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în’ întîmpinarea Congresului al Xl-lea al partidului

PE FRONTUL MUNCII, SUCCESE DE PRESTIGIU

• SCHELA DE FORAJ EXTRACȚIE BRĂILA - se spune în- 
tr-o telegramă adresată ziarului nostru de către director ing. 
State Botez și Grigorescu Constantin, secretdr al organizației 
de partid — a îndeplinit la 25 august 1974 prevederile planu
lui cincinal la producția marfă. Acest rezultat de prestigiu al 
comuniștilor, al tuturor lucrătorilor schelei, tineri și vîrstnici, 
creează premise pentru obținerea pînă la sfîrșitul anului 1975 
a unei producții suplimentare în valoare de 323 milioane lei, 
din care 79 milioane lei pînă la finele acestui an.

• Rod al muncii entuziaste depuse de întregul colectiv, de 
sutele de tineri constructori de nave - ne comunică ing. Ion 
Cristea, directorul ȘANTIERULUI NAVAL OLTENIȚA - recent 
a fost lansat la apă cargoul de 2150 tdw., a cincea navă de 
acest tip construită pe șantierul din Oltenița.

Argumentul concret
al inițiativei tinerești

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU

MAREA DE LA BUCECEA
• La BUCECEA, pe rîul Șiret, se amenajează o mare acu

mulare de apă care, Ia încheierea lucrărilor, va insuma un vo
lum de peste 20 miliarde metri cubi. Conducte de aducțiune cu 
un diametru de 1000 mm au și fost instalate pe aproape 19 
kilometri. Principala destinație a obiectivului o constituie ali
mentarea cu apă potabilă și industrială a orașelor Botoșani și 
Dorohoi. De asemenea, acumularea de la Bucecea- va permite 
iritarea a peste 8 000 de hectare și protejarea de inundații — 
prin regularizarea riului Șiret — a unor Însemnate suprafețe 
agricole.

NOI AUTOTURISME ARO
• La ÎNTREPRINDEREA MECANICA „MUSCELUL" din 

Cimpulung Muscel au intrat recent în fabricație noi tipuri de 
autoturisme de teren din familia ARO. Este vorba, mai intii, de 
tipul ARO-241, care dispune de 4 uși și este acoperit cu o pre
lată, puțind fi folosit atît pentru transportul călătorilor, cît și al 
cofetăriei. Odată cu acesta, se află în construcție și tipul ARO- 
244, dotat, de asemenea, cu 4 uși, dar in Întregime carosat.

(Agerpres)

Alexandru Oprea este unul 
dintre zecile de tineri fruntași 
ai Întreprinderii de sîrmă și 
produse de sîrmă din Buzău

Recent, muncitorii, inginerii fi 
tehnicienii tinărului colectiv al 
întreprinderii de sîrmă și pro
duse de sîrmă din Buzău, puter
nic mobilizați de apropierea Con
gresului al Xl-lea al partidului/ 
și-au propus un obiectiv ambițios: 
suplimentarea angajamentului 
anual de la 20 milioane lei, la 
50 milioane lei. Iar calea cea 
mai importantă de obținere a 
acestei producții suplimentare, la 
care o contribuție hotărîtoare 
și-o aduc tinerii uteciști, o con
stituie — așa cum ne spunea to
varășa inginer Victoria Papado- 
pol, membră a comitetului V.T.C. 
din întreprindere — creșterea în 
continuare, în ritm susținut a 
productivității muncii. Intr-ade
văr, ca și în anii precedenți, 
anul acesta, atenția colectivului 
de aici a fost orientată cu pre
cădere spre valorificarea rezer
velor interne de sporire a pro
ductivității muncii. Ca urmare, 
pe șapte luni, sarcina la 
acest indicator a fost îndeplinită 
în proporție de 103 la sută, fapt 
ce a contribuit în măsură hotă
rîtoare la realizarea unei produc-

ADRIAN POPESCU

(Continuare în pag. a IV-a)
•

• Delegația de partid și guvernamentală a R.P.D. Coreene

■M JUDEȚUL PRAHOVA

Plenar angajați în efortul 

constructiv al întregii națiuni
Continuînd lăudabila inițiati

vă a seriilor anterioare, acti
vul din domeniul profesiofial- 
științific al U.A.S.C.R. — aflat 
în tabăra de . instruire a C.C. al 
U.T.C. de la Izvorul Mureșului 
— a hotărit să se constituie în- 
tr-o brigadă de muncă patrioti
că, care să poarte denumirea 
semnificativă „A XXX-a ani
versare a eliberării patriei de 
sub dominația fascistă".

Hotărîrea studenților acti
viști se înscrie în ampla suită 
a unor acțiuni similare’ anteri
oare, menite să dea viață che
mării adresate tineretului pa
triei de către secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a contri
bui cu întregul entuziasm pro
priu vîrstei la uriașul efort 
constructiv in care este angaja
tă Întreaga națiune.

Manlfestîndu-și cu fermitate 
convingerea că nu trebuie pre
cupețit nici un efort de gindire 
și acțiune In bătălia pe care

întregul popor, sub conducerea 
clarvăzătoare a partidului, o 
desfășoară pentru înfăptuirea 
programului de edificare a so-

Brigada de muncă patriotică 
„A XXX-a aniversare 

a Eliberării patriei de sub 
dominația fascistă**

cialismului și comunismului în 
România, studenții comuniști, 
ca dealtfel întreg tineretul pa
triei, Iși reafirmă hotărîrea de 
a-și amplifica și mai mult efor
turile pentru dobîndirea unei 
pregătiri temeinice, multilate

rale, pentru o mai strînsă îm
pletire a învățăturii . cu munca, 
printr-o participare activă, en
tuziastă, la transpunerea în 
viață a hotărîrilor partidului.

Materializarea hotărîrii stu
denților activiști — de a acțio
na ca tineri comuniști pentru 
a-și aduce contribuția plenară 
la realizarea programului parti
dului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre 
comunism — se realizează în- 
tr-o gamă variată de forme și 
modalități, una dintre ele fiind 
și inițiativa patriotică de a se 
constitui într-o brigadă de 
muncă a cărei activitate se va 
desfășura pe șantierele de con
strucții ale Capitalei.

O inițiativă de natură să con
firme gradul maturității politi
ce a studenților comuniști, pu
ternicul ecou mobilizator al 
hotărîrii lor.

AL. DOBRE

Priorități pe agenda 
de lucru a cooperatorilor

• Recoltatul inului ® strîngerea sfeclei de 
zahăr ® continuarea arăturilor de vară

. Cooperatorii, mecanizatorii, 
toți lucrătorii ogoarelor din ju
dețul Prahova după ce au pus 
la adăpost recolta de griu și orz 
au . trecut fără răgaz la executa
rea altor lucrări impuse în a- 
ceastă perioadă. Se acționează 
în trei direcții principale : termi
narea grabnică a recoltării inu
lui pentru fuior, strîngerea sfec
lei de zahăr, și continuarea a- 
răturilor de vară.

Așa cum aflăm de la Direcția 
agricolă, reiese că inul pentru 
fuior este recoltat de pe "supra
fața de 1 300 hectare, adică in 
proporție de 92,5 la sută, existînd 
condiții ca pînă la sfîrșitul a- 
cestei săptămîni lucrarea să fie 
în întregime Încheiată. Dealt
fel, o serie de consilii interco- 
operatiste, cum ar fi cele din 
Băicoi, Măgurele, Văleni, Stoie- 
nești și Urlați, au raportat deja 
realizarea recoltatului de pe su
prafețele însămînțate. Produc
țiile realizate se apropie de ci
fra planificată, adică In jurul a

4 000 kg Ia hectar. Inul ia acum 
drumul topitoriei de la Blejoi, 
din apropierea Ploieștiului, în 
timp ce cooperatorii au trecut 
la strîngerea fînețelor. „Muncim 
fără răgaz, ne spune tînăra Ma
ria Cîrstea, dăm zor cu strînsul 
finului, pentru, că apoi ne aș
teaptă livada de meri și de 
peri". Aceeași hotărîre pentru 
folosirea cu spor a fiecărei zile 
bune de lucru și-au exprimat-o 
șl tinerele Elisabeta Niță, Ma
ria Vizireanu și Dorina Figea.

După un grafic dinainte sta
bilit se desfășoară. în ritm sus
ținut și recoltarea sfeclei de 
zahăr. Pentru o aprovizionare 
ritmică a fabricilor de zahăr, 
fiecare unitate agricolă din ju- 

zdeț a luat măsurile necesare 
pentru ca recoltatul, încărcatul 
și transportul sfeclei să se des
fășoare rapid și In cele mai

OVIDIU MARIAN

(Continuare în pag. a IV-a)

• Președintele Partidului Socialist Belgian

în cursul aceleiași zile, tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit pe re
prezentantul Partidului Comunist din Japonia, pe șeful delegației S.U.A. 
la Conferința Mondială a Populației, pe președintele Fundației „Roc

kefeller".
RELATAREA ÎNTREVEDERILOR ÎN PAGINA A ll-A
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
• Primul ministru al Republicii Zambia• Delegația de partid și guvernamentala 

a R. P, D. Coreene
Marti după-amiază, au avut 

loc convorbiri între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și delegația 
de partid și guvernamentală a 
R.P.D. Coreene, condusă de 
Kim Iăng Ju, membru al Comi
tetului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Muncii din 
Coreea, vicepremier al Consi
liului Administrativ al R.P.D. 
Coreene, care a participat la 
festivitățile prilejuite de sărbă
torirea celei de-a 30-a aniver
sări a eliberării patriei noastre 
de sub dominația fascistă.

Din delegație fac parte tova
rășii Kim long Nam, membru 
supleant al Comitetului Politic 
al Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea, șeful 
secției internaționale a C.C. al 
P.M.C., Pak Zung Guc, amba
sadorul R.P.D. Coreene la 
București.

La convorbiri au fost pre- 
zenți tovarășii Manea Mănescu,

• Președintele
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român; președintele 
Republicii Socialiste România, 
s-a întîlnit, marți 27 august, cu 
Andre Cools, președintele Parti
dului Socialist Belgian, care, la 
invitația C.C. al P.C.R., face o 
vizită în țara noastră.

La întrevedere a participat 
tovarășul Cornel Burtică, mem
bru supleant al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Salutind călduros pe oaspete, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că vizita președintelui 
Partidului Socialist Belgian 
constituie o expresie a relațiilor 
prietenești și de colaborare sta
tornicite între cele două partide, 
a dorinței comune de a le dez
volta pe mai departe, în inte
resul ambelor popoare.

