai indivizibile, dar au 
devenit imperativul istoric al pro
gresului continuu al omenirii. Atît 
timp cit mai există pe alocuri crize 
și conflicte, nimeni nu se poate simți 
în securitate trainică, în nici o parte 
a lumii. Problemele dezvoltării au 
devenit atît de acute încît reclamă 
angajarea întregii comunități inter
naționale. Este de datoria tuturor 
țărilor de a contribui la instaurarea 
relațiilor economice mai juste. de 
datoria celor mai dezvoltați. în spe
cial, de a da dovadă de mai multă 
înțelegere față de problemele țărilor 
în curs de dezvoltare, deoarece a- 
ceasta este în orice caz și în interesul 
lor, imediat și de perspectivă.

„Tendințele pozitive actuale în do
meniul destinderii încordării, a con

tinuat vorbitorul, ar intra, în orice 
caz, foarte rapid într-o criză în ca
zul in care destinderea s-ar reduce 
la înțelegerea între blocuri, în loc să 
constituie, într-o măsură tot mai 
mare, o formă de înțelegere între 
toate popoarele, pe baza principiilor 
respectării independenței, suverani
tății, egalității în drepturi și neames
tecului în treburile interne".

După ce a subliniat pericolul con
tinuării cursei înarmărilor, tovarășul 
Iosip Broz Tito a relevat caracterul 
inseparabil al aspectelor politice și 
militare ale securității europene, ne
cesitatea progresului simultan pe a- 
ceste două planuri, ca o condiție 
esențială a securității durabile și a 
păcii în Europa și în lume. Arătînd 
că este necesar să se impulsioneze 
ferm procesul de soluționare în con
tinuare a problemelor celor mai im
portante pentru securitatea colectivă 
a Europei, vorbitorul a spus in 
încheiere : „Independența și egalita
tea popoarelor nu mai reprezintă 
niște lozinci, ci sînt cuceriri care vor 
cîștiga, în măsură tot mai mare, for
ță și conținut. Numai pe aceste baze 
putem merge spre o unitate mai lar
gă, spre depășirea divizării existente 
în Europa și în lume, vom putea fi 
mai pregătiți să întîmpinăm dificul
tățile . viitorului".

Primul ministru al TURCIEI, Su
leyman Demireî, a subliniat, în cu- 
vîntarea sa, importanța deosebită a 
conferinței — eveniment fără prece
dent în istoria modernă a Europei. 
El a arătat că rezultatele obținute 
de conferință constituie o parte com
ponentă a procesului de destindere 
și că Turcia a considerat de la în
ceput conferința ca un important pas 
înainte.

Primul ministru turc s-a oprit 
apoi pe larg asupra situației din Ci
pru, evidențiind poziția tării sale in 
această problemă.

Referindu-se, în continuare, la 
conținutul documentului final, vor
bitorul a relevat semnificația acor
durilor realizate pentru consolidarea 
temeliilor păcii în Europa. în ce pri
vește problemele securității, el a de
clarat că principiile ce vor sta la 
baza relațiilor între state în Europa 

trebuie respectate pe deplin în lite
ra și spiritul lor, subliniind legătura 
strinsă ce există între securitatea 
europeană și securitatea zonei Medi- 
teranei. De aceea, relațiile statelor 
participante cu cele din alte regiuni 
ale lumii trebuie să fie ghidate de 
aceleași norme privind cooperarea 
și înțelegerea.

Turcia — a arătat el — acordă o 
mare atenție problemelor cooperării 
economice, tehnico-științifice, cultu
rale și în alte domenii, cu convinge
rea că aceasta contribuie atît la pro
gresul general, cît și la o mai bună 
înțelegere între state și popoare. 
Este pe deplin logic să așteptăm ca 
actuala conferință să genereze un 
nou climat politic în Europa, cu atit 
mai mult cu cit ea nu reprezintă un 
punct final, ci un moment în proce
sul de înfăptuire a securității pe 
continent.

în încheiere, vorbitorul a eviden
țiat strinsa interdependență între 
pace, justiție și prosperitate, mani- 
festindu-și speranța că prin eforturi 
comune se va putea ajunge la eli
minarea suspiciunilor, neînțelegeri
lor și insecurității. Prin aceasta, 
conferința își va putea îndeplini mi
siunea sa istorică.

Importanța deosebită a conferinței 
constă în faptul că cele 35 de state 
participante au căzut de acord 
asupra unei game largi de probleme 
în vederea impulsionării securității 
și cooperării în Europa — a declarat 
primul ministru al DANEMARCEI, 
Anker Joergensen. Acest efort co
mun constituie o realizare fără pre
cedent și sperăm că va avea conse
cințe mari și pozitive pentru viito
rul Europei. în același timp, a subli
niat vorbitorul, nu putem trece cu 
vederea că aspecte importante ale 
situației din Europa nu au fost cu
prinse în cadrul acestor înțelegeri, 
ca, de pildă, problemele privitoare 
la reducerea înarmărilor și dezarma
rea pe continent. Adoptarea de mă
suri în aceste domenii constituie, de 
aceea, o necesitate pentru o adevă
rată destindere.

Apreciind drept pozitive rezultate
le conferinței, vorbitorul s-a referit 
la faptul că grație procedurii con
sensului toate statele participante au 
acceptat deciziile conferinței, în 
totalitatea lor, fapt care le dă o bază 
puternică.

în același timp, Actul final al 
conferinței nu constituie sfirșitul 
procesului multilateral de negocieri 
inițiat de aceasta. Vor trebui avute 
în vedere mijloace pentru continua
rea și dezvoltarea acestui proces. în 
avantajul tuturor statelor partici
pante și al situației in Europa în 
general.

Declarația privind principiile care 
guvernează relațiile între statele 
participante, documentul cuprinzînd 
măsuri de întărire a încrederii și 
alte texte privitoare la aspectele 
securității în Europa reflectă evo
luția pozitivă a situației politice 
generale între statele participante. 
Prin respectarea lor, prin punerea 
lor în aplicare, ele vor servi dezvol
tării și amplificării acestui proces. 
Premierul danez a exprimat speranța 
că aceste măsuri vor fi dezvoltate și 
extinse în viitor.

