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Președintele Republicii Arabe Siriene,

Brigadierii anului jubiliar înscriu noi 
confribuf ii în cronica t radi fii lor tinereții

Despre acestea, reporterii ziarului vă prezintâ cîteva argumente
IN PAG. A III-A

STUDENȚII
DESPRE CERCETAREA

ȘTIINȚIFICA STUDENȚEASCA
J

Intrată în tradiția întîlnirilor 
estivale studențești, tabăra cer
cetătorilor din amfiteatrele in
stitutelor de învățămînt supe
rior a fost găzduită în acest an 
la Suceava. Un program bogat 
și divers, din care nu au lipsit 
întîlnirile cu specialiști din 
producție, cercetători, academi
cieni, cadre universitare, vizi
tarea unor importante obiective 
economice din județ, dezbateri
le pe profile de învățămînt, a 
conferit timpului petrecut aici 
girul unor semnificative acumu
lări. Nota dominantă a fost 
dată de seriozitatea cu care 
studenții cercetători au discutat 
perspectivele pe care le oferă 
noul an universitar activității 
științifice din facultăți, posibi
litățile de îmbunătățire ale a- 
cesteia în vederea stabilirii u- 
nor mai strînse legături cu pro
ducția pentru finalizarea cores
punzătoare a celor mai intere
sante realizări.

Iată cîteva dintre aceste opi
nii. Crlna Dumbravă, Institutul 
politehnic Cluj : O formulă or
ganizatorici de perspectivă o 
constituie realizarea unor 
cercuri mixte de cercetare cu 
participarea tinerilor muncitori, 
tehnicieni sau ingineri stagiari

din producție. Astfel se poate 
aborda mai direct o problema
tică utilă. De asemenea, in ca
drul atelierelor-școală se pot 
găsi resurse pentru efectuarea 
unor lucrări de cercetare. Baza 
materială, susținută, in prezent, 
doar de catedre, s-ar putea ex
tinde astfel, în vederea efec
tuării unor lucrări care, în sta
diul de prototip, și-ar demon
stra elocvent eficiența.

Nicolae Buzatu, Universitatea 
Craiova : Fiecare teză de licen
ță trebuie să fie o lucrare de 
cercetare originală și cu posi
bilități de aplicabilitate. De a- 
ceea este necesar ca tematica 
să fie propusă cu un an înainte 
de susținere nu numai de că
tre catedre, ci și de unitățile 
economice interesate. O orien
tare mai susținută pentru lu
crări aplicative poate fi declan
șată și de concursuri organizate 
de instituții republicane sau ju
dețene.

Carol Britz, Institutul agro
nomic Timișoara : în momentul 
actual participarea studenților 
la contractele catedrelor este
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Primirea delegației Adunării Poporului din R.A. Egipt

marea întrecere
înainte de termen

CTITORIE PENTRU 
0 NOUĂ LEGENDĂ

...Un drum în mindră Țara Vrancei, pe meleagurile Spul
berului, Bîrșeștîlor și Negrileștilor, amintind de semeții fe
ciori ai Tudorii, este mai mult decît o invitație. Este un 
gest pios și necesar, un semn de împlinire cu timpul nostru 
proaspăt. Ceea ce și întreprind redactorii noștri, consemnind 
fapte semnificative ale actualității, momente din însufleți- 
toarea întrecere al cărei obiectiv este să grăbească înaintarea 
și a acestui colț de țară pe drumul vieții moderne.

(Reportajul în pagina a IlI-a)

35 de întreprinderi 
și-au îndeplinit * 

sarcinile cincinalului
Continuă să sosească de pe întreg cuprinsul țării vești 

despre noi și importante succese înscrise în întrecerea so
cialistă, succese pe care oamenii muncii, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, le închină celui de-al XI-lea 
Congres al P.C.R. Sînt tot mai frecvente știrile care anunță 
îndeplinirea integrală a sarcinilor cincinalului, a planului pe 
patru ani, obținerea unor considerabile avansuri în onorarea 
angajamentelor anuale.

Un număr de 35 de unități 
economice din industria re
publicană și-au îndeplinit 
pînă acum sarcinile planului 
cincinal. Printre acestea se 
numără întreprinderea de 
construcții siderurgice Galați, 
exploatările miniere din Va
tra Domei și Baia Nouă-Me- 
hedinți, întreprinderea de 
utilaj minier Filipeștil de 
Pădure, „Automecanica“-Me- 
diaș, „Mucart“-Cluj, între
prinderea de confecții Călă
rași șl altele.

Primirea vicepreședintelui Senatului francez

Industria Capitalei, ca șl 
cea a județelor Vrancea, Su
ceava, Botoșani și Satu-Mare 
înregistrează un avans de 
circa 100 de zile în realizarea 
prevederilor cincinalului. A- 
vansuri substanțiale au ob
ținut și oamenii muncii din 
industria județelor Maramu
reș, Arad, Galați, Brașov și 
Sibiu. în peste 20 de județe 
s-au creat de pe acum condi
ții pentru îndeplinirea înain
te de termen a planului cin
cinal.

de prietenie in Republica Socialistă România
La invitația secretarului general al Partidului Comunist Ro

mân, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Baas Arab Socialist, președintele Republicii 
Arabe Siriene, Hafez El-Assad, va efectua, împreună cu soția, 
Anlsse El-Asșad, o vizită oficială de prietenie în Republica So
cialistă România, la începutul lunii septembrie 1974, în fruntea 
unei delegații de partid și de stat.

FESTIVALUL SPORTULUI 
SĂTESC 

o imagina de la festivitatea 
de deschidere a întrecerilor 
finale pe țară ale Cupei ti
neretului de la sate care au 
loc în aceste zile la Craiova, 
(corespondență în pagina 

a V-a)

întâlnirea cu tovarășul Dominique Urbany

întâlnirea cu președintele Congresului Național African (A.N.C.) din 
Africa de SudPOPORUL

MUNCITOR
UNIC

Iată o expresie de sinteză 
istorică prospectivă: poporul 
muncitor unic. A rostit-o so
lemn, adresîndu-se Țării și 
tuturor prietenilor ei, pre
ședintele Ceaușescu. A ros
tit-o de Ia tribuna impună
toarei sesiuni 
Marii Adunări 
Este o expresie 
cuprinde, prin 
esență, tendința 
gență a forțelor

jubiliare a 
Naționale, 

în care se 
reducție la 
de conver- 
nmane care 

alcătuiesc substanța vie a 
pâmîntului românesc, în anii 
care se vor îndemna Ia con
figurarea istoriei noastre 
dincolo de al treilea deceniu 
al libertății.

Născut din împreunarea 
unui singe care s-a dovedit 
pe sine mai presus și mai 
trainic decît propria sa văr
sare la margine de cîmp și 
de pădure, sub ascuțiș de

ACULIN CAZACU

(Continuare In pag. a V-a)

Primirea delegației de partid și guvernamentale a Republicii Zair

• în cursul aceleiași zile tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit pe con
ducătorul delegației guvernamentale libiene

RELATAREA ÎNTREVEDERILOR ÎN PAGINA A ll-A
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• Delegația Adunării Poporului 
din Republica Arabă Egipt

© Președintele Partidului Comunist 

din Luxemburg

Continuarea convorbirilor 
româno-zambiene

Luni după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit de
legația Adunării Poporului a 
Republicii Arabe Egipt, condusă 
de Hafez Badawi, președintele 
Adunării Poporului a R.A. 
Egipt.

Din delegație fac parte de
putății Mohamed Ahmed EI Bal- 
tagi, membru al Comitetului 
pentru securitate națională și 
mobilizare, Olfat Aziz Kamel, 
membră a Comitetului pentru 
lucrări publice și a Comitetului 
pentru forțele de muncă, Mam- 
douh Ramadan Foudah, vice
președinte al Comitetului pen
tru politică externă, Ahmed 
Hussein El-Gebali, membru al 
Comitetului pentru învățămînt 
și cercetare științifică, Ismail 
Zaki Gomah, deputat, Abdel 
Hamid Mohamed Mamsour, 
membru al Comitetului pentru 
industrie și forță de muncă și 
al Comitetului pentru agricul
tură și irigații, Mohamed Rafaat 
Zaki, membru al Comitetului 
pentru problemele sociale și să
nătate și al Comitetului pentru 
lucrările publice, Mokhtar Os
man Mohamed Abu Bakr, mem
bru al Comitetului pentru in
dustrie și al Comitetului pentru 
lucrările publice, Albas Darwish, 
secretar al delegației, director

S Vicepreședintele Senatului francez a Republicii Zair
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au primit, în cursul 
zilei de luni, pe Pierre Chris
tian Taittinger, vicepreședinte 
al Senatului francez, președin
tele Grupului parlamentar _ de 
prietenie Franța-România, îm
preună cU soția, Marie Louise 
Taittinger.

La întrevedere a participat 
Nicolae Giosan, președintele 
Marii Adunări Naționale.

Cu acest prilej, președintele 
Nicolae Ceaușescu a înmînat 
lui Pierre Christian Taittinger 
Ordinul „Tudor Vladimirescu" 
clasa a Il-a, pentru contribuția 
adusă la dezvoltarea relațiilor 
româno-franceze.

Mulțumind pentru această 
înaltă distincție, vicepreședinte
le Senatului francez a spus că 
va contribui și în viitor la Întă
rirea relațiilor prietenești din
tre România și Franța, în inte
resul ambelor popoare.

în continuarea ceremoniei,

• Președintele

(A.N.CJ din
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, s-a întîlnit, 
în după-amiaza zilei de luni, cu 
Oliver Tambo, președintele Con
gresului Național African 
(A.N.C.) din Africa de Sud, ca
re se află în țara noastră la in
vitația C.C. al P.C.R.

La întrevedere a participat to
varășul Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Oaspetele a transmis, cu a- 
cest prilej, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cald salut din 
partea conducerii Congresului 
Național African, a tuturor mi- 
litanților partidului, cele mai 
sincere felicitări cu prilejul ma
rii sărbători a poporului român 
— a XXX-a aniversare a elibe-

PLECAREA UNOR DELEGAȚII 
DE PESTE HOTARE PARTICIPANTE 

LA SĂRBĂTORIREA ZILEI DE 23 AUGUST
Luni, a părăsit Capitala dele

gația Partidului Comunist din 
Finlanda, condusă de tovarășul 
Olavi Hanninen, vicepreședinte 
al Partidului Comunist Fin
landez, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., a făcut o vizită de prie
tenie in țara noastră și a par
ticipat la manifestările prile
juite de sărbătorirea zilei de 23 
August.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, delegația a fost con
dusă de tovarășii Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Iosif Uglar, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ghi
zela Vass și Ștefan Voicu, mem
bri ai C.C. al P.C.R.

★
Luni dimineață a părăsit Ca

pitala delegația de partid și gu
vernamentală siriană, condusă 
de Abdallah Al-Ahmar. secretar 
general adjunct al Partidului 
Baas Arab Socialist, care a asis
tat la festivitățile organizate cu 
prilejul celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării patriei de 
sub dominația fascistă.

Din delegație au făcut parte 
Georges Saddikim, membru al 
Comandamentului Național al 
Partidului Baas Arab Socialist, 
ministrul informațiilor, Zouheir 
Mohsen, membru al Comanda
mentului Național al Partidului 
Baas Arab Socialist, Fahmi El- 
Youssfi, membru al Comanda
mentului Regional al Partidu
lui Baas Arab Socialist, Mustafa 
Al-Aid, președintele Biroului 
Executiv al Uniunii Generale a 
Țăranilor din R. A. Siriană, și 
Fayssal Samak, președintele U- 
niunii Tineretului Revoluționar 
din R. A. Siriană. 

general al cabinetului președin
telui Adunării Poporului. Oas
peții au fost însoțiți de amba
sadorul R.A. Egipt la București, 
Osman Assal.

La întrevedere au partici
pat tovarășii Manea Mănescu, 
Gheorghe Rădulescu, Mihai Da- 
lea, Ștefan Andrei, Nicolae 
Giosan, președintele Marii A- 
dunări Naționale, Alexandru 
Sencovici, Constantin Dincu- 
lescu, președinți ai unor comisii 
permanente ale M.A.N., general 
colonel Ion Coman, Cornel Pa
coste, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Stanciu Sto- 
ian, secretar general al Ligii de 
prietenie cu popoarele din Asia 
și Africa.

Conducătorul delegației a a- 
rătat că are plăcuta misiune de 
a transmite tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, din partea președin
telui Republicii Arabe Egipt, 
Anwar El Sadat, un călduros 
salut, cele mai sincere felicitări 
cu prilejul celei de-a 30-a ani
versări a eliberării României, 
împreună cu urări de noi și 
remarcabile succese poporului 
român în munca sa de edificare 
a noii societăți. Președintele 
Adunării Poporului a R. A. 
Egipt a exprimat mulțumirile 
membrilor delegației pentru 
cinstea de a fi primiți de șeful 
statului român, pentrji fericita 
ocazie de a participa la marea 
sărbătoare a poporului român,

Pierre Christian Taittinger a 
arătat că îi revine deosebita o- 
noare de a înmîna președinte
lui Nicolae Ceaușescu Medalia 
comemorativă „Georges Pompi
dou", în semn de înaltă prețui
re față de activitatea pe care o 
desfășoară șeful statului român 
pentru dezvoltarea relațiilor 
dintre România și Franța, pen
tru adîncirea legăturilor tradi
ționale de prietenie dintre cele 
două popoare.
Președintele Nicolae 

Ceaușescu a mulțumit călduros 
pentru această distincție, apre
ciind-o ca o expresie a prețui
rii sentimentelor de prietenie 
de care este animat poporul ro
mân față de poporul francez, a 
dorinței comune de a extinde 
și adinei relațiile de colaborare 
dintre cele două țări.

în cadrul convorbirii dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și Pierre Christian Taittinger a 
fost exprimată satisfacția pen
tru evoluția ascendentă a rela
țiilor de prietenie, de colabora- 

Congresului Național African
Africa de Sud
rării României de sub domina
ția fascistă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat, la rîndul său, condu
cerii A.N.C., militanților parti- 
.dului, poporului din Africa de 
Sud. urări de succes în lupta de 
eliberare națională, de lichidare 
a practicilor rasiste și de apar
theid, a oricăror forme de asu
prire și exploatare.

Președintele A.N.C., Oliver 
Tambo, a dat o înaltă apreciere 
sprijinului multilateral pe care 
România Socialistă îl acordă po
porului sud-african, tuturor po
poarelor africane angajate in 
lupta împotriva politicii de asu
prire colonială, de discriminare 
rasială și de apartheid, pentru 
asigurarea dreptului lor sacru de 
a se dezvolta nestingherit pe ca

Cu același avion, au plecat 
delegația Uniunii Socialiste A- 
rabe din Republica Arabă Li- 
biană, condusă de Faragi Aii 
Balha, secretar al Comitetului 
U.S.A.L. din guvernoratul Derna 
și Kabouya Brahimi, șeful De
partamentului Organizației de 
masă al Frontului de Eliberare 
Națională din Algeria, care au 
făcut o vizită de prietenie în 
țara noastră și au participat la 
sărbătorirea zilei de 23 August.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, oaspeții au fost salu
tați de tovarășii Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Cornel Burtică, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Aldea 
Militaru, membru al C.C. al 
P.C.R., ministru secretar de stat, 
președintele U.N.C.A.P., Con
stantin Vasiliu, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., acti
viști de partid.

★
Luni după-amiază, a părăsit 

Capitala delegația guvernamen
tală iraniană, condusă de Ghas- 
sem Moini, ministrul muncii și 
afacerilor sociale, care a parti
cipat la sărbătorirea zilei de 
23 August.

Din delegație au făcut parte 
Mir Mohamed Zia, director ge
neral în Ministerul Muncii, Jale 
Alp, director general în Minis
terul Științelor, Morteza Zamani, 
director general în Ministerul 
Comerțului, Ebrahim Djahanna- 
ma, director adjunct în Ministe
rul Afacerilor Externe.

La plecare, delegația a fost 
salutată de Petre Lupu, minis
trul muncii, Ion Florescu, ad
junct al ministrului comerțului 
interior și cooperării economice 
Internaționale, Mihai Drăgănes- 
cu, vicepreședinte al Consiliului 

de a cunoaște marile realizări 
obținute de România socialistă 
în cei 30 de ani de la eliberare.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspeți să 
transmită, la înapoierea în țară, 
președintelui Anwar El Sadat 
un călduros salut, cele mai bune 
urări de sănătate și fericire per
sonală, iar poporului egiptean 
prieten succes deplin în înfăp
tuirea aspirațiilor de pace și 
prosperitate, în dezvoltarea eco- 
nomico-socială a patriei sale.

în cadrul convorbirii, a fost ex
primată deplina satisfacție pen
tru dezvoltarea continuă a rela
țiilor prietenești dintre cele două 
țări, dintre parlamentele Româ
niei și Egiptului, apreciindu-se 
că vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu în R. A. Egipt și re
centa • vizită a președintelui 
Anwar El Sadat, în România, 
convorbirile și înțelegerile con
venite. au creat condiții minuna
te ridicării pe trepte superioare 
a colaborării și cooperării 
fructuoase româno-egiptene. A 
fost afirmată dorința comună de 
a extinde și mai mult relațiile 
dintre guvernele, partidele, 
parlamentele celor două țări, în 
interesul popoarelor român și 
egiptean, al cauzei păcii, Înțele
gerii și cooperării internaționale.

întrevederea s-a desfășurat 
lntr-o atmosferă de caldă cor
dialitate și prietenie.

re și cooperare dintre Româ
nia și Franța, hotărîrea de a 
intensifica aceste relații în in
teresul ambelor popoare, al 
cauzei păcii și securității în 
Europa și în lume. Totodată, a 
fost evidențiată contribuția par
lamentelor și grupurilor parla
mentare de prietenie din cele 
două țări la dezvoltarea rela
țiilor româno-franceze, la lăr
girea contactelor și legăturilor 
dintre popoarele noastre.

A avut loc,' de asemenea, un 
schimb de opinii în probleme 
privind situația internațională 
actuală.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a rugat pe oaspete să transmi
tă președintelui Senatului fran
cez, Alain Poher, membrilor 
Grupului parlamentar de prie
tenie Franța-România, un salut 
prietenesc, iar poporului fran
cez prieten, cele mai bune urări 
de prosperitate șl bunăstare.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o ambianță de caldă cor
dialitate și prietenie.

lea progresului economic și so
cial.

în timpul întrevederii s-a sub
liniat cu satisfacție evoluția as
cendentă a relațiilor de priete
nie și solidaritate militantă din
tre Partidul Comunist Român și 
Congresul Național African, do
rința comună de a le dezvolta 
și în viitor. în acest cadru, to
varășul Nicolae Ceaușescu a re
afirmat hotărîrea Partidului Co
munist Român, a României so
cialiste, a poporului român de a 
acorda și în viitor întregul lor 
sprijin luptei poporului sud-a
frican Împotriva exploatării șl 
asupririi rasiale, pentru emanci
parea sa politică și socială.

întrevederea s-a desfășurat 
lntr-o atmosferă caldă, priete
nească.

Național pentru Știință și Teh
nologie.

★
Luni, a părăsit Capitala Al

berto Cassimo, membru al Co
mitetului Executiv al Frontului 
de Eliberare din Mozambic, care 
a participat la festivitățile or
ganizate cu prilejul celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
patriei.

La plecare, oaspetele a fost 
condus de tovarășul Mihai Gere, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

★
Luni dimineață, a părăsit Ca

pitala delegația guvernamen
tală a Republicii Irak, condusă 
de Rashid Al-Rifaie, ministrul 
comunicațiilor din Irak, care a 
participat la manifestările prile
juite de cea de-a 30-a aniversare 
a eliberării patriei.

Din delegație a făcut parte 
Ahmad Hussein Al-Samarrai, 
ambasadorul Republicii Irak la 
București.

La aeroportul Otopeni, dele
gația a fost condusă de Traian 
Dudaș, ministrul transporturilor 
și telecomunicațiilor, și Gheor
ghe Airinei, adjunct al minis
trului.

★
Luni după-amiază, a părăsit 

Capitala delegația guvernamen
tală a Republicii Arabe Libiene, 
condusă de Abdel Majeed 
M. Algaod, ministru de stat 
pentru dezvoltarea agriculturii, 
care a participat la manifestă
rile ocazionate de ziua de 23 
August.

Din delegație au făcut parte 
Magid Mohamed Saabami, mi
nistru plenipotențiar, directorul 
Direcției pentru Europa din Mi
nisterul de Externe.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, s-a întîlnit, 
luni, 26 august, cu tovarășul 
Dominique Urbany, președin
tele Partidului Comunist din 
Luxemburg, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., face o vizită în 
țara noastră.

La întîlnire au participat to
varășii Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass și Emeric Stoffel, 
membri ai C.C. al P.C.R.

Au luat parte, de asemenea, 
tovarășii Marcel Puetz și Alois 
Bisdorf, membri ai Comitetu
lui Executiv al Partidului Co
munist din Luxemburg, Domi
nique Meis, membru al C.C. al 
P.C.L., Lisa Puetz Wegner, ac
tivistă a C.C. al P.C.L.

Cu acest prilej, a avut loc 
un schimb de vederi și infor
mații privind activitatea și 
preocupările actuale ale Par
tidului Comunist Român și Par
tidului Comunist din Luxem
burg, precum și în legătură cu 
dezvoltarea colaborării dintre 
ele.

Tovarășul Dominique Urbany 
și-a exprimat profunda mulțu
mire de a fi participat la fes

© Delegația de partid și guvernamentală

Luni, 26 august, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit de
legația de partid și guverna
mentală a Republicii Zair, con
dusă de Ileo Songoanba, comi
sar politic, membru al Biroului 
Politic al Partidului Mișcarea 
Populară a Revoluției, care a 
participat la sărbătorirea zilei 
de 23 August.

Din delegație au făcut parte 
Kalonji N’Goy Wa Banza, di
rector general al Centrului-pilot 
din Departamentul tineretului 
și sportului, Amuli Mupenda, 
consilier al Biroului Politic al 
Partidului Mișcarea Populară a 
Revoluției.

La întrevedere au participat 
tovarășii Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R.

© Conducătorul 
libiene

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit, luni, pe Abdel Majeed 
M. Algaod, ministru de stat pen
tru dezvoltarea agriculturii, con
ducătorul delegației guverna
mentale a Republicii Arabe Li
biene, care a participat la fes
tivitățile prilejuite de cea de-a 
30-a aniversare a eliberării 
României de sub dominația fas
cistă.

La primire au participat tova
rășii Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R., Barbu Popescu, 
șeful Departamentului agricultu
rii de stat.