. împărtășind pe deplin această 
apreciere, Andre Cools a relevat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
impresia deosebită pe care i-a 
lăsat-o participarea la festivi
tățile prilejuite de cea de-a 
30-a aniversare a eliberării Ro
mâniei, a exprimat cordiale 
mulțumiri pentru posibilitatea 
oferită de a fi prezent la acest

® Reprezentantul Partidului Comunist 
din Japonia

In cursul zilei de marți, 27 
august, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, a primit pe Ita- 
ru Yonehara, membru al Prezi
diului Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Japo
nia, deputat în Parlament, re
prezentantul P.C. din Japonia la 
sărbătorirea zilei de 23 August.

La primire a participat tova
rășul Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, oaspetele a 
adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cordial salut și 

Gheorghe Rădulescu, Emil Dră- 
gănescu, Ștefan Andrei, Nicolae 
Agachi, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul industriei me
talurgice, Dumitru Turcuș, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Convorbirile au prilejuit un 
schimb de informații privind 
desfășurarea construcției socia
liste în cele două țări.

Abordîndu-se apoi probleme 
ale relațiilor bilaterale, s-a sub
liniat, cu deplină satisfacție, 
dezvoltarea ascendentă a rapor
turilor de prietenie și colabo
rare frățească dintre cele două 
partide, țări și popoare, relevin- 
du-se dorința comună de a am
plifica și ridica pe o treaptă 
superioară aceste legături de 
colaborare și întrajutorare tovă
rășească, corespunzător intere
selor popoarelor român șj co
reean, cauzei generale a socia
lismului și păcii în lume.

Au fost examinate, de ase
menea, unele aspecte ale actua
lității internaționale, ale luptei 

Partidului Socialist Belgian
mare eveniment jubiliar, de a 
cunoaște în mod direct succesele 
însemnate obținute de poporul 
român în propășirea țării sale. 
Oâspetele a dat, totodată, o 
înaltă prețuire activității Româ
niei pe plan extern, în favoarea 
afirmării spiritului de pace, co
laborare și înțelegere în viața 
internațională.

In timpul convorbirii, a avut 
loc un schimb de vederi și in
formații privind activitatea și 
preocupările actuale ale Parti
dului Comunist Român și Parti
dului Socialist Belgian. De am
bele părți, a fost relevată sa
tisfacția pentru bunele relații 
prietenești existente între Parti
dul Comunist Român și Parti
dul Socialist Belgian și s-a rea
firmat hotărîrea de a dezvolta 
și diversifica în continuare a- 
ceste relații, în interesul întă
ririi și consolidării tuturor for
țelor muncitorești, democratice, 
antiimperialiste, al unității lor 
de acțiune. Apreciindu-se pozi
tiv evoluția legăturilor tradițio
nale de prietenie și conlucrare 
româno-belgiene, s-a evidențiat 
interesul comun pentru conti
nua lor amplificare pe plan po

calde felicitări cu ocazia celei 
de-a 30-a aniversări a eliberării 
României din partea tovarăși
lor Sanzo Nosaka, președintele 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Japonia, și 
Kenji Miyamoto, președintele 
Prezidiului C.C. al P.C. din 
Japonia.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete 
ca la înapoierea în patrie să 
transmită tovarășilor Sanzo No
saka și Kenji Miyamoto cele 
mai sincere urări de succes în 
activitatea desfășurată de co
muniștii japonezi pentru bună
starea și fericirea poporului ja
ponez. < 

forțelor revoluționare, progre
siste și antiimperialiste.

★
După convorbiri, tovarășul 

Nicolae CeaușSscu a reținut la 
dineu pe tovarășul Kim Iăng Ju 
și pe ceilalți membri ai dele
gației de partid și guverna
mentale a R.P.D. Coreene.

Au luat parte tovarășii Ma
nea Mănescu,. Gheorghe Rădu
lescu, Emil Drăgănescu, Ștefan 
Andrei, Nicolae Agachi, Dumi
tru Turcuș.

In timpul dineului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Kim Iăng Ju au toastat pentru 
dezvoltarea continuă a relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre 
cele două partide, țări și popoa
re, pentru succesul deplin în 
edificarea noii societăți, pentru 
triumful ideilor socialismului și 
păcii în lume.

Convorbirile și dineul s-au 
desfășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie și înțelegere re
ciprocă.

litic, economic, tehnico-științi- 
fic, cultural, spre binele ambelor 
țări și popoare, al cauzei păcii 
și înțelegerii internaționale.

In cursul întrevederii s-a e- 
fectuat, de asemenea, Un schimb 
de păreri privind evoluția vie
ții politice internaționale. In a- 
cest context, a fost subliniată 
importanța deosebită pe care o 
are intensificarea luptei unite 
a popoarelor, a tuturor forțelor 
progresiste, democratice și an
tiimperialiste, pentru pace, se
curitate și cooperare în Europa 
și în întreaga lume, pentru așe
zarea relațiilor dintre state pe 
baze noi, pentru respectarea ne
abătută a dreptului fiecărei na
țiuni de a se dezvolta potrivit 
voinței și aspirațiilor sale, fără 
nici un amestec din afară. A 
fost relevată, totodată, necesi
tatea de a se acționa în conti
nuare pentru încheierea cit mai 
grabnică și cu rezultate 
fructuoase a Conferinței gene- 
ral-europene pentru securitate 
și cooperare.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

In cursul convorbirii, a avut 
loc o informare reciprocă pri
vind activitatea și preocupările 
actuale ale celor două parti
de, unele probleme ale mișcării 
comuniste și muncitotești in
ternaționale. în acest cadru, s-a 
subliniat evoluția pozitivă a re
lațiilor prietenești, de solidari
tate și colaborare, dintre cele 
două partide, hotărîrea de a 
dezvolta tot mai mult aceste 
relații în folosul ambelor parti
de, al întăririi prieteniei dintre 
poporul român și poporul ja
ponez, al cauzei păcii și socia
lismului.

Primirea a decurs într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a primit marți pe primul mi
nistru al Republicii Zambia, 
Mainza Chona, care întreprinde 
o vizită oficială în țara noastră.

Oaspetele a fost însoțit de 
Rankin Titus Sicasula, ambasa
dorul Zambiei la București, și 
de W. Nkowani, șeful Departa
mentului planificării din Minis
terul Comerțului.

La primire au luat parte to
varășii Manea Mănescu, prim- 
ministru al guvernului, Bujor 
Almășan, ministrul minelor, pe
trolului și geologiei.

Primul ministru zambian a a- 
rătat că are plăcuta misiune de 
a transmite președintelui Nicolae 
Ceaușescu, din partea președin
telui Zambiei, Kenneth Kaunda, 
un călduros salut prietenesc, 
cele mai sincere felicitări 
cu prilejul celei de-a 30-a ani
versări a eliberării României, 
urări de noi și importante suc
cese poporului român în opera 
de construire a societății socia
liste. Oaspetele a exprimat 
profunda gratitudine pentru 
primirea deosebit de călduroasă 
și prietenească de care s-a 
bucurat în țara noastră, pentru 
fericitul prilej de a participa la 
marea sărbătoare a poporului 
român și pentru posibilitatea de 
a cunoaște realizările remarca
bile dobîndite de România so
cialistă în cei 30 de ani de la 
eliberare.

• Șeful delegației S.U.A. la Conferința
Mondiala a

Președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit, în cursul 
dimineții de marți, pe Caspar 
Weinberger, secretar de stat 
pentru sănătate, educație și bu
năstare din S.U.A.. șeful dele
gației americane la Conferința 
Mondială a Populației.

La întrevedere a luat parte 
Cornel Pacoste, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

Oaspetele american a fost în
soțit de Harry G. Barhes jr., 
ambasadorul S.U.A. la București.

Mulțumind pentru onoarea de 
a fi primit de șeful statului ro
mân, conducătorul delegației a- 
.mericane a transmis președinte
lui Nicolae Ceaușescu un salut 
cordial din partea președintelui 
S.U.A., Gerald Fofd, împreună 
cu dorința de a continua cursul

• Președintele
Președintele Republicii So

cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit, în cursul 
după-amiezii de marți, pe John 
D. Rockefeller al 3-lea, pre
ședinte de onoare al Fundației 
„Rockefeller".

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

în cadrul convorbirii s-a ex
primat, de ambele părți, satis
facția în legătură cu evoluția

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe primul 
ministru zambian să transmită 
președintelui Kenneth Kaunda 
un cordial salut, cele mai bune 
urări, iar poporului zambian 
prieten noi succese în dez
voltarea independentă a patriej 
pe calea progresului și bunăstă
rii. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat că prezența în 
România a primului ministru 
zambian, a persoanelor care îl 
însoțesc, constituie o expresie 
elocventă, a bunelor relații sta
tornicite între România și Zam
bia.

In timpul întrevederii a fost 
relevată cu satisfacție evoluția 
ascendentă a relațiilor priete- 
tenești de colaborare și coopera
re economică și tehnico-științifi- 
că dintre cele două țări, conlu
crarea fructuoasă în alte dome
nii de activitate In acest con
text, a fost subliniată importan
ța deosebită a întîlnirilor, con
vorbirilor și înțelegerilor dintre 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Kenneth Kaunda, care au creat 
o bază solidă dezvoltării, pe 
multiple planuri, a relațiilor 
dintre cele două țări și popoare.

De ambele părți a fost expri
mată hotărîrea de a traduce în 
viață acordurile și înțelegerile 
convenite, de a identifica noi 
domenii de cooperare care să 
dea un avînt și mai puternic 
colaborării româno-zambiene, în 
interesul reciproc al celor două 
țări și popoare.

A avut loc, de asemenea, un

Populafiei
pozitiv al raporturilor de cola
borare dintre cele două țări.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a transmis, la rîndul său, un sa
lut prietenesc președintelui Ge
rald Ford, cele mai bune urări 
de sănătate. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a exprimat, la rîndul 
său, dorința de a dezvolta bu
nele relații existente între Ro
mânia și S.U.A.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și Caspar Weinberger au apre
ciat că există largi posibilități 
pentru extinderea și diversifi
carea colaborării și cooperării 
româno-americane, pe baza de
plinei egalități în drepturi și a- 
vantajului reciproc.

Trecîndu-se în revistă unele 
probleme ale situației interna
ționale, s-a subliniat cu satisfac
ție îmbunătățirea climatului po
litic în lume, precum și însem- 

Fundafiei „Rockefeller
pozitivă a relațiilor dintre 
România și S.U.A., speranța că 
în viitor colaborarea dintre ele 
va cunoaște o continuă ampli
ficare în diverse domenii, atît 
pe plan bilateral, cît și în do
meniul vieții internaționale.