Documentul final al conferinței 
este rezultatul discuțiilor îndelun
gate, în cursul cărora cele 35 de sta
te au avut posibilitatea să-și expună 
punctele de vedere, uneori foarte di
ferite, asupra cărora s-au putut, pînă 
la urmă, realiza acorduri general ac
ceptabile — a declarat premierul 
BELGIEI, Leo Tindemans. Vorbitorul 
a subliniat importanța considerabilă 
a reafirmării, în textul Actului final, 
a principiilor care trebuie să guver
neze relațiile dintre țările partici
pante — eliminarea forței și ame
nințării cu forța, excluderea orică
rui amestec în afacerile interne ale 
altor state, obligația de a reglemen
ta diferendele exclusiv prin mijloa
ce pașnice. Destinderea politică, a 
relevat el în continuare, trebuie să 
includă și destinderea pe plan mi
litar. Hotărîrile conferinței recunosc 
legătura dintre aceste două aspecte, 
dar adevăratele probleme ale secu
rității militare nu au fost, totuși, so
luționate în cadrul fazei de la Ge
neva. Documentul final cuprinde în 
această privință o singură proble
mă, fără îndoială importantă, dar cu 
obiectiv limitat : notificarea mane
vrelor militare de anvergură. O ve
ritabilă destindere reclamă obținerea 
de rezultate satisfăcătoare în cadrul 
diferitelor negocieri de dezangajare 
militară și dezarmare pe continent.

Evidențiind progresele înregistrate 
pe calea destinderii în Europa, vor
bitorul a spus că acest proces tre
buie să țină seama și de necesitatea 
îmbunătățirii situației în Orientul 
Apropiat și în Mediterana, a solu
ționării problemelor existente pe 
plan mondial, între care subdezvol
tarea, resursele alimentare, popu
lația, materiile prime, probleme de 
care depinde, în ultimă instanță, 
însăși pacea lumii.

Relevind însemnătatea stabilirii, în 
cadrul conferinței, a principiilor me
nite să călăuzească acțiunea statelor 
participante în domeniile politic, 
economic și umanitar, premierul bel
gian a declarat că aceasta reprezin
tă doar un prim pas, următorul con
stând în transpunerea în practică a 
hotăririlor conferinței.

Apreciind conferința drept un im
portant pas în procesul destinderii, 
premierul SUEDIEI, Olof Palme, a 
declarat că eforturile comune ale ță
rilor participante trebuie să fie în 
așa fel conjugate încît să asigure 
statelor exercitarea deplină a res
ponsabilității lor în rezolvarea ma
rilor probleme de care depind pa
cea și bunăstarea întregii lumi.

Exprimînd preocuparea față de 
ritmul accelerat al înarmărilor din 
Europa, în prezent neexistînd indicii 
care să demonstreze încetinirea aces
tei acțiuni, vorbitorul a declarat că 
enormele resurse umane și materiale 
folosite în scopuri militare micșorea
ză. în aceeași măsură, posibilitățile de 
promovare a bunăstării popoarelor.

Progresele înregistrate de confe
rință în vederea întăririi securității 
în Europa sînt un început modest, a 
apreciat el, adăugind că realizarea 
unui acord asupra notificării preala
bile a marilor manevre militare con
stituie doar un prim pas pe calea 
măsurilor sau activităților care tre
buie să ducă, în final, la întărirea 
Încrederii între state în Europa.

Continuarea și adîncirea procesu
lui destinderii politice trebuie să se 

sprijine pe măsuri de reducere a 
forțelor armate și, în primul rînd, de 
inițiere a procesului dezarmării.

Conferința noastră, a continuat 
vorbitorul, este o parte a procesului, 
de durată, al destinderii. Ea trebuie 
urmată de eforturi multilaterale și 
bilaterale in vederea lărgirii și adin- 
cirii rezultatelor obținute. Valoarea 
modalităților stabilite în vederea 
continuării acestui proces constă în 
faptul că toate statele, mari și mici, 
membre ale alianțelor militare sau 
țări neutre, au posibilități egale pen
tru exprimarea pozițiilor și afirma
rea intereselor lor.

Documentele pe care le vom sem
na aici, documente al căror conținut, 
sferă de preocupări și natură consti
tuie un fapt unic, sînt un cod de 
bună conduită între state în vremea 
noastră, a declarat. în cuvîntarea sa, 
cancelarul federal al Republicii 
AUSTRIA, Bruno Kreisky. Cuprin
derea largă și ideile minunate con
ținute în Actul final trebuie puse în 
valoare în procesul de transpunere 
în realitate a documentului. „Privim 
această conferință ca un prim, dar 
hotărîtor, pas al politicii de destin
dere — a continuat el. Conferința 
este punctul de plecare al politicii 
de destindere : de acum înainte tre
buie să se producă rezultate substan
țiale în această privință".

Politica de destindere a devenit 
Indivizibilă. în acest sens este nece
sar să se depună eforturi susținute 
în vederea lichidării focarelor de 
tensiune din zonele apropiate Euro
pei. cum ar fi Orientul Apropiat. 
Vorbitorul s-a referit. în continuare, 
la necesitatea dezvoltării cooperării 
in forme moderne între țările din 
estul și vestul continentului.

în documentele pe care le vom 
semna, a relevat el, găsim referiri 
frecvente la faptul că noi înțelegem 
să cooperăm în ciuda diferentelor de 
sistem social existente între țările 
Europei.

Cancelarul Austriei a reamintit 
faptul că tara sa a sprijinit încă de 
la început ideea Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa, 
cunoscînd din experiența proprie im
portanta destinderii pe continent. 
Tara noastră — a spus el în încheiere 
— dorește să contribuie din toată 
inima și manifestă o atitudine deose
bit de pozitivă în ceea ce privește 
afirmarea conceptului de destindere. 
O primă fază importantă s-a înche
iat. o alta. încă și mai fructuoasă, 
trebuie să urmeze după Helsinki.

Evocînd etapele parcurse pînă Ia 
actuala reuniune, președintele FIN
LANDEI, Urho Kekkonen, a arătat 
că Actul final, ce urmează a fi a- 
doptat, exprimă dorința statelor 
participante, care diferă prin isto
ria lor, prin obiectivele sociale șl 
sistemele lor politice, de a elimina 
factorii care le despart și de a pune 
accent în principal pe factorii de 
apropiere, pe nevoia de securitate, 
resimțită de fiecare dintre ele. De
clarația asupra principiilor pe care 
statele participante sînt hotărîte să 
le aplice în practica relațiilor lor 
constituie fundamentul conferinței. 
Nu este vorba de o reproducere pur 
și simplu a principiilor înscrise în 
Carta O.N.U. și în alte documente 
internaționale, ci de precizarea unei 
game de norme destinate să deschi
dă noi perspective relațiilor dintre 
state. Principiul egalității suverane, 
de pildă, a căpătat o definiție cu
prinzătoare și o precizie fără pre
cedent. Subliniind semnificația a- 
cestui principiu, noi subliniem rolul 
independent ce revine fiecărui stat 
în viața continentului. în același 
timp, de o importantă deosebită este 
declarația asupra renunțării la forță 
sau la amenințarea cu forța în rela
țiile dintre state.