Cu acest prilej, conducătorul 
delegației libiene a transmis to
varășului Nicolae Ceaușescu, din 
partea președintelui Consiliului

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, oaspeții au fost salutați 
de Angelo Miculescu, ministrul 
agriculturii, industriei alimen
tare și apelor, Barbu Popescu, 
șeful Dapartamentului agricul
turii de stat, alte persoane ofi
ciale.

★
Delegația de partid și gu

vernamentală a Republicii Popu
lare Mongole, condusă de tova
rășul Namsarain Luvsan-Rav- 
dan, membru al Biroului Politic 
al Comitetului Central al Parti
dului Popular Revoluționar 
Mongol, președintele Comitetu
lui de Control al partidului, 
care a participat la manifestă
rile ce au avut loc cu prilejul 
zilei de 23 August, a părăsit, 
luni, Capitala.

Din delegație au făcut parte 
Damdinghiin Gombojov, mem
bru al C.C. al P.P.R.M., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Giambyn Niamma, amba
sadorul R. P. Mongole la Bucu
rești.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, delegația a fost con
dusă de tovarășii Gheorghe 
Oprea, membru al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, Gheorghe Cazan, mi
nistrul industriei ușoare, Dumi
tru Turcuș, adjunct de șef de 
secție la C.C. ai P.C.R., de acti
viști de partid.

★
Delegația guvernamentală a 

Republicii Unite Tanzania, con
dusă de Hasan Makame, minis
trul resurselor naturale și turis
mului, care a luat parte la fes
tivitățile organizate cu prilejul 
zilei de 23 August, a părăsit, 
luni, Capitala.

înainte de plecare, oaspetele 
a fost salutat de ministrul tu
rismului, Ion Cosma.

★
Luni la amiază, a părăsit Ca

pitala delegația militară sovieti
că condusă de mareșalul prin
cipal de aviație V. A. Sudeț, 
care, la invitația ministrului 
apărării naționale, general de 
armată Ion Ioniță, a asistat la 
festivitățile prilejuite de cea 
de-a XXX-a aniversare a elibe
rării României de sub dominația 
fascistă. 

tivitățile • consacrate marelui 
eveniment jubiliar — a 30-a a- 
niversare a eliberării României 
de sub dominația fascistă — 
și a felicitat Partidul Comu
nist Român, poporul român, 
pentru remarcabilele realizări 
obținute în aceste trei decenii 
de viață liberă, în opera de 
edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, urîn- 
du-le, totodată, să obțină suc
cese tot mai mari în viitor.

în cursul convorbirilor, s-a 
relevat cu satisfacție evolu
ția ascendentă a relațiilor de 
prietenie, solidaritate și conlu
crare frățească dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Comunist din Luxemburg și s-a 
manifestat deopotrivă dorința 
de a extinde continuu aceste re
lații.

Au fost abordate, in același 
timp, probleme actuale ale vie
ții politice internaționale, ale 
mișcării comuniste și muncito
rești. în acest cadru, s-a su
bliniat necesitatea intensifică
rii luptei forțelor revoluționa
re, progresiste, antiimperialiste, 
pentru consolidarea cursului 
pozitiv spre destindere, înțele
gere și colaborare pe continen
tul nostru și în lume, pentru

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

Conducătorul delegației a în
mînat, cu acest prilej, tovară
șului Nicolae Ceaușescu un me
saj de prietenie din partea lui 
Mobutu Șese Seko, președintele 
Republicii Zair, președintele 
Partidului Mișcarea Populară a 
Revoluției, cu prilejul celei de-a 
30-a aniversări a eliberării 
României, și a transmis urări 
de noi succese poporului român 
în activitatea sa viitoare.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat în numele 
său, al conducerii noastre de 
partid și de stat, președintelui 
Mobutu Șese Seko, celorlalți 
membri ai conducerii Partidului 
Mișcarea Populară a Revoluției, 
un cordial salut, iar poporului 
zairez prieten noi succese pe 
calea dezvoltării economico-so- 
ciale independente a patriei 
sale.

delegației guvernamentale

Comandamentului Revoluției 
Republicii Arabe Libiene, Moa- 
mer El Geddafi, un mesaj de 
salut, urări de sănătate și feri
cire personală, de noi succese 
poporului român. în același 
timp, ministrul libian a ex
primat mulțumirile sale pentru 
posibilitatea oferită delegației 
libiene de a cunoaște realizările 
remarcabile obținute de poporul 
român în cei 30 de ani de la 
eliberare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a rugat pe oaspete să transmită 
președintelui Moamer El Ged
dafi, premierului Abdelsalam Ja- 
loud un cordial salut, urări de 
succes poporului libian prieten 
în dezvoltarea economică și șo- 
cială a țării sale.

MI-WM
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Primul ministru ăl guvernului, 
tovarășul Manea Mănescu, a 
primit, luni după-amiază, în vi
zită protocolară de prezentare, 
pe ambasadorul Libanului în 
Republica Socialistă România, 
Emile Mattar.

în cursul zilei de 26 august 
1974, tovarășul Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R., s-a 
întîlnit cu delegația P. C. Por
tughez, condusă de' tovarășul 
Josă Rodriguez Vitoriano, mem
bru al Comisiei Politice a C.C. 
al P. C. Portughez, care a paițți- 
cipat la manifestările prilejuite 
de cea de-a XXX-a aniversare 
a eliberării patriei.

întîlnirea s-a desfășurat in
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

Luni dimineața, a sosit, în 
Capitală, o delegație a sindica
telor din R.P. Polonă, condusă 
de tovarășul Wladislaw Kruczek, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P., președintele 
Consiliului Central al Sindica
telor, care, la invitația Consi
liului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România,

EREN‘74—afluență 
continuă de vizitatori

Expoziția Realizărilor Econo
miei Naționale — EREN’74, ma
nifestare de amploare organiza
tă in cinstea celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării patriei de 
sub dominația fascistă și a celui 
de-al XI-lea Congres al P.C.R., 
se bucură de o afluență conti
nuă de vizitatori.

După cum ne informează Co
misia de organizare a EREN’74, 
în cele 10 zile care au trecut de 
la deschiderea expoziției, pavi
lioanele ei au atras mai bine 
de 100 000 de vizitatori.

în această perioadă, EREN’74 
a avut ca oaspeți circa 70 dele
gații din țări de pe toate conti
nentele, care au participat la 

soluționarea, pe cale politică, a 
litigiilor dintre state, pentru 
împlinirea aspirațiilor de li
bertate. pace și colaborare ale 
popoarelor. S-a relevat impor
tanța încheierii cit mai grab
nic și cu rezultate fructuoase 
a Conferinței general-europene 
pentru securitate și coopera
re, ceea ce corespunde intere
selor tuturor statelor și popoare
lor Europei.

Partidul Comunist Român șl 
Partidul Comunist din Luxem
burg și-au reînnoit hotărîrea de 
a milita activ pentru întărirea 
unității și solidarității mișcării 
comuniste și muncitorești, a 
forțelor antiimperialiste de 
pretutindeni, de a-și aduce în
treaga contribuție și în viitor 
la lupta împotriva imperia
lismului, colonialismului și neo- 
colonialismului, pentru pace, 
democrație și socialism.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a rugat pe tovarășul Dominique 
Urbany să transmită comuniș
tilor luxemburghezi un salut 
cordial, împreună cu urări de 
noi succese în activitatea și lup
ta lor.

întîlnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă priete
nie tovărășească.

în cursul întrevederii, s-a re
levat cu satisfacție evoluția as
cendentă a relațiilor de colabo
rare și cooperare dintre Româ
nia și Zair, dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Miș
carea Populară a Revoluției, 
dintre cele două popoare. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu a evo
cat cu multă plăcere vizita pe 
care a efectuat-o în Zair, con
vorbirile cu președintele Mobutu 
Șese Seko, primirea deosebit de 
călduroasă făcută de poporul 
zairez. De ambele părți a fost 
reafirmată dorința de a acționa 
pentru transpunerea in viață a 
acordurilor și înțelegerilor con
venite între cele două țări, de 
a extinde și diversifica relațiile 
de prietenie și colaborare româ- 
no-zaireze.

întrevederea »-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială, prie
tenească.

în timpul convorbirii s-a con
statat cu satisfacție evoluția po
zitivă a relațiilor dintre Româ
nia și Libia, subliniindu-se 
importanța vizitei făcute în 
Libia de președintele Nicolae 
Ceaușescu, a convorbirilor cu 
președintele El Geddafi, pentru 
dezvoltarea, pe multiple planuri, 
a raporturilor româno-libiene. 
De ambele părți, a fost reafir
mată dorința de a extinde co
laborarea și cooperarea dintre 
cele două țări în domeniile in
dustriei, agriculturii, construc
țiilor și în alte domenii, în in
teresul reciproc al popoarelor 
român și libian, al cauzei păcii 
și cooperării internaționale.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o ambianță condială, prie
tenească.

efectuează o vizită de prietenie 
și schimb de experiență în ța
ra noastră.

Tovarășul Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul 
comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, a avut, 
luni după-amiază, o întrevedere 
cu Omar Nabulsi, ministrul eco
nomiei, conducătorul delegației 
guvernamentale din Regatul Ha- 
șemit al Iordaniei, oare a luat 
parte la festivitățile prilejuite 
de cea de-a XXX-a aniversare 
a eliberării României de sub 
dominația fascistă.

Cu ocazia vizitei în țara noas
tră a delegației Asociației de 
prietenie egipteano-române, con
dusă de Sayed Zaki, membru al 
C.C. al Uniunii Socialiste Arabe, 
prim-seqretar al organizației 
Unității Socialiste Arabe a ora
șului Cairo, președintele Asocia
ției, la Casa de cultură a Institu
tului Român pentru Relațiile 
Culturale cu Străinătatea a avut 
loc, luni, o întîlnire prietenească 
cu membri ai Comitetului de 
conducere al Asociației de prie
tenie româno-egiptene.

manifestările prilejuite de ani
versarea marelui jubileu de la 
23 August ori s-au aflat în Capi
tală cu prilejul reuniunilor in
ternaționale care se desfășoară 
la București. Totodată, sute de 
specialiști, reprezentanți ai cer
curilor de afaceri, precum și 
turiști din zeci de țări ale lu
mii au vizitat în aceste zile ex
poziția, cu care ocazie au luat 
cunoștință de multitudinea și 
calitatea exponatelor, au purtat 
discuții cu partenerii români a- 
supra posibilităților sporite ale 
economiei românești de extin
dere a schimburilor comerciale 
externe.

(Agerpres)

Luni după-amiază au conti
nuat convorbirile dintre primul 
ministru al Guvernului Republi
cii Socialiste România, Manea 
Mănescu, și primul ministru al 
Republicii Zambia, Mainza 
Chona.

Cu acest prilej, au fost exami
nate modul in care se îndepli
nesc acordurile și înțelegerile 
privind colaborarea și cooperarea 
economică și tehnico-științifică 
dintre România și Zambia, pre
cum și noi posibilități de lărgire 
și diversificare a ’acestor relații.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate 
și înțelegere reciprocă.

★
în aceeași zi, primul ministru 

Manea Mănescu a oferit un di
neu în onoarea primului mi
nistru Mainza Chona.

Au participat Ion Pățan, 
viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale, Bujor Almășan, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei, 
loan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini grele, 
Florea Dumitrescu, ministrul fi
nanțelor, Cornel Pacoste, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Ion St. Ion, secretar general ei 
guvernului.

Au fost prezenți N. J. Kalin- 
da, subsecretar de stat în Mi
nisterul Comerțului, O. Musuka, 
membru al parlamentului, cele
lalte persoane oficiale care îl 
însoțesc pe primul-ministru 
zambian în vizita sa în țara 
noastră, precum și Rankin Titus 
Fikasula, ambasadorul Zambiei 
la București.

în timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, cei doi prim-miniștri au 
rostit toasturi.

După ce a adresat oaspeților, 
in numele guvernului român și 
al său personal, un călduros și 
amical salut, vorbitorul a spus : 
în această vizită oficială noi 
vedem o expresie vie a cursului 
continuu ascendent al relațiilor 
prietenești de colaborare și 
cooperare, statornicite intre Re
publica Socialistă România și 
Republica Zambia.

în evoluția relațiilor de priete
nie și solidaritate dintre Româ
nia și Zambia, momente de deo
sebită însemnătate au marcat 
întîlnirile dintre președintele 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Zambia, dr. 
Dawid Kenneth Kaunda. Con
vorbirile dintre cei doi pre
ședinți, documentele adoptate au 
dat un impuls viguros dezvoltă
rii relațiilor româno-zambiene 
pe multiple planuri, au deschis 
perspectivele amplificării rapor
turilor dintre țările, partidele șl 
popoarele noastre, constituind o 
contribuție de seamă la accen
tuarea cursului spre destindere, 
cooperare șl securitate în lume.

Relevînd apoi faptul că pe 
plan politico-diplomatic, relațiile 
româno-zambiene cunosc un 
curs deosebit de pozitiv, că deși 
sînt la începutul lor, schimburile 
comerciale cunosc o dinamică 
ascendentă, vorbitorul a spus 3 
Toate acestea constituie deopo
trivă motive de reală satisfacție 
și îndemn pentru continuarea 
eforturilor comune în vederea 
identificării de noi domenii de 
interes reciproc, susceptibile să 
dea un avînt și mai puternic 
colaborării româno-zambiene.

Așa cum sublinia recent pre
ședintele României în cuvîntarea 
la sesiunea jubiliară a Marii 
Adunări Naționale „în lume s-au 
produs și sînt în curs de accen
tuare mari schimbări în raportul 
de forțe ; se afirmă tot mai pu
ternic voința popoarelor de pe 
toate meridianele de a fi deplin 
stăpîne pe bogățiile lor naționa
le, de a-și asigura dezvoltarea 
economico-socială independentă, 
corespunzător voinței lor, fără 
nici un amestec din afară".

România acționează neabătut 
pentru promovarea politicii de 
destindere, democratizarea pro
fundă a relațiilor internaționale 
și instaurarea unei noi ordini 
economice in lume, pentru a 
face să triumfe în raporturile 
interstatale rațiunea și echitatea. 
Ne pronunțăm pentru elimina
rea forței și a amenințării cu 
forța în relațiile dintre state, 
pentru afirmarea tot mai hotărâ
tă a voinței popoarelor de a trăi 
libere, potrivit aspirațiilor și in
tereselor lor, într-o lume mai 
dreaptă, mai echitabilă și mai 
umană.

Guvernul român apreciază că 
țărilor mici și mijlocii le revine 
un rol tot mai important în pro
movarea și generalizarea nor
melor de drept internațional în 
întreaga politică mondială, în 
abordarea și soluționarea pro
blemelor vitale ale contempora
neității, în construirea relațiilor 
dintre toate statele în spiritul 
solidarității umane, al echității 
și justiției internaționale.

Dăm o înaltă apreciere con
tribuției pe care o aduc statele 
africane, Organizația Unității A- 
fricane, la cauza păcii și coope
rării între națiuni, în lupta con
tra agresiunii, a politicii de dis
criminare rasială și apartheid, 
colonialismului și neocolonialis- 
mului, a tuturor celorlalte for
me de dominație și exploatare.

Apreciem contribuția adusă 
de Republica Zambia, sub con
ducerea președintelui dr. Dawid 
Kenneth Kaunda, personalitate 
politică remarcabilă pe plan 
african și internațional, la întă
rirea cauzei păcii și independen
ței popoarelor de pe continen
tul Africii, pentru destindere și 
colaborare între țările lumii.

Poporul român va acționa nea
bătut pentru afirmarea princi
piilor noi, de relații, între state; 
vom acorda sprijinul nostru 
mișcărilor de eliberare națională 
de pe continentul african, în 
lupta lor pentru lichidarea defi
nitivă a colonialismului, pentru 
independență națională, liberta
te și progres.

Guvernul român acordă o în
semnătate deosebită înfăptuirii 
securității și cooperării în Euro
pa, considerînd că realizarea 
unor relații noi de colaborare 
multilaterală între statele con
tinentului european este de na
tură să exercite o puternică 
înrîurire favorabilă asupra în
tregii vieți internaționale con
temporane.

România este profund intere
sată în eliminarea rapidă a de
calajelor ce se mențin încă în
tre țările dezvoltate și cele mai 

puțin dezvoltate și care afectea
ză profund Întreaga evoluție a 
vieții internaționale. în acest 
spirit, acționăm ferm pentru în
făptuirea rezoluțiilor adoptate 
de Adunarea Generală extraor
dinară a O.N.U. vizînd favoriza
rea progresului economic și so
cial al tuturor națiunilor.

Considerăm că întărirea uni
tății tuturor forțelor progresista 
din fiecare țară, dezvoltarea e- 
conomiei naționale, valorificarea 
superioară a resurselor proprii 
reprezintă garanția consolidării 
independenței și suveranității 
fiecărui popor, a ridicării nive
lului de trai material și cultural.

Așa cum evidențiază și lucră
rile Conferinței Mondiale a 
Populației, care se desfășoară în 
aceste zile la București, există 
o legătură strînsă între lichida
rea decalajelor dintre națiuni, 
progresul economic și social al 
fiecărei țări și consolidarea 
păcii și colaborării internațio
nale.

Ne bucură faptul că și în pro
blemele , fundamentale ale lumii 
contemporane, punctele de ve
dere ale țărilor noastre sînt con
vergente, fapt care favorizează 
cooperarea româno-zambiană.

Permiteți-mi, în încheiere, 
aă-mi exprim convingerea că 
vizita dumneavoastră in Româ
nia, ca și convorbirile care au 
avut loc vor constitui o contri
buție importantă la dezvoltarea 
bunelor relații de cooperare și 
colaborare frățească, de stimă 
reciprocă, statornicite între ță
rile, partidele și popoarele noas
tre, o contribuție de seamă la 
întărirea forțelor progresiste, 
antiimperialiste, anticolonialiste, 
a cauzei păcii în lume.

Primul ministru al Guvemdlul 
român a toastat în sănătatea 
președintelui Kenneth Kaunda, a 
primului ministru și a soției 
sale, pentru prietenie și colabo
rare trainică intre România șl 
Zambia.

Răspunzînd, primul ministru 
al Republicii Zambia, Mainza 
Chona, și-a exprimat gratitudi
nea pentru invitația de a parti
cipa la marea sărbătoare a po
porului român și satisfacția de 
a fi efectuat cu acest prilej o 
vizită oficială în țara noastră.

Aș dori să vă spun că delega
ția mea și eu însumi am fost 
copleșiți de primirea ce ni s-a 
făcut. Ne simțim fericiți și bine 
la dv. Chiar din momen
tul cînd am pășit pe pă- 
mîntul României, ne-am sim
țit ca La noi acasă și slntem 
siguri că astfel va fi pînă vom 
pleca. Am avut prilejul să vizi
tăm un număr de obiective, in
clusiv Expoziția realizărilor e- 
conomiei naționale. Toate în
trebările noastre, inclusiv cele 
mai dificile, au primit răspunsuri 
spre satisfacția noastră.

Sărbătorirea aniversării eli
berării, plină de colorit, a fost 
o experiență impresionantă pen
tru mine și delegația noastră. 
Nimeni dintre noi nu poate s| 
uite o asemenea imagine cum a 
fost aceea a bucuriei de pe fe
țele oamenilor. Datorită ospita
lității de care ne-am bucurat, a 
impresionantei sărbătoriri ca și 
a succeselor dumneavoastră în 
domeniul economic, puteți să mă 
considerați pe mine și delegația 
mea drept ajutoare neoficiale 
ale ambasadorului României in 
Zambia. Vom comunica pre
ședintelui Kaunda, partidului, 
conducătorilor guvernului și par
tidului ceea ce am văzut și am 
auzit, ceea ce se face pentru po
porul dumneavoastră.

Sînt îneîntat că relațiile eco
nomice dintre cele două țări ala 
noastre prietene au cunoscut o 
puternică dezvoltare în ultimii 
ani. Cooperarea tehnică și eco
nomică a început cu încheierea , 
unui acord semnat la 14 mai 
1970. Aceasta s-a întîmplat cu 
ocazia vizitei președintelui Ka
unda în țara dv. Cînd președin
tele Nicolae Ceaușescu a vizitat 
Zambia în 1972, s-a semnat un 
protocol asupra atribuțiilor co
misiei economice mixte româ
no-zambiene. S-a mai semnat 
un memorandum ce a stabilit 
domeniile diferite de cooperare 
economică și tehnică care să fie 
urmărite de cele două guverne.

In această ordine de idei vor
bitorul s-a referit la cooperarea 
în domeniile prospecțiunilor și 
explorărilor geologice, agricul
turii, irigațiilor, industriei ali
mentare, energiei electrice, re
levînd că proiectele in sectoa
rele amintite se bucură de spri
jinul financiar și tehnic al 
României.

Doresc să relev, domnule 
prim-ministru, că Zambia este 
hotărîtă să dezvolte relațiile 
dintre țările noastre. Sînt multe 
domenii de cooperare care pot 
fi exploatate in beneficiul am
belor țări. Noi avem norocul 
că președintele Kaunda și pre
ședintele Ceaușescu sînt mari 
prieteni personali. Delegația 
mea și eu însumi slntem 
impresionați de atmosfera ce 
a domnit în timpul discu
țiilor pe care le-am avut, 
de spiritul de înțelegere ce a 
domnit între noi. Vom raporta 
președintelui Kaunda că Româ
nia este intr-adevăr un prieten 
al Zambiei. România a dovedit 
aceasta și atunci cînd a oferit 
Zambiei autovehicule, griu și 
alte produse alimentare pentru 
a combate urmările închiderii 
frontierei noastre cu Rhodesia 
rasistă. Alte țări afirmă că sint 
cu noi. Dar noi apreciem faptele.

Sînt bucuros că în timpul 
discuțiilor noastre a fost o iden
titate de păreri atît în ceea ce 
privește problemele Ciprului, 
Orientului Apropiat, Vietnamu
lui, cit și decolonizării în Africa 
și luptei împotriva rasismului. 
Noi considerăm că cele două țări 
ale noastre luptă pentru pace, 
justiție și libertate pretutindeni 
și condamnăm imperialismul, co
lonialismul și neocolonialismul. 
Iată de ce președintele Ceaușescu 
a lăsat o impresie de neuitat în 
Zambia și sint bucuros că lumea 
de aici iși aduce aminte de 
președintele Kaunda.

în încheiere, primul ministru 
al Zambiei a spus : Trăiască Re
publica Socialistă România ! 
Trăiască relațiile dintre Româ
nia și Zambia ! Trăiască pre
ședintele Nicolae Ceaușescu !