Oaspetele a apreciat condi
țiile create de statul român 
pentru buna desfășurare a Con
ferinței Mondiale a Populației 
de la București, la ale cărei lu
crări participă, relevînd contri
buția constructivă a României în 

schimb de vederi în unele pro
bleme internaționale de interes 
comun. în acest cadru, a fost 
reafirmată hotărîrea celor două 
țări de a milita activ pentru 
statornicirea unui climat de pa
ce și destindere în lume, pentru 
democratizarea relațiilor inter
naționale, pentru o largă unita
te de acțiune a tuturor forțelor 
care luptă împotriva imperialis
mului, colonialismului, neocolo- 
nialismului, împotriva discrimi
nării rasiale, pentru o lume mai 
bună și mai dreaptă. S-a apre
ciat, totodată, că în prezent se 
creează condiții tot mai favora
bile pentru intensificarea acțiu
nilor forțelor democratice, pro
gresiste, antiimperialiste în lup
ta pefltru independență naționa
lă. colaborare și înțelegere în
tre popoare, pentru lichidarea 
fenomenelor subdezvoltării și 
instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a reafirmat hotărîrea 
României, a Partidului Comu
nist Român, a poporului român 
de a acorda și în viitor întregul 
său sprijin tinerelor state afri
cane care au pășit pe calea 
dezvoltării economice și sociale 
independente, mișcărilor de eli
berare națională, tuturor po
poarelor africane care luptă 
pentru afirmarea dreptului lor 
de a se dezvolta în mod liber și 
suveran, fără nici un amestec 
din afară.

întrevederea s-a desfășurat * 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie și cordialitate.

nătatea consolidării cursului 
spre destindere, prin promova
rea unor relații noi între state, 
bazate pe echitate și deplină e- 
galitate în drepturi. în acest 
context, tovarășul /Nicolae 
Ceaușescu a subliniat necesita
tea ca problemele internaționale 
care continuă să stea la ordinea 
zilei să fie soluționate pînă la 
capăt pe cale politică și în con
formitate cu interesele funda- . 
mentale ale popoarelor, ale cau
zei păcii și securității interna- 
ționale.

în continuare au fost discu
tate unele aspecte privind des-, 
fășurarea Conferinței Mondiale ’ 
a Populației de la București, ex- 
primîndu-se dorința comună ca 
lucrările acesteia să se încheie 
cu succes.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

// 

problemele de fond ale dezbate
rilor.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și John D. Rockefeller au sub
liniat necesitatea unei abordări 
complexe a ansamblului proble
maticii populației, importanța 
promovării unor relații noi în 
viata internațională, de destin
dere și colaborare între toate 
națiunile.

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

încheierea convorbirilor 

oficiale și semnarea unui 

Acord economic 

între guvernele 

României și Zambiei
La București, s-au încheiat, 

marți dimineața, convorbirile 
dintre primul ministru al gu
vernului Republicii Socialiste 
România, Manea Mănescu, și 
primul ministru al Republicii 
Zambia, Mainza Chona. Cu acest 
prilej, au fost convenite ac
țiunile concrete ce vot fi 
întreprinse de ambele părți 
pentru extinderea colaborării și 
cooperării dintre cele două țări.

In vederea creării condițiilor 
favorabile pentru dezvoltarea 
relațiilor economice, tehnice și 
științifice dintre România și 
Zambia, Manea Mănescu, pri
mul ministru al Republicii So
cialiste România, și Mainza 
Chona, primul ministru al Re
publicii Zambia, au semnât A- 
cordul economic privind livrarea 
pe credit de instalații complete, 
uzine, mașini, proiecte, livrate 
sau executate de către între
prinderile românești, la cererea 
guvernului sau întreprinderilor 
zambiene.

La semnare, au participat Bu
jor Almășan, ministrul minelor, 
petrolului și geologiei, loan 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini grele, Flo- 
rea Dumitrescu, ministrul fi
nanțelor, Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, Ion St. Ion, secretar 
general al guvernului, Ion Flo- 
rescu, adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, alte 
persoane oficiale.

Au fost prezenți N. J. Kalin- 
da, subsecretar de stat în Mi
nisterul Comerțului, O, Musuka, 
membru al parlamentului, 
W. Nkowani, directorul planifi
cării din Ministerul Comerțului, 
celelalte persoane oficiale care 
îl însoțesc pe primul ministru 
zambian în vizita sa în țara 
noastră, precum și ambasadorul 
Zambiei la București, Rankin 
Titus Sikasula.

Luînd cuvîntul, primul minis
tru al guvernului, tovarășul 
Manea Mănescu, a spus : Aș 
vrea să -subliniez încă o dată, 
acum, la încheierea acestui a- 
cord, că acesta reprezintă un 
rezultat al fructuoasei noastre 
cooperări și colaborări priete
nești stabilite de către iluștrii 
noștri președinți — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și domnul 
Kenneth Kaunda. Să facem to
tul pentru a traduce în viață 
înțelegerile președinților noștri 
în beneficiul țărilor și popoare
lor noastre.

Sîntem Împreună, domnule 
prim-minlstru, sub impresia pri
mirii dumneavoastră la pre
ședintele Ceaușescu. Ati putut 
constata astfel, încă o dată, ce 
simțăminte nutresc România, 
poporul român, președintele 
nostru față de Zambia și poporul 
zambian, față de președintele 

Zambiei. Ați auzit încă o dată 
cum președintele nostru a 
reafirmat principiile politicii 
noastre de prietenie și coope
rare cu țările în curs de dez
voltare, cu țările africane, cu 
mișcările de eliberare din Afri
ca, de prietenie și frățietate cu 
poporul zambian, cu partidul 
din țara dumneavoastră, cu pre
ședintele Kaunda.

Așa cum spunea și președin
tele nostru, convorbirile, trata
tivele și documentele semnate 
astăzi sînt de bun augur, în sen
sul că înseamnă un pas pe mai 
departe pentru colaborarea și 
cooperarea multilaterală și eco
nomică între țările noastre.'

In încheierea alocuțiunii, pri
mul ministru român a urat 
multă sănătate, multă fericire 
președintelui Kaunda, multă 
prosperitate, pace pentru po
porul frate zambian.

Răspunzînd, Mainza Chona; 
primul ministru al Zambiei, a 
declarat : Sînt foarte recunos
cător că vizita mea aici, în 
România, a contribuit la dezvol
tarea pe mai departe a legături
lor prietenești între țările noas
tre.

Delegația și eu am avut pri
vilegiul în dimineața aceasta să 
avem discuții foarte cordiale și 
să cunoaștem ideile Excelenței 
sale, președintele Ceaușescu. 
Vom păstra ca pe o comoară a- 
ceste idei. Doresc să vă asigur 
că zambienii le vor folosi cu 
multă scrupulozitate și seriozi
tate, pentru că atît țara dum
neavoastră, cît și a mea doresc 
ca ambele popoare să trăiască 
mal bine, să fie fericite.

Nu vom uita niciodată fețele 
zîmbitoare ale oamenilor care au 
participat la manifestarea de 
Ia 23 August. Aceasta ă- 
rată cîtă grijă au pen
tru poporul dumneavoastră pre
ședintele Ceaușescu, Partidul. 
Comunist Român și guvernul 
țării. Aceasta ne va întări și 
mai mult hotărîrea de a acționa, 
în cadrul Partidului Unit al 
Independenței Naționale, pentru 
bunăstarea poporului zambian, 
pentru fericirea lui.

înainte de plecare aș dori să 
cunoașteți că ducem cu noi a- 
mintiri de neuitat, multe învă
țăminte din această călătorie.'

După ce și-a exprimat satis
facția pentru acordul încheiat,' 
vorbitorul a subliniat că la 
baza acestuia stă prietenia ro- 
mâno-zambiană, prietenie pe 
care cele două țări Înțeleg să o 
cultive pe mai departe spre bi
nele ambelor popoare.

Urăm domnului Ceaușescu și 
doamnei Ceaușescu — a spus în 
încheiere primul ministru zam
bian — viață îndelungată. Urăm 
o prietenie durabilă între țările 
noastre.

LUCRĂRILE CONFERINȚEI MONDIALE A POPULAȚIEI
Dejun în onoarea membrilor Biroului 
Conferinței Mondiale a Populației

Tovarășul Emil Bodnaraș, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat al Republicii- Socialiste 
România, președintele Comite
tului național român pentru 
pregătirea Conferinței Mondiale 
a Populației, a oferit un dejun 
în onoarea membrilor Biroului 
Conferinței și a reprezentanților 
Secretariatului Organizației Na
țiunilor Unite aflați la Bucu
rești cu prilejul acestei reuniuni 
Internaționale.

Au luat parte Antonio Carillo 
Flores, secretarul general al 
Conferinței Mondiale a Popu
lației, Rafael M. Salas, directo
rul executiv al Fondului Națiu
nilor Unite pentru activitățile 
populației, Helvi Sipila, asistent 
al secretarului general, Leon Ta- 
bah, secretar general adjunct al 
Conferinței, Ralph Townley, di
rectorul executiv al Conferinței, 
William Powell, directorul Cen
trului de presă al Conferinței, 
Sayed Abbas Chedid, directorul 
Centrului de informare al O.N.U. 
la București, Bhagirathan Deva- 
rajan, reprezentantul în Româ
nia al Programului Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare, vice
președinții și raportorul general 
al Conferinței, președinți ai co
misiilor și al grupului de lucru 
ale Conferinței, membri ai Se
cretariatului O.N.U.

Au participat George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor exter
ne, președintele Conferinței 
Mondiale a Populației, Lina Cio- 
banu, președintele Consiliului 
Național al Femeilor, membră a 
Comitetului național român pen
tru pregătirea Conferinței, 
Mircea Malița, ministru secretar 
de stat, secretar general al Co
mitetului național român pen
tru pregătirea Conferinței, Mih- 
nea Gheorghiu, președintele A- 
cademiei de științe sociale și po
litice, membru al Comitetului de 
planificare și conducere al Tri
bunei Populației, membri ai de
legației române la Conferința 
Mondială a Populației.

în timpul dejunului, desfășu
rat într-o atmosferă de caldă 
cordialitate, Emil Bodnaraș și 
Antonio Carillo Flores au rostit 
toasturi.

Adresînd secretarului general 
al Conferinței, celorlalți oaspeți, 
un cordial salut, împreună cu 
întreaga prețuire pentru activi
tatea nobilă pe care o desfășoa
ră în cadrul acestei reuniuni in

ternaționale, tovarășul Emil 
Bodnaraș a spus :

Această activitate, atit de 
laborioasă, reprezintă încununa
rea unei opere răbdătoare, înde
lungate, începută cu ani în urmă, 
la care aportul Organizației Na
țiunilor Unite a fost deosebit de 
valoros.