Referindu-se la faptul că viitoarea 
reuniune, programată peste doi ani, 
va avea loc la Belgrad, vorbitorul a 
arătat că aceasta simbolizează ca
racterul paneuropean al operei ce se 
înfăptuiește. Sîntem însă conștiențl 
că deși direcția drumului nostru este 
bine trasată, nu sîntem încă la 
adăpost de amenințări. Imense ma
șini de război continuă să se afle 
față în față, gata pentru o confrun
tare distrugătoare, fără precedent. 
Iată de ce în orientarea activităților 
viitoare trebuie luată în considerație 
problema dezarmării. Cooperarea pe 
care am început-o este o garanție a 
unei mai mari securități. Recunos- 
cînd indivizibilitatea securității șl 
interdependența noastră — a spus 
președintele Finlandei — apreciem 
că revine o mare responsabilitate 
fiecăruia din statele participante 
pentru traducerea în viață a obiec
tivelor fixate în comun.

Primul ministru al SPANIEI, 
Carlos Arias Navarro, a arătat că de 
o mare importanță pentru desfășu
rarea negocierilor din cadrul confe
rinței a fost faptul că ele s-au bazat 
pe respectarea strictă a egalității 
între toate statele. Principiul con
sensului a constituit un element 
fundamental, țările mijlocii sau mici, 
neutre sau nealiniate puțind să parti
cipe pe picior de egalitate la dialogul 
multilateral, să-și facă cunoscute in 
mod clar punctele de vedere.

Vorbitorul a subliniat valoarea po
litică a principiilor ce vor fi așezate 
la baza relațiilor între statele parti
cipante, relevind, între acestea, ega
litatea suverană a statelor, renun
țarea la folosirea forței și la amenin
țarea cu forța, abținerea de la orice 
intervenție, directă sau indirectă, în 
treburile interne ale altor state. Pri
mul ministru al Spaniei a declarat 
in continuare : este regretabil că 
aspectele militare ale securității nu 
au fost luate în considerație de con
ferință în toată amploarea lor, astfel 
încit să ducă la adoptarea unor mă
suri mai substanțiale de creștere a 
încrederii și întărirea stabilității p« 
continent.

Referindu-se la legătura dintre 
securitatea în Europa și din regiunea 
Mediteranei, vorbitorul a relevat că 
Actul final include o serie de pre
vederi prețioase în acest sens, ceea 
ce incumbă statelor participante să 
depună eforturi concertate pentru 
instaurarea în această zonă a unei 
păci juste și durabile pentru toata 
popoarele respective.

Nu este o exagerare să definim 
acest moment ca avind o semnificație 
istorică — a spus el în încheiere. 
Actualul dialog trebuie să fie con
tinuat, extins și aprofundat, în 
funcție de necesități, de evoluția per
manentă a situației internațional^ j
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MESAJUL
^teî îmM IMh Ceausescu, 
președintele Mici &s!» Oohh, 

participanților la cea de-a XXI-a Conferință 
internațională împotriva bombelor atomic® 

și cu hidrogen — Gensuikyo
Am deosebita plăcere ca, în numele poporului român, al Consiliului 

de Stat al Republicii Socialiste România și al meu personal, să vă adre
sez dumneavoastră, participanților la cea de-a XXI-a Conferință Interna
țională împotriva bombelor atomice și cu hidrogen — Gensuikyo — un cor
dial salut prietenesc: precum și cele mai sincere urări de succes.

Apreciem această conferință ca o manifestare a voinței poporului ja
ponez și a opiniei publice mondiale de a acționa pentru a nu se mai re
peta niciodată ororile unui nou război mondial, pentru a feri omenirea de 
coșmarul amenințării atomice.

Problema dezarmării reprezintă una din problemele fundamentale ale 
vieții politice internaționale, de care depind însuși cursul civilizației mon
diale, existența și dezvoltarea popoarelor pe calea bunăstării și a progre
sului. Așa cum se știe, cursa înarmărilor — și îndeosebi a înarmării nu
cleare — continuă într-un ritm accelerat, cheltuielile militare absorb fonduri 
uriașe, care se ridică în prezent la circa 250 miliarde dolari pe an, gigantice 
forțe materiale și umane, un vast potențial de cercetare științifică și de 
producție sînt mobilizate pentru producerea de mijloace de distrugere 
în masă. Toate acestea afectează, pină la urmă, bugetele tuturor statelor, 
interesele tuturor popoarelor de a-și ridica nivelul de viață, de a-și asigura 
condiții de existență mai bune. în același timp, această uriașă acumulare 
de armament de toate tipurile — inclusiv de arme atomice și cu hidrogen 
— creează o mare primejdie pentru pacea mondială, face să planeze un 
grav pericol asupra însăși existenței umanității, reprezintă un puternic 
impediment in calea eforturilor pentru lichidarea stărilor de încordare, 
neîncredere și animozitate, pentru continuarea și consolidarea cursului des
tinderii, pentru întărirea păcii și colaborării între națiuni. Iată de ce dez
armarea, și îndeosebi dezarmarea nucleară, este astăzi o cauză vitală a 
tuturor popoarelor, a întregii omeniri.

Este timpul ca popoarele să-și facă tot mai puternic auzit glasul, să-și 
impună cu fermitate voința pentru a determina guvernele, conducătorii sta
telor să acționeze consecvent în direcția opririi cursei înarmărilor, a redu
cerii bugetelor militare, a interzicerii producerii și apoi a scoaterii în afara 
legilor a armamentului nuclear.

România a militat și militează neobosit pentru realizarea acestui mare 
deziderat al popoarelor, pentru înfăptuirea de măsuri în direcția reducerii 
bugetelor militare, a interzicerii folosirii armei nucleare și cu hidrogen, a 
lichidării bazelor militare de pe teritoriile altor state, a retragerii tuturor 
trupelor în granițele naționale, a diminuării efectivelor militare ale statelor.

Problema dezarmării poate fi soluționată numai trecîndu-se ferm de la 
faza declarațiilor generale, la măsuri practice, la acțiuni concrete pe care 
trebuie să le întreprindă toate statele, și în primul rînd principalele țări 
deținătoare de armament modern, îndeosebi de arme nucleare.

Realizarea dezarmării ar elibera uriașe mijloace de producție și forțe de 
muncă pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale popoarelor, accelerarea 
dezvoltării economico-sociale a națiunilor și, în primul rînd. a celor rămase 
în urmă. Dezarmarea ar asigura ca minunatele cuceriri ale științei și teh
nicii, ale cunoașterii contemporane să nu mai fie subordonate cauzei războiu
lui și distrugerii, ci să fie puse în slujba progresului și civilizației, a bună
stării și fericirii omului, a ameliorării existenței sale pe planeta noastră.

Iată de ce se cuvine ca toate statele, toate popoarele, toate forțele pro
gresiste și democratice să acționeze cu cea mai mare energie și perseverență 
pentru a pune capăt cursei înarmărilor, pentru a asigura dezarmarea, pentru 
făurirea unei lumi din care să fie excluse pentru totdeauna războaiele și 
distrugerile, din care să fie abolită arma atomică și cu hidrogen, celelalte 
mijloace de exterminare în masă, a unei lumi a securității, destinderii și 
colaborării pașnice între popoare.