El a toastat în sănătatea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, în 
sănătatea primului ministru și a 
soției sale, a tuturor celor pre
zenți. _
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• LEMNUL Șl METAMORFOZELE SALE MODERNE TN JUDEȚUL 
VRANCEA

• O CALE FIREASCĂ PARCURSĂ ÎNTR-UN RITM DINAMIC
• SECȚIA CELOR 100 DE FETE — 100 DE EXEMPLE DE CONȘTIIN

CIOZITATE, MĂIESTRIE PROFESIONALĂ Șl INIȚIATIVĂ
• LOCURI UNDE N-AI DREPTUL SĂ TE FACI DE RUȘINE

• DE LA ÎNDELETNICIRILE STRĂVECHI LA INEDITUL MESERIILOR 
INDUSTRIALE

• „ROMASCON" — UN UNICAT ÎN INDUSTRIA DE PROFIL

• VIITORUL COBOARĂ DE PE PLANȘETA PROIECTANȚILOR LA 
SCARA REALĂ

CTITORIE
PENTRU O NOUĂ LEGENDĂ

NOBLEȚEA 
LEMNULUI

Dintotdeauna vrîncenii au fost 
frați de cruce cu lemnul.

Transmitem din cetatea In 
care lemnul cunoaște metamor
foza modernă. Inginerul Lucian 
Olteanu, directorul Combinatu
lui de prelucrare a lemnului, 
susține : „Niciodată pădurile 
Vrancei nu au avut atîta va
loare ca acum, cind lemnul se 
înnobilează în piesele stil sau 
în plăci fibrolemnoase". E dea- 
juns numai să urmărești fluxul 
tehnologic al valorificării aces
tei prețioase materii și chiar 
nespecialist fiind, să înțelegi 
întrutotul spusele tinărului di
rector. în instalațiile moderne, 
piesă cu piesă, mobila devine 
ceea ce este. Oamenii intervin 
numai acolo unde tehnica nu 
poate produce arta. „Căci, ne 
argumentează tînăra ingineră 
Mariana Ivan, ceea ce fac mun
citorii sectorului pregătirea fur
nirului artă se cheamă. Nu nu
mai că se cere să cunoști bine 
calitățile fiecărui tip de furnir
— fie de nuc, de fag, de pal
tin sau stejar, de frasin sau 
ulm, de păr african — dar pen
tru ca mobila să fie plăcută, 
trebuie să păstrezi aceeași tex
tură, același desen la fiecare 
piesă a garniturii". Acești pic
tori în fibră au deprins mește
șugul artei în școala profesio
nală și în practica anilor de 
muncă de aici. Zețuitoarele 
Tanța Gavriliuc și Marla An- 
dreescu au ridicat măiestria a- 
proape de desăvîrșire. La tapi
țerie tînăra Georgeta Bucur 
conduce în calitate de maistru
— cu toată competenta înaltei 
pregătiri profesionale — opera

mari evenimente, depășindu-1 cu 
2 milioane lei.

• SĂLAJ: ASPIRĂM

țiunile care dau mobilei linia 
caldă a contururilor precise. 
Arta vestiților cioplitori de pe 
plaiurile Mioriței înflorind por
țile și pridvoarele caselor, 
masa și lada de zestre, primeș
te aici, la Focșani, o altă, stră
lucită dovadă a recunoașterii 
sale. Pentru că in atelierul de 
sculptură, 30 de oameni, sub 
24 de ani, își dăruie talentul în 
frumuseți neîntrecute, croite cu 
dalta. Marian Dodoiu, mai ma
rele prieten al acestor tineri 
este el însuși exemplul acestei 
deveniri ; în fruntea celor 30 de 
tineri, la nici 30 de ani. el este 
maistru. „La început, ne reia • 
tează Alexandru Dumitrache, 
tîmplar cu șapte ani în urmă 
— eram doar 6-7 sculptori și 
abia făceam 30—40 garnituri. 
Treptat au venit și alții, trecuți 
prin renumita școală a Aradu
lui, și Sectorul s-a extins. Azi 
realizăm în jur de 500 garni
turi. Sigur e o meserie de mi
gală — fiecare piesă este uni
cat, dar bucuria că produsele 
noastre sînt apreciate pozitiv 
pe piața externă (U.R.S.S., 
R.F.G.) ne răsplătește munca".

Cu răbdare și perseverență, 
cu fantezie și talent, tinerii 
sculptori ai mobilierului — este 
momentul să amintim aici și 
numele lui Petru Bogdan, Za- 
haria Banciu, Elena Iovu, Du
mitru Guțan, Nicu Bordei — își 
relevă noua, superba vocație a 
meseriei care dă lemnului no
blețea artei.

Aici a.n vrut să punem punct. 
Aflăm; însă, că numai de la în
ceputul acestui an au fost pre
zentate circa 80 de produse noi. 
Și mai aflăm că la diverse ex
poziții și tîrguri, chiar la „EREN 
’74“, noua garnitură „Soveja" și 
biblioteca „Venus" au suscitat 
interes deosebit.

UN COSTUM 
PENTRU FIECARE 

LOCUITOR AL ȚĂRII
în 1963 — un atelier. în

1974 — o veritabilă „uzină". 
Drumul acestei deveniri — un 
drum al oamenilor. „O cale fi
rească — susține tovarășa Ma
ria Bitfoi, secretara organiza
ției de partid — parcursă, însă, 
într-un ritm dinamic. Cîteva re
pere... „Notăm : în 1966, cind 
întreprinderea atinge parame
trii proiectați, s-au calificat la 
locul de muncă 750 de munci
tori. Și toți tineri. Pînă în 1969 
li se mai adaugă încă 2330. La 
această oră muncesc peste 
5 000 de oameni. în acest dece
niu întreprinderea focșăneană a 
oferit pentru fiecare locuitor al 
țării un costum.

Ne aflăm în secția celor 100 
de fete. Maria Dragomir, secre
tara comitetului U.T.C., se 
„plînge" că nu poate nominali
za. Cele 100 uteciste sint tot a- 
tîtea exemple de conștiinciozi
tate și dăruire în muncă, de 
măiestrie profesională și iniția
tivă. Au dovedit aceste calități 
de nenumărate ori. Fie în ac
tivitatea propriu-zisă, la confec
ționarea gamei largi de produ
se ; pentru copii, femei, băr
bați ; fie în acțiunile voluntar- 
patriotice, sau cele culturale, 
fetele de la secția a treia — 
căci despre ele este vorba — 
au menținut cu ambiție ștache
ta vredniciei ridicată la cota 
fierbinte a elanului tineresc. 
Dacă secția amintită se află 
constant în fruntea întrecerii 
socialiste, aportul lor este evi
dențiat și de faptul că, numeric, 
constituie partea cea mai mare 
a colectivului.

Să reținem că din numărul

total al lucrătorilor întreprinde
rii aproape 2 600 sint ute- 
ciști și înțelegem că organi
zația de la Confecția este o for
ță capabilă să se mobilizeze, 
astfel încît să realizeze angaja
mentul unanim hotărît : înde
plinirea cincinalului în patru 
ani.

ACOLO UNDE 
LOCUL MIROASE 

A OȚEL
Vorba are înțelepciunea ei. 

„Unde miroase a fier — ni se 
spune — este și omul altul ; 
mai puternic, mai inalt". 
Nicolae Militaru, inginerul- 
șef al întreprinderii de dis
pozitive, ștanțe, matrițe și scule 
așchietoare, rostea aceste cu
vinte cu toată stima pentru 
făuritorii de mobilă, cu tot res
pectul cuvenit celor ce se în
grijesc de hainele noastre de 
fiecare zi. Dar nu-și ascundea 
nici mîndria. Poate și pentru 
că la Focșani „mirosul fierului" 
a apărut mai tîrziu. întreprin
derea a intrat în funcțiune abia 
la sfirșitul anului trecut. Dar 
noua pasiune a vrîncenilor pen
tru prelucrarea metalului își 
are semnificația și în faptul că 
prima capacitate — scule aș
chietoare — a produs cu trei 
luni mai devreme. în prezent. 
Focșanii livrează cuțite de 
strung cu plăcuțe dure din car- 
buri metalice sintetizate, cuți
te albe de oțel rapid, capete de 
frezat. Beneficiari : aproape 
toate întreprinderile țării pre
lucrătoare de metal. Este o ac
tivitate spectaculoasă, pe care 
focșănenii au asimilat-o din 
mers, temeinic, în scurt timp. 
Peste 700 de lucrători — strun
gari, frezori, rectificatori, scu
leri, matrițeri, lăcătuși —fete și 

băieți — a căror medie de vîr- 
stă nu depășește 23 de ani — o- 
dată cu meserii pînă acum ne
cunoscute în Țara Vrancei au 
imprimat „cetății" un spirit 
nou, de înaltă ținută muncito
rească. E drept, unii se forma
seră in puternice centre indus
triale ale țării — „dar tot vrîn- 
ceni se cheamă că au rămas, 
după cum ne spune tînărul 
strungar Vasile Stoenescu, cu 
stagiu la întreprinderea de me
canică fină Sinaia — din mo
ment ce ne-am întors acasă". 
Acasă, în locul în care prindea 
să miroase a oțel, s-au întors și 
Nicolae Paraschiv, Marin Al- 
dea, Gheorghe Codea, Lenuța 
Gabor, Ioana Balint, Gheorghe 
Spiță. Iar „acasă — susține tî
nărul inginer Gheorghe Enache
— n-ai dreptul să te faci de 
rușine". Un argument : realiza
rea noului tip de cap de freză
— Romascon („România — as
cuțire conică") — unicat în in
dustria de profil. Un alt argu
ment pentru actualii șlefuitori 
de metal, probă de conștiință și 
răspundere comunistă : îndepli
nirea angajamentelor asumate 
în cinstea zilei de 23 August cu 
o lună mai devreme.

PERSPECTIVA
Vrancea, ca toate județele 

țării — mai ales cele mai puțin 
dezvoltate — cunoaște din plin 
roadele înțeleptei politici a par
tidului de judicioasă amplasare 
teritorială a activităților indus
triale. Investiții de ordinul mi
liardelor prind viață în acest 
cincinal ; investiții si mai în
semnate sînt prevăzute în cin
cinalul următor. Se ex
tind capacitățile existente : 
la I.D.S.M.S.A.. la „Chimica" 
Mărășești, în industria locală. 
Sint în faza de finalizare noi 
unități : crama de 1000 de va
goane Panciu, Fabrica de sticlă

Centrul orașului, punctul în 
care se află borna ce amin
tește marele act al Unirii.

rie Mărășești. Alteleț aflate 
încă pe planșeta proiectanților, 
se pregătesc să „coboare" la 
scara reală : o fabrică de mase 
plastice, una de tricotaje. „Toa
te aceste obiective — accentu
ează tovarășul Alexandru Mo- 
canu, prim-secretar al Comite
tului județean U.T.C. — atrag 
noi contingente de tînăra forță 
muncitorească, pentru care noi, 
organizațiile U.T.C,, ne preocu
păm s-o recrutăm, s-o pregă
tim, s-o educăm. Avem convin
gerea că vom reuși să ne si
tuăm la nivelul exigentelor im
puse de continuul avînt al in
dustriei noastre socialiste".

„Un argument în acest sens 
îl constituie însuși faptul că 
recent tinerii din județul nos
tru și-au îndeplinit planul anual 
la muncă patriotică. Altfel spus 
aceasta se materializează in co
lectarea a peste 1557 tone fier 
vechi, 10 tone metale neferoase, 
55 tone deșeuri de hîrtie; în 
împădurirea a 490 hectare și în
treținerea a 1060 hectare de 
culturi forestiere. Și încă un 
argument: la 8 august a.c., in
dustria județului Vrancea și-a 
îndeplinit planul la producția 
globală industrială pe primii 
patru ani ai cincinalului, creîn- 
du-se posibilitatea obținerii, 
pînă la finele anului, a unei 
producții suplimentare în va
loare de peste 1,6 miliarde lei".

între tradiție și nou, în
tre străvechea îndeletnicire 
de podgorean și ineditul me
seriilor industriale, între fol
clorul păstrat mărturie de 
spirit pentru un întreg popor 
și spiritul nou muncitoresc 
— Vrancea înaintează decis 
pe drumul vieții moderne, 
ctitorindu-și noua legendă. 
Cu vrednicia nedezmințită a 
unui popor, făuritor de is
torie între Carpați și Du
năre, pe pămîntul căruia se 
cintă dintotdeauna :
„Pe-un picior de plai, 
Pe-o gură de rai"...

Uteciștii 

raportează

în aceste zile pe adresa redacției au continuat să sosească 
vești despre rezultatele cu care tinerii au intîmpinat mărețul 
eveniment al celei de-a XXX-a aniversări a eliberării pa
triei. Bilanțurile pe care brigadierii de pe șantierele muncii 
patriotice au ținut să ni le comunice, faptele de ultimă oră 
relatate dovedesc însuflețirea și entuziasmul caracteristice 
tineretului, hotărirea acestuia de a-și aduce întreaga contri
buție la realizările cu care poporul nostru își cinstește ma
rile sărbători, de a îndeplini întocmai programul partidului 
de dezvoltare multilaterală a patriei. Chiar dacă paginile 
ziarului vă prezintă numai o parte din ele, semnificația în
tregului nu poate scăpa nimănui — tinerii știu să se afle 
totdeauna in primele rinduri ale muncii creatoare. Să le dăm, 
așadar, cuvintul:

• ALBA : PLANUL ANUAL 
TOATE OBIECTIVELE

DEPĂȘIT LA

Au fost executate, ne transmi
te Traian Pantoloiu, șeful secto
rului de muncă patriotică al Co
mitetului județean Alba al 
U.T.C., lucrări finanțate în va
loare de 1 200 000 lei (plan, 
un milion), prin colectarea a 
5000 tone deșeuri metalice, 191 
tone deșeuri de hîrtie, 290 800 
bucăți ambalaje sticlă, au fost 
executate acțiuni în sprijinul 
producției în valoare de 1 500 000 
lei, s-au împădurit cu contribu
ția tineretului 345 hectare (plan, 
120), s-a realizat întreținerea 
culturilor forestiere pe 410 hec
tare, au fost plantați 18 000 plopi 
în aliniament și recoltate, 12 
tone fructe de pădure. In agri
cultură au fost amenajate pen
tru irigații 232 hectare, s-au 
executat lucrări de îmbunătățiri 
funciare pe 890 hectare, au 
fost plantați 81 300 pomi fructi
feri și în aliniament. Au fost 
extinse suprafețele de spații

• DOLJ : ÎMPLINIRILE CONFIRMĂ RESPON
SABILITATEA NOASTRĂ ÎN TOT CEEA CE ÎN
TREPRINDEM

Cei peste 93 000 de tineri din 
județul Dolj, ne comunică Au
rel Mincu, șeful sectorului de 
muncă patriotică al Comitetului 
județean Dolj al U.T.C. rapor
tează îndeplinirea planului a- 
nual de muncă patriotică. Mobi
lizați de organele și organizații
le U.T.C., muncitorii, țăranii, 
elevii și studenții au reușit ca 
pînă în prezent, să colecteze 
7 465 tone fier vechi, 45 tone 
metale neferoase, 410 mii bucăți 
ambalaje de sticlă, 325 tone hîr
tie, să efectueze lucrări de îm
păduriri pe 115 ha, întreținerea 
culturilor tinere pe 1 000 ha și 
să planteze 17 000 bucăți plopi, 
în ce privește lucrările din a- 
gricuitură, ei au amenajat tere
nuri pentru irigații pe 950 ha. 
au acționat pentru combaterea 
eroziunii solului, desecări și re
gularizări de riuri pe 500 ha : 
au executat lucrări pentru îm
bunătățirea finețelor și pășuni
lor pe 15 200 ha ; au plantat 
2 000 bucăți pomi fructiferi și 
ornamentali și au recoltat 30 
tone plante medicinale. Totoda

verzi cu 100 hectare și amena
jate 55 baze sportive simple 
și complexe. Valoarea totală a 
lucrărilor se ridică la 45 milioa
ne Iei, cu 10 milioane lei peste 
prevederi.

Printre fruntașele întrecerii 
uteciste pot fi amintite organi
zațiile: municipală Alba, oră
șenești Cugir, Zlatna, Ocna Mu
reș, comunele Mihalț, Șugag, 
Baia de Arieș, Cricău, cele din 
întreprinderea metalurgică Aiud, 
întreprinderea mecanică Cugir, 
Combinatul de produse sodice 
Ocna Mureș, Fabrica de hîrtie 
Petrești și „Căprioara“-Sebeș.

Pornind de la aceste succese, 
tinerii județului Alba s-au an
gajat ca în cinstea Congresului 
al XI-lea al P.C.R. să depă
șească planul anual cu 25 la 
sută, iar la valoarea totală a 
acțiunii de muncă patriotică să 
ajungă la 50 milioane lei.

tă, contribuția deosebită a tine
rilor s-a materializat în nume
roase construcții social-cultu- 
rale.

Valoarea lucrărilor efectuate 
Însumează 150 milioane lei. Pe 
raza județului și-au desfășurat 
activiiatea 15 șantiere ale tine
retului în industrie, 260 în agri
cultură și 15 social-culturalc. 
în mod cu totul deosebit s-au 
evidențiat organizațiile U.T.C. 
de la Uzina „Electroputere", 
„Combinatul Chimic", Trustul 
de construcții industriale, Fabri
ca de transformatoare mici Fi- 
liași, „Textila“-Calafat, „Jiul"- 
Băilești, Liceul „Nicolae Băl- 
cescu" din Craiova, Liceul „Fra
ții Golești"-Craiova, Școala ge
nerală nr. 1 din Sadova, Liceul 
Tăbuleni ș.a.

Alături de celelalte rezultate 
obținute de tinerii din județul 
Dolj, în cadrul întrecerii „Tine
retul — factor activ în îndepli
nirea cincinalului înainte de ter
men" se cuvine remarcată acti
vitatea depusă de tinerii din 
Șantierul național al tineretului 
care și-au realizat angajamen
tul luat în cinstea celor două

GIURGIU- 
RĂZMIREȘTI CEI 28 DE LA

CONDUCTA DE ĂDUCȚIUNE II
Lumea celor 28 de tineri clu

jeni de pe șantierul Giurgiu- 
Răzmirești este o întreagă ga
lerie de chipuri unde fiecare se 
comportă ca o personalitate dis
tinctă. Emi’i Moise este hîtru, 
comic, cu un accent ardelenesc 
fermecător. Petru Mureșan, un 
munte de om, originar de prin 
părțile Dejului, nu scoate decît 
două sau trei vorbe pe zi și a- 
celea la sfirșitul programului, 
fraze care au însă o teribilă pu
tere de convingere asupra tu
turor celorlalți brigadieri. Radu 
Brujbu este un tip distrat, vi
sător, melancolic. Cornel Arde- 
îeanu este ipohondru, bănuitor, 
analitic. Ilarie Ivan, un ins plin 
de optimism debordant.

Cei 28 provin de la diferite 
facultăți ale Institutului agro
nomic „Dr. Petru Groza", au 
vîrste diferite, o experiență de 
viață care n.u este nicidecum co
mună, au . gusturi, plăceri și 
gesturi deosebite. Și totuși, aici 
pe șantier, brigada lor este un 
monom recunoscut. Ei au pro
pus și au aplicat pentru prima 
dată programul de lucru de 10 
ore. Ei au fost aceia care au 
contribuit cel mal mult la cîș- 
tigarea, timp de 4 săptămîni 
consecutiv, a drapelului de deta
șament fruntaș pentru punctul de 
lucru Pietrișu. La această oră, 
alcătuiesc brigada care deține 

recordul de înaintare Ia C.A. II: 
160 metri liniari pe zi.

I-am cunoscut în diverse o- 
cazii, fie fericite, fie mai puțin 
fericite. în grup. In drum spre 
baia comunală Zimnicea, la 
cantină, în jurul unui ceaun u- 
riaș fierbînd porumb de lapte 
sau pe fundul canalului, bătuți 
de primele rafale ale ploii. Du
pă o lună și jumătate de lucru 
la poligonul de dale sau la fi
nisatul canalului de aducțiune, 
au pielea arsă de soare și pal
mele bătucite aidoma unor mun
citori care, zi de zi, cu o senină 
perseverență, stau aplecați asu
pra pămîntului. Asupra pămîn- 
tului moale, asupra pămîntului 
călcat de șenilele tractoarelor, 
draglinelor și excavatoarelor. 
Azi nimeni nu-i vede pentru că 
toți cei 28 de clujeni stau la 
patru metri sub nivelul cîmpiei. 
La prînz vin într-un autocamion 
albastru, mănîncă la repezeală 
ciorba și tocana de șantier șl 
pleacă din nou înspre geana 
cîmpiei. Seara tîrziu, la lumina 
lunii își spală cu apă de la fîn- 
tînă trupurile obosite, pline de 
praf și sudoare. Pietrișu este un 
sat fără cămin cultural, cu o 
bibliotecă încuiată (ultima dată, 
cind cineva a vrut să o deschidă 
s-a rupt cheia), astfel încit sin
gura lor mare plăcere, bineîn

țeles, dincolo de pulsul muncii 
lor. este atingerea aceea rece, 
înviorătoare, aproape stranie cu 
apa fintinilor bătute de lună. 
Uneori, foarte rar, este adevă
rat, i-am văzut pe acești băieți 
bătind pe jos calea Găujaniloi, 
să vadă un film la căminul cul
tural. Altă dată i-am întîlnit în 
preajma bufetului, întinși pe 
iarbă cu o halbă de bere in față. 
Tăceau și sorbeau incet, gîndi- 
tori, gulerul de orzoaica. Liniș
tiți, se ridicau in cele din urmă, 
dădeau „sara bună" și plecau, 
din nou pe jos. cale de 4—5 km 
spre școala din Pietrișu. în 
urma lor păstram de fiecare 
dată, profund, răscolitor, tulbu
rător, convingător, aproape fizic, 
sentimentul devenirii prin mun
că. Singurul și cel mai necesar 
sentiment pe care reușesc să-1 
transmită cei 28 de băieți, cei 
28 de bărbați din cîmpia tăiată 
de C. A. II.

PAVEL PERFIL

HOBIȚA IZVOARELE VOR CURGE
„Elevii au plecat de dimineață 

pe șantier" — ne informează fe
meia care supraveghează sediul 
taberei de muncă patriotică de 
la Rîu Bărbat, asigurîndu-ne că 
nu se vor întoarce decît spre 
seară. „Să rămînă vreunul în 
dormitoare? De cind sînt aici, 
adică de două luni — nu s-a 
întîmplat așa ceva!" adaugă ea, 
ghicindu-ne parcă gîndurile.