Dezbaterile, schimburile largi 
de vederi la Conferința Mondia
lă a Populației care are loc la 
București, cît și în activitățile 
paralele, le considerăm foarte 
utile. Ele reprezintă indiscuta
bil o contribuție de seamă la 
rezolvarea problemei atît de 
complexe a populației, care con
fruntă fiecare țară, ca parte 
esențială a dezvoltării sale ge
nerale, economice și sociale.

Schimburile de păreri realiza
te aici se înscriu în rîndul ma
rilor acțiuni internaționale ale 
Organizației Națiunilor Unite. 
S-a realizat credem un impor
tant prim pas în rezolvarea u- 
neia din cele mai mari proble
me ale umanității, în afirmarea 
dezideratelor ei de progres, pros
peritate și pace. De aici și inte
resul larg pe care lucrările Con
ferinței îl suscită deopotrivă în 
țara noastră, cît și în lume.

Șederea dumneavoastră in 
România a coincis cu marea 
sărbătoare națională a poporu
lui român, care a oferit bilanțul 
victorioasei sale dezvoltări in 
trei decenii, cît și perspectiva 
realizărilor sale de miine, operă 
izvorîtă din voința și eforturile 
întregii noastre națiuni socia
liste. Tot ce facem este destinat 
omului, făuritor al tuturor valo
rilor materiale și spirituale, care 
în mod firesc trebuie să fie și 
beneficiarul deplin al rezultate
lor muncii sale. Libertatea, dem
nitatea și bunăstarea sa consti
tuie țelul suprem al întregii or
ganizări a societății noastre.

Subliniind, în încheierea alo
cuțiunii sale, că tratarea unei 
astfel de teme atît de complexe 
și importante pe dare o repre
zintă problema populației va 
solicita și în continuare preocu
pările și energiile, pentru a crea, 
pînă la sfîrșit, condițiile indis
pensabile realizării aspirațiilor 
umanității spre o viață prosperă 
și civilizată, într-o lume a echi
tății și dreptății sociale, a co
laborării pașnice, tovarășul Emil 
Bodnaraș a toastat pentru înde
plinirea acestor mari și nobile 
sarcini.

Răspunzînd, Antonio Carillo 
Flores și-a exprimat satisfacția 
pentru faptul că prezența parti- 
cipanților la Conferința Mondia
lă a Populației a coincis cu cea 
de-a XXX-a aniversare a elibe
rării României.

Am avut onoarea — a subli
niat domnia sa — să asist la 
defilarea din ziua de 23 și să 
apreciez bucuria cu care românii 
trăiesc prezentul și își constru
iesc viitorul, cu muncă, dreptate 
și entuziasm, singurele căi uni
versale pentru progresul po
poarelor.

In legătură cu lucrările Con
ferinței propriu-zise, toți sîntem 
unanimi în a recunoaște munca 
extraordinară depusă în acest 
scop de guvernul român. Pentru 
această muncă exprim în afara 
recunoștinței, întreaga noastră 
admirație.

Mai avem la dispoziție încă 
patru zile de muncă intensă și 
știm că mai trebuie să depășim 
cîteva obstacole pentru a împă- 
oa anumite puncte de vedere 
care să ne permită să ajungem 
la consensul pe care îl dorim cu 
toții. Dar multe dintre ele au 
fost deja depășite.

Temele populației, așa cum a 
arătat Excelența Voastră, sînt 
deosebit de complexe, oferă o 
diversitate mult prea mare pe 
planeta noastră pentru ca prima 
conferință politică mondială să 
le poată da un răspuns integral. 
Reuniunea de la București a fă
cut un pas uriaș întrunind repre
zentanți din aproape toate țări
le, clarificînd definitiv — prin 
acceptarea de către toate țările 
reprezentate aici — a faptului 
că chestiunile demografice nu 
pot fi separate de principalele 
probleme ale dezvoltării și 
schimbărilor sociale și nici de 
folosirea rațională a resurselor 
naturale, de ocrotirea mediului 
și de respectarea drepturilor 
fundamentale ale omului. Dar, 
cu toate aceste succese, această 
reuniune, așa cum a arătat Ex
celența Voastră, nu reprezintă 
decît un pas pe drumul lung și 
dificil pe care vor trebui să-l 
urmeze generațiile viitoare.

în încheierea cuvîntului său, 
Antonio Carillo Flores a ridi
cat un toast pentru președintele 
Nicolae Ceaușescu, pentru ca 
pacea și fericirea să însoțească 
întotdeauna această viguroasă^ și 
eroică națiune, pentru Republi
ca Socialistă România !

Dezbateri 
generale

Stadiul final al dezbaterilor 
generale din plenul Conferinței 
Mondiale a Populației a fost 
marcat, marți, de intervențiile 
rostite de la tribuna conferinței 
de reprezentanții unor organis
me internaționale, interguverna- 
mentale, federații, ai unor comi
tete și institute de cercetări cu 
profil mondial etc., care au adus 
în discuție noi aspecte ale pro
blemelor demografice de fond.

Subliniind că în studierea unor 
fenomene ale populației punctul 
de plecare trebuie să fie prin
cipiul suveranității naționale în 
rezolvarea acestora și al coope
rării între state, reprezentantul 
Organizației Internaționale a 
Muncii a prezentat unele preo
cupări majore ale organizației : 
programul de cercetări privind 
interrelația populație — folosirea 
mîinii de lucru — distribuția 
veniturilor ; proiectul de reali
zare a unui model de explorare 
a activităților economico-demo- 
grafice care să acopere prin
cipalele aspecte ale problemei 
populației — natalitate, mortali
tate, migrație, căsătorie, distribu
ția veniturilor, folosirea miinii 
de lucru, măsuri de dezvoltare 
economico-socială etc.

Reprezentantul Consiliului de 
Ajutor Economie Reciproc a 
evidențiat faptul că larga coope
rare internaționalistă dintre ță
rile socialiste, inclusiv in dome
niul demografic, se bazează pe 
principiile respectării suverani
tății naționale, al deplinei egali
tăți în drepturi, neamestecului 
in treburile interne și avantaju
lui reciproc. După ce a prezentat 
o dinamică elocventă a popu
lației în ultimele decenii în ță
rile membre, vorbitorul a subli
niat creșterea duratei medii de 
viață, a natalității, ca urmare a 
ridicării standardului general de 
trai în toate aceste state, rezul
tat al prefacerilor economice și 
sociale survenite în procesul 
transformărilor socialiste.

Un amplu tablou -demografic al 
Africii a fost înfățișat de repre
zentantul Organizației Unității 
Africane, care și-a exprimat re
gretul că politica inumană, 
rasistă, de apartheid, practicată 
încă în unele țări, nu constituie 
obiectul atenției tuturor partici- 
panților la prezentul forum in
ternațional deși afectează multe 
milioane de oameni de pe conti
nent și contravine flagrant prin
cipiilor și spiritului Cartei 
O.N.U. S-au subliniat, de ase
menea, urmările moștenirii colo
niale care grevează profund asu

pra situației economice și so
ciale, în ultimă instanță asupra 
aspectelor demografice : subnu
triția, neștiința de carte, sără
cia etc. Aceste probleme — a 
subliniat vorbitorul — pot fi so
luționate numai în condițiile 
afirmării libere a voinței fiecă
rui popor, în cadrul unei largi 
colaborări internaționale, în spi
ritul noii ordini economice pre
conizate de sesiunea din primă
vară a Organizației Națiunilor 
Unite.

Unele probleme specifice con
tinentului au fost introduse în 
dezbatere de reprezentantul Co
misiei Economice pentru Africa 
a O.N.U. care a amintit studiile 
cu privire la relația dintre dez
voltarea economică și socială a 
unor țări din această parte a 
globului și aspectele lor demo
grafice, precum și seminariile 
naționale care urmează a avea 
loc pe această temă.

Țările arabe acordă o impor
tanță deosebită dezvoltării și 
cooperării economice si sociale, 
a arătat reprezentantul Ligii 
Statelor Arabe, relevînd că a- 
ceasta, împreună cu Fondul Na
țiunilor Unite pentru Activități 
în Domeniul Populației, pregă
tește convocarea la Cairo a unei 
conferințe și a unui colocviu 
științific privind principalele as
pecte demografice din țările 
membre. în cuvîntul său. repre
zentantul Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei a adresat 
mulțumiri guvernului român 
pentru sprijinul acordat cauzei 
drepte a poporului palestinean, 
pentru poziția sa consecventă în 
această privință. Vorbitorul a 
relevat că rezolvarea probleme
lor demografice ale acestui po
por sînt adînc afectate de răz
boiul dus pentru eliberarea te
ritoriilor ocupate, război care 
angajează importante forte u- 
mane și economice. El a prezen
tat. de asemenea, poziția orga
nizației sale în sprijinul unui 
stat democrat palestinean.

în fața plenului conferinței au 
mai fost expuse-aspecte esenția
le ale dezvoltării industriale și 
demografice (ONUDI), strategia 
pentru promovarea femeilor in 
viața politică, economică și so
cială, emanciparea și afirmarea 
lor în lumea contemporană 
(F.D.I.F.), contribuția mișcării 
cooperatiste la soluționarea 
unor probleme ale populației în 
mediul rural (Alianța Coopera
tistă Internațională), rolul știin
ței și tehnologiei, al schimbului 
de informații pentru stimularea 
procesului de dezvoltare econo- 
mică-socială si rezolvarea adec
vată a problemelor demografice 
din diverse părți ale globului 
(Comitetul Consultativ al O.N.U. 
pentru Folosirea Științei si Teh

nologiei în Vederea Dezvoltării), 
utilizarea mijloacelor și institu
țiilor parlamentare pentru apli
carea rezultatelor conferinței 
(Uniunea Interparlamentară).

Au mai luat, de asemenea, cu
vîntul reprezentanți ai Secreta
riatului Conferinței Mondiale a 
Alimentației. Comitetului Inter
național pentru Migrarea Euro
peană. Comisiei Internationale 
pentru Migrarea Catolică, Fede
rației Internaționale a Planifi
cării Familiale, Adunării Mon
diale a Tineretului, Uniunii In
ternationale pentru Studii Știin
țifice asupra Populației, Uniunii 
Mondiale Creștin Democrate, 
reprezentantul Luxemburgului.

In încheierea dezbaterilor ge
nerale din plenară, președintele 
Conferinței Mondiale a Popu
lației. George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe al 
României, a mulțumit tuturor 
participantilor la această primă 
fază a reuniunii pentru valo
roasa contribuție adusă la com
pletarea si clarificarea proble
melor aflate pe agenda Confe
rinței. George Macovescu a a- 
dresat, de asemenea, mulțumiri 
pentru aprecierile deosebite ex
primate 1a adresa guvernului 
român pentru eforturile depuse 
de a crea condiții bune desfă
șurării conferinței, a ospitalită
ții poporului român.