Exprimîndu-mi convingerea că consfătuirea dumneavoastră va aduce o 
contribuție pozitivă la mobilizarea opiniei publice internaționale în lupta 
pentru cauza dezarmării generale, și în primul rînd nucleare, vă urez încă 
o dată succes deplin și vă asigur de cele mai calde sentimente de simpatie 
și solidaritate ale poporului român.

ORIENTUL APROPIAT
• Consultările președintelui Anwar EI Sadat o Convorbiri 

iordaniano-siriene
CAIRO 31 (Agerpres). — Pre

ședintele R.A. Egipt, Anwar El Sa
dat, a examinat, joi, împreună cu 
principalii săi consilieri politici și 
militari, ultimele propuneri avansate 
de Israel în vederea realizării unui 
nou acord interimar de dezangajare 
a forțelor în Sinai. Din Cairo se re
latează că vicepremierul și ministrul 
egiptean al afacerilor externe. Ismail 
Fahmy, a conferit cu Hermann Eilts, 
ambasadorul S.U.A. în Egipt, care a 
transmis șefului diplomației egiptene 
propunerile avansate de Israel.

AMMAN 31 (Agerpres). — Convor
birile dintre primul ministru al Ior
daniei, Zeid El-Rifai, și primul mi
nistru al Siriei, Mahmoud Al-Ayoubi, 
prilejuite de desfășurarea la Amman 
a reuniunilor Comitetului superior 
mixt siriano-iordanian, au condus la 
adoptarea unor hotărîri importante 
menite să contribuie la consolidarea 
și adîncirea relațiilor de prietenie

EVOLUȚIA POZITIVĂ, CURSUL ASCENDENT 
caracterizează relațiile de colaborare 

româno * americane
Așa cum este cunoscut, aducîn- 

du-și permanent contribuția con
structivă la afirmarea proceselor și 
tendințelor pozitive din viata inter
națională, România socialistă desfă
șoară o politică de adincire conti
nuă a legăturilor de prietenie și co
laborare cu toate statele lumii, a- 
cordînd, în mod firesc, o atenție 
deosebită adincirii relațiilor cu toa
te statele socialiste, cu țările în curs 
de dezvoltare și extinzînd, in același 
timp, raporturile de cooperare pe 
multiple planuri cu statele avansate 
economic — orientare statornică, 
reafirmată cu claritate de Congresul 
ai XI-lea al partidului.

In cadrul acestei politici, căreia 
însăsi viața i-a demonstrat caracte
rul realist și fertil, se inscrie și e- 
voluția favorabilă, cursul ascendent 
al raporturilor dintre România și 
Statele Unite ale Americii. Este o 
elocventă dovadă a faptului că e- 
xistenta cunoscutelor deosebiri de 
orînduire. mărime, potențial eco
nomic nu a putut și nu poate re
prezenta un impediment în calea 
dezvoltării unor relații bilaterale 
prietenești și fructuoase, care, pe un 
plan mai larg, și-au făcut simțite 
efectele asupra climatului politic ge
neral.

Intr-adevăr, spre satisfacția po
porului român, care a nutrit întot
deauna sentimente prietenești — re
ciproc împărtășite — față de poporul 
american, raporturile dintre cele două 
țări au înregistrat, în special in ul
timii ani, un curs spre o continuă 
intensificare — ca rezultat al activi
tății constructive desfășurate de țara 
noastră în sfera vieții internaționale, 
cît și al prevalării unor poziții noi, 
realiste, în politica americană. Re
flectare elocventă a procesului gene
ral de destindere internațională, evo
luția pozitivă a relațiilor româno-a- 
mericane s-a răsfrînt, la rîndul ei, 
asupra acestui proces, aducînd o con
tribuție efectivă la adîncirea și ex
tinderea sa pe plan mondial.

în această privință, un rol hotărî- 
tor, cu adevărat deschizător de dru

dintre cele două țări și popoare — 
se arată în comunicatul comun dat 
publicității la Amman și Damasc. 
Iordania și Siria — menționează co
municatul — au convenit asupra cre
ării unei companii industriale co
mune cu un capital inițial de 60 mi
lioane dolari, a unei zone industria
le la frontiera dintre cele două state 
și au realizat o serie de acorduri de 
colaborare în domeniile comercial, al 
educației, turismului și au hotărit să 
anuleze restricțiile de orice natură în 
schimburile comerciale. în cadrul 
convorbirilor oficiale s-a căzut de 
acord în privința realizării unor 
obiective, cum ar fi : o linie de cale 
ferată care să asigure legătura între 
capitalele celor două țări și a unor 
linii de telecomunicații, crearea de 
companii mixte de transporturi ma
ritime și pe uscat. Potrivit comuni
catului, au fost examinate diverse 
aspecte ale cooperării celor două țări 
și în alte sfere de activitate.

muri, a-avut suita rodnicelor intîl- 
niri și contacte la nivelul cel mai 
înalt din ultimii ani, de la București 
și Washington, care s-au înscris ca 
momente memorabile în evoluția ra
porturilor dintre cele două țâri și po
poare, au marcat deschideri ample 
spre dezvoltarea colaborării, repre- 
zentind, totodată, aporturi certe la 
înfăptuirea unei politici noi, de ega
litate și respect reciproc, în viața in
ternațională. Caracterizind această e- 
voluție, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia în Raportul la Congresul al 
XI-lea : „S-au dezvoltat puternic re
lațiile României cu Statele Unite ale 
Americii ; ele au fost impulsionate 
îndeosebi de vizitele la nivel înalt și 
au la bază Declarația comună din 
1973. Apreciem că există condiții pen
tru dezvoltarea multilaterală a cola
borării economice, tehnico-științifice 
și culturale dintre cele două țări".

Un nou și important pas înainte 
pe această cale, o nouă și grăitoare 
mărturie a dorinței reciproce de a 
extinde și adinei relațiile de colabo
rare l-au constituit convorbirile de 
la Casa Albă, de la începutul acestei 
veri, dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Gerald Ford — care, 
după cum se știe, s-au mai întîlnit 
o dată, în decembrie 1973, pe cînd 
Gerald Ford era vicepreședinte de
semnat al S.U.A. Desfășurîndu-se in 
ambianța cordială, caracteristică în- 
tîlnirilor la nivel înalt româno-ame- 
ricane, convorbirile din iunie au des
chis noi făgașuri de progres relații
lor dintre statele noastre, oglindind, 
în același timp, voința comună de a 
contribui la promovarea înțelegerii 
și securității internaționale.