— Și șantierul ?...
— Aveți ceva de mers ! Pînă 

în satul Hobița sînt vreo 2-3 km, 
iar de acolo cam tot atîta...

Pornim, iarăși, la drum. Șan
tierul, care-și anunță prezența 
de departe, nu oferă o imagine 
prea spectaculoasă. Se sapă un 
canal pentru aducțiunea apei 
potabile în municipiul Hune
doara. Lucrarea este însă destul 
de complexă și dificilă. Con
ductarea pornește de la poalele 
munților Retezat. Va avea o 
lungime de 37 km și va traversa 
mai multe văi și dealuri. In 
amonte de satul Hobița se va 
construi barajul de priză iar 
de-a lungul traseului — mai 
multe cămine și cantoane de 
exploatare. Realizarea acestui

Fotografii de GHEORGHE CUCU,

obiectiv pune serioase probleme 
experimentatului colectiv al în
treprinderii de construcții side
rurgice din Hunedoara. înțele- 
gindu-i importanța, numeroși 
elevi s-au oferit să dea o mină 
de ajutor constructorilor pentru 
a termina lucrările într-un timp 
cit mai scurt. Așa s-a născut, 
la poalele Retezatului, cel mai 
mare șantier al tineretului din 
județul Hunedoara, îndeosebi 
din Călan și Petroșani. Teodor 
Baciu, inginer șef adjunct la 
Șantierul 3 al I.C.S.H., are nu
mai cuvinte de laudă la adresa 
lor., Normele stabilite au fost 
depășite zilnic, realizîndu-se, în 
numai două luni, peste 1 km 
de canal. Elevii — principala 
forță de muncă a șantierului — 
au executat 10 000 metri cubi de 
săpături în stîncă și peste 1 000 
metri cubi de umpluturi.

— Tineri de la Școala profe
sională din Hunedoara — afirmă 
normatorul Teodor Olteanu — 
ne-au uimit prin hărnicia și

SPRE HUNEDOARA
ambiția cu care au lucrat. De 
la început au declarat că se vor 
situa în fruntea întrecerii cu 
celelalte brigăzi și am certitu
dinea că se vor ține de cuvînt.

— Asta este părerea lor! in
tervine în discuție loan Roșea 
de la Liceul metalurgic din Că
lan. Noi trebuie să săpăm zilnic 
cîte 2 metri cubi fiecare dar 
realizăm 4-5 metri cubi. Numai 
bilanțul final va arăta care din
tre brigăzi este mai bună.

Băieții nu mai simt greutatea 
lopeții, nici a tîrnăcopului. Pal
mele li s-au bătătorit, mușchii 
li s-au oțelit. Toți susțin că 
munca fizică prestată în smijlo- 
cul naturii i-a fortificat, le-a 
sporit forțele. Și-apoi, există 
mîndria aceea de a fi numit 
brigadier...

— Nelucrind niciodată pe un 
șantier — se destăinuie tînărul 
Moise Bărboni — am crezut că 
activitatea constructorilor este 
ușoară. Acum judec altfel lu
crurile. îi voi prețui mai mult 

pe cei care înalță fabrici, blocuri 
și tot ce e nou în jurul nostru. 
Mărturisesc chiar că m-am în
drăgostit de profesia lor grea, 
dar utilă...

Munca pe șantier se împle
tește cu alte activități cuprinse 
în programul taberei. Seara, 
curtea internatului din Riu Băr
bat devine o adevărată arenă 
sportivă pe care se desfășoară 
pasionante meciuri de volei, 
handbal și fotbal, iar clubul 
găzduiește întreceri de șah și 
tenis de masă. în colaborare cu 
tinerii din sat, la căminul cul
tural se organizează săptămînal 
seri distractive.

Tabăra de muncă patriotică 
de la Rîu Bărbat oferă elevilor 
nu numai satisfacția de a par
ticipa direct la realizarea unui 
obiectiv edilitar-gospodăresc de 
o maximă importanță, ci și po
sibilitatea de a se recrea și 
fortifica înaintea anului de în- 
vățămînt care se apropie.

AL. BALGRADEAN

La Tirgti Secuiesc, județul 
Covasna, în prezența unui 
numeros public a fost inau
gurat în cadru festiv căminul 
cu 300 de locuri pentru ti
nerii nefamiliști al Întreprin
derii de șuruburi. Construcție 
modernă, confortabilă, cămi
nul a fost pus la dispoziția 
beneficiarilor cu mai bine de 
o lună înainte de termen în 
cinstea mărețului jubileu — 
30 de ani de la Eliberarea 

INAUGURARE
patriei. La realizarea acestui 
important obiectiv o contri
buție substanțială au adus 
uteciștii și tinerii din între
prindere prin efectuarea a 
15.000 ore de muncă patrio
tică.

Cu prilejul inaugurării 
muncitorii au prezentat un 
frumos montaj literar dedicat 
celor două mari evenimente 
din acest an.

GEORGETA VASILIU

dîmbovița
60 DE

BRIGADIERI
MUNCESC CIT O SUTĂ,.,

în județul Dîmbovița se construiește primul mare sistem de 
irigații cu o suprafață dc 2 670 hectare. Răspunzînd cu entuziasm 
chemării comitetului județean U.T.C., tinerii dimbovițeni au ho
tărît înființarea unei tabere de muncă voluntar-patriotică pen
tru a contribui in acest fel la urgentarea lucrărilor de finali
zare și punere în exploatare într-un timp cit mai scurt a sis
temului. Acțiunea are ca scop realizarea integrală a unui tron
son în lungime de 1 650 m, unde vor fi executate toate lucrările 
de finisare. Tabăra cuprinde un număr de 60 de brigadieri în 
serii de cîte două săptămîni, cu participarea elevilor din liceele 
de cultură generală din Găești, Fieni, Titu, Râcari, Băleni. După 
cum ne declara tovarășul Vasile Necula, secretar al Comitetului 
județean Dîmbovița al U.T.C., eforturile și strădaniile brigadieri
lor de pe șantier, ca răspuns la chemările adresate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de a înfăptui obiectivele programului partidu
lui, se vor materializa în darea în exploatare a acestui tronson 
înainte de termen. Succesul tinerilor brigadieri dimbovițeni va 
permite obținerea unor sporuri substanțiale de producție agri
colă pe terenurile altă dată secetoase.

LA SUCCESE Șl MAI 
MARI

Intensificîndu-ne acțiunile de 
educație prin muncă și pentru 
muncă a întregului tineret din 
județul nostru, ne scrie Vasile 
Șandor, activist al Comitetului 
județean Sălaj al U.T.C., noi 
ne-am îndeplinit angajamentul 
economic încă de pe data de 
19 august, concretizat în reali
zarea a 403 mii lei la lucrările 
finanțate și 18 milioane lei la 
lucrări nefinanțate. Dintre o- 
biectivele semnificative realiza
te amintim : colectarea a 1 100 
tone deșeuri metalice, 105 000 
bucăți ambalaje de sticlă. 58 
tone deșeuri de hîrtie, împădu
rirea unei suprafețe de 245 hec
tare, lucrări pentru îmbunătă
țiri funciare pe 468 hectare, 
construcții edilitar gospodărești 
în valoare de 1,2 milioane lei. 
în această vară au îmbrăcat 
salopeta albastră peste 16 000 
elevi și studenți organizați in 
cele 65 șantiere locale ale tine
retului, realizînd prin valoarea 
lucrărilor executate, o economie 
de peste 3 milioane lei. Toate 
acestea ne îndreptățesc să aspi
răm la succese și mai mari. 
Pînă la Congresul al XI-lea al 
partidului, vom realiza acțiuni 
nefinanțate In valoare de un 
milion lei, iar finanțate de 
50 000 lei.

ȘTEFAN DORGOȘAN
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CRITICA MILITANTA
în mod obișnuit, fiecare din

tre noi a auzit vorbindu-sa 
foarte frecvent despre rolul li
teraturii cu caracter militant 
Mult mal rar se discută de În
vestitura criticii cu un aseme
nea scop. Dar și atunci cînd 
întîlnim unele referințe despre 
critica militantă, ele se reduc, 
în cele mai multe cazuri, la 
pledoaria criticului pentru o li
teratură destinată să aibă un 
asemenea scop. De aceea, ni se 
pare firesc să ne întrebăm în 
ce condiții se poate vorbi de 
existența criticii militante și 
care sînt atributele sale speci
fice. Pentru a da un răspuns cit 
mai satisfăcător la această în
trebare, sîntem însă obligați să 
vedem dacă critica literară in 
general are un ideal care îi este 
propriu și în ce măsură această 
finalitate are unele planuri de 
convergență cu cele ale creației 
literare. Răspunsul este, evi
dent, extrem de dificil, deoare
ce există numeroase tipuri de 
critică, fundamentate pe un 
program foarte diferit, așa cum 
există și opere literare cu un 
mesaj a cărui gamă este de 
asemenea extrem de variată. 
Dar pentru a putea Ieși din 
acest plan larg al maximelor 
generalități, se impune să sooa- 
tem din această discuție orice 
exercițiu al actului critic care 
nu are un caracter militant. 
Există astfel o critică hedonică 
care transformă actul de lec
tură într-o pură plăcere indivi
duală, așa cum există și scrii
tori ce mărturisesc că nu-și re
alizează operele decît pentru el 
înșiși. Chiar dacă asemene* 
scrieri capătă prin circulați* 
lor publică o numită funcțio
nalitate, cel puț.n pe planul in
tenționalității, operele de acest 
gen nu au la bază un program 
militant. Acesta începe să se 
configureze doar din momentul 
în care un autor, fie el scriitor 
sau critic, are un program im
plicat în operă, a cărui rezo
nanță publică depășește însă 
cadrul u—J
criticii literare 
unui ___ — —
mod automat traiectului critic 
un caracter militant. Critica 
stilistică, psihanalitică, structu
ralistă etc. reprezintă doar o 
demonstrație coerentă a unui 
program sau a unui sistem, dar 
este lipsită de orice accente 
militante. Ea luminează textul 
literar dintr-un anumit unghi 
de vedere, descifrează sensurile 
unor coduri literare, explică 
unele opțiuni tematice ale au
torilor, dar rămîne parțială și 
nu emite decît arareori judecăți 
de valoare. în fața acestor sis
teme critice, opera apare ca un 
product al cărui mecanism tre
buie descifrat sau ca un depozit 
de informații latente, ce dau loc 
la o interpretare sau alta. Pu
tem însă afirma că aceste sis
teme critice sînt inutile 7 Evi
dent că nu. Orice lumină pro
iectată asupra textului literar, 
începlnd cu comentariul filolo
gic și încheind cu discursul 
structuralist, reprezintă un act 
util de explorare a operei, chiar 
dacă acesta are un caracter par
țial. Critica militantă este in 
primul rînd o critică de idei, 
care tinde spre o filozofie a 
artei cu certe implicații sociolo
gice. Ea se configurează in nu-

acesteia. In domeniul 
_____ Insă prezența 
program nu conferă în

„BÂLCESCU“- 

o nouă și valoroasă 

premieră la Operă
A scrie o operă dramatică În

chinata lui Bălcescu înseamnă, 
mai întâi de toate, a face un ve
ritabil act de cultură capabil să 
ne îmbogățească prin generozita
tea ideii sale, patrimoniul artis
tic și spiritual.

Nobilă misiune de a tălmăci 
sonor „momentul Bălcescu", de 
a ni-l apropia pe cel ce „înainte 
de toate și-a iubit țara, fără cru
țare de sine, fără așteptare de 
răsplată și-a iubit-o nebunește și 
eroic", și-au asumat-o compozi
torul Cornel Trăilescu și scena
ristul Val Săndulescu,

Se ridică muzioa la valoarea 
ideii literare a operei ? In an
samblu, da. Structurată în trei 
acte și 11 tablouri, opera este 
concepută ca un amplu film 
simfonic în care recitativele, arii
le și corurile punctează secven
țele semnificative, momente de 
confesiune și frământări, culmi 
de tensiune sau simple pasaje 
de trecere intre tablouri. Discur
sul muzical nu scapă pe alocuri 
de exprimări retorice ce sublinia
ză discrepanța între orchestră și 
partea vocală. Caracterul epic, 
descriptiv umbrește transparența 
ideilor muzicale, lăsînd nu o da
tă ,muzica în urma textului.

Drama muzicală debutează cu 
monologul lui Bălcescu trist, în
vins, dar nu înfrînt în lupta sa 
revoluționară pentru unitatea na
țiunii, pentru cucerirea libertății 
și dreptății tuturor românilor : 
„In umbra zidurilor reci am stat 
de vorbă cu străbunii, cu Ștefan, 
cu Viteazul și-am înțeles că lup
ta lor n-a fost în van". După 
primele trei tablouri marcate de 
caracterul static, muzica crește, 
se dezvoltă în mișcări largi. At
mosfera gravă domină. Momen
tele de luminozitate și dinamism 
coincid cu cele de înviorare și 
solidaritate colectivă. Suflul pa
triotic, revoluționar, convingător 
în scenele de ansamblu, atinge 
expresia patetică în recitative și 
arii cu o putere emoționantă 
condiționată de necesitățile dra

mele unul program, al unu! ideal 
artistic ale cărui conexiuni cu 
viața literară și socială, morală 
șl politică dintr-o anumită epo
că sint absolut necesare. Armă
tura ei teoretică rezultă din- 
tr-un sistem filozofic prestabilit, 
dintr-un mesaj explicit cu care 
este în permanență confruntat 
Însuși mesajul ce se degajă din 
opera literară. Critica militantă 
este și o critică de susținere, al 
cărei obiectiv se modifică de la 
o epocă la alta sau de la un

OPINII
de ROMUL 
MUNTEANU

context social-istoric la altul. 
Funcția ei este In mare măsură 
formativă și normativă. Ea nu 
este o descoperire a timpurilor 
noastre, deoarece a existat din 
momentul în care se poate vorbi 
de existența criticii literare cu 
un statut specific. Boileau, Dide
rot, Voltaire, Goethe, Maiorescu, 
Lovinescu etc. făceau critică 
militantă. Actul critic exercitat 
de acești oameni de litere era 
realizat în numele unui ideal 
estetic, etic sau al unei anumite 
filozofii la care au aderat. Dar 
tipul acesta de critică militantă 
are un caracter parțial, deoa
rece pledoaria criticului pentru 
un anumit gen de opere lite
rare sau pentru un curent nou 
de idei are o motivație unila
terală. Gestul militant al criti
cului a apărut insă mereu mal 
pregnant în sfera criticii socio
logice, deoarece pe acest plan 
arta este apreciată și prin con
secințele pe care le poate avea 
asupra vieții morale și sociale. 
De aceea, în cadrul acestei di
recții figurează autori ca 
Taine, Brandes, Mehring, Ghe- 
rea, Gramsci, Dobroliubov, dar 
nu și critici ca Sainte-Beuve, 
Faguet, Thibaudet, Maiorescu, 
Lovinescu etc. Putem însă re
duce sfera criticii militante 
doar la critica sociologică ? E- 
vident că nu. O putem extinde 
la toți criticii care au un pro
gram pe care îl susțin cu o 
largă orchestrație teoretică 7 
Da, dar în aceste caz trebuie 
să precizăm care sînt sensurile 
militantismului în 
tru în contextul 
în care trăim. Un 
ca J. Maritain, un 
ticii sociologice ca Adorno, un 
foiletonist care pledează pentru 
idealurile lumii a treia repre
zintă fiecare în felul său un 
spirit militant. Dar apreciată 
din unghiul de vedere al socie
tății în care trăim, al idealuri
lor noastre umane și politice, 
nu orice critică militantă re
prezintă un discurs ideologic 
coerent la care noi să putem 
adera.

Critica militantă pentru care 
noi am optat are la bază filo
zofia marxistă. Argumentele cu 
care noi operăm astăzi, ca și 
instrumentele de detaliu eu 
care explorăm textul literar fac 
parte din arsenalul criticii mo
derne din timpul nostru. Critica 
militantă marxistă din zilele

timpul nos- 
social-istoric 
critic catolic 
adept al cri-
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maturgiei. In ariile lui Bălcescu, 
ale Măriei, ale lui Lipan, Avram 
Iancu și oșteanului Roșu, me
lodia evoluează firesc, cu coe
rență clasică.

Poporul este personaj central, 
antrenat într-un continuu dia
log cu conducătorii revoluției, 
cărturari patrioți ca Eliade, 
Russo, Alecsandri, Kogălniceanu, 
Negri, Magheru, Odobescu, Ana 
lpătescu, Avram Iancu. Această 
temă este dezvoltată crescendo, 
în partituri corale de autentică 
expresivitate. Tehnica laitmotive
lor și a succintelor motive muzi
cale menite să definească idei, 
stări și personaje, accentuează 
relieful dramatic, creează acele 
spații de lumină și de echilibru 
geometric afectiv. Motivul Mio
riței sună ca un jurămînt, ca un 
legămînt fierbinte cu țara, cu 
poporul. Arestarea și apoi elibe
rarea lui Bălcescu de către va
por, imaginile mulțimii străbă
tute de avîntul revoluționar, de 
dorința de libertate și frăție, 
scena finală a respingerii cererii 
lui Bălcescu de a se întoarce tn 
țară și a ultimei sale întâlniri cu 
prietenii, se detașează și se în
scriu cu toate atributele în lite
ratura dramei muzicale romă- 
nești. Orchestrația bine misă la 
punct, variată, servește caracte
rului dramatic al lucrării. Cola
borarea dintre autorul muzicii *i 
scenarist s-a dovedit fructuoasă. 
Distribuția, de primă mărime, a 
potențat valoarea spectacolului. 
Soliștii au valorificat la maxi
mum muzica prin talentul lot 
vocal și actoricesc. Dan Iordă- 
chescu în rolul lui Bălcescu a 
dovedit din nou remarcabilele 
sale calități, rafinamentul inter
pretării, ținuta artistică fără cu
sur. Magda Ianculescu, Ludovic 
Spiess, Cornel Stavru, Nicolae 
Florei, Elena Grigorescu, Victoria 

noastre nu se mal poate exer
cita doar cu mijloacele de care 
dispuneau Mehring, Gherea, 
Gramsci sau Lukacs. Ca și li
teratura, ea se înscrie într-o 
permanentă devenire. Dacă u- 
nele obiective fundamentale ale 
criticii militante marxiste ră- 
mîn aceleași ca și ale ploneri- 
lor genului, modul de argumen
tare și căile de abordare ale 
textului literar s-au îmbogățit 
imens. înscrisă într-o axiologie 
de mare complexitate, critica 
militantă marxistă va fi mereu 
preocupată de mesajul operei, 
de influența sa asupra conști
inței cititorului, de modul în 
care arta reprezintă un factor 
de progres, conform cu idealu
rile noastre 
Dar critica 
este în mod 
tală, menită 
decăți parțiale. Ea este în ace
lași timp o critică integratoare, 
informatica, stilistica, sociologia, 
antropologia culturală, psihana
liza, structuralismul etc. repre- 
zentînd ionele conexate, pe 
care ea se poate sprijini, pen
tru a acredita cu toată convin
gerea adevărurile mari și gene
roase pentru care militează în 
numele umanismului socialist.

EUGEN BARBU
ÎN RECEPȚIE CRITICĂ *)

Puține subiecte Sînt pen
tru un critic m*i seducă
toare, mal captivante decît 
acel ce se numește Eugen 
Barbu. Este mal întii vorba 
de un scriitor neliniștit, ln- 
tr-o febrilă, permanentă 
căutare, contrazicînd azi ce
ea ce a scris Ieri, iubind și 
detestînd cu aceeași ardoa
re, dar rămînînd definitiv 
consecvent religiei scrisului 
cu o devoțiune șl smerenie 
ce-1 amintește numai pe 
Tudor Arghezi. în același 
timp, Eugen Barbu oferă 
spectacolul unei sinuoase 
receptări critice, de la ne
gația totală, la adulația fără 
rezerve, extreme între care 
critica a reușit, totuși, să 
traseze contururile unui 
portret stabil.

Unul cunoscător «tent *1 
creației lui Eugen Barbu 
nu-i poate scăpa acest spec
tacol paradoxal ; șl întîiul 
merit al antologiei de față 
— (îngrijită de Emil Mânu) 
este acela că, sub 
nei metodice și 
selecții de texte, 
jă-și demonstreze 
rectoare : „Pentru 
poranl, Eugen Barbu este un 
scriitor singular, a cărei o- 
peră a făcut obiectul unor 
mari procese literare" (pag. 
5).

Cum spuneam, demonstra
ția critică este conținută 
mal cu seamă în textele u- 
tilizate, (In treacăt fie zis, 
mai multă detașare n-ar fi

forma u- 
ordonate 
reușește 

ideea di- 
contem-

Bezetti au contribuit cu strălu
cire la cizelarea ariilor și la re
levarea momentelor lirice promi- 
țind succesul sigur al noului 
spectacol. Deținând toate meri
tele de a intra în repertoriul cu
rent, de a fi considerată una din 
piesele de referință ale drama
turgiei muzicale contemporane, 
opera Bălcescu se impune ca 
un ideal spectacol pentru tine
ret prin caracterul său educativ, 
de sinceră și caldă apropiere de 
o epocă istorică plină de lumină, 
de figura unuia dintre cei mai 
buni fii ai poporului.

ALINA POPOVICI

ROMÂN IA'FILM 
PREZINTĂ

STEJAR — EXTREMĂ URGENȚĂ 
o producție a Casei de 

Filme 5.
scenariul : Horia Lovi

nescu, Mihai Opriș.
regia: Dinu Cocea, 
imaginea: Ion Marinescu, 
muzica: Cornelia Tăutu. 
decoruri: arh. Radu Câli- 

nescu.
costume: Hortensia Geor
gescu.

montajul: Adina Geor
gescu Obrocea.

sunete!: Bogdan Cavadia 
cu: Constantin Diplan, Irina 
Petrescu, Ion Caramitru, 
Amza Pellea, Vasile Cosma, 
Geo Barton, Mihai Pălă- 
descu, Cornelia Gheorghiu, 
Mircea Anghelescu, George 
Cocea, Jean Constantin.

sociale și morale, 
militantă marxistă 
firesc o critică fo
să evite orice ju

La expoziția

stricat nici în „cuvlntul îna
inte" !), ceea ce oferă pre
textul uni rafinat dialog în
tre autor și criticii lui, căci 
ce poate fi mai captivant, 
decît a așeza față în față 
declarațiile programatice ale 
lui Eugen Barbu, cu imagi
nea critică acreditată în di
verse momente ale evoluției 
sale ?