COMISII 
DE LUCRU

Comisiile de lucru ale Confe
rinței și-au încheiat dezbaterile 
prin adoptarea rapoartelor, ur- 
mînd ca acestea să fie prezen
tate plenului Conferinței spre 
aprobare pentru a fi astfel in
cluse in documentele finale ale 
reuniunii.

Participanții au stabilit o serie 
de principii, de soluții și mij
loace menite să contribuie la 
realizarea unui teren comun de 
cooperare și colaborare in nu
meroase domenii. Evidențiin- 
du-se importanța deosebită ce 
revine cooperării internaționale 
în soluționarea problemelor 
populației, s-a apreciat, în mod 
unanim, necesitatea creării unei 
noi ordini economice care să 
excludă orice acte de inechitate 
și discriminări, să asigure fie
cărei națiuni condiții de parti
cipare activă la viața economică 
internațională, să favorizeze 
dezvoltarea cu precădere a țări
lor rămase1 în urmă și să con
tribuie la reducerea și lichidarea 
decalajelor existente în lume la 
ora actuală. De subliniat, în a- 
cest sens, largul interes și apre
cierile deosebit de călduroase în 
legătură cu rezoluția româneas
că „Pentru o lume mai dreaptă", 
document adoptat în unanimita
te de către participanți.

Importante rezoluții și amen
damente au fost adoptate și în 
legătură cu celelalte probleme 
înscrise pe ordinea de zi a 

dezbaterilor din comisii, pe pri
mul plan aflîndu-se raportul 
populație-resurse naturale-me- 
diu înconjurător și, respectiv, 
populație-familie. S-a relevat 
astfel, între altele, necesitatea 
intensificării eforturilor în di
recția adoptării de măsuri reale 
și eficiente care să ducă la în
făptuirea efectivă a dezarmării 
și afectării în scopuri pașnice a 
fondurilor destinate cheltuielilor 

. militare, a sporirii cooperării în 
domeniul cercetării științifice și 
al adoptării de soluții comune 
pentru combaterea efectelor 
poluării și a altor factori de 
degradare a mediului înconjură
tor, a unei mai raționale folo
siri a bogățiilor și surselor de 
energie ale omenirii.

în cadrul grupului de lucru a 
continuat dezbaterea amenda
mentelor la Planul mondial de 
acțiune în domeniul populației, 
prezentate de către participanți, 
precum și a unor paragrafe în
scrise în acest document supus 
atenției conferinței.

Seminar — atelier 

de folclor
Marți și-a încheiat lucrările 

Seminarul-atelier de folclor și 
arte folclorice pentru populație, 
comunicație și educație, care 
s-a desfășurat în Capitală între 
21 și 27 august.

Antonio Carillo Flores, secre
tarul general al Conferinței 
Mondiale a Populației, a rele
vat, în cuvîntul rostit cu acest 
prilej, aportul pe care diferi
tele discipline științifice, lega
te de cultura popoarelor, îl pot 
aduce la elucidarea unor pro
bleme ale populației. Am înțe
les acum mai clar — a subli
niat vorbitorul — că probleme
le multiple, complexe, ale popu- 

X lației nu pot fi tratate unila
teral. Artele populare, folclorul, 
reprezintă un prețios tezaur, 
rădăcina culturii oricărui popor 
și cercetările în acest domeniu 
se dovedesc tot mai utile și im
portante.

Dr. Mihai Pop, directorul In
stitutului român de etnologie și 
dialectologie, președintele So
cietății internaționale de etno
logie și folclor, a arătat, la rîn
dul său, că reuniunea interna
țională de folclor a dezbătut, 
într-un spirit creator, agreabil, 
căile de asimilare a folclorului 
în cultura contemporană, rolul 
artelor folclorice ca mijloace de 
comunicare între oameni, de 
vehiculare a unor idei gene
roase, menite să slujească omul, 
civilizația.

Participanții la seminarul-ate
lier, folcloriști, oameni de tea
tru, specialiști din peste 30 de 
țări, au stabilit coordonatele 
unor colaborări și conlucrări vi
itoare în vederea extinderii cer
cetărilor științifice și manifes
tărilor de artă folclorică.

Tribuna 
populafiei

Lucrările Tribunei populației, 
care continuă să se desfășoare 
sub semnul unui mare interes 
pentru problemele demografice, 
înregistrează un amplu schimb 
de opinii, abordarea într-un spi
rit umanist, de largă deschidere, 
a diverselor aspecte de ordin 
social, economic, cultural cu 
privire la populație.

în timpul dezbaterilor au fost 
reafirmate, cu pregnantă ca 
premize esențiale ale soluționă
rii problemelor populației și 
împlinirii aspirațiilor de progres 
ale popoarelor din întreaga 
lume, ideea lichidării decalajului 
între țările avansate și 'cele în 
curs de dezvoltare, necesitatea 
respectării independenței și su
veranității statelor, dreptul fie
cărei națiuni de a folosi pro
priile bogății și resurse naturala 
corespunzător intereselor sale. 
Apreciindu-se că pe glob există 
o mare diversitate de situații 
demografice și că politica popu
lației este un atribut al suvera
nității fiecărui stat, parte inte
grantă a politicii social-econo- 
mice, numeroși vorbitori au re
levat importanța aplicării unor 
programe naționale ale căror fi
nalități să fie integrate în siste
mul general de obiective pe care 
și le propune statul respectiv.

Luni, în ciclul de expuneri 
organizat de Uniunea internațio
nală pentru studierea științifică a 
populației a conferențiat John D. 
Rockefeller III, președintele co
misiei „Creșterea populației și 
viitorul Americii". în analiza pe 
care a făcut-o conferențiarul a 
relevat că rezolvarea probleme
lor demografice constă în inte
grarea politicii populației în 
contextul dezvoltării social-eco- 
nomice de ansamblu a statelor. 
Pronuntîndu-se pentru o largă 
cooperare și colaborare între 
națiuni, pentru găsirea unor mo
dalități adecvate soluționării 
problemelor demografice. John 
D. Rockefeller a scos în eviden
tă realitatea suveranității națio
nale. precizînd că este atributul 
fiecărei țări să acționeze, în 
acest important domeniu, de o 
manieră compatibilă cu intere
sele și nevoile sale.

Tabloul lucrărilor din această 
zi a fost completat cu dezbateri, 
pe grupuri de specialitate, ale 
unor probleme cum sînt : adap
tabilitatea oamenilor la condi
țiile, de viață, din țările indus
trializate și din cele în curs de 
dezvoltare : orientări asupra po
liticii populației : autoritatea pă
rinților și bunăstarea fami
liei etc.

Lucrările Tribunei populației 
continuă în cursul zilei de 
miercuri.
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Tot ceea ce se vede pe 
platformele celor 80 000 m.p. 
de expoziție reprezintă concis 
istoria faptelor celor 30 de 
ani de eră nouă, trei decenii 
de muncă și eforturi crea
toare. Rezultatele acestor 
eforturi sociale demonstrea
ză, încă o dată, justețea po
liticii economice a partidului 
aplicată cu clarviziune în pro
cesul de construcție a socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate. EREN a devenit o 
școală, un înalt forum de do
cumentare politică și econo
mică in care se explică foarte 
clar structurile economice 
noi. Expoziția ne arată 

cota uriașă de progres teh
nic a acestei etape și, în ace
lași timp, clarifică dimensiu
nile economice, ce vor fi a- 
tinse de către țara noastră în 
viitor. In acest sens EREN 
devine o sinteză a prezentului 
faptelor noastre, în care ase
menea unui zacămînt aurifer 
găsim o mare concentrație de 
viitor. Pină în anul 1980 
se prevede ca strategia for
țelor de producție să urmă
rească în primul rînd fău
rirea unor structuri moderne 
și eficiente, capabile să in
corporeze în sine cele mai 
înalte cuceriri' ale științei și 
să generalizeze organizarea 

științifică a muncii. De aceea 
toate energiile națiunii sînt 
dirijate în direcții unitare, 
conform cerințelor progre
sului social.

Am relatat doar cîteva sec
toare ale activității sociale. 
EREN '74 este mult mai 
complex, ca însăși viața noas
tră, fiindcă în fiecare pro
dus se oglindește viața. Era 
cu neputință însă să ne o- 
prim în parte la fiecare din 
cele 90 000 de exponate. 
Chiar și acestea, prezente la 
EREN, au fost alese dintre 
altele, mii, sute -de mii, care 

/ laolaltă redau în fapt dimen
siunea naturală, volumul 
uriaș al creativității noastre. 

O uriașă experiență de mun
că de construcție . științifică 
socială îi sugerează expozi
ția, fiecăruia în parte. Intr-una 
din cărțile de impresii ale 
EREN-ului un vizitator ro
mân considera expoziția drept 
o platformă uriașă, orientată 
ferm în zborul către viitor.

Pentru un vizitator EREN 
devine o călătorie în is
toria nouă a patriei. Toa
te cele 90 000 de produse 
oglindesc hărnicia și price
perea, capacitatea de creație 
a unui popor liber pe desti
nele sale —puternic și so
lemn angajat în făurirea pro
priului său viitor.

în stema țării...
îa expoziție — industria petrolieră a 

României este urmărită cu interes și cu 
o deosebită atenție de. către toți vizitato
rii. România a adus importante contribu
ții mondiale la perfecționarea utilajelor 
de foraj. în cei 20 de. ani de activitate 
I.P.C.U.P. nu a avut asupra sa nici o li
cență, nici o idee străină ; totul este ori
ginal, concepție românească, de la cel 
mai simplu la cel mai complex detaliu. 
Instalațiile românești care au stabilit re
corduri de adincime în lume — forează 
în prezent pe toate meridianele globului. 
Familia sondelor este numeroasă. Cu fie
care au devenit mai bune, mai perfecțio
nate. Nu a existat tirg și competiție in
ternațională de la care utilajele româ-

GAMA INSTALAȚIILOR DE FORAJ 
DE MEDIE, MARE SI FOARTE MARE 

ADINCIME
. (în metri)

T—50-1200
F—100-2000
2 DH—100 = 2200 
F—125-2800 
F—200 = 3500 
F—200-4000
3 DH—250-5000 
F—320-6000
3 DH—400-7000
4 DH—400-7000
F—500-peste 10000

1
e

nești să nu fi venit încununate cu lauri. 
Ultima premieră — utilajul F-500 destinat 
forajelor in zăcămintele ascunse la peste 
10 000 m adincime și-a semnat de curînd 
procesul verbal de omologare. Avind sar
cina la cîrlig de 500 tone, sape diarom, 
trei pompe de 1 600 c.p. și trei motoare 
Diesel electrice mai puternice decjt echi
pamentul locomotivelor de cale ferată — 
utilajul românesc ,.F-500" se pregătește 
acum pentru „o călătorie spre centrul pă- 
mîntului". într-o uriașă emblemă a in
dustriei românești în care s-ar exprima 
pregnant chimia, metalurgia și construc
țiile de mașini — aceasta ar fi incom
pletă fără o schelă de petrei.
'Dar în stema țării o sondă cu soarele 

deasupra arde simbolic...