Caracterul fertil al dialogului la ni
vel înalt dintre cele două țări și-a 
găsit expresia, după cum este cu
noscut, în încheierea unor docu
mente de deosebită semnificație, 
atît în sfera raporturilor bilate
rale cît și pe plan internațio
nal, în primul rînd Declarația pre
ședinților României și S.U.A., în care 
și-au găsit o consemnare clară prin
cipiile fundamentale ale legalității șl

S.U.Â. sînt pregătite să înceapă discuții 
cu Cuba privind normalizarea relațiilor

WASHINGTON 31 (Agerpres). — 
Departamentul de Stat al S.U.A. a 
anunțat, miercuri, că este pregătit să 
înceapă „discuții serioase" cu Cuba 
în ceea ce privește normalizarea re
lațiilor. Această declarație survine la 
scurt timp după adoptarea de către 
reprezentanții țărilor membre ale Or
ganizației Statelor Americane (O.S.A.) 
a proiectului de rezoluție privind ri
dicarea măsurilor discriminatorii im

0 etapă nouă în raporturile interamericane

Mesajul președintelui Republicii Peru adresat primului ministru 
al Cubei

LIMA 31 (Corespondentul nostru 
transmite). — Cu prilejul adoptării, 
în cadrul reuniunii O.S.A. de la San 
Jose, a rezoluției cu privire la ridi
carea blocadei impuse Cubei cu 
11 ani în urmă, președintele Repu
blicii Peru, general de divizie Juan 
Velasco Alvarado, a trimis un mesaj 
primului ministru al Guvernu
lui Revoluționar al Republicii Cuba, 
Fidel Castro. In mesaj se relevă că 
„țările americane au luat decizia 
definitivă a întîlnirii lor cu Cuba, 
abandonînd, astfel, o politică pe care 
istoria a și condamnat-o“. Totodată, 
se reafirmă sentimentele de adîncă 
prietenie ale poporului peruan și ale 
guvernului său, care își exprimă și 
cu acest prilej pozițiile lor solidare 
cu poporul cubanez.

SITUAȚIA DIM NIGERIA
© Discursul la radio al noului șef al statului ® Restricțiile de 
circulație au fost ridicate © Numirea de noi guvernatori în frun

tea statelor federale
LAGOS 31 (Agerpres). — Genera

lul de brigadă Murtala Rufai Moha
med, noul șef de stat al Nigeriei și 
comandant șef al forțelor armate, a 
afirmat, într-un discurs rostit la 
postul de radio Lagos, că, examinînd 
situația din țară, forțele armate au 
ajuns la concluzia că unele schim
bări erau inevitabile. Situația poli
tică, a afirmat el. era caracterizată 
prin lipsa consultărilor, indisciplină 
și neglijență.

Pentru a preîntîmpina haosul, a 
declarat generalul Mohamed, s-a luat 
hotărîrea de a elibera pe generalul 
Gowon din funcțiile sale de șef al 
guvernului federal militar și co
mandant al forțelor armate și tre
cerea lui în rezervă cu gradul de ge
neral. Gowon, a precizat el. se va 
putea întoarce în țară deîndată ce 
situația va permite, va putea exer
cita orice activitate legală va dori, 
iar securitatea lui personală și a fa
miliei vor fi garantate. In același 
timp, toți membrii fostului guvern, 
guvernatorii provinciali și adminis
tratorul statului estic central au fost 
trecuți în rezervă sau pensionați'. 
Totodată, noul șef de stat al Nigeriei 
a anunțat o reformă a organelor 
puterii executive. De acum înainte, 
in Nigeria vor funcționa trei orga
nisme ale puterii de stat : un Con
siliu militar suprem, un Consiliu 
național al păcii și un Consiliu exe
cutiv federal. Murtala Rufai Moha
med și principalii comandanți nou 
numiți ai armatei sînt membri ai 
Consiliului Militar Suprem.

Totodată, noile autorități au anun
țat miercuri seara ridicarea cu efect 
imediat a restricțiilor de circulație 
impuse marți dimineața.

Pe de altă parte, șeful statului a 
numit noi guvernatori militari la 
conducerea statelor federale ale tă
rii — a anunțat postul de radio din 
Lagos.

Referindu-se la politica externă a 
tării, noul șef al statului a reafir
mat dorința de colaborare a țării 
sale cu toate statele și a declarat că 

eticii internaționale. Tocmai prin 
faptul câ la temelia raporturilor din
tre cele două țări au fost așezate 
principiile înscrise în declarație — 
ale egalității depline în drepturi, sti
mei, respectului și avantajului reci
proc, neamestecului sub nici un mo
tiv in afacerile interne, dreptului 
fiecărui stat de a-și alege și dezvolta 
liber sistemul politico-social, coope
rării în diverse domenii ale vieții 
internaționale — aceste relații au 
putut urma o linie ascendentă, con
firmare practică a viabilității acestor 
principii.

O .evidentă însemnătate prezintă și 
Declarația cu privire la cooperarea 
economică, industrială și tehnică 
dintre România și S.U.A., care tra
sează, după cum se știe, un amplu 
program de măsuri stimulatorii și 
direcții concrete de acțiune în 
aceste domenii. Se poate aprecia câ 
în perioada scursă de la elaborarea 
programului s-au înregistrat o serie 
de progrese pe linia materializării 
acestor orientări. Volumul Schimbu
rilor comerciale, care intre anii 
1969—1973 a crescut de 4 ori, a con
semnat, in continuare, sporuri sub
stanțiale ; acordul comercial semnat 
în primăvara acestui an la Bucu
rești prevede dezvoltarea și diver
sificarea, pe mai departe, a acestor 
schimburi — fiind pe deplin realist 
ca, în următorii cîțiva ani, volumul 
lor să atingă 800 milioane—1 miliard 
de dolari. S-au lărgit, de ase
menea, acțiunile de cooperare e- 
conomică intre întreprinderi româ
nești și firme americane, a fost 
creată o societate mixtă, altele fiind 
în perspectivă — la toate aceste re
zultate contribuind activitatea Comi
siei mixte guvernamentale și a Con
siliului economic româno-american, 
înființate în acest răstimp.

Desigur, există in continuare largi 
posibilități încă nefructificate, nive
lul înalt, bine cunoscut, atins de 
.S.U.A. in domeniul economic, al ști
inței și tehnicii,; ca și progresele eco
nomiei românești, capacitatea ei de 
a fi prezentă cu produse competitive 
pe piața mondială oferind un ci mp 

puse Cubei. Purtătorul de cuvînt al 
Departamentului de Stat, Robert 
Anderson, a arătat că această hotă- 
rire înlătură o „problemă litigioasă" 
în cadrul relațiilor interamericane. 
Potrivit purtătorului de cuvînt, anu
larea embargoului S.U.A. va consti
tui una dintre problemele ce urmea
ză să fie negociate cu Cuba de în
dată ce vor începe discuțiile bilate
rale.