Planul cărții respectă cro
nologia creației ce începe 
cu. ipostaza nuvelistului, du
pă care urmează romancie
rul, reporterul, eseistul, po
etul și, în fine, dramatur
gul. Cum era de așteptat, 
cele mai captivante sînt 
secțiunile consacrate roma
nelor — caz, „Groapa" șl 
„Princepele".

Mai cu seamă în cazul pri
mului roman care, ne amin
tim, a stîmit la vremea sa 
obiecții mult mal tăioase și 
mal nedrepte decît cea a 
lui D. Isac (după care car
tea ar putea deda pe tineri 
la uzul trivialităților de 
limbaj !) spectacolul critic 
este cum nu se poate mai 
semnificativ pentru destinul 
unei opere exemplare. In a- 
cest sens, credem că nu era 
fără interes extinderea spa
țiului acordat modului con
tradictoriu în care a fost 
discutat, receptat acest scrii
tor. în orice caz, textele 
sînt parcă alese prea cu 
grijă, cele dovedind o înțe
legere îngustă, dogmatică 
sînt, în principiu, eliminate,

AU APĂRUT ÎN EDITURA

U.T.C. $1 TINERETUL 
DIN ARMATĂ 
(1922-1944)

Cartea de față constituie o 
sinteză a activității revoluțio
nare desfășurată de U.T.C. în 
rândurile armatei, începînd din 
1922 — anul cînd a fost creată 
organizația marxist-leninistă a ti
neretului din România, pînă în 
1944 cînd U.T.C. — alături de 
toate forțele progresiste ale 
României — a luat parte la actul 
insurecțional de la 23 August 
1944.

Consultînd mii de documente 
și dosare ale vremii, autorul — 
colonel Dr. Ilie Ceaușescu — 
reușește să alcătuiască un tablou 
complet de luptă al activității 
revoluționare desfășurate de 
U.T.C. în rindurile armatei. La 
insurecția națională armată din 
august 1944, alături de clasa 
muncitoare, de comuniști, cea 
mai largă participare au avut-o 
elementele progresiste din ar
mată — fapt care se datorește 
în primul rînd, propagandei re
voluționare desfășurată de co
muniști în rîndul armatei. Auto
rul cărții demonstrează că activi

iar dacă vreunul scapă, •- 
tunel și acesta este cu grijă 
amputat. Parcă o teamă cuvi
incioasă reține pe prudentul 
critic departe de linia ce 
separă contestarea de apro
bare, dar care oferă, în de
finitiv, cea mal vastă pers
pectivă asupra operei Iul 
Barbu. Din această cauză, 
nu pierde doar pitorescul, 
anecdoticul spectacolului, ci 
adevărul, validitatea demon
strației critice. Ceea ce „cu- 
vîntul Înainte" sau secțiu
nea „viața și opera în date" 
vin să demonstreze („proce
sul operei") antologia ser
vește — din păcate — nu
mai pe jumătate. Lipsește, 
în fine, o secțiune care să 
închege portretul unitar al 
operei și singurele referințe 
în acest sens sînt tocmai 
cele grupate sub titlul „Eu
gen Barbu ne vorbește".

Toate acestea sînt însă 
obiecții care nu diminuează 
valoarea cărții, dar ’ 
autorul 
cont la 
Oricum, 
venită 
sistematică și serioasă, în
tr-o operă complex^, con
tradictorie, dar, tocmai prin 
aceasta, fascinant de tînără.

ȘERBAN CIONOFF

de care 
sperăm, 

ediție, 
o bine- 
critică,

va ține, 
o viitoare 
ea rămîne 
introducere

critică — 
introducere, 
cronologie,

*) Biblioteca 
Eugen Barbu, 
selecția textelor, 
și bibliografie de Emil Mâ
nu, Ed. Eminescu, 1974.

tatea propagandistică din ar
mată a început însă de la pri
mele cercuri marxiste inițiate 
pentru tinerii muncitori, în celu
lele de fabrică. După 1921 — cînd 
muncitorimea română a devenit 
din clasă „în sine", clasă „pentru 
sine", căpătînd structură și o i- 
deologie proletară — prin înfiin

țarea unui partid al clasei munci
toare, Partidul Comunist Român 
— munca agitatorică în armată 
se intensifică. Cercurile politice 
organizate de U.T.C., prin care 
se făceau cunoscute lozincile și 
manifestele comuniste, difuzarea 
broșurilor marxiste în care se 
explica esența de clasă a războa
ielor imperialiste și alte activi
tăți politice ale U.T.C. au creat 
un puternic detașament agitato
ric, revoluționar — amplasat 
strategic de către partid — chiar 
în dispozitivul armatei.

Cartea abundă în evenimente 
semnificative și reușește să oglin
dească aidoma, în toată măreția 
momentului, uriașa participare a 
maselor la actul suprem al eli
berării. Din filele lucrării, ni se 
conturează clar ideea că, actul 
de naștere al noii armate româ
ne, a fost semnat în zilele lui 
august 1944, cînd întreg poporul 
se desfășura amplu în lupta pen
tru câștigarea libertății. De a- 
tunci, necontenit, armata socia
listă a țării a stat de veghe 
libertății patriei, cuceririlor revo
luționare ale poporului condus 
de partid.

„GĂRZILE PATRIOTICE 
DIN ROMÂNIA"

Gărzile patriotice întrunesc o 
experiență istorică a poporului 
nostru, completată de-a lungul 
secolelor de luptă.

STUDENJII DESPRE CERCETAREA 
ȘTIINȚIFICĂ STUDENȚEASCĂ

(Urmare din pag. I)

redusă. Pentru recrutarea celor 
capabili să muncească efectiv 
la realizarea unor astfel de con
tracte nu numai criteriul me
diei este important. Lucrările 
comunicate in sesiunile științi
fice studențești pot fi aplicate 
sau continuate, în funcție de 
stadiul lor, in unitățile ce găz- 
duieso practica de vară.

Ionel Marcel Popa. Institutul 
politehnic Iași : Poziția uneori 
pasivă a întreprinderilor față 
de potențialul studențesc de 
cercetare, neîncrederea mani
festată față de capacitatea ce
lor mai buni studenți de a re
zolva probleme ale economiei 
anulează uneori, în bună mă
sură. eforturile de valorificare a 
resurselor materiale și spiritua
le existente in institutele de 
înv&țămint superior. Este șl vina 
Asociațiilor Studenților Comu
niști, * comisiilor profesionale 
de a nu activa tntr-o mal 
strtnsă colaborare cu tinerii din 
Întreprinderi. împreună putem 
să facem multe lucruri bune. 
Majoritatea temelor la care «in
tern angrenați le realizăm a- 
cum cu concursul Institutului 
de chimie macromoleculară 
„Petru Ponl", fapt ce ne asi
gură o bază materială cores
punzătoare. Finalizăm In lu
crări de stat cercetările reali
zate aici, dar sperăm ca In noul 
*n universitar să stabilim legă
turi mai serioase cu unitățile 
economice pentru a le sprijini 
la rezolvarea tematicilor știin
țifice.

Grigore Pătrașcu, Institutul 
de petrol șl gaze Ploiești : In 
cadrul centrelor studențești de 
studii și proiectări, activitatea 
științifică ișl poate căpăta un 
statut mai ferm, prin sprijinul 
C.N.S.T., al ministerelor și cen
tralelor industriale.

încă o reglementare necesară 
unei mai eficiente activități 
științifice este posibilitatea rea
lizării unor lucrări de stat in 
colective mai mari. Am lucrat 
Ia un studiu referitor la fora
jul marin cu incă 3 colegi, dar 
numai doi iși pot finaliza cer
cetarea într-o lucrare de li
cență.

Ionel Chirică, Universitatea 
Galați : Colectivele studențești 
de cercetare sint organizate a- 
cum pe ani de studii ; ar fi mal 
bine ca la unele teme să poată 
participa șl studenți din ani di
feriți, nu numai pentru a par
curge acea „ucenicie" a muncii 
științifice, dar și pentru a con
tinua dezvoltarea unor teme 
care sint abandonate la absol
vire. Mai este necesară o acțiu
ne a „porților deschise" pentru 
studenții cercetători în labora
toare și ateliere-școală și In 
afara orelor de program pentru 
asigurarea unei ritmicități mal 
bune in muncă.

Trebuie să menționăm că a- 
ceste sugestii formează doar o 
mică parte din capitolul de Idei 
descoperit în tabără cu ocazia 
unui test realizat de membrii

MILITARĂ

Ideea făuririi unui instrument 
da luptă, înarmat, al clasei mun
citoare a fost dezvoltată și în
făptuită practic de P.C.R. în co
nexiune nemijlocită cu sarcinile 
răsturnării revoluționare a vechii 
orînduiri, exploatatoare, un de
ziderat al luptei de clasă, fiind 
cucerirea puterii politice. Lucra
rea elaborată la Institutul de 
studii și cercetări de istorie și 
teorie militară, publicată la E- 
ditura militară are meritul că 
prezintă diacronic, într-un pro
ces istoric crearea acestor eficace 
forme revoluționare de luptă.

încă din anul 1936, sesizînd 
primejdia fascistă care se anunța 
la orizontul vieții politice, P.C.R. 
elabora teza unei opoziții de 
luptă armată.

Studiind documentele vremii 
•— autorii — colonelul Leonida 
Loghin și colonel Alexandru Pe- 
tricean, reconstituie o cronică, pe 
mai multe planuri și cu diverse 
momente istorice, a cadrului ge

neral al insurecției. Populația 
Bucureștilor reprezenta atunci un 
uriaș rezervor revoluționar care 
a dezvoltat acțiuni hotărîtoare 
pentru actul eliberării, dar 
pretutindeni în țară și mai cu 
seamă în centrele muncitorești, 
revoluționare prin tradiții, ca 
Ploiești, Constanța, Galați, Timi
șoara, Tumu Severin, Arad, Iași 
etc., P.C.R. a alcătuit solide for
mațiuni patriotice. Semnul dis
tinct, o banderolă tricoloră pe 
brațul stîng peste care era în
scrisă litera „P“. Patriot! „Fie
care român este un soldat" spu
nea mobilizatoarea lozincă lan
sată de partid în august 1944. 

ION MARCOVICI

cercului de creație științifică șl 
tehnică din Centrul universitar 
București.

Printre propunerile făcute cu 
acest prilej notăm : utilizarea 
mai eficientă și lărgirea cola
borării cu cadrele didactice 
asociate, stagii compacte de 
practică in uzine, folosirea so
ciologiei în studiul agronomiei, 
introducerea unui curs de legis
lație a invențiilor și raționali
zărilor, îndrumarea de către stu
denți a societăților științifice ale 
elevilor, participarea studenților 
la programe naționale de cerce
tare, introducerea cursurilor de 
matematică-informatică la toa
te facultățile tehnice, extinde
rea participării specialiștilor 
din producție sau cercetare la 
examene, orientarea cercetării 
studențești pentru rezolvarea 
problemelor automatizării pro-

Citeva observafil referitoare 
la pregătirea absolvenților școlilor 

postliceale de proiectanfl

DUPĂ DOI ANI, 
SIMPLI DESENATORI- 

COPISTI ?
Rășpunzînd unor cerințe im

perioase ale industriei și econo
miei țării, cu ani în urmă au 
fost Înființate școli tehnice spe
ciale, cu durata de trei ani pen
tru pregătirea cadrelor medii de 
specialitate. Nu după mult timp 
s-a considerat că această pregă
tire se poate efectua și în doi 
ani și atunci au apărut școlii» 
postliceale. In ultima vreme se 
folosește însă mai mult formu
la „cursuri" postliceale cu du
rata de doi ani și nu fără mo
tiv. Absolvenții primelor promo
ții se numesc tehnicieni, cei ai 
ultimelor patru se numesc la- 
boranțl, proiectanțl, topometri 
etc., în funcție de domeniul pen
tru care au fost pregătiți. în 
rindurile ce urmează noi ne vom 
ocupa doar de absolvenții școli
lor postliceale de proiectanțl. 
(Numai în București există opt 
asemenea școli). Noi ne vom re
feri numai la absolvenții a două 
din ele deși situația este aceeași 
peste tot. înființată în anul 
1969, școala postliceală de pe 
lingă întreprinderea „Republi
ca" din Capitală a dat pînă a- 
cum patru promoții de proiec
tant! ai căror beneficiari, con
form planului de școlarizare, au 
fost „Republica", IPROMET 
și IPROLAM. Trei promoții 
la seral — elevii fiind mun
citori — și ultima, cursuri 
de zi, cu absolvenții de liceu 
care au stat în producție o lu
nă, două și apoi au fost trimiși 
la școală. Asupra pregătirii cw- 
lor ce au terminat la seral con
sensul este unanim : majorita
tea nu pot face față sarcinilor 
ca proiectanți, ei fiind puși să 
efectueze muncă de desenatorî- 
tehnici și în cele mai multe ca
zuri de desenatori-copiști. Pen
tru asta nu era nevoie însă de 
doi ani de studiu, desenator»* 
fiind calificați la locul de mun
că. Ing. Dulă Nicolae, șeful ate
lierului de proiectări din cadrul 
Centrului de cercetare și proiec
tare de țevi și trefilate, este de 
părere că absolvenții de la post 
liceală au cunoștințe de specia
litate mult sub nivelul cerințe
lor elementare, mărturisindu-na 
că ceilalți lucrători ai atelieru
lui muncesc în plus pentru a le 
asigura lor remunerația bă
nească, execută, adică, lucrări
le pe care aceștia ar trebui să 
le rezolve conform statutului 
funcției de proiectant. Vina o 
poartă aproape exclusiv — este 
de părere tovarășul inginer — 
programa in care accentul nu 
cade pe materiile de bază. Con 
sultînd cataloagele celor patru 
serii constatăm că la proba s_«*- 
cială de desen cele mai multe 
medii sînt de 6 și 7. Aceasta 
fiind realitatea nu mai miră po 
nimeni rezultatele lor ulterioare, 
faptul că majoritatea dintre el 
sînt la nivelul unui desenator 
găsindu-și una din explicații. 
Prima explicație este dată, în
să, de modul cum a fost gîndit 
sistemul de admitere. Pe scurt, 
iată cum se petrec lucrurile: 
întreprinderile și instituțiile cer 
ministerelor de resort un nu
măr de locuri ; după ce minis
terul îsi dă avizul, unitățile res
pective eliberează adeverințe so- 
licitanților atestînd că aceștia 
lucrează în domeniul respectiv 
— adică, în proiectare sau in 
servicii apropiate ca profil ; so- 
licitanții se prezintă la concur- 

FINALA CONCURSULUI CORAL 
„CÎNTARE PATRIEI"

Sala Operei Române din București a găzduit actul final al 
concursului coral interjudețean „Cîntare Patriei", organizat de 
Kadioteleviziunea Română în colaborare cu Consiliul Culturii s< 
Educației Socialiste, Consiliul Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor, Uniunea Compozitorilor, Ministerul Apărării Națio- 
nale, C.C. al Uniunii Tineretului Comunist, Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din România, Ministerul Educației si 
Invățămintului, Consiliul Național al Organizației Pionierilor.

Desfășurat pe parcursul anilor 1970—1974, concursul a antrenat 
în întrecere, de-a lungul celor 114 emisiuni, 405 formații corale 
din toate județele țării, cuprinzînd peste 40 000 de artiști amatori.

Au fost prezentate 1 300 lucrări corale — cîntece patriotice, 
muncitoreșți-revoluționare, prelucrări din folclorul tradițional țl 
contemporan — dintre care 480 în primă audiție.

Gala laureaților, dedicată celei de-a 30-a' aniversări a elibe 
rării patriei și Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Ro
mân, a reunit 20 de formații corale laureate, însumînd aproape 
2 000 coriști.

Cu acest prilej au fost decernate marele trofeu al concursului 
și diplomele formațiilor laureate. Marele trofeu „Cîntare Patriei" 
a fost obținut de județele Dîmbovița, Arad și de municipiul 
București.

ducțiel, realizarea periodică a 
testelor de competență, obliga
tivitatea aplicării inovațiilor 
studențești, folosirea mai efi
cientă a rezultatelor simpozioa
nelor organizate pe teme de in
tegrare, coordonarea programe
lor de cercetare studențească la 
nivel național.

Un eveniment important din 
tabăra de la Suceava a fost pre
zentarea primului număr al 
Caietului selectiv de informatică 
editat de filiala de cercetări in- 
terdisciplinare a C.S.S.C.P. din 
Centrul universitar București.

Fructuoasa întîlnire la nivel 
național a celor mai buni stu
denți cercetători pe meleagurile 
pitorești ale Sucevei va influ
ența, fără îndoială, pozitiv în
treaga activitatea a cercurilor 
științifice în noul an universi
tar.

sul de admitere și școala tre
buie să selecționeze dintre ei nu
mărul repartizat prin planul de 
școlarizare. De obicei, vin trei- 
patru concurenți în plus față de 
cîte locuri sint. Cum cifra de 
plan trebuie asigurată, sînt ad
miși aproape toți. Urmează apoi 
pregătirea lor conform progra
mei. Rezultatul ? Viitorul pro
iectant nu știe să proiecteze, de 
cele mal multe ori, nici cel mal 
simplu reper. Nu să-1 deseneze, 
să copieze o schiță, ci să-1 pro
iecteze. să-i calculeze cotele, to
leranțele, să-1 asambleze cu ce
lelalte piese care compun În
tregul.

Și părerile celor de la IPRO
MET și IPROLAM despre pro
moțiile de proiectanți din ulti
mii ani sînt asemănătoare. Toți 
interlocutorii noștri sînt de a- 
cord că există printre acești ab
solvenți și excepții, dar produc
ția nu se realizează doar cu 
„excepții".

Același calificativ — nesatisfă
cător — a fost primit și de ab
solvenții postlicealului de la „U- 
nlrea" ai căror beneficiari sînt 
obligați să adopte diverse solu
ții pentru a-i școlariza cu ade
vărat. Inginerul Leonte Anton, 
directorul Institutului de cerce
tare și proiectare din cadrul 
Centralei industriale pentru uti
laj tehnologic și material rulant, 
ne vorbește despre inaderența 
proiectanților la problemele teh
nice, fenomen explicabil prin 
lipsa de contact cu producția. 
Practica din timpul școlii este 
cu totul insuficientă sub rapor
tul duratei, pentru a da cit de 
cit posibilitatea elevilor de la 
postliceal să treacă prin punc
tele „calde" ale producției, acolo^ 
unde se elaborează reperele și 
ensamblele viitorului produs. In. 
această situație, conducerea 
Institutului a propus conducerii 
Centralei ca promoția de pro
iectanți de anul acesta să 
fie trimisă pentru un timp în 
atelierele fabricilor pentru a lua 
cunoștință la fața locului de 
procesele de producție pe care 
va trebui să le transfere apoi 
la planșetă, în proiecte.

Măsura adoptată este oportu
nă. dar un an sau doi întreprin
derea va remunera pe absol
venții de la postliceal fără ca 
ei să producă in domeniul pentru 
care au fost pregătiți și fără ca 
ei să producă ceva, în general, 
dat fiind faptul că ei nu au nici 
o altă calificare, în ateliere ei 
trebuind să ia totul de la capăt, 
să învețe, adică, ceea ce ar ‘ fi 
trebuit să învețe în școală. Ar 
fi trebuit să învețe dacă pro
grama ținea cont în mai mare 
măsură de scopul pentru care 
sînt pregătiți absolvenții de la 
postliceală. Cum școlile postli
ceale continuă să pregătească 
proiectanți, măsuri pentru pre
gătirea acestei categorii de ca
dre se impun, în primul rînd în 
Întocmirea programei un Ioc 
preponderent să-1 ocupe mate
riile de specialitate, o mai 
strînsă legătură cu producția, 
poate, chiar, o practică de șase 
luni la sfîrșitul .școlii, ministere
le de resort avînd obligația să a- 
nalizeze cu atenție statutul a- 
cestor școli, scopul, nivelul de 
pregătire al absolvenților și să 
acționeze în consecință.

NICOLAE ADAM
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MONDIALE A POPULAȚIE!
Agenda Conferinței Mondiale 

a Populației de la București a 
consemnat luni continuarea dez
baterilor în plen șl pe comitete 
de lucru.

Dezbaterile generale privind 
tendințele demografice actuale 
și de perspectivă au conturat 
noi opinii, situații și soluții, com- 
pletind astfel tabloul complex al 
problemelor populației supuse 
examinării forumului Interna
țional găzduit de Capitala țării 
noastre.

în cadrul ședinței plenare au 
luat cuvîntul delegați din Ior
dania, Sri Lanka, Ungaria, Bra
zilia, Afganistan, Mauritius, E- 
cuador, Mali, Emiratele Arabe 
Unite, Guatemala, Tanzania, 
Nepal, Barbados, Malayezia, Bo
livia, RepubHca Dominicană, 
Portugalia, Guineea-Bissau, 
Chile, Australia, Quatar, din 
partea Frontului Național de 
Eliberare din Angola, Republica 
Arabă Yemen, Botswana, Aus
tria, Kenya, Niger, Lesotho, din 
partea regimului de la Pnom 
Penh, Etiopia, Madagascar, Re
publica Democratică Populară a 
Yemenului, Guineea Ecuatorială.

Subliniind faptul că în actua
la epocă istorică pe care o stră
bate comunitatea umană aspec
tele de ordin demografic au că
pătat noi dimensiuni, interven
țiile au relevat, și de această 
dată, Ideea fundamentală că po
litica populației trebuie abordată 
și dezbătută în ansamblul pro
blemelor majore ale lumii con
temporane, ca parte componentă 
a strategiei generale a dezvol
tării sociale și economice a na
țiunilor. în acest context s-a re
levat că în eforturile pentru so
luționarea problemelor popu
lației în dezvoltare, pentru eli
minarea subdezvoltării și a nea
junsurilor acesteia, rolul hotărî- 
tor revine fiecărui stat în parte, 
propriului său popor, fiind deja 
demonstrat că acele țări care 
acționează consecvent pentru li
chidarea structurilor vechi, care 
iau în stâpînire avuțiile națio
nale și le valorifică în propriul 
lor interes, reușesc să satisfacă, 
într-o proporție mereu ascen
dentă, nevoile materiale și spi
rituale ale populației, să creeze 
condiții pentru dezvoltarea con
tinuă a acesteia. Totodată, par- 
ticipanții au insistat asupra To
iului sporit ce revine cooperării 
internaționale în dezvoltarea 
economică, implicit în soluționa
rea problemelor populației. Ți- 
nîndu-se seama de realizările 
obținute, de experiența pozitivă 
în rîndul statelor-membre ale 
Națiunilor Unite, s-a exprimat 
convingerea că O.N.U. trebuie 
să-și intensifice acțiunile și să-și 
sporească eficiența în proble
mele privind populația, în toate 
domeniile referitoare la Intere
sele fundamentale ale omenirii.