Chimia, cea mai dinamică 
ramură a industriei 
românești

Cele mai multe obiective ale industriei 
chimiei românești s-au născut din „cupă 
de excavator" pe loc gol, viran și intr-un 
cîmp de cercetare fără de' tradiții, fără 
rezultate. Borzești, Săvinești, Victoria, 
Ișalnița, Turnu-Măgurele au fost premie
re în istoria industriei chimice.' Pavilio
nul sintezelor chimice ne arată că în cei
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30 de ani ramura 'chimică a cunoscut 
cel mai înalt ritm de dezvoltare, ocupînd 
în prezent locul 10 în lume. Gama celor 
700 de produse chimice românești se ex
portă în 100 de țări ale lumii. Potenția
lul cercetării științifice românești a per
mis construirea de către specialiștii ro
mâni a unor mari obiective chimice 
industriale in Egipt, India, Iran, Turcia, 
R.P.D. Coreeană și crearea unor serii de 
societăți mixte cu țări ca Anglia, Franța, 
R.F. Germania, Italia, Austria, Grecia, 
Libia. Un loc de seamă in structura in

dustriei chimice îl ocupă Institutul cen
tral de cercetări chimice care și-a adus 
contribuția la dezvoltarea chimiei prin 
studii și cercetări în principalele ramuri 
moderne — industria polimerilor sintetici, 
domeniu care va contribui, conform Di
rectivelor, la procesul de înlocuire a me
talelor și materialelor deficitare în dome
niul îngrășămintelor agricole. în indus
tria medicamentelor. în 1973 valoarea 
producției chimice obținute pe baza cer
cetărilor proprii a crescut de la 500 mi
lioane lei, cît era în 1970 — la 20 miliarde 
lei.

Etalată pe standuri poate fi văzută în 
pavilionul chimiei, „familia cauciucului 
românesc" — CAROM. ,,Carom" este 
sinteza dintre tărie și elasticitate obți
nută la Borzești prin prelucrarea chimică 
a hidrocarburilor. Petrolul, prin formu
lele științifice ale chimiei, se metamorfo
zează într-o nouă stare a materiei, de
vine cauciuc. Carom, 1 500. 1502, 1507, 1712 
— urmat în curînd de faimosul „poliizo- 
prenic" — adevărat „alter ego“ al cau
ciucului natural recoltat anevoie de sub 
coaja arborilor ecuatoriali. Nu. există 
domenii de activitate omenească în care’ 
să nu opereze chimia. De aceea și ștandul 
pavilionului chimic expune într-o suită 
sui-generis produsele sodice, ingrășămin- 
tele agricole, pesticidele, biostimulatorii, 
solvenții organici, materiale plastice și 
rășinile sintetice, coloranții, fibrele și fi
rele sintetice, lacuri și vopsele, detergenți, 
medicamente, cosmetice. în 1973 industria 
medicamentelor a produs 108 tone de vi
tamina C, 143 tone de antibiotice, 240 
tone' de sulfamide etc. Din cifrele care , 
exprimă aceste cantități se observă clar 
orientarea industriei chimice românești 
spre sintezele fine, care prelucrează ultra
modern materia primă.

Aceste idei și soluții 
tehnice vor lucra 
pentru viitor

Noutatea tehnică este caracteristică 
EREN-ului. Urmînd neabătut indicațiile 
date de către secretarul general al Parti
dului — tovarășul Nicolae Ceaușescu cu 1 
prilejul numeroaselor vizite de lucru în
treprinse în țară la marile unități indus
triale de a îmbunătăți necontenit tehno
logiile și de a valorifica superior resur
sele de materii prime, incorporînd în 
produsul industrial o muncă de înaltă 
concepție — -întreprinderile industriale

au devenit, alături de institutele de cer
cetare și proiectare, făuritoare de idei 
tehnice noi. Nu există ștand expozițional 
care să nu se prezinte măcar cu o nou
tate tehnică. Reșița are o premieră deo
sebită, motorul Diesel-AIco de 4 000 c.p. ; 
„Tractorul" Brașov expune mașina auto
matică de călit arbori OLC-45 prin cu- 
renți de înaltă frecvență ; întreprinderea 
de mașini grele București ne oferă două 
premiere de seamă : rotorul de la turbo- 
ăgregatul de 330 MW și rotoruî I.P. pale- 
tat FIC-330. în expoziție se văd tehnolo
gii noi de prelucrare a metalelor la cald 
și rece, adevărate contribuții mondiale în 
domeniul siderurgic, mașini și invenții de 
nivel mondial în domeniul rulmenților, 
tractoare agricole de 180, 80 și 35 C.P., în
cărcătorul frontal pe șenile, locomotiva 
de 250 C.P., diverse mașini și utilaje agri
cole, mașini și utilaje forestiere, apara- 

x tură electronică, aparate de măsură și de 
calcul etc.

în cea mai mare parte, aceste noutăți 
tehnice vor lucra pentru obiectivele 
cincinalului viitor. Numai industria chi
mică va introduce în fabricație peste 400 
de. tehnologii noi, dintre acestea — coro
lar al cercetării chimice românești — 
cauciucul poliizoprenic — asemănător prin 
calitățile sale cu produsul natural impor
tat, ficus elastica. în standurile electroni
cii observăm primul calculator de 
proces, Felix C 32 P — de concepție 
românească realizat la I.T.C. Acesta, îm
preună cu „Cuplorul de procese", va 
comanda conducerea automată a grupuri- 
lo'r de mașini unelte și grupurilor de regu 
latoare pentru procese lente. Cercetarea 
electronică va mai introduce în „viața" 
tehnică sistemele de echipament cu co
mandă numerică din generația a IlI-a cu 
circuite integrate. < ț I

'• Momentele
electricității

27 km linii de înaltă tensiune aveam 
în 1950 și o putere instalată de numai 
740 MW. Ardeau atunci doar luminile 
Doiceștilor și ale Centralelor Sadu I și 
II construite în 1894 și 1916. Anul 1970 
marchează de fapt primul salt în produc- I 
ția de energie electrică. Termocentralele 
de la Aghireș, Vulcan, Bușteni, Cimpina, 
Florești, București, Schitu-Golești și Ovi

li. CONSUMUL DE ENERGIE 
PE MUNCITOR INDUSTRIAL

1. CREȘTEREA CONSUMULUI 
DE ENERGIE ELECTRICĂ 

PE LOCUITOR ÎNTR-UN AN
(în kWh)

1950 128
1965 1000
1975 2600 '

(în kWh)
1965 8500
1970 12504
1975 15000

diu se unesc cu luminile Bicazului, Ar
geșului — Paroșenilor — Luduș, Brazi, 
Oradea, Sîngeorgiu, Doicești . etc., și dau 
țării, laolaltă o putere de 7346 MW. Ur
mătorii ani au adus în tezaurul național 
de energie electrică și kilowații Por
ților de Fier, Rovinarilor și Lotrului. Anul 
1974 a înregistrat în contuarul electric al 
țării 11.450 MW. Pentru acest trans
port liniorii noștri au inălțat peste munți 
și văi 256.761 km linii dh'cupru. O hartă 
a electrificării aflată la EREN y evoca 
prin luminile aprinse adevărata con
stelație astrală, toată puterea energetică 
instalată a României.

Electricitatea devine, prin utilizarea 
tehnologiilor moderne — în chimie, me
talurgie, agricultură —' adevărat organ 
vital al țării. Puterea energetică a riuri- 
lor interioare și fluviul care incununează 
poetic fruntariile țării, șisturile bitumi
noase de la Anina și cercetătile termo
nucleare vor aduce în debitul energetic 
alte uriașe linii de forță.

Siluete industriale
•
Cele mai mici exponate din incintele 

expoziționa'ie sint machetele. Reduse la 
scara 1/100, 1/500, acestora li se poate 
intui gigantismul efortului tehnologic și 
monumentalitatea industrială numai 
citind și descifrînd sensurile din notița 
tehnică. Iată macheta turbo-generatorului 
de 330 MW — realizat de Uzinele Vul 
can — o premieră absolută a industriei 
românești. Calculele infinitezimale, pre
cizia mașinilor-unelte care au strunjit 
fără, eroare metalul, și, în primul rînd 
calificarea profesională a muncitorilor 
sînt premisele care au condus 'la realiza
rea proiectului. De pe planșele proiec- 
tanților Vor coborî în cincinalul viitor 
turboagregatele de 600 și chiar 1000 MW. 
în machetă mai vedem uriașul mineralier 
de 55000 tdw, lung cît două stadioane, care 
va fi lansat la apă de către S.N. Constan
ța în 1975. Plutind pe apele oceanului 
planetar, motoarele sale de 17 000 C.P. 
vor transporta în cale echivalentul a 
550 de garnituri de trenuri cu cite 50 de 
vagoane. De remarcat, faptul că, același 
echipaj care conduce o navă de 5 000 t, 
poate deservi prin comenzi electronice și 
acest uriaș plutitor. Ce au mai produs 
în acest cincinal „uzinele de nave" de 
la țărmul apelor românești ? 3 minera
liere de 5 000 t, 7 nave frigorifice, 2 nave 
de pasageri, nave tehnice, nave macarale, 

graifere și o întreagă flotilă de transpor
turi fluviale. în viitorul cincinal, potrivit 
planurilor de perspectivă — industria na
vală se va dezvolta după un program 
prioritar și va înregistra o creștere de 
297 la sută față de producția anului 1970. 
Atunci vor fi lansate la apă uriașe pe
troliere de 150 000 tdw și, poate, chiar 
nave de 250 000 tdw.

La macheta sondei de mare adincime, 
de peste 10 000 m poate fi asociată și 
macheta platformei continentale de foraj 
maritim. în cincinalul viitor nomencla
torul profesiilor va fi completat cu p 
nouă profesie, sondorul maritim, care va 
Îmbina pitorescul marinarului din flota 

Mării Negre cu tradiția muncii petro
listului din Valea Prahovei. Machetele 
despre care am vorbit devin prin mă
reția lor simbolul monumentelor teh
nice și concentrează Intr-însele chinte
sența înaltelor idei de concepție.