In discursul rostit de ministrul re
lațiilor externe al Republicii Peru, 
general de divizie Miguel 'Angel de 
la Fior, la reuniunea O.S.A. de la 
San Jose se arată că „un capitol al 
Istoriei continentului, care umbrise 
pentru muiți ani solidaritatea și în
țelegerea interamericană, a fost în
cheiat, inițiindu-se o etapă nouă, care 
începe sub semnul unei ferme voințe 
politice, orientată în direcția solu
ționării problemelor care afectează 
relațiile continentului pe calea dialo
gului și respectului mutual". „Am 
luptat și vom lupta, se spune în cu- 
vîntare, împotriva oricărei manifes
tări discriminatorii sau de izolare 
pe motiv de ordin ideologic".

guvernul va onora toate obligațiile 
asumate de fosta conducere federa
lă. „Vom continua să sprijinim ac
tiv, a spus el, Organizația Unității 
Africane, Organizația Națiunilor Uni
te și Commonwealthul".

iu m n n n b

de presă transmit:
Președintele Portugaliei, 

Francisco da Costa Gomes, a anun
țat, joi seara, formarea unui nou gu
vern. Noul cabinet portughez înlo
cuiește formula guvernamentală de 
coaliție dizolvată, la 16 iulie, prin- 
tr-o hotărîre a Consiliului Revolu
ției. Președintele nu a furnizat de
talii privind componența noului gu
vern.

Miting k Sdgon. Reprezen
tanții diferitelor categorii ale popu
lației din zona Saigon — Gia Dinh 
s-au întrunit în cadrul unui miting, 
pentru a saluta succesul pe care l-au 
reprezentat lucrările Congresului al 
III-lea al Comitetului din această 
zonă al Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de Sud, în
cheiat zilele trecute. A luat parte 
Nguyen Huu Tho, președintele Pre
zidiului C.C. al F.N.E., președintele 
Consiliului Consultativ al G.R.P. al 
Republicii Vietnamului de Sud.

La Panmimjon a avut loe 0 
nouă reuniune a Comisiei militare de 
armistițiu din Coreea. Luînd cuvin- 
tul. reprezentantul principal al 
R.P.D. Coreene, generalul-maior Kim 
Phun Sob. a denunțat înarmarea Co
reei de sud și acțiunile provocatoa
re puse la cale de regimul de la Seul

amplu de extindere și aprofundare a 
colaborării. In această privință, actul 
așezării relațiilor economice pe baze 
nediscriminatorii — ca urmare a a- 
probării, de către Congresul S.U.A., a 
acordului comercial cu România in- 
cluzînd clauza națiunii celei mai fa
vorizate —■ este de natură să degre
veze și să stimuleze extinderea aces
tor relații, în interesul reciproc și 
cu repercusiuni pozitive asupra an
samblului raporturilor româno-ame- 
ricane.
, Se poate aprecia cu deplin temei 
că apropiata vizită în țara noastră a 
președintelui Gerald Ford, noile con
vorbiri cu președintele Nicolae 
Ceaușescu vor acționa ca un puternic 
factor dinamizator al colaborării 
prietenești, multilaterale, române
am eri cane.

Este, totodată, deosebit de semnifi
cativ faptul că noua intilnire la nivel 
inalt româno-americană va avea loc 
imediat după încheierea istoricului 
eveniment pe care îl reprezintă Con
ferința pentru securitate și coopera
re in Europa, semnarea Actului final 
al acestei reuniuni — document care 
dă expresie voinței de promovare a 
unei politici noi, de destindere și 
securitate, de intensificare a relații
lor și colaborare egală în drepturi, 
în acest sens, se poate spune că pre
zența înaltului reprezentant al S.U.A. 
pe pămîntul țării noastre va constitui 
o expresie fericită a modului în care 
cele două țări înțeleg să dea curs 
acestor cerințe, o materializare 
nemijlocită a acestor prevederi ale 
documentului.

Cu atit mai îndreptățite sînt sen
timentele de satisfacție ale opiniei 
publice din țara noastră, care, aștep- 
tînd cu viu interes vizita președinte
lui american. își exprimă încrederea 
că ea se va inscrie ca un nou și im
portant moment in evoluția pozitivă 
a relațiilor româno-americane, mar- 
cind. in același timp, un substanțial 
aport la afirmarea dezideratelor uni
versale de pace, destindere și coo
perare.

Romulus CĂPLESCU

„Solidaritatea cu lupta popoarelor pentru 
eliberare națională și socială - un element 
fundamental al politicii externe a României" 
Intervenea reprezentantului țării noastre la sesiunea Consiliului 

Economic și Social al O.N.U.
GENEVA 31 (Agerpres). — In ca

drul lucrărilor sesiunii Consiliului 
Economic și Social al O.N.U., care 
se desfășoară la Geneva, a început 
examinarea chestiunii privind „Apli
carea de către instituțiile speciali
zate și organismele internaționale 
asociate Ia O.N.U. a Declarației asu
pra acordării independentei țărilor și 
popoarelor coloniale".

Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
rilor, reprezentantul țării noastre, 
Valeriu Tudor, a arătat că atitudinea 
militantă, de profundă solidaritate a 
poporului român cu lupta tuturor 
popoarelor pentru eliberare naționa
lă și socială constituie un element 
fundamental al politicii externe a 
României.

După ce a subliniat că România 
susține activ, pe plan politic, moral, 
material, lupta de eliberare naționa
lă a popoarelor, vorbitorul a eviden
țiat importanta contactelor și relați
ilor de solidaritate dintre țara noas
tră și mișcările de eliberare națio
nală.

Recunoașterea internațională a 
mișcărilor de eliberare națională, a 
continuat el, trebuie să fie lărgită,

Reuniunea africană ia nivel înalt 
de la Kampala

KAMPALA 31 (Agerpres). — Con
ferința la nivel înalt a Organizației 
Unității Africane, ale cărei lucrări se 
desfășoară la Kampala — capitala 
Ugandei — în prezența șefilor de 
stat și de guvern, a adoptat Declara
ția cu privire la Africa de Sud și re
zoluțiile sesiunii extraordinare a 
Consiliului Ministerial al organiza
ției, reunit la Dar Es Salaam. In 
aceste documente este expusă pozi
ția comună a țărilor independente de 
pe continentul african în problema 

împotriva R.P.D. Coreene și a cerut 
încetarea acestora.

Congresul extraordinar 
al Partidului populist, de °- 
poziție, din Austria l-a confirmat, 
joi, in funcția de președinte al aces
tei formațiuni politice pe Josef Taus, 
în vîrstă de 42 de ani. Totodată, con
gresul l-a ales in postul de secretar 
general al partidului pe dr. Erhard 
Busek, in virstâ de 34 de ani. Presa 
austriacă menționează că aceasta 
este cea mai tînără conducere din 
întreaga istorie a Partidului populist.