Alăturîndu-se punctului de 
vedere exprimat de reprezen
tanții a numeroase state, printre 
care și România, potrivit că
ruia neinvltarea la lucrări
le Conferinței Mondiale a 
Populației a reprezentanților 
Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud reprezintă un regretabil 
act de injustiție, reprezentantul 
Algeriei a dat citire unei decla
rații. în acest document se ex
primă îngrijorarea și indignarea 
țărilor nealiniate prezente la a- 
ceastă reuniune internațională 
în legătură cu circumstanțele 
care au împiedicat participarea 
reprezentanților Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud la 
lucrări și care contravine spiri
tului de universalitate al Confe
rinței Mondiale a Populației.

După cum s-a mai anunțat, 
reprezentantul delegației alese La 
Conferința internațională a ti
neretului pe problemele popu
lației a prezentat participanților 
la reuniune declarația adoptată 
de acest forum al tinerei gene
rații. Au fost difuzate, de aseme
nea, Apelul șl Programul de ac
țiuni, adoptate de Conferința in
ternațională a tineretului, docu
mente ce sintetizează ca direcții 
principale de acțiune ale preocu
părilor tinerei generații, lupta 
pentru progres social, partici
parea tinerilor la planurile da 
dezvoltare, promovarea respon
sabilităților sociale pentru tineri 
— inclusiv în crearea familiei, 
luarea în considerare a condiți
ilor șl țelurilor fiecărei țări.

în comitetele de lucru dezba
terile se apropie de stadiul fi
nal, fapt semnalat de adoptarea 
unui mare număr de rezoluții, 
recomandări și amendamente 
menite a contribui la comple
tarea documentelor finale ce ur
mează să fie prezentate plenului 
Conferinței Mondiale a Popu
lației, in zilele care urmează.

Aceste rezoluții și recomandări 
acoperă o arie foarte largă de 
preocupări în direcția rezolvării 
problemelor populației în inter
acțiune cu necesitatea instaurării 
unei noi ordini economice în 
lume, a asigurării condițiilor 
pentru ca fiecare popor să dis
pună liber de bogățiile sale, 
să-și poată hotărî de sine stătă
tor calea dezvoltării în confor
mitate cu aspirațiile de progres 
social și propășire economică. 
Dezbaterile au oferit prilej dele
gațiilor să constate similitudinea 
unor puncte de vedere, larga 
audiență a unor principii, să 
găsească un teren comun de co
laborare în numeroase domenii, 
în cadrul comitetelor au fost 
consemnate pină acum circa 20 
de proiecte de rezoluții și reco
mandări, majoritatea dintre ela 
adoptate în unanimitate, vizînd : 
Carta relațiilor economice inter
naționale (Mexic), Dezvoltarea 
rurală (Malayezia, Suedia, Ecua
dor), Dezvoltarea învățămîntului 
(Egipt) ; rezoluția cu privire la 
creșterea rolului femeii în viața 
economică și lichidarea discrimi
nării sociale a reunit în calitate 
de coautor nouă state, iar un 
alt document cu o temă înrudită 
referitoare la populația și con
diția femeii a fost avansat de 
delegațiile a 13 țări. Numeroase 
delegații au inițiat proiecte de 
rezoluții și au făcut recomandări 
pentru intensificarea studiilor în 
domeniul dezvoltării mediului 
Înconjurător (Egipt), al cercetă
rii și asistenței pentru țările în 
curs de dezvoltare (Malayezia, 
Ecuador, Suedia), al populației, 
resurselor șl mediului (Bangla
desh, Ecuador, Finlanda, Kenya,

Olanda, Suedia), al populației și 
familiei (Spania) etc.

în cadrul ședințelor diurne și 
de noapte ale grupului de lucru, 
delegații au propus aproape 200 
de amendamente privind para
grafele principale ale planului 
mondial de acțiune în domeniul 
populației.

Această paletă largă de preo
cupări, interesul suscitat de pro
blematica amplă pusă în dezba
tere, atmosfera de lucru, au în
tărit convingerea că forumul 
internațional de la București 
continuă să ofere cadrul unui 
amplu schimb de vederi, să fie 
un constructiv dialog mondial.

★
„Documentul românesc tratea

ză esența problemelor lumii 
contemporane" (reprezentantul 
Mexicului) ; „Este un document 
Istoric și exprimă principii 
scumpe întregii omeniri progre
siste" (reprezentantul Ghanei) ; 
„Reprezintă o abordare globală 
care nu se pierde în detalii 
nesemnificative" (reprezentantul 
U.R.S.S.) ; „Este primul docu
ment de amploare și cu adevă
rat umanist prezentat în Confe
rință" (reprezentantul S.U.A.) — 
iată cîteva dintre aprecierile cu 
care a fost salutat, de către 
participanții la dezbateri, pro
iectul de rezoluție „Pentru o 
lume mai dreaptă", inițiat de 
România. La acest document in
trodus în dezbatere de Mircea 
Malița, ministru secretar de stat, 
s-au raliat în calitate de coautori

reprezentanții a șapte țări — 
Algeria, Columbia, Guineea, 
Ecuador, Mexic, Filipine, Sudan 
— și a fost adoptat în unanimi
tate. în cadrul dezbaterilor ofi
ciale din ședința de lucru, ca și 
în întilniri neoficiale, acest do
cument a fost caracterizat drept 
un document politic fundamen
tal al Conferinței Mondiale a 
Populației.

Reflectînd atitudinea pozitivă, 
constructivă a țării noastre, poli
tica activă a României in dome
niul problemelor fundamentale 
ale vieții internaționale, pentru 
întărirea cursului spre destinde
re și o largă cooperare între toa
te țările pe baze mai drepte și 
mai echitabile, membrii delega
ției române la lucrările Confe
rinței Mondiale a Populației au 
desfășurat o vie activitate, intro
ducând in dezbateri rezoluții de 
mare interes, prin pozițiile și 
propunerile exprimate în legătu
ră cu chestiunile aflate pe ordi
nea de zi a Conferinței, înscriind 
țara noastră în calitate de co
autoare la alte documente funda
mentale, propunînd amendamen
te și participînd La intervenții 
apreciate, care vizează aspectele 
de fond ale discuțiilor.

Proiectul de rezoluție „Fami
lia rurală", prezentat de loan 
Ceterchi, președintele Consiliu
lui Legislativ, care se referă la 
probleme foarte actuale ale țări
lor în curs de dezvoltare, a fost 
adoptat prin consens în cadrul 
lucrărilor celui de-al treilea co-

mitet. Rezoluția, ce oglindește 
experiența țării noastre In do
meniul complex al transformă
rilor pe care le-a suferit și le 
suferă familia rurală în procesul 
modernizării agriculturii, al so
cializării, sistematizării satelor, 
are în vedere aspectele majore 
ale metamorfozei vieții colectivi
tăților rurale în cadrul perfec
ționării structurilor sociale de la 
sate, al apariției unor elemente 
de urbanizare, experiență deo
sebit de prețioasă. Documentul 
românesc a fost apreciat în ca
drul ședinței de către delegații 
a 18 țări care au subliniat carac
terul său sintetic, esențial pen
tru dezbaterile conferinței. în 
cadrul lucrărilor primului comi
tet, țara noastră este coautoare, 
de asemenea, la o rezoluție cu 
o temă înrudită : „Dezvoltarea 
mediului rural", inițiată de dele
gația Mexicului.

Prezența activă a delegației 
române s-a manifestat și în cel 
de-al doilea comitet de lucru 
unde, împreună cu Kenya, a fost 
Inițiat un util proiect de reco
mandări cu privire la obiectivele 
centrului demografic O.N.U. — 
România și necesitatea formării 
de specialiști pentru abordarea 
multidisciplinară a relației 
populație-resurse-medlu.

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit noi mesaje 
și telegrame de felicitări cu 
prilejul celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării patriei de 
sub dominația fascistă. Au a- 
dresat telegrame : general de 
divizie Juan Velasco Alvarado, 
președintele Republicii Peru ; 
Houari Boumediene, președin
tele Consiliului Revoluției și 
al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Algeriene Democra
tice și Populare ; Giovanni Leo
ne, președintele Republicii Ita
liene ; Maria Estela Martinez de 
Peron, președintele Națiunii 
Argentiniene ; Kenneth Kaun- 
da, președintele Republicii 
Zambia ; Hassan II, regele Ma
rocului ; Moktar Ould Daddah, 
președintele Republicii Islami
ce Mauritania ; Margrethe, re
gina Danemarcei ; Siaka Ste
vens, președintele Republicii 
Sierra Leone ; Hussein, regele 
Iordaniei ; locotenent-colonel 
Mathieu Kerekou, președintele 
Guvernului și Consiliului Na
țional al Revoluției din Daho
mey ; Birendra, regele Nepalu
lui ; Sri Savang Vatthana, re
gele Laosului ; Salem Robaya 
Aii, președintele Consiliului Pre-

zidențial al Republicii Democra
tice Populare a Yemenului; Ga
briel Rammanantsoa, șef al 
statului malgaș ; El Hadj Ahma- 
dou, președintele Republicii 
Unite a Camerunului ; general- 
maior Mohamed Siad Barre, pre
ședintele Consiliului Revoluțio
nar Suprem al Republicii De
mocratice Somalia ; Ferruccio 
Piva și Giordano Bruno Reffi, 
căpitani regenți al Republicii 
San Marino ; locotenent-colonel 
Ibrahim Mohamed Al-Hamdi, 
președintele Consiliului Coman
damentului al Republicii Arabe 
Yemen ; Tunku Abdul Halim 
Muazzam Shah Ibni Al Marhum 
Sultan Badlishah, regele Mala- 
yeziei ; Zaied Bin Sultan Al- 
Nahyyan, președintele Emirate
lor Arabe Unite ; Poul Hartling,' 
primul-ministru al Danemarcei ; 
Abbas Hoveyda, primul ministru 
al Iranului ; Mahmoud Al 
Ayoubi, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Arabe 
Siriene ; Jean Bedel Bokassa, 
președinte pe viață, mareșal al 
Republicii Africa Centrală ; Dr. 
Mohamed Hafez Ghanem, prim- 
secretar al Comitetului Central 
al Uniunii Socialiste Arabe ; 
Vincent, președinte al Partidului 
Elvețian al Muncii.

Cu prilejul celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării patriei, pe 
adresa Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, au 
sosit mesaje de felicitare din 
partea Secretariatului Comitetu-

lui Central al P. C. Francez, 
Comitetului Central al P. C. 
Portughez, pentru C.C. al P. C. 
Brazilian, Luis Carlos Prestes, 
secretar general.

(Agerpres)

Problema nr. 1:

DEZ
Dialogul mondial pe pro

blemele populației îngăduie o 
semnificativă investigare a 
unei tematici esențiale pen
tru viitorul umanității. Ideile 
expuse, experiențele acumu
late, proiectele prezentate re
flectă preocupări care, pur
tînd amprenta specificității 
naționale, se impun în aten
ția comunității internaționale. 
O ascultam luni dimineața pe 
doamna Siva Obeysekera, mi
nistru adjunct al sănătății din 
Sri Lanka. De la tribună, 
îmbrăcată după tradiția țării 
sale insulare, doamna Siva 
Obeysekera amintea că a- 
proape 50 la sută din numă
rul total al locuitorilor din 
Sri Lanka sînt tineri sub 20 
de ani. O jumătate din popu
lația țării nu a depășit pragul 
a două decenii de viață! Fi
rește, Sri Lanka cunoaște 
probleme complexe pe plan 
economic. Soluția pe care o 
preconiza oratoarea era cea a 
dezvoltării, a eforturilor în 
direcția progresului social. 
Problemele care afectează 
fiecare țară în mod diferit — 
sublinia, în esență, reprezen
tanta îndepărtatului stat asia
tic — trebuie soluționate, în 
contextul realităților particu
lare, sub semnul strădaniei 
pentru o dezvoltare accele
rată. Relația demografie-dez- 
voltare, interdependența din
tre aceste fenomene, au fost, 
dealtfel, relevate, deseori. în 
intervențiile diferitelor dele
gații. Preponderența spiritului 
realist s-a vădit cu claritate 
deși n-au lipsit nici opinii 
care porneau de la premise 
infirmate de stările de lucruri 
din lume.

Pentru reporterul prezent 
în sala Conferinței a fost in
teresant să consemneze punc
tele de vedere lucide care 
mărturiseau nu numai o înțe
legere în profunzime a feno
menelor prezentului, ci și a 
perspectivelor. Reprezentan
tul Egiptului, Ismail Sabry 
Abdallah, ministru al planifi-

POPORUL
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(Urmare din pag. I)

VOLTAREA
cării, atrăgea atenția că tre
buie respinsă ideea potrivit 
căreia creșterea demografică 
amenință lumea cu ruina iar 
subdezvoltarea ar proveni din 
suprapopulare. Soluționarea 
problemelor demografice va 
fi reală, eficace, numai în 
condițiile unei ordini econo
mice mai fuste. Damatang 
Camara, comisar pentru pla
nificare al Guineei, amintea 
că Africa cu 350 milioane de 
locuitori și 21 locuitori pe

kilometru pătrat este un con
tinent subpopulat, confruntat 
cu problema insuficienței for
țelor de producție și că orice 
scădere a natalității ar putea 
avea consecințe catastrofale. 
Delegatul Guineei opina că 
direcția principală a eforturi
lor trebuie să o reprezinte re
ducerea mortalității și crește
rea natalității pentru a asi
gura potențialul de care con
tinentul are nevoie pentru 
dezvoltarea sa. Acest punct 
de vedere l-am reîntîlnit și 
în alte intervenții. Reprezen
tanții țărilor subdezvoltate 
sau în curs de dezvoltare, în 
marea lor majoritate, au pus 
un diagnostic exact com
plexului de probleme demo
grafice. ,Nu numărul locuito
rilor este problema-cheie, ci 
condiția de viață a oameni
lor, stadiul dezvoltării.

Dezbaterea abordează mul
tiple aspecte ale existenței 
popoarelor, examintndu-le din 
unghiuri de vedere din cele 
mai diferite. O asemenea 
dezbatere — cu o extrem de

amplă participare, reflectare 
a diversității lumii în care 
trăim —• își are, inevitabil, 
plusurile și minusurile ei. 
Meritul dialogului angajat la 
București este, însă, înainte 
de orice, afirmarea largă a 
convingerii că problemele 
populației sânt strîns legate 
de gradul de dezvoltare eco
nomică și socială al fiecărei 
națiuni, că dezvoltarea este 
inseparabilă de necesitatea 
instaurării unor relații noi, 
echitabile, între state, de fău
rirea unei ordini economice 
internaționale bazate pe ega
litatea deplină a tuturor sta
telor, indiferent de dimen
siunile lor. Pe bună dreptate, 
delegatul algerian Kamal 
Abdellah Khodja sublinia că 
„problemele demografice re
zultă din relațiile de inegali
tate și exploatare". Grelele 
condiții de viață la care sînt 
condamnați sute de milioane 
de locuitori ai Terrei sînt ur
marea directă a trecutului 
colonial, a unei lungi perioa
de de oprimare, în care ne
numărate popoare au fost 
lipsite de dreptul de a-și de
cide singure soarta. Exame
nul prezentului nu poate ig
nora acest fapt.

Cuvîntările, în succesiunea 
lor, oferă un tablou elocvent 
al vastității preocupărilor pe 
acest plan și refuză, indiscu
tabil, pesimismul. Chiar dacă 
în unele zone ale lumii pro
blemele au o acuitate supli
mentară iar fenomenele ne
gative tind să se mențină, se 
afirmă o certă convingere că 
umanitatea dispune de resur
sele necesare pentru a învin
ge subdezvoltarea și a asi
gura tuturor fiilor Terrei o 
existență demnă. „Istoria pro
bează că nu există probleme 
pe care omul să nu le poată 
soluționa" — a spus un de
legat african și în aplauzele 
care i-au subliniat fraza am 
descifrat o largă adeziune a 
auditoriului.

se-
ȘÎ

de
23
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lăncii și zăngănit de scuturi, 
poporul român și-a prelungit 
în timp sorgintea printr-o 
luptă tenace cu urgia timpu
lui și cu pofta străină de a-1 
îngenunchea și de a-i strivi 
matricea sub jug și impu
nere. A supraviețuit prin 
timp chiar și atunci cînd a 
fost nevoit să-și facă din 
centura carpatină un neferi
cit hotar între frați, iar din 
Milcov poteca de ape a di
vider». Și-a conservat iden
titatea, peste decenii și 
coli ai luptelor de clasă 
frămîntărilor sociale.

Și a venit, cu treizeci 
ani în urmă, acel august
— ziua de cumpănă eroică 
a unui bărbătesc asalt insu
recțional și de întremare a 
singurei libertăți pe care
n-a încetat vreodată a și-o 
dori: aceea deplină, care
inseamnă putința de a-șl ho
tărî singur soarta, total și 
fără înconjur, 
crizia străină a 
teresate.

A venit ziua 
Însemnat, prin 
de libertate, primul semnal 
al unei formidabile lupte cu 
timpul, pe care a început-o 
un popor înzestrat cu resur
se de miracol ale unei tine
reți vijelioase. Poporul a- 
cesta, poporul meu, a pornit 
să-și clădească o altă uni
tate, cea mal înaltă și mai 
nobilă în seria timpilor de 
pină atunci: unitatea vie
țuirii sale socialiste, cirmuită 
de comuniști și strînsă cu 
sclipiri de granit în jurul 
idealurilor acestora.

Astăzi, cînd am pășit în 
alcătuirea destinului nostru 
pe înălțimea primei trepte a 
anului 31 de libertate, gîn- 
dim cu emoție și cutezanță 
configurarea unei unități 
mai adinei și mai pu
ternice. Unitatea făcută, 
la zorii comunismului, 
din atributele esențial-uma- 
ne ale muncii, în care prind 
a se șterge deosebirile din
tre intelectual și muncitor, 
dintre sat și oraș.

Poporul muncitor unio — 
iată destinul de forță al 
românilor, proiectat cu voce 
solemnă, la ora jubileu
lui, de către președintele 
Ceaușescu. îmi mărturisesc 
aici emoția, gîndind la în
truparea prin ani a acestui 
destin. Trebuie să dobindim 
și obișnuința de a coborî din 
legendă în act: la cota su
premei sale unități, românul 
va stăpînî, realmente, pulsul 
celor șapte Inimi în pieptu-i 
de aramă.

Și fără ipo- 
protecțieî in-
aceea care a 
fruntariile ei

Cu ocazia celei de-a 30-a ani
versări a eliberării României 
de sub dominația fascistă, mi
nistrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a primit te
legrame de felicitare din par
tea omologilor săi din Albania
— Nesti 
Abdelaziz 
gentina — Alberto J. 
Australia — senatorul Don Wil- 
esee. Austria — Erich Bielka 
Kaltreu, Birmania — Hla Pho
ne, Brazilia — Antonio F. Aze- 
redo da Silveira, Bulgaria — 
Petar Mladenov, Cambodgia — 
Sarin Chhak, Cehoslovacia — 
Bohuslav Chnoupek, Columbia
— Inndalecio Lievano Auguirre, 
R.P.D. Coreeană — Hă Dam, 
Costa Rica — Gonzalo I. Facio, 
Cuba — dr. Râul Roa, Ecuador
— Antonio Jose Lucio Paredes, 
Egipt — Ismail Fahmy, R. D. 
Germană — Otto Winzer, Hon
duras — Cesar A. Batres, Indo-

Nașe, Algeria — 
Bouteflika, Ar- 

Vignes,

nezia — Adam Malik, Iran — 
Abbas Aii Khalatbary, Israel — 
Yigal Alien, Italia — Aldo Mo
ro, Iugoslavia — Miloș Minici, 
Laos — Fumi Vongvicit, Mala- 
yezia — Tun Haji Abdul Razak 
Bin Datuk Hussein, prim-minis- 
tru și ministru al afacerilor ex
terne, Republica Malgașă — 
Didier Ratsîraka, Mexic — 
Emilio O. Rabasa, R.P. Mongo
lă — Lodonghiin Rincin, Noua 
Zeelandă — Norman Kirk, Peru 
—- general de brigadă Pedro 
Richter Prada, ministru de in
terne și ministru a.i. al relații
lor externe, San Marino — 
Gian Luigi Berti, Statele Unite 
ale Americii — Henry Kissinger, 
Tunisia — Habib Chatty, Turcia
— Turan Guneș, Venezuela — 
Efrain Schacht Aristeguieta, Re
publica Democrată Germană
— Nguyen Duy Trinh, Re
publica Democrată Vietnam 
Nguyen Thi Binh, R.D.P. a Ye
menului — Mohammed Saleh 
Mutie.
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FINALA PE ȚARĂ A „CUPEI TINERETULUI" 

PENTRU SPORTIVII DE LA SATE

ÎN AȘTEPTAREA CAMPIONILOR
3

Duminică seara, la sfîrșitul 
primei zile de concurs, sportivii 
participanți la finală au fost 
invitați la Casa de cultură a 
tineretului din Craiova, unde Ii 
s-a prezentat un frumos spec
tacol artistic, urmat de dans. 
Mîine, tot prin grija Comitetu
lui județean Dolj al U.T.C. — 
care, trebuie să spunem, a de
pus toate eforturile pentru a fi 
o bună gazdă a competiției — 
oaspeții vor vizita Fabrica de 
confecții, Combinatul chimic, 
întreprinderea „Electroputere" 
și cîteva muzee din Craiova. 
Am amintit și această activitate 
desfășurată după sfîrșitul zile
lor de concurs, pentru a releva 
preocupările organizatorilor în 
realizarea unui program com
plex și atractiv pentru sporti
vii de la sate.

Prima zi de concurs a atras 
un mare număr de spectatori, 
atît la întrecerile de trîntă, cît 
și la cele de handbal. Iată cîte
va rezultate din întrecerile de 
handbal la care echipele parti
cipante au fost împărțite pe se
rii. în seria I (masculin) ; Alba 
— Bihor 17—12 ; Argeș — Sibiu 
21—18. Seria a Il-a : Vrancea — 
Timiș 18—23 ; Iași — Tulcea 
16—21. Seria I (feminin) Olt— 
Dîmbovița 12—12; Galați—Cluj 
14—10. Seria a Il-a Neamț— 
Arad 7—7; Ilfov—Timiș 3—11.