Impresii pe oțeluri
Oțelul este, în sens figurat, dar și în 

sensul proprțu, armătura masivă, d- 
neclintit pe care sînt durate structurile 
economice ale socialismului. Nu vom lua 
ca sistem de referință anul prosper al 
României burgheze — 1938 — cind pro
ducția de oțel pe locuitor era de 18 kg, 
nici anul 1950 cu 34 kg, ci 1970, anul 
care avea 322 kg oțel pe locuitor, și vom 
compara, cu cele 500 de kg — în 1975 — 
și cele 820 kg oțel pe locuitor cît va da 
producția siderurgică în 1980. în acest an 
România va întrece cu mult media Eu
ropei, de 625 kg oțel pe locuitor și cu 
foarte mult producția mondială de oțel 
pe cap de locuitor al lumii. în 1980 — 
siderurgia românească se va plasa ca vo
lum de producție pe locul 11 în lume — 
ajungînd la o producție de 17 milioane

PRODUCȚIA DE OȚEL PE LOCUITOR 
- ÎN ROMÂNIA, ÎN EUROPA 

Șl IN LUME 
(Unul din principalii indicatori 
ai gradului de industrializare 

a unei țări)
(în kilograme)

România Europa Lume

1938 18 121 57
1950 34 151 52
1960 98 295 116
1965 180 351 140
1970 322 430 164
1975 500 524 191
1980 820 625 206

tone de oțel. Oțelurile decid structura in
dustriei !

Numai în acest cincinal, I.P.R-.O.M.E.T. 
a desfășurat o activitate prodigioasă, pro- 
iectînd 3 mari uzine cocsochimice, 5 fa
brici pentru aglomerarea minereurilor de 
fier. 14 furnale. 11 oțelării, 12 fabrici de 
produse refractare, cărbunoase, abrazive 

și blocuri dolomitice. IPROMET a ex
portat studii și proiecte pentru secții si
derurgice în Grecia, Bulgaria, india, 
Mongolia, R.D.G., R.F.G., Belgia, Libia, 
Africa Centrală. Argentina, Turcia.

Furnalele de- la Galați, Reșița și Hu
nedoara, de la Tîrgoviște și în curîn.d 
platforma siderurgică de la Călărași care 
va întrece „colosul gălățean", vor livra 
din prinos oțeluri de calitate pentru fău
rarii socialismului.

ION MARCOVICI
Foto: GH. CVCU

Gînduri culese

din Cartea de Aur
în aceste zile, Complexul exitozițional a devenit un 

punct de întîlnire al specialiștilor străini și un obiectiv de 
larg interes pentru oricare turist străin. Gindurile lor expri
mate admirativ în cărțile de impresii ale pavilioanelor, con
semnează de fapt miracolul românesc — acest uriaș efort 
creator depus de întreaga națiune in țelul ei suprem — con
strucția socialismului. „I like very much this expozition..." 
scria un tînăr chimist american, Peter Lodge, specialist în 
schimbători de ioni — despre pavilionul chimiei. Asemenea 
impresii pot fi culese în toate limbile în cărțile de aur ale 
EREN-ului : India, Iran, Franța, Italia, Spania. Elveția, Un
garia, Cehoslovacia, U.R.S.S., Suedia, Anglia, Egipt.

Pe aceeași pagină a cărții de impresii se întîlnesc construc
ții lingvisticepoliglote —' în alfabetul latin, slav, grecesc sau 
arab. Sînt de fapt omagiile lumii aduse lumii noastre so
cialiste, deplină admirație pentru iot ceea ce s-a înfăptuit în 
România de-a lungul a 30 de ani. Omagiul lumii in cartea de 
aur a faptelor din deceniul III — al construcției socialiste.

Construcții de locuințe
• In perioada 1945-1973 au fost construite din fondurile 

statului și din fondurile proprii ale populației peste 3,9 
milioane de locuințe. Se poate deci spune că mai mult de 
jumătate din populația țării s-a mutat in case noi.

• In aceeași perioadă, elevii au beneficiat de 45 000 de 
săli noi de clase, moderne și spațioase.

• Noul este prezent și in construcția de locuințe. Prin 
folosirea elementelor de fațadă prefabricate din beton 
aparent, turnate pe matrițe plastice - invenție aparținînd 
întreprinderii de construcții a județului Neamț, se asigură o 
productivitate sporită, costuri reduse și o estetică plăcută 
a fațadelor.

• De la 87,2 mii apartamente construite industrial în 
1974 se va ajunge la 198,3 mii apartamente în 1980.

Cultură
• în România își desfășoară astăzi activitatea 275 case 

de cultură, 236 cluburi și 7 983 cămine culturale.

• Numărul ț total al bibliotecilor este de 21 868, cu a- 
proape 130 milioane de cărți față de 50,5 milioane cite 
erau în 1955.

• Numărul cititorilor a crescut de la 5,4 milioane în 
1955, la 8 milioane în 1973.

• între 1949-1973, au apărut 174 600 de titluri de carte 
într-un tiraj de peste 1 680 milioane de exemplare, din care 
peste 11 000 de titluri, cu aproape 55 milioane de exem
plare, în limbile naționalităților conlocuitoare. Creșterea 
este cu atît mai semnificativă dacă ne gîndim că, într-un 
singur an, tirajele ating 71 milioane de exemplare, față de 
numai 4,1 milioane cît se edita înainte de eliberare.

• în 30 de ani, cartea românească a fost tradusă în 49 
de țări, în 58 de limbi, însumînd peste 2 000 de titluri. In 
ultimii 10 ani, editurile românești au participat la 300 de 
expoziții și tîrguri internaționale de carte.

• Cele 17 880 spectacole prezentate de teatrele drama
tice, în 1973 au fost vizionate de 5,6 milioane de spectatori.

Turism
• Azi, numai într-o singură serie, litoralul beneficiază de 

73167 de locuri, Valea Prahovei de 12 500, iar zona mo
numentelor istorice din Moldova de 2583 locuri.

• Pe harta turistică a României au apărut repere noi : 
peste 43 de unități hoteliere cu cîte 150 de locuri fiecare 
și 36 de noi ansambluri de odihnă și agrement.

Orașele anului 2000
• 300-400 de localități rurale care întrunesc condițiile ne

cesare, vor deveni în următorii 15-20 de ani, centre eco
nomice și sociale cu caracter urban.

• Cîteva detalii concrete de sistematizare prezente în 
acest pavilion : stațiunea Băile Olănești, orașul Slatina, 
cartierul Dorobanți din Buzău, zona turistică Valea Lotru
lui, studiul de sistematizare al județului Alba in perspectiva 
anilor ’75-’80-2 000. Sistematizarea centrului economic și 
social cu caracter urban Șeica Mare din județul Sibiu.
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„ATUNCI AM INVĂTAT
CE ESTE UZINA"

CF/tâTEXI<l$Tl

— Tovarășe Vaninger, mi s-a 
spus despre dumneavoastră că 
sinteți in uzină din tată in fiu. 
De cind anume lucrați aici ?

— Păi, socotiți și dumnea
voastră ; eu in octombrie îm
plinesc 34 de ani de cind am 
intrat ca ucenic. Tatăl meu tot 
aici a lucrat vreme de 48 de 
ani pînă s-a pensionat. La fel 
și tatăl său, care a lucrat tot 
în uzină. Așa că e foarte ade
vărat să se spună că eu sint 
aici din „tată în fiu...“.

Dar, tot la fel, drept _e să 
spun că sînt și din „tată în fi
ică".— Cum asta : „din tată în 
fiică" ?

— Foarte bine. Și fiica mea 
tot aici lucrează de 6 ani ; aici 
lucrează și ginerele meu. Mai 
greu e cu nepotul că are doar 
3 ani și mai avem de așteptat 
pînă să se hotărască. Dar nu 
cred eu ca tocmai el să ne stri
ce tradiția familiei.

— Dumneavoastră cum v-ați 
Început ucenicia la Reșița ?

— Greu. Foarte greu ! în vre
mea aceea (eu am venit în 1940 
și am făcut școală aici pînă în 
1944) trăiam cu toții cu spaima 
războiului. Pe bărbați îi lua în 
armată ; unii se întorceau, al
ții dacă mai primeau nevestele 
lor cîte un plic cu chenar ne
gru și atît.

Și pe urmă, se lucra In regim 
militar.

Nesiguranța zilei de mîine șl 
exploatarea ne dominau viața. 
Dar, crede-mă pe mine, aceea 
nu era viață de om, viață ade
vărată.

— Pentru dumneavoastră, cina 
a ince.it cu adevărat viața la 
Reșița ?

— După 1944 eu am lipsit 
cîtăva vreme din Reșița. M-am 
întors prin 1952, cînd abia îm
plinisem 26 de ani și imediat 
am fost numit șef de echipă. 
Tocmai în anul acela am în
ceput să producem la Reșița 
primele tipuri de pompe de in
tervenție și primul tip de com
presor românesc. Furnalele de 
aici tot de noi sînt făcute. Da
că mă gîndesc bine, eu nu cred 
că a fost agregat mai important 
construit la noi in fabrică la 
care echipa mea să nu fi par
ticipat direct. Asta a fost pen
tru noi o mare mîndrie, dar și 
o mare răspundere. Eram cu 
toții tineri. Și acum, peste ani, 
de cite ori mă gîndesc la zilele 
de început — ce grele, dar ce 
frumoase au fost — zău că îmi 
pare rău după ele.

— Povestiți-mi, vă rog, și mie 
o zi „din aceea".

— O zi 7 Păi ce, o zi a fost 
doar 7 Uite, în vara Iul 1960, am 
terminat lucrul la primul lami
nor românesc. Dar asta nu-i ni
mic încă. închipuiește-ți ce a 
fost pe noi cînd am aflat că el 
va fi instalat tocmai în R.P.D. 
Coreeană.

— V-ați dus vreodată, așa, in-> 
tr-o excursie, si ii vedeți 1

— Ce fel de excursie 7 Am 
fost in R.P.D. Coreeană să-l 
montez. Nu îți mai spun cum a 
fost, ce emoții aveam. Oricum, 
era mîndria noastră în joc. Știți 
că unele lucruri nu îți ies de 
la prima mînă. Ce mă mai amă- 
ram, ce mă mai zbăteam. Mai 
ales seara, cînd stăteam singur 
în camera mea. Mă gîndeam 
acasă, mă apuca un dor de ai 
mei. Pe urmă mă înfuriam pe 
mine : „Cum adică, mă Vanin
ger, chiar să nu fii tu în stare 
de atîta lucru, să bați atîta 
drum, tocmai pînă în R.P.D. Co
reeană ca să faci fabrica de 
rîs ?“. Pînă la urmă totul a ieșit 
bine și tovarășii coreeni au fost 
foarte mulțumiți. Dar eu, în lu
nile alea, am învățat ce este cu 
adevărat uzina, Reșița.

— Ce este cu adevărat Re
șița ?