Biblioteca română din New 
York, in colaborare cu secția 
esi-europeană a Institutului 
pentru studii europene al Uni
versității orașului New York, a 
organizat un simpozion pe tema 
„Liberalismul secolului al 
XIX-lea“. Cu acest prilej, pro
fesorul american de origine ro
mână, Fisher Galați, director al 
Institutului est-european de la 
Universitatea Boldor din statul 
Colorado, a evocat personalita
tea și locul marelui ginditor, is
toric și revoluționar român Ni
colae Bălcescu in contextul 
evenimentelor social-politice de 
la mijlocul secolului trecut. 
Totodată, in cadrul bibliotecii a 
fost organizată o expoziție de 
carte istorică românească.

Președintele Mexicului,
Luis Echeverria, a sosit la Djeddah, 
într-o vizită oficială de cinci zile, in 
cadrul turneului său prin Africa, 
Asia și America Centrală.

Sstronautii americani D°- 
nald Slayton, Vance Brand și Thomas 
Stafford au părăsit spitalul militar 
„Tripler" din Hawaii, unde au fost 
supuși timp de cinci zile unui tra
tament medical ca urmare a inha
lării de gaze toxice în cabina „Apol
lo". Conform ultimelor teste medi
cale, starea sănătății lor este în pre
zent satisfăcătoare. Astronauții vor 
rămîne încă circa 10 zile în Hawaii, 
într-o perioadă de convalescență, 
pentru a preveni apariția unor even

viENA Reluarea convorbirilor 
intercomunitare cipriote

VIENA 31 (Agerpres). — La Viena 
s-a deschis, joi, cea de-a treia rundă 
a negocierilor intercomunitare din 
Cipru, la care participă reprezentan
ții comunităților greacă și turcă din 
insulă — Glafkos Clerides și, respec
tiv, Rauf Denktaș.

La convorbiri — care vor dura 
trei zile — participă secretarul gene
ral al O.N.U., Kurt Waldheim.

Secretarul general al O.N.U. a fă
cut apel la cei doi negociatori să de
pună toate eforturile în vederea so
luționării crizei din Cipru. „Cu cît

Măsuri de combatere a crizei
care afectează economia italiană

ROMA 31 (Agerpres). — Comisiile 
Camerei deputaților a Italiei pentru 
finanțe, trezorerie, buget și progra
mare au examinat și adoptat 
miercuri, în cadrul unei reuniuni 
comune, măsurile de combatere a 
crizei care afectează economia ita
liană. Pentru punerea în aplicare a 
acestor măsuri, elaborate de vice
premierul Ugo La Malfa, comisiile 
parlamentare au hotărit alocarea 
unei sume de 3 500 miliarde lire.

Măsurile sînt destinate să stimu
leze exporturile și să relanseze in
vestițiile productive. în special in 
cadrul întreprinderilor industriale 

să capete mal multă substanță. In 
acest sens, va trebui avută în vedere, 
pe de o parte, asigurarea participării 
reprezentanților acestor mișcări la 
toate activitățile organismelor O.N.U. 
și, pe de altă parte, adoptarea de 
măsuri eficiente pentru a constrînge 
statele rasiste, colonialiste sau neo- 
colonialiste — care duc o politică de 
forță și dictat — să renunțe la prac
ticile lor anacronice.

Consiliul a adoptat, prin consens, o 
rezoluție prezentată de 22 țări, între 
care și România, prin care se cere 
instituțiilor specializate ale O.N.U. 
să acorde asistență mișcărilor de eli
berare națională și popoarelor care 
au obținut, recent, independența și 
să întrerupă orice asistență acordată 
regimurilor rasiste din Africa de 
Sud și Rhodesia pină cînd nu vor re
cunoaște dreptul popoarelor Nami
biei și Zimbabwe la autodeterminare 
și independență. Prin aceeași rezolu
ție se solicită organizațiilor interna
ționale să întreprindă măsurile ne
cesare pentru a permite mișcărilor 
de eliberare națională recunoscute 
de Organizația Unității Africane să 
participe ca observator la reuniunile 
organizațiilor respective.

lichidării definitive a dominației co
loniale străine și a eliberării între
gului continent și față de regimurile 
rasiste din Rhodesia și Republica 
Sud-Africană.

In ședințele de joi după-amiază, 
șefii de stat și de guvern au expus 
în luările lor de cuvînt poziția față 
de principalele puncte înscrise pe 
ordinea de zi și au trecut la exami
narea problemelor neabordate încă, 
cum ar fi situația din Angola, diverse 
aspecte ale cooperării economice in- 
terafricane și altele.

tuale tulburări de pe urma inhala- 
țiilor gazelor toxice.

Lira sterlină 3 inre8istrat m 
în cursul tranzacțiilor de la bursa 
din Londra, cea mai scăzută pari
tate în raport cu dolarul din toate 
timpurile. Agenții de bursă au afir
mat că moneda britanică „a căzut ca 
o piatră" la deschiderea tranzacți
ilor. Specialiștii apreciază că actua
la depreciere se datorește atit previ
ziunilor pesimiste cu privire la evo
luția economiei britanice, cit și ști
rilor cu privire la tendința de redre
sare a economiei americane și la 
excedentul balanței comerciale a 
S.U.A. pe luna trecută.

Scord polono-spaniol. La 
Varșovia a fost semnat un acord in- 
terguvemamenial polono-spaniol pri
vind livrările de cărbune cocsificabil 
polonez in Spania pe o perioadă de 
mai muiți ani. După cum relatează 
agenția P.A.P., în baza acestui acord, 
R. P. Polonă va avea posibilitatea să 
cumpere din Spania utilaje și produ
se metalurgice.

India va produce echipa- 
msn$ nuclear. La comPlexul si
derurgic și naval „Bharat" din India 
a fost inaugurată o întreprindere 
producătoare de echipament nuclear. 
Ea va realiza reactoare nucleare pen
tru nave, precum și alte echipamen
te destinate utilizării energiei ato
mice în industrial navală.

Populația Venezuelei. In 
luna iunie, populația Venezuelei era 
de 11 993 000 locuitori, aproape ju
mătate fiind formată din copii sub 
15 ani — anunță Direcția de statis
tică din Caracas.

Un puternic incendiu, dis- 
trugind mărfuri în valoare de peste 
150 milioane dolari, a izbucnit 
miercuri în portul iranian Khor- 
ramshar. Flăcările au cuprins 10 din 
antrepozitele portului, distrugînd in 
întregime trei, care conțineau in 
principal produse chimice și ulei ve
getal. Peste 100 de familii au fost 
evacuate, iar șase persoane au fost 
rănite.

trece mai mult timp, cu atit va fi 
mai dificilă înlăturarea divergențe
lor", a subliniat el.

„Nu există altă alternativă în afa
ra negocierilor pentru apropierea 
punctelor de vedere ale celor două 
părți, care sînt foarte deosebite", a 
spus Waldheim.

Ambele părți apreciază insă că va 
fi dificil să se ajungă la soluționarea 
numeroaselor probleme aflate in dis
cuție și că, in consecință, vor fi ne
cesare alte runde de convorbiri între 
reprezentanții celor două comunități 
cipriote.

mici și mijlocii, construcțiilor, agri
culturii, șantierelor navale și trans
porturilor.