Un mare interes au suscitat șl 
întrecerile de atletism și oină. 
Despre întrecerile de atletism 
nu putem spune detit că în ca
lificări disputele au fost extrem 
de dîrze. Finalele sînt așteptate 
cu mult Interes. Oină benefi-

ciază de condiții excelente 
concurs. Meciurile au loc 
Stadionul central și pe 
nul tineretului. Prin 
primelor rezultate s-au 
cat echipele județelor 
Dîmbovița și Sălaj.

Campionii la toate 
nele se vor cunoaște.

de 
pe 

Stadio- 
prisma 
remar- 
Neamț,

discipli- 
astăzl,

BOX
• CAMPIONATELE MON

DIALE DE BOX ale amato
rilor se află in plină desfă
șurare. In gaia de duminică 
seara au urcat pe ring trei 
boxeri români, doi dintre ei 
obținind victorii clare. In 
limitele categoriei ușoară, 
Calistrat Cuțov l-a învins la 
puncte pe polonezul Gajda.

cînd este prevăzută și festivita
tea de premiere. în așteptarea 
campionilor, în centrul orașului 
Craiova, într-o vitrină frumos 
amenajată se află cupele și 
medaliile ce vor fi decernate 
cîștigătorilor. Cînd merg spre 
stadion tinerii sportivi zăbovesc 
cîteva clipe în fața vitrinei și 
gîndurile li se îndreaptă, desi
gur, către trofeele expuse. Pe 
pieptul cărora dintre ei vor 
străluci medaliile de campioni, 
veți afla miercuri tind ziarul 
nostru va publica rezultatele 
finale.

Mesageri
T. POGOCEANU

ai unei voințe comune»
Motoștafeta tineretului

Deșl s-a încheiat cu cîteva 
zile în urmă motoștafeta „Pe 
drumul parcurs de armatele 
române în războiul antihi
tlerist" continuă să fie în 
atenția miilor de partici
panți, a zecilor de mii de 
cetățeni care au întîmpinat-o 
pe traseu. în ziua de 22 au
gust pe platoul Monumentu
lui eroilor patriei de la Aca
demia Militară a avut loc o 
scurtă ceremonie evocatoare 
prilejuită de reîntoarcerea în 
Capitală a motoștafetei or
ganizată de C.C. al U.T.C. 
După ce a străbătut un tra
seu Impresionant 
rești — Ploiești — 
— Tg. Mureș —

(Bucu- 
Brașov 
Cîmpia

In cadrul categoriei mij
locie, reprezentantul nostru 
Alee Năstac a cîștigat 
prin K.O. tehnic în run
dul doi meciul cu jamaica- 
nul Limbert Brown, care 
fusese numărat de două ori 
în prima repriză. La catego
ria semimuscă, Remus Coz- 
ma a pierdut cu o decizie de 
1—4 în fața kenyanului S. 
Mushoki.

MINUTUL 91
ECHIPA „TINEREȚII"

PROGRAMUL 1

Așa poate fl considerată echi
pa „V“ Cluj care are in forma
ția de bază nu mal puțin de 8 
jucători in jurul virstei de 20 
de ani. Este vorba de proaspeții 
promovați Damian, Vasiiiu, 
Fumea, Cimpeanu II (nepotul 
lui Remus Cimpeanu), apoi de 
Hurloi, Porațchi, Batacliu, Lă- 
zăreanu. De regulă cite 6 dintre 
ei apar in formație la fluierul 
de Început al meciului. Fostul 
antrenor al juniorilor clujeni — 
de multe ori campioni ai tării — 
și actualul dirijor al seniorilor 
universitari, Silviu Avram, mi
zează pe tinerețe.

GESTURI INCOMPATIBILE
Una dintre marile speranțe 

ale fotbalului nostru de mare 
performanță, Bălăci, de la Uni
versitatea Craiova, care a confir
mat și duminică increderea noas
tră — a fost cel mal bun jucător 
al oltenilor — ne dezamăgește 
prin comportament. Duminică a 
proferat injurii la adresa ad
versarilor și arbitrului, condu
cătorul jocului, V. Topan, fiind 
aproape l-a auzit și l-a admo
nestat, prompt, cu un cartonaș 
galben. Dacă mai adăugăm și 
faptul că practică, uneori, un 
joc dur — cauză a nervozită
ții — ne întrebăm de ce nu 
este ajutat acest băiat foarte 
tînăr de către educatorii de la 
club, in paralel, șl lecția fair- 
piay-ului ?

„FURTUNA" IN DIVIZIA B
Rapidul — echipă valoroasă 

cu trupă bună, tînără — încă

nu s-a instalat în fruntea cla
samentului celei de a doua se
rii. Am văzut meciul lor cu 
Voința București. Au învins, 
pină Ia urmă, cu 4—1, după ce 
au ratat — Neagu în primul 
rînd — cît tn cinci meciuri, o- 
cazil una mai favorabilă ca alta. 
Pentru repromovarea în „A“ 
are un adversar redutabil — 
Dinamo Slatina. îngrijorătoare 
este evoluția fostelor divizo- 
nare „A“ — Petrolul și S.C. Ba
cău. In trei etape Petrolul n-a 
acumulat nici un punct șl ocupă 
ultimul loo în seria întii, in 
timp ce C.S. Bacău — pe pe
nultimul loc tn aceeași serie — 
a cunoscut două tnfringerl la 
scor 0—4 Ia Pașcani și 0—3 
cu C.S.U. Galați (meci organizat 
de băcăuani), iar cu proaspăta 
promovată în „B", Relonul Să- 
vinești. de abia a scos un egal: 
4—4. Ce se-ntimplă cu aceste 
echipe cu mare experiență com- 
petițională și o frumoasă carte 
de vizită în prima divizie a 
tării ? Singura echipă — dintre 
cele 54 din divizia secundă — 
care a acumulat maximum de 
puncte — șase — este Corvinul 
Hunedoara. Să însemne aceasta 
o nouă candidatură pentru „A“ 
în pofida echipelor Șoimii Si
biu și F.C. Bihor, care au luat 
un start greoi ? Remarcabilă e- 
voluția echipelor brăilene — 
Progresul și Chimia — care o- 
cupă primele locuri în seria în
tii, fără să Înregistreze nici o 
înfrîngere. Iată că fotbaliștii 
brăileni cinstesc cum se cuvine 
noul stadion dat recent în 
funcțiune.

9,00 _ Teleșcoală ; 10,00 — Film
artistic : „Stan și Bran, profesori 
de dans" ; 11,00 — La porțile cin- 
teculul — melodii preferate, inter
preți îndrăgiți ; 11,20 — România,- 
țara marilor visuri. Film docu- 
mentar-artlstlc ; 16.00 — Matineu
de vacanță. Film serial : „Copiii de 
pe strada noastră" — producție a 
studiourilor de televiziune polone
ze ; 17,30 — Telex ; 17,35 — Legile 
țării — legile noastre I ; 17,45 — 
Lecții TV pentru lucrătorii din a- 
gricultură ; 18,25 — Om, oameni,
omenire. Emisiune dedicată Con
ferinței Mondiale a Populației ; 
18,35 — Campionatele mondiale de

box. Selecțlunl înregistrate de la 
Havana ; 19.20 — 1001 de seri :
Lambsy, Grivei șl... lupul ; 19.30 — 
Telejurnal ; 20,00 — Avanpremie
ră ; 20,05 — Revista economică
T.V. ; 20,35 — Seară de teatru : 
„Marele rol" de Tudor Negolță ; 
21.40 — Publicitate ; 21.45 — Selec- 
țluni din Festivalul de la Sopot 
— 1974 ; 22.15 — 24 de ore.

Turzil — Zalău — Cărei — 
Oradea — Salonta — Arad 
— Timișoara — Lugoj —Ca
ransebeș — Drobeta Tumu- 
Severin — Craiova — Slati
na — Pitești — București), 
purtînd mesajul omagial, de 
stimă și respect pentru me
moria ostașilor și ofițerilor 
români căzuți jn lupta pen
tru eliberarea patriei, moto
ștafeta a revenit în București 
aducînd angajamentul ferm 
al tinerei generații de a 
duce mai departe tradiția 
glorioasă a înaintașilor, de 
a nu precupeți nici un efort 
în munca constructivă în
chinată înfloririi patriei 
noastre socialiste.

Excelent organizată, bene
ficiind de sprijinul efectiv 
al altor factori solicitați să 
asigure buna desfășurare a 
acțiunii, motoștafeta „Pe 
drumul parcurs de armata 
română în războiul antihi
tlerist" a întrunit atributele 
unei acțiuni politico-educa
tive de amploare, cu un 
bogat conținut. Evocările 
comemorative de la Bănea- 
sa, Păulești, Dobolii de Jos, 
Oarba de Mureș, Cărei, Băile 
Felix, Arad, Craiova, Pitești 
f.a., manifestări ce s-au bucu
rat de un program adecvat și 
de o participare numeroasă, 
s-au întipărit adine în me
moria celor prezenți. Șosele
le țării, străbătute de im
presionanta caravană a mo- 
tocicliștilor purtînd uniforma 
detașamentelor de pregătiră 
a tineretului pentru apăra
rea patriei, au cunoscut în 
aceste zile o animație deo
sebită. Zeci de mii de ce
tățeni și-au întrerupt acti
vitatea pentru cîteva clipe 
pentru a saluta pe tinerii 
participanți, pentru a-i feli
cita pentru frumoasa 
inițiativă patriotică. Pe 
traseul motoștafeta, 
manifestările pe care orga
nizatorii le-au inițiat, a im
primat un caracter mobili
zator întregii activități a ti
nerilor, i-a conferit noi va
lențe politice pentru reali
zarea unor parametri cît 
mai ridicați în munca de 
fiecare zi, pentru îndeplini
rea cincinalului înainte de 
termen, pentru materializa
rea angajamentelor asumate 
In cinstea celor două mari 
evenimente ale acestui an 
jubiliar — a XXX-a aniver
sare a eliberării și ' Congre
sul al XI-lea al P.C.R. — 
evenimente în cinstea căro
ra a și fost organizată moto
ștafeta.

Motoștafeta a revenit în 
Capitală ; la demonstrația 
oamenilor muncii, membrii 
echipajelor de motocicliști 
purtînd cu cinste și firească 
mîndrie uniforma albastră 
a detașamentelor de pregă
tire a tineretului pentru a- 
părarea patriei s-au integrat 
în coloană purtînd mesajul 
cu care tineretul țării s-a 
prezentat la acest mare ju
bileu în fața partidului, a 
secretarului său general.

AL. DOBRE

lor 
tot 

prin

PROGRAMUL 2
20,00 — Film serial : „Căsătorii de 
conveniență". Ultimul episod ; 
20,50 — Telex ; 20,55 — Cei mai vi
teji și mai drepți dintre traci — 
film documentar ; 21,Ț 5 — Tineri 
interpreți. Mezzosoprana Mihaela 
Agachi — studentă a Conservato
rului ..George Enescu" din Iași în- 
tr-un recital de lieduri de compo
zitori români ; 21,40 — Roman-foi- 
leton : „Jurnalul doctorului Fin
lay".

• ECHIPA FEMININĂ DE 
BASCHET a României s-a 
calificat pentru turneul final 
al Campionatului european 
ce se desfășoară în aceste 
zile in Sardinia. In ultimul 
meci susținut în grupa B a 
preliminariilor, formația 
României a învins cu scorul 
de 76—72 (după prelungiri) 
echipa Spaniei. La turneul 
final, pentru locurile 1—7, 
vor participa următoarele e- 
chipe : U.R.S.S., Bulgaria,
România, Ungaria, Cehoslo
vacia, Franța și Italia. Bas
chetbalistele românce vor 
disputa primul meci la 28 
august, la Cagliari, în com
pania reprezentativei Italiei.
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ALGER

Manifestări consacrate
zilei naționale a României

MOSCOVA
în parcul moscovit Sokolniki a 

avut loc o seară închinată celei 
de-a XXX-a aniversări a elibe
rării României de sub dominația 
fascistă.

Despre semnificația actului de 
la 23 August 1944 in viața po
porului român, despre epocalele 
realizări ale poporului nostru in 
construirea noii societăți, sub 
conducerea P.C.R., au vorbit 
L. E. Semionova, doctor in ști
ințe istorice, și B. I. Gorcinskl, 
colonel in rezervă și C. Dudu, 
secretar al ambasadei române 
din Moscova.

Orchestra Filarmonicii din 
Moscova, dirijată de K. Kon- 
drașln, a interpretat un program 
de muzică simfonică, printre 
care lucrări de George Enescu.

neu In această țară, a prezentat 
un spectacol de gală. Au luat 
parte Luiș Pavon, președintele 
Consiliului Național al Culturii 
din Cuba, oameni de artă și cul
tură, dlplomați, un numeros pu
blic.

Ezzatollah Zarghaml. Au fost 
prezenți, de asemenea, ziariști, 
un public numeros, precum și 
specialiștii români care lucrează 
la realizarea unor obiective in
dustriale din această regiune.

STOCKHOLM

BELGRAD
în sala cinematografului din 

localitatea Kladovo a fost orga
nizată o adunare festivă dedica
tă aniversării eliberării României 
de sub dominația fascistă. Au 
vorbit D. Radosavlevlci, pre
ședintele Obștinel din Kladovo, 
și Ion Avram, consilier al Am
basadei române. ,

în cadrul acțiunilor închinate 
celei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării patriei de sub domi
nația fascistă, la Biblioteca Re
gală din Stockholm a avut loc 
ceremonia deschiderii oficiale a 
unei expoziții de carte româ
nească.

La vernisaj au participat di
rectorul Bibliotecii Regale, Uno 
Willers, personalități culturale.

Cu acest prilej, ambasadorul 
român, Dumitru Lazăr, a oferit 
cărțile expuse Bibliotecii Re
gale din partea Bibliotecii Cen
trale de Stat din București.

VARȘOVIA
La Varșovia a avut loc verni

sajul expoziției de carte româ
nească organizată de Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste 
din Republica Socialistă Româ
nia și de Ministerul Culturii șl 
Artei din R. P. Polonă.

La deschiderea expoziției au 
fost prezenți A. Syczewski, ad
junct al ministrului culturii și 
artei din R. P. Polonă, oameni 
de știință și artă, ziariști.

Au participat Aurel Duca, 
ambasadorul României la Varșo
via, și membri ai ambasadei.

PRAGA
Ansamblul de cintece și dan

suri „Rapsodia română" a pre
zentat. duminică seara, la Tea
trul Național din orașul slovac 
Kosice primul său spectacol din 
cadrul turneului pe care îl în
treprinde in R.S. Cehoslovacă 
cu prilejul celei de-a XXX-a a- 
niversări a eliberării României 
de sub dominația fascistă. Au 
asistat reprezentanți ai organe
lor regionale și orășenești de 
partid și de stat, consulul ge
neral al României la Bratislava, 
Carol Cozma, un numeros pu
blic.

Melodiiie patriotice, cîntecele 
și dansurile populare, interpre
tate cu o înaltă măiestrie, au 
adus artiștilor români aplauze
le repetate ale spectatorilor.

HAVANA

TOKIO
în cadrul manifestărilor pri

lejuite de cea de-a XXX-a ani
versare a eliberării patriei 
noastre de sub dominația fas
cistă, la Osaka s-a deschis o 
originală expoziție, prezentind 
100 de picturi realizate de cunos
cutul artist japonez Iwane 
Maruyama, în cursul călătoriei 
întreprinse în România în acest 
an. Picturile Înfățișează peisaje, 
oameni și aspecte din viața 
cotidiană a poporului nostru și 
sînt însoțite de hărți ale Româ
niei ce marchează localitățile în 
care au fost realizate. Sînt ex
puse, de asemenea, costume 
populare, țesături, obiecte de 
ceramică și instrumente muzica
le românești, precum și panouri 
de fotografii prezentind realiză
rile construcției socialiste din 
România în cei 30 de ani de la 
eliberare.

Expoziția a fost organizată 
sub auspiciile guvernoratului 
prefecturii Osaka, ale cotidia
nului „Nippon Keizai Shimbun" 
și ale Ambasadei României 
în Japonia.

Au luat parte primarul orașu
lui Osaka, Yasuhi Oshima, alte 
oficialități japoneze, oameni de 
artă. A fost prezent ambasado
rul român Nicolae Finanțu.

Expoziția se bucură de un 
deosebit succes, presa niponă 
publicînd numeroase materiale 
consacrate acestei prezențe 
românești în orașul Osaka.

ISLAMABAD
în orașul pakistanez Karachi, 

a fost deschisă expoziția de fo
tografii „Din realizările Româ
niei socialiste", organizată cu 
prilejul celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării României de 
sub dominația fascistă. La fes
tivitatea de deschidere au fost 
prezenți secretarul cu probleme-- 
le de informații din guvernul 
provinciei Sind, alte oficialități, 
o-meni de cultură, ziariști.

La Rawalpindi a fost inaugu
rată expoziția „A XXX-a ani
versare a eliberării României 
de aub dominația fascistă", la 
care au participat adjunctul 
ministrului educației din Pakis
tan, conducători ai unor institu
ții de cultură și artă, funcțio
nari superiori din ministere, 
șefi ai misiunilor diplomatice, 
ziariști, un numeros public.

R.P.D. COREEANA : Elevi ai Liceului tpecial de chimie industrială din Hungnam, în timpul 
unei ore de laborator
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TEHERAN

Cu prilejul sărbătoririi zilei de 
23 August în Cuba, Ansamblul 
folcloric „Banatul", aflat In tur-

în regiunea Azerbaidjan-e- 
Khavari, din Iran, a fost deschi
să o expoziție intitulată „Româ
nia — 30 de ani de realizări". La 
festivitatea de deschidere au 
participat ambasadorul României 
la Teheran, Alexandru Boabă, și 
guvernatorul general al regiunii,

RECEPȚII
Cu ocazia 

aniversări a 
niei de sub 
la ambasadele țării noastre au 
avut loc, după cum s-a mai 
anunțat, recepții.

La Caracas, au participat Ra
mon Escovar Salom, secretar ge
neral al Președinției Republicii, 
Efrain Schacht Aristeguleta, mi
nistrul relațiilor externe, Bias 
Bruni Celli, ministrul sănătă
ții, Valentin Hernandez Acos
ta .ministrul minelor și hidro
carburilor, Edgardo Sanabria, 
fost președinte al republicii, se
natori și deputați, personalități 
ale vieții politice, economice și 
cultural-artistice, reprezentanți 
ai presei și radloteleviziunii, 
șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați în Venezuela și alți 
membri al corpului diplomatic, 
delegați la cea de-a treia Con
ferință asupra dreptului mării.

La Quito, au fost prezenți An
tonio Lucio Paredes, ministrul 
relațiilor externe, colonelul 
Guillermo Duran, ministrul e- 
ducației publice, colonelul Car
los Aguirre Asanza, secretarul 
general al Președinției, oameni 
de artă și cultură, ofițeri de 
stat major, oameni de afaceri, 
ziariști.

La San 
ministrul 
sportului, 
prezentind pe Președintele Re
publicii Daniel Oduber Quiros, 
ministrul muncii și bunăstării 
sociale. Francisco Morales, mi
nistrul planificării, Oscar Arias, 
deputați, dlplomați, personali
tăți ale vieții politice, oameni 
de cultură și artă, ziariști.

cele! de-a XXX-a 
eliberării Româ- 
dominația fascistă,

Jose, au participat 
culturii, educației șl 
Carmen Naranjo, re-

Comentarii ale presei
internaționale

ANKARA
Cu ocazia celei de-a XXX-a 

aniversări a eliberării Româ
niei de sub dominația fascistă, 
presa turcă a publicat ample 
materiale despre semnificația is
torică a zilei de 23 August, des
pre succesele obținute de țara 
noastră în decursul celor 30 
de ani de la eliberare, precum 
și despre politica externă a 
Republicii Socialiste România. 
A reținut atenția, in mod deo
sebit, articolul „30 de ani de la 
eliberarea României de sub 
dominația fascistă", publicat de 
cotidianul „Yeni Ortam".

De asemenea, posturile de te
leviziune au transmis . in zile
le de 23 și 24 august filme do
cumentare românești, însoțite de 
comentarii, elogiind realizrile 
țării noastre, iar posturile de 
radio au difuzat, în aceste zile, 
muzică populară românească.

versări a eliberării României da 
sub dominația fascistă. Organul 
Partidului Baas, „Al-Thawra“, a 
publicat un articol în care se 
relevă că la 23 August 1944 po
porul nostru, sub conducerea 
Partidului Comunist Român care 
a mobilizat și alte forțe progre
siste, a reușit să preia puterea 
politică. „In cele trei decenii 
care au trecut de la eliberare, 
România a reușit să înfăptuiască 
mari progrese în toate sferele de 
activitate" — se spune în articol. 
Sînt scoase in evidență, totodată, 
acțiunile 
strîngerea relațiilor între cele 
două țări, - - - ■
tanța vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Irak pentru am
plificarea acestor raporturi.

întreprinse pentru
relevîndu-se impor-

BRASILIA

Evoluția situației

• Kurt Waldheim la Ankara • Convorbiri Cleri 
Denktașdes

Sosit luni la Ankara, in cadrul 
imul turneu proiectat în țările 
din zonă pentru examinarea po
sibilităților existente în vede
rea soluționării politice a pro
blemei cipriote, secretarul ge
neral al Organizației Națiuni
lor Unite, Kurt Waldheim, a 
conferit, in cursul aceleiași zi
le, cu primul ministru al țării- 
gazdă, Biilent Ecevit. După 
cum relatează agenția Ana
tolia, la întrevedere a participat 
ministrul de externe al Turciei, 
Turan ''Gunes. Principala pro
blemă abordată în cadrul con 
vorbirilor care au privit, in an
samblu, evoluția situației din 
Cipru, a constituit-o situația 
celor aproximativ 200 000 de re 
fugiați din insulă.

liderii comunităților greacă și 
turcă din Cipru au dovedit bune 
intenții in timpul întrevederii 
de luni, secretarul general al 
O.N.U. a declarat : „Am impre
sia că începutul bun din acest 
domeniu va contribui la găsi
rea unei soluții politice proble
mei cipriote" — relatează agen
ția United Press International.

• O DELEGAȚIE guver
namentală suedeză, condusă 
de Lennart Klackenberg, se
cretar de stat la Ministerul 
suedez al afacerilor externe, 
a efectuat, recent, o vizită 
de prietenie în R. D. Viet
nam. în timpul șederii sate 
la Hanoi, delegația guver
namentală suedeză a fost 
primită de _primtil ministru 
Fam Van 
menea, a 
economic 
Vietnam.

Dong si, de ase- 
incheliat un acord 
cu guvernul R. D.

„Acord complet" între 
Portugalia și P.A.I.G.C.

„Reunite în capitala algeriană la 26 august 1974, după negocieri 
bilaterale desfășurate într-un climat de mare cordialitate la 
Londra șl Alger, delegațiile guvernului portughez și Partidului 
African al Independenței din Guineea-Bissau șl Insulele Capului 
Verde — P.A.I.G.C., au ajuns la un acord complet" — informează 
un comunicat oficial comun, c_. , 
Algeriei.

dat publicității, luni, in capitala

După întrevederea avută, 
luni dimineața, la hotelul „Le- 
dra", din Nicosia, cu președin
tele interimar al Ciprului, Glaf
kos Clerides, și cu vicepreședin
tele Rauf Denktaș, secreta
rul general al O.N.U.. Kurț 
Waldheim, a anunțat că liderii 
celor două comunități cipriote 
au căzut de acord să se întâl
nească regulat, in fiecare săp- 
tămină. în ziua de luni, pentru 
a continua convorbirile;

Referindu-se la convorbirile 
care au avut loc. Kurt Wald
heim le-a apreciat ca „deosebit 
de fructuoase, desfășurate în- 
tr-o atmosferă foarte construc
tivă si pozitivă". Adăugind că

După cum relatează agenția 
TASS, la reîntoarcerea la Ni
cosia, după convorbirile pe care 
le-a avut la Atena cu premie
rul grec, Constantin Caramanlis, 
președintele interimar al Cipru
lui, Glafkos Clerides. a decla
rat că Ciprul sprijină propune
rea cuprinsă în declarația gu
vernului sovietic privind con
vocarea in cadrul Națiunilor U- 
nite a unei conferințe interna
ționale pentru discutarea pro
blemelor in vederea rezolvării 
situației din Cipru.

Un comunicat oficial, publicat 
duminică la Nicosia, informează 
că Miloș Minici, vicepreședinte 
al Consiliului Executiv Federal, 
secretar pentru afaceri externe 
al Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia, este așteptat, 

’marți, în capitala Ciprului, unde 
va avea întrevederi cu Glafkos 
Clerides și cu Rauf Denktaș. El 
va conferi, de asemenea, cu co 
mandantul forțelor militare ale 
Organizației Națiunilor Unite, 
generalul Prem Chand.

★
Delegația guvernamentală 

suedeză a vizitat, în perioa
da 16—18 august, și zonele 
eliberate ale Vietnamului de 
sud. unde a avut convorbiri 
cu Nguyen Thi Binh, minis
tru de externe in Guvernul 
Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de 
Sud. între G.R.P. și guver
nul suedez s-a încheiat un 
acord privind stabilirea unei 
reprezentanțe generale a 
G.R.P. în Suedia.

ORIENTUL

BEIRUT
Principalele ziare din capitala 

libaneză — „Nahar", „L’Orient 
de Jour", „Magasin", „Lissau 
Hali", „Nida Bayrak", „Anlar" 
și „Al Joumhouriah" — au pu
blicat ample articole dedicate 
aniversării a 30 de ani de la 
eliberarea României de sub do
minația fascistă. Articolul apă
rut în ziarul „Anlar" — „O ne
obosită activitate desfășurată 
de președintele Nicolae 
Ceaușescu pentru realizarea re
lațiilor de prietenie între diferi
te țări ale lumii" — evocă eve
nimentele de la 23 August 1944, 
trece în revistă etapele dez
voltării social-economice și po
litice a României, arătînd în 
încheiere : Datorită efortului 
neprecupețit al poporului ro
mân, în frunte cu conducerea 
sa înțeleaptă, întruchipată de 
personalitatea de mare valoare 
a președintelui Nicolae
Ceaușescu, România este, astăzi, 
una dintre țările prospere ale 
lumii, care se manifestă ca un 
factor activ de pace și bună în
țelegere între popoare pe plan 
internațional.

Celelalte articole inserează 
bilanțuri ale realizărilor ob
ținute de poporul român, in toa
te domeniile de activitate, în 
cele trei decenii care s-au scurs 
de la eliberare. Este evidențiat 
rolul Partidului Comunist Ro
mân în conducerea întregii ac
tivități economice, în educa
rea politică a populației și în 
crearea formelor organizatori
ce adecvate pentru cit mai 
plenara participare a acesteia la 
rezolvarea problemelor majore 
ale țării.

BAGDAD
Majoritatea ziarelor apărute în 

ultimele zile în capitala Irakiană 
au publicat ample articole con
sacrate celei de-a XXX-a ani-
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Ziarele din capitala Braziliei au 
continuat să acorde spații largi 
manifestărilor legate de sărbăto
rirea zilei de 23 August în 
România. „Correio Braziliense" 
a publicat un articol relevînd, 
între altele, faptul că în politi
ca externă. România promovea
ză principiile respectului reci
proc și necondiționat al inde
pendenței fiecărui stat, al ne
amestecului în treburile sale in
terne, al amplei cooperări inter
naționale, în spiritul ideii că 
fiecare țară poate să-și aducă 
contribuția la 
blemelor care 
rea.

Referindu-se 
dintre cele două țări, ziarul evi
dențiază necesitatea unor con
tacte multiple între personali
tăți braziliene și române. In 
continuare, sînt expuse pe larg 
zonele de interes reciproc în 
care pot fi extinse schimburile 
comerciale, colaborarea româ- 
no-braziliană.

soluționarea pro- 
frămîntă omeni-

apoi la relațiile

CARACAS
Ziarele din Caracas și din alte 

orașe ale Venezuelei au publicat 
informații în pagini speciale, 
referitoare la importanța și 
semnificația insurecției de la 23 
August 1944, la realizările obți
nute de poporul român în anii 
de după eliberare. Posturile de 
radio și televiziune naționale au 
transmis, de asemenea, emisiuni 
speciale dedicate celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația fas
cistă, imagini și reportaje de la 
marea demonstrație a oamenilor 
muncii desfășurată la București 
în ziua de 23 August 1974.

Cu prilejul aniversării elibe
rării patriei de sub dominația 
fascistă, ambasadorul României 
la Caracas, Petrache Dănilă, a 
vorbit la posturile naționale de 
radio și televiziune din Vene
zuela, retevind semnificația ma
rii sărbători naționale de la 23 
August.

R.D. GERMANA : Vedere nocturnă a Combinatului petrochimic din Schwedt.
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Arestări la Addis Abeba
• TREI NOI ARESTĂRI au 

fost anunțate, duminică, de Co
mitetul de coordonare al forțe
lor armate etiopiene. Pe de altă 
parte, alte două personalități 
trebuie să se prezinte, pină luni, 
la cartierul general al diviziei 
a 4-a din Addis Abeba, unde 
sint deținuți miniștrii, magistra- 
ții, ofițerii și ceilalți membri ai 
vechii conduceri a statului etio
pian, arestați recent de militari.

Printre persoanele arestate 
duminică figurează ministrul 
minelor în guvernul Makonnen 
și fost viceguvernator general 
în Eritreea, Dejazmatch Tesfa 
Yohannes Berhe. El a fost citat 
de mai multe ori de forțele ar
mate ca „una din persoanele 
care au folosit bunurile statu
lui pentru profitul lor". Ceilalți 
doi arestați sint fostul ministru 
de stat la Palatul Imperial, De
jazmatch Berhane Meskal Wol
de Selassie, și un judecător din 
Addis Abeba.

pârâtului Haile Selassie I a» 
trecut în proprietatea statulu1- 
în viitor, palatul împăratului din 
Addis Abeba, cunoscut pînă în 
prezent sub denumirea de „Ju
biliar", se va numi „Palatul po
porului etiopian".

o KUWEITUL și compania 
„Arabian Oil", proprietate ja
poneză, au semnat, sîmbătă. un 
acord de participare. în baza 
căruia 60 la sută din acțiunile 
și bunurile A.O.C. au fost trans
ferate guvernului kuweitian.

Acordul este similar celui în
cheiat de guvernul kuweitian 
cu „Kuweit Oil Co“ — proprie
tatea lui Gulf Oil din S.U.A. 
și a lui British; Petroleum — la 
începutul acestui an.

Atentat cu 
Lisabona

bombă Ia

• DUPĂ CUM A ANUNȚAT, 
la 25 august, postul de radio 
Addis-Abeba, Comitetul de co
ordonare al Forțelor armate eti
opiene a declarat că palatele îm

• O BOMBĂ 
sîmbătă seara, 
reuniuni muncitorești antifas
ciste, intr-un sat din vecinăta
tea orașului Porto, în nordul 
Portugaliei', a anunțat, dumini
că, postul național de radio por
tughez. Două persoane au fost 
rănite.

A EXPLODAT, 
î<n cursul unei

• ANDREA MARIO PI- 
AGGIO, unul din cei mai 
bogați industriași italieni, 
care a fost arestat, simbătă, 
sub inculpația de a fi finan
țat grupări extremiste de 
dreapta, a fost încarcerat la 
închisoarea din Trento.

Din 1972, Andrea Mario 
Piaggio abandonase, practic, 
conducerea a ceea ce, în Ita
lia și chiar în Europa occi
dentală, era cunoscut sub 
numele; de „imperiul Piag
gio". Averea sa este evalua
tă la 1 500 miliarde lire ita
liene și îl plasează printre 
cei zece industriași cei mai 
bogați din Europa occiden
tală.

Participarea sa la activita
tea mișcărilor teroriste de 
dreapta a fost descoperită 
de poliție în timpul investi
gațiilor asupra invitaților 
„Rozei :Vînturilor“, una din
tre cele mai celebre orga
nizații de extremă dreaptă, 
cînd s-a constatat, îndeosebi, 
că suma de 20 milioane lire 
fusese transferată din ca
sele de bani ale societății 
imobiliare „Gaiana" (pro
prietatea lui Piaggio), orga
nizației „Roza Vînturilor".

Acordul — arată comunicatul
— prevede că Portugalia va 
recunoaște, la 10 septembrie, 
Republica Guineea-Bissau ca 
stat suveran. De asemenea, sis
tarea ostilităților, observată 
reciproc de facto, pe tot cu
prinsul Republicii Guineei-Bis- 
sau de către forțele terestre, 
maritime și aeriene ale celor 
două părți, se transformă au
tomat, începind cu 26 august, 
într-o încetare de jure a focu
lui. în același timp, cete două 
delegații au căzut de acord 
ca forțele armate portugheza 
să fie retrase în totalitate din 
teritoriul Republicii Guineea- 
Bissau ; calendarul prevăzut în 
acest sens prevede ca termen 
final 31 octombrie 1974. 
două delegații au hotărlt, 
dată, ca statul portughez 
Republica Guineea-Bissau 
stabilească și să dezvolte 
ții de cooperare activă, îndeo
sebi în domeniile economic, 
financiar, cultural și tehnic, 
pe baza independenței, respec
tului mutual, egalității și reci
procității intereselor, a raportu
rilor armonioase intre cele 
două republicii. în acest sens, 
acordul prevede că Portugalia 
și Republica Guineea-Bissau 
vor stabili, după 10 septembrie, 
relații diplomatice la nivel de 
ambasadă și că vor încheia. în 
cel mai scurt timp, acorduri ca
re să concretizeze noile rapor
turi dintre cele două țări.

în același timp, delegația por
tugheză, în numele guvernului 
portughez — arată comunicatul
— reafirmă dreptul poporului 
din Insulele Capului Verde la 
autodeterminare și independen
ță, garantînd realizarea a- 
cestor drepturi conform rezo
luțiilor Națiunilor Unite și 
ținînd cont, de asemenea, de 
voința exprimată de către Or
ganizația Unității Africane. In 
acest sens, cele două părți con
sideră că dobîndirea indepen
denței de către Insulele Capu
lui Verde în cadrul general al 
decolonizării teritoriilor afri
cane aflate sub dominație por
tugheză, constituie un factor 
necesar pentru stabilirea unei 
păci durabile în regiunea res
pectivă și pentru promovarea u- 
nei cooperări sincere între Re-

Cele 
toto-

să 
rela-

publica Guineea-Bissau și Por
tugalia.

Documentele au fost semnate; 
din partea guvernului portu
ghez de ministrul de externe, 
Mario Soares, iar din partea 
P.A.I.G.C. de comandantul Pedro 
Pires, membru al Comitetului 
Executiv al P.A.I.G.C.. și co
misar de stat adjunct al forțe
lor armate, care au condus la 
toate cele trei runde de convor
biri delegațiile celor două părți. 
Documentele au fost semnate, 
de asemenea, de membrii ce
lor două delegații.

Solemnitatea semnării acestor 
documente s-a desfășurat la 
Palatul Poporului, din Alger, in 
prezența membrilor Consiliului 
Revoluției și guvernului alge- 
rian, a șefilor misiunilor diplo
matice de la Alger și reprezen
tanților permanenți din Alge
ria ai mișcărilor de eliberare 
națională, precum și a numeroși 
tiariști.

După semnarea documentelor, 
conducătorii celor două delega
ții, ca și membrii acestora s-au 
felicitat reciproc și s-au Îmbră
țișat cu căldură.

Cele două delegații au fost 
apoi primite, tot la Palatul Po
porului, de președintele 
riei, Houari Boumediene, 
le-a felicitat cu deosebită 
dură pentru acordurile la 
s-a ajuns.

Alge- 
care 
căl
care

Acordul Încheiat între 
vernul portughez și Partidul 
African al Independenței din 
Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde (P.A.I.G.C.) pune 
pentru totdeauna capăt războiu
lui și inaugurează faza coope
rării frățești și rodnice între 
popoarele Portugaliei și Gui- 
neei-Bissau — a declarat, în 
cadrul unui interviu acordat 
telefonic ziarului „Republica", 
Mario Soares, ministrul de ex
terne al Portugaliei. în afară 
de aceasta — a menționat el, 
potrivit agenției U.P.I. — a- 
cordul are o influență pozitivă 
asupra evoluției procesului de 
decolonizare din celelalte te
ritorii africane aflate încă sub 
dominație colonială portugheză.

au-

APROPIAT
• Declarațiile președintelui Sadat • Premierul 

israelian va face o vizită in S.U.A.
Președintele R. A. Egipt, An

war Sadat, s-a întilnit. dumi
nică. la Alexandria, cu mem
brii delegațiilor care au luat par
te la lucrările Comitetului pre
gătitor al Conferinței tuturor 
popoarelor arabe. La întrunirea 
participat Hafez Ghanem. prim- 
secretar al C.C. al Uniunii So
cialiste Arabe. Cu acest prilej, 
au fost abordate unele proble
me privind extinderea colabo
rării și cooperării economice in- 
terarabe și investițiile de capi
tal arab în activitatea de con
strucție si dezvoltare.

Răspunzînd la întrebările 
puse de participant!. președin
tele Sadat a relevat unele pre
ocupări pe plan intern și inter
național ale guvernului egip
tean in perioada de după înche
ierea operațiunilor de dezanga
jare si s-a pronunțat în favoa
rea continuării dialogului in
ter arab.

Referindu-se la Conferința 
de la Geneva pentru pace în 
Orientul Apropiat, șeful statu
lui egiptean a pus accentul pe 
necesitatea ca statele arabe să 
se prezinte la lucrările acestei 
reuniuni cu rindurile unite. An
war Sadat a arătat că Egiptul 
nu va ceda nici un petec de pă- 
mînt din teritoriul arab si că 
nu va accepta niciodată soluții 
parțiale sau compromisuri asu
pra drepturilor poporului pales- 
tinean — relevă agenția M.E.N.

Guvernul israelian a aprobat 
în unanimitate ca primul mi
nistru. Yitzhak Rabin, să facă 
o vizită la Washington. în pri
ma jumătate a lunii septembrie. 
Programul acestei vizite, care 
se face la invitația președinte
lui Gerald Ford, va fi discutat 
de cabinetul israelian în pre
ziua plecării primului ministru.

• ÎNTR-UN INTERVIU 
acordat ziarului „New York 
Times", cancelarul vest-ger- 
man, Helmut Schmidt, a re
levat că, în cazul cînd Sta
tele Unite vor decide măsuri 
unilaterale in lupta împotri
va inflației, aceasta ar pu
tea avea repercusiuni grave 
asupra economiei mai mul
tor țări vest-europene. Ple- 
dînd pentru consultări între 
S.U.A. și partenerii săi, Hel
mut Schmidt a opinat 
pentru a combate inii: t. 
Statele Unite nu trebuie să 
se angajeze intr-o politică 
de deflație, amintind, în con
text, influența pe care a 
avut-o asupra economiei 
vest-europene și nipone ho- 
tărîrea americană unilatera
lă din anul 1971 privind de
valorizarea dolarului.

Cancelarul federal a subli
niat necesitatea unor consul
tări între principalele țări 
occidentale in vederea com
baterii inflației, evitării șo
majului și fetaomenelor de 
recesiune.

• LA BRAZZAVILLE s-au 
deschis, luni, lucrările unei 
reuniuni a miniștrilor de ex
terne reprezentînd 16 state 
din Africa centrală și răsări
teană. Reuniunea are drept 
scop elaborarea agendei de 
lucru a întâlnirii la nivel înalt 
a statelor respective, ce ur
mează să înceapă la 31 au
gust. Printre problemele care 
urmează a fi dezbătute de 
șefii de stat și guvern din 
această zonă a continentu
lui, figurează decolonizarea 
continentului, precum și as
pectele cooperării acestor 
state în diverse sectoare de 
activitate. La această reuniu
ne vor lua, de asemenea, 
parte reprezentanți ai Secre
tariatului Organizației Națiu
nilor Unite și ai altor insti
tuții specializate ale O.N.U. 
și ale continentului.

Lucrările reuniunii miniș
trilor de externe au fost des
chise de președintele R. P. 
Congo, Marien N’Gouabi.

Creșterea prețului aii 
mentelor în Italia

o IN PERIOADA iulie 1973 — 
iulie 1974. preturile la produ
sele alimentare în Italia au 
crescut cu 19,3 la sută. După 
cum scrie ziarul „L’Unita", au 
fost majorate preturile in spe
cial la zahăr, carne, lapte, ulei,, 
paste făinoase. Ziarul citat sub
liniază că această scumpire a 
alimentelor se datorează crizei 
din agricultura Italiei și specu
lațiilor monopoliste.

Africa de sud : locuitorii 
de culoare alungați din 
Charlestown

® POTRIVIT INFORMAȚII
LOR provenite din Durban, au
toritățile sud-africane din ora
șul Charlestown au ordonat ce
lor 12 0000 de locuitori africani 
să părăsească orașul care, po
trivit practicilor rasiste, a fost 
declarat zonă exclusivă pentru 
populația albă.

• PRIMA NAVA japoneză cu 
motor nuclear „Mutsu", cu un 
deplasament de 8 214 tone, nu 
a putut porni în prima sa cursă, 
duminică, din cauza demonstra
ției organizate de Asociația pes-

La Palatul Națiunilor din Ge
neva s-a deschis o nouă sesiune 
a Comitetului pregătitor al con
ferinței pentru examinarea mo
dului de aplicare a tratatului 
de neproliferare a armelor nu
cleare. La lucrări participă dele
gațiile a 24 de state, respectiv 
statele-părți ale tratatului mem
bre in Consiliul guvernatorilor al 
Agenției Internaționale pentru 
Energie Atomică (A.I.E.A.) sau 
membre ale Comitetului pentru 
dezarmare de la Geneva. Delega
ția României este condusă de 
ambasadorul Constantin Ene, 
șeful Misiunii permanente a ță
rii noastre pe lingă Oficiul Na
țiunilor Unite de la Geneva.

Continuind examinarea proble
melor legate de pregătirea con
ferinței, prevăzută a se deschide 
la 5 mai 1975, comitetul ur
mează să analizeze, între altele, 
materialele documentare elabo
rate de secretarul general al 
O.N.U. și de A.I.E.A. în legă
tură cu modul în care au fost 
transpuse în viață, in cadrul or
ganizațiilor respective, prevede
rile tratatului. Dezbaterile din 
comitet se vor referi, de aseme
nea, la regulile de procedură ale 
conferinței, la durata desfășură
rii lucrărilor, ordinea de zi, 
precum și la alte probleme le
gate de proiectata conferință.

carilor, care a blocat ieșirea 
din port cu 350 de nave pescă
rești.

Guvernatorul Shunkichi Ta
keuchi și directorul Societății 
de construcții maritime a Co
misiei pentru energia atomică, 
Shuichi Sasaki, au semnat o 
declarație prin care au dat a- 
sigurări pescarilor și locuitori
lor portului că nava nucleară 
nu prezintă nici un pericol de 
contaminare radioactivă.

Cursul acțiunilor în scă
dere la New York

e LA 
YORK, 
cursul acțiunilor a 30 de im
portante societăți industriale a 
scăzut cu incă 44,7 puncte, a- 
tingînd nivelul cel mai scăzut 
din ultimii patru ani. Experții 
din Wall-Street relevă că at
mosfera de incertitudine care a 
domnit în ultima săptămînă Ia 
bursă a fost condiționată de 
pronosticurile negative emise 
pentru a doua jumătate a anu
lui, de reducerea volumului 
producției industriale în unele 
sectoare și de creșterea infla
ției.

BURSA DIN NEW 
săptămîna trecută,

Oscilațiile dolarului
• CURSUL DOLARULUI a 

înregistrat, luni, o ușoară scă
dere față de paritățile existen
te la sfirșitul săptămînii trecu
te. Pe principalele piețe, mo
neda americană valora, luni di
mineața : 2,6317 mărci vest-ger- 
mane (față de 2,6410 mărci vi
neri seara), 4,82 franci francezi 
(4,8275), 2,9895 franci elvețieni 
(3,0055), 15,85 șilingi austrieci 
(18,65), 2,687 guldeni (2,695), 
40,15 franci belgieni (40,30), 657 
lire italiene (658,50).
.Prețul aurului s-a menținut 

ridicat, uncia fiind cotată la 
153,75 dolari la Ziirich și 157,37 
dolari la Paris.

• POTRIVIT APRECIERI
LOR revistei americane „Time", 
orașul Amsterdam a devenit 
principalul centru de difuzare 
a drogurilor din Europa. „Fi
liera olandeză", precizează re
vista. a înlocuit, în mare măsu
ră, „filiera franceză", heroina 
provenită din Singapore și 
Hong Kong este importată la 
Amsterdam, de unde este diri
jată apoi în alte zone din Eu
ropa, inclusiv bazele americane 
din Germania occidentală.
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