După c*um a declarat într-o con
ferință de presă Ugo La Malfa, mă
surile elaborate nu înlocuiesc pla
nurile guvernamentale pe termen 
lung în curs de pregătire sau de a- 
probare. Aceste măsuri constituie 
„efortul maxim posibil" pe care gu
vernul a vrut să-1 facă în situația 
actuală, ținînd seamă de volumul 
mare al deficitului balanței de plăți 
și de cel al deficitelor bugetului de 
stat

OI™!
• ÎNGRIJIRE MEDICA

LĂ LA DISTANTĂ. Folosind 
cuceririle tehnologiei spațiale, 
un grup de cercetători americani 
din Houston, statul Texas, a 
realizat un aparat cu ajutorul 
căruia pot fi salvate, anual, 
200 000 de vieți omenești, victi
me ale accidentelor de tot fe
lul, bolilor de inimă, congestii
lor cerebrale, convulsiilor etc. 
Aparatul, numit „Telecare" sau 
„îngrijire medicală de la dis
tanță", este folosit de cei care 
acordă primul ajutor pentru a 
transmite, în sala de urgență a 
spitalului cu care se află în le
gătură, electrocardiograme, en- 
cefalograme și alte semne vitale 
ale bolnavului ; instrucțiunile 
medicului de gardă se primesc 
prin același aparat, care este 
înzestrat și cu telefon. „Tele
care" cîntărește 18 kg și este, 
totodată, echipat cu un aparat 
de oxigen, un laringoscop, un 
stimulator cardiac, un măsurător 
semiautomat de tensiune și o 
minifarmacie, conținînd medica
mente esențiale primului a- 
jutor.

• PRIN SUEZ, TRAFIC 
SIMULTAN ÎN AMBELE 
SENSURI. De la 31 iuli^ 
traficul prin Canalul Suez s^ 
realizează simultan în ambel 
sensuri, a anunțat purtătorul c 
cuvînt al administrației can 
lului. După cum se știe, la r u 
luarea navigației prin can. 
după o întrerupere de opt an., " 
deplasamentul navelor a fost 
limitat. Apoi, la mijlocul lunii 
iulie, în urma lucrărilor de a- 
dincire a canalului, deplasa
mentul navelor a fost mărit, dar 
numai în urma ultimelor lucrări 
de modernizare s-au putut asi
gura condițiile necesare pentru 
ca navele să poată traversa Ca
nalul Suez simultan, în ambele 
sensuri.

• LACURI POLICRO
ME. Parcul Plitvice din Iugo
slavia este considerat ca făcînd 
parte dintre cele mai pitorești 
parcuri naționale din. lume. El 
are 49 de lacuri, dintre care 16 
sint de dimensiuni apreciabile. 
Aceste lacuri au o foarte inte
resantă floră acvatică, fiecare 
dintre ele, privit cu atenție, 
pare de altă culoare, iar pe 
marginea lor se află depozite 
de roci calcaroase ce Ie conferă 
un farmec aparte. Situate la 
niveluri diferite, aceste oglinzi 
îneîntătoare de apă sint legate 
prin cascade, una dintre acestea 
avînd o înălțime de peste 70 de 
metri. In vederea menținerii 
nealterate a mediului ambiant 
din zonă și pentru a se proteja 
stabilitatea terenului, începînd 
din primăvara viitoare aici va 
fi interzisă circulația tuturor 
autovehiculelor.

• STRATEGIE AGRA
RĂ. In Marea Britanie se plă- 
nuiește înființarea a 30 de fer- 
me-pilot pentru a urmări apli
carea metodelor celor mai mo
derne de cultivare a pămîntu- 
lui și, in paralel, conservarea 
mediului rural. Această intenție 
este urmarea raportului Comi
siei britanice pentru probleme 
rurale, care, trecind în revistă 
schimbările fundamentale inter
venite în mediul sătesc — me
canizarea pe scară tot mai 
largă, cerința acută a extinde
rii suprafețelor cultivate ș.a. — 
evidențiază necesitatea unei 
strategii agrare suple și efi
ciente.

® SE NAȘTE UN VUL
CAN. In zona vulcanului
Tolbacinski, din peninsula Kam- 
ciatka, a început, recent, o e- 
rupție, care a generat un nou 
con vulcanic. La sfirșitul lunii 
iulie, diametrul bazei acestei 
noi formațiuni depășea un ki
lometru, iar înălțimea sa era de 
circa 300 de metri. în prezent 
activitatea noului con de erup' o 
a ajuns la apogeu și din cfa'ter 
sînt aruncate neîntrerupt frag
mente de roci și mari cantităti 
de zgură și cenușă însoțite de 
puternice emanații de gaze. Se 
apreciază că, in fiecare secundă, 
prin uriașa gură de foc creată 
de natură sînt aruncate la su
prafață cantități de materie 
incandescentă însumînd circa o 
sută de tone. Norul de gaze și 
cenușă produs în urma erupției 
s-a ridicat la o înălțime de zece 
kilometri.

® UN ACCIDENT 
NEOBIȘNUIT s-a petrecut 
Ia Belfast, capitala Irlandei de 
Nord. Un bărbat angajat în 
traversarea unei străzi a fost 
lovit mai intîi de un taxi și, 
aflat încă la pămînt, a fost 
izbit de un al doilea automobil, 
care l-a azvîrlit spre trotuarul 
opus. In momentul cind mai 
multe persoane s-au repezit 
să-i vină în ajutor, a apărut o 
autodubă, care, nereușind să 
evite grupul de pietoni, l-a 
lovit din nou pe accidentat, plus 
alți doi inși. în sfîrșit, o altă 
mașină, venind din spate, a dat 
la rindul ei peste nefericitul 
trecător. Ca prin minune însă, 
acesta a suportat cu bine veri
tabilul „asalt automobilistic", a- 
legindu-se do-ar cu un picior 
rupt și ușoare fracturi în re
giunea lombară și zona cutiei 
craniene. Internat în spital, el 
este in afară de orice pericol.

• RAVAGIILE INUN
DAȚIILOR ÎN INDIA. Mai 
multe milioane de persoane au 
fost grav afectate de inundații
le care au făcut ravagii în șase 
state din nordul Indiei, distru
gînd case și recolte de pe su
prafețe întinse. Există nume
roși morți, a.1 căror număr nu 
a putut fi încă stabilit. Potrivit 
datelor furnizate. 4 milioane de 
persoane au fost victime ale 
ploilor musonice și inundațiilor 
semnalate în peste 3 000 de lo
calități din statul Bihar, regiu
nea cea mai sinistrată din In
dia. Statele Assam, Uttar Pra
desh, Rajasthan și Punjab se 
află, de asemenea, în mare par
te sub apă.
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