Reșița nu este numai un 
nume, e o marcă. Și nu doar 
de mașini, sau de agregate ei, 
dacă pot să spun așa, și de om. 
De un om pe care îl recunoști 
imediat, după cum lucrează, 
după cum trăiește el și atunci 
6pui numaidecît : „Ăsta este 
om de la Reșița".

— Vi s-a intimplat vreodată 
In viață să vă îndoiți de faptul 
că ați fi un „om de Reșița"?

— Da, și încă de multe ori. 
Atunci cînd nu am dat tot ce 
aveam eu mai bun, cînd nu reu
șeam să mă ambiționez în mi
ne, cînd mi se părea că nu am 

făcut totul, sau că nu mai pu
team face nimic. De pildă, o 
situație grea pentru mine și 
pentru echipa mea a fost aceea 
cînd am primit sarcină să pro
ducem primele compresoare ro
mânești. Șase luni am muncit 
la ele, șase luni ne-am bătut 
capul. Iar unii începuseră să se 
și plictisească. Ziceau „lasă-le 
mă în pace, nu putem noi, le-or 
face alții". Ei, și atunci mi-am 
ieșit din sărite. Ăștia ziceau că

sînt nebun. Dar nu îmi Intra 
mie In cap de ce neapărat nu
mai alții trebuie să facă treaba 
noastră. Ne-am pus ambiția și 
pină la urmă tot am reușit. Ui
te așa mi se întîmplă și acum 
cînd ne dă mare bătaie de cap 
tipul cel nou de compresor. Dar 
nu mă las nici mort. Fiindcă să 
mai știi de la mine ceva : nu 
există bucurie adevărată în 
muncă pe care să n-o cîștigi 
luptînd cu greul, cu necazurile, 
luptînd cu tine însuși, cu încă- 
pățînare nebună că trebuie 
să învingi.

— Știu, tot de aici din fabrică, 
o întîmplare hazlie, dar, cred eu, 
foarte semnificativă. Anume, a- 
flînd că foarte mulți tineri 
s-au format sub mina dumnea
voastră, și-au încercat norocul 
și doi nepoți. Cum a fost mai 
departe ?

— Ehei, mai departe a fost că 
ei au gîndit așa : „hai la nenea 
loji că e fratele mamei și nu

Priorități
(Urmare din pag. 1)

bune condiții. în acest scop la 
fiecare cooperativă agricolă au 
fost formate echipe pe puncte 
de lucru. Pînă ieri din cele 
4 045 hectare cultivate cu sfeclă 
de zahăr au fost recoltate 200 
hectare. Au demarat bine coope
rativele agricole din consiliile 
intercooperatiste Ciorani, Dră- 
gănești, Pucheni și Inotești. La 
fel și cea din Gherghița unde 
Gheorghe Anghel, președintele 
cooperativei agricole de produc
ție, se declară mulțumit de felul 
în care cooperatorii au început 
recoltatul sfeclei (72 hectare 
pînă în prezent). Pe tînărul me
canizator Gheorghe Neagu, com- 
binier fruntaș în campania de 
seceriș, îl intîlnim tot pe com
bină, dar de data aceasta pe cea 
de recoltat sfeclă. „Sper să 
funcționeze tot așa de bine ca și 
cea de grîu, ne spunea mecani
zatorul ,am verificat-o, merge 
ceas. împreună cu alți 36 de co
legi am pregătit, de asemenea, 
remorcile pentru transport". Va- 
sile Enache, Gheorghe Pina, 
Voicu Neagu au transportat 
primele cantități de sfeclă pe 
cîmpul gării din Drăgănești.

Cea mai mare parte a meca
nizatorilor însă pregătesc re
colta anului viitor. Spunem a- 
ceasta deoarece întreaga supra
față ce va fi îhsămînțată cu 
griu de toamnă (pe suprafețele 
de teren eliberate pînă acum) 
este arată, urmînd ca înaintea 
însămînțării să se mai execute 
pregătirile necesare. Stațiunile 
de mecanizarea agriculturii din 
Bărcănești, Ciorani, Buda și Mă
gurele au arat suprafețe între 
1 500—2 000 hectare. Viorica Rîn- 

ne pune la greu". Dar cum au 
venit pe ușa secției le-am spus 
clar : „Să vă băgați în cap că 
eu nu sînt unchiul, ci meșterul 
vostru. Vreți să faceți treabă, 
atunci rămîneți. Nu vreți ? Sa
lut iute poarta, prima la stin
gă !“ Mai ales la greu nu-i cru
țam. Dacă greșeau, pe ei mai 
întii îi judecam în fata întregii 
echipe. O vreme s-au mai 
smiorcăit ei pe la mamă-mea 
„că uite loji baci cum e...“ dar

Convorbiri cu
Eroi ai Muncii

Socialiste

IOSIF VANINGER,
șef de echipă la Întreprinderea 

de construcții de mașini 
din Reșița

ce puteau să facă 7 Pînă la ur
mă s-au dat pe brazdă, au în
vățat serios meserie.

— Tovarășe Vaninger, dum
neavoastră ați crescut multe ge
nerații de muncitori, și ca me
seriași, și ca oameni, așa că 
v-aș întreba : există un secret 
al formării tînărului 7 Cum tre
buie să te porți cu un tînăr — 
sever sau blind ?

— Apoi, secretul e cum și-l 
face omul. Cum înțelege fieca
re să răspundă el de tînărul pe 
care îl are în grijă. Dar cel 
mai bine e să te porți cinstit. 
Adică să îi spui tînărului ade
vărul In față. Adevărul care să 
îl bucure, sau să îl doară, după 
cum e cazul. Să faci așa încît 
ucenicul să îți urmeze nu doar 
sfaturile, părerile, ci însăși 
munca ta, însuși exemplul tău. 
E foarte ușor să strigi la un 
tînăr : „așa se face mă, prostu
le !“ și e mai greu să îi arăți tu 
de ce a greșit. Nici bătutul cu 

durolu, secretara comitetului 
comunal U.T.C. Gorneț, ne argu
mentează : „Cooperativa agri
colă din comuna noastră a pre
gătit peste 100 hectare teren în 
vederea însămînțărilor de toam
nă. Suprafața amintită este a- 
rată, discuită și s-au administrat 
îngrășăminte, altfel spus sîntem 
pregătiți pentru o nouă recoltă".

Argumentul
(Urmare din pag. I) 

ții suplimentare de aproape 19 
milioane lei.

— Hotărîtoare pentru spori
rea productivității muncii în în
treprinderea noastră s-a dovedit 
folosirea la capacitate maximă a 
mijloacelor tehnice de către fie
care lucrător în parte — ne-a 
precizat tovarășul Nicolae Moise, 
șeful biroului plan-producție. In 
permanență la noi, indicele de 
utilizare a mașinilor și utilajelor, 
mînuite în cea mai mare parte 
de tineri, nu a coborît sub 
92—94 la sută.

Printre acțiunile care au con
tribuit la obținerea unor aseme
nea realizări reținem asigurarea 
unei încărcări optime a parcului 
de mașini în toate cele trei 
schimburi, reducerea opririlor 
neprogramate și a perioadelor 
de imobilizări ale utilajelor în 
timpul reparațiilor capitale, apro
vizionarea ritmică cu materii 
prime, materiale a locurilor de 
muncă și multe altele. Conco
mitent, o atenție deosebită s-a 
acordat raționalizării unor flu

pumnul în masă nu ajunge. 
N-ajunge nici să te duci la șef 
și să îi spui „luați-1 pe ăsta că 
e prost și m-am săturat să-l tot 
învăț". Așa cum ți-am zis, un 
compresor și tot îți trebuie șase 
luni să îl faci să meargă ca 
ceasul, dar pe un tînăr ? II în- 
răiești acum, fără să vrei, ți-1 
îndepărtezi și s-ar putea după 
cîțlva ani cînd o să fie un om 
pe picioarele lui să te uiți cu 
regret și să spui „măi, ce pă
cat că n-am avut eu răbdare cu 
el ; ar fi fost acum mîndria 
mea că el m-a depășit".

— Este o mîndrie aceasta de 
a fi depășit de cei mai tineri ?

— Este o mîndrie foarte ma
re — aceea să știi că oamenii 
care atunci cînd au venit la 
tine prima dată erau nepri- 
cepuți, sau prost învățati, mai a- 
poi tot ei să reușească ceea ce 
tu poate încă n-ai putut gîndi 
să faci. Atunci înseamnă că ti
nerețea ta n-a murit, înseamnă 
că ea s-a aprins în alt om. Și 
mal înseamnă și că omul acela 
are datoria să nu o lase să se 
stingă, să o transmită la rîndul 
lui mai departe, din om în om.

— Nu aș vrea-să vă mai re
țin, văd că șl așa aveți de lu
cru, dar aș dori tare mult să 
vă mai pun o întrebare. Ieri la 
prinz cînd v-am căutat și v-am 
rugat să stăm de vorbă astăzi, 
duminică, mi-ați spus să fiu in 
uzină la ora 7. De ce, totuși, nu 
ați vrut să ne intîlnim acasă, 
doar era duminică ?

— întii pentru că chiar dacă 
e duminică, tot îmi mai fac de 
lucru la uzină. încercăm noul 
tip de compresor care se omo
loghează în luna august. Deci, 
dacă-i toată echipa mea aici, ia 
spune-mi și mie cum puteam 
tocmai eu să lipsesc 7

Asta ar fi o dată. Dar, eu 
cum ți-am spus, m-am format 
din tată în fiu în întreprinderea 
aceasta, aici vreau să mai mun
cesc cît voi mai putea, aici 
vreau să îmi las și urmașii la 
lucru; așa că aici pot eu cel 
mai bine vorbi despre munca și 
viața mea. De asta te-am che
mat, să mă cunoști ca munci
tor, la lucru, și nu doar să-ți 
spun așezat pe fotoliu cu o ca
fea în față despre una său alta, 
numai ca să ne trecem timpul.

No, mulțumit cu răspunsul 7
ȘERBAN CIONOFF

xuri tehnologice. Bunăoară, prin 
organizarea în atelierul de sîrmă 
a activității de trefilate în flux 
continuu cu alimentare și trans
port mecanizat s-a obținut -o 
creștere a productivității muncii 
de 20—25 la sută. Iar prin ela
borarea și introducerea unor nor
mative de timp aprofundate la 
atelierul de tragere oțel moale 
s-a realizat mărirea zonei de de 
servire a unui lucrător la două 
și chiar trei mașini.

Esențial însă pentru menține
rea în mod constant a ritmului 
înalt de creștere a productivi
tății muncii, lucru recunoscut șir 
apreciat de altfel și de condu 
cerea întreprinderii, îl constituie 
formarea brigăzilor de tineret în 
mai toate atelierele de producție, 
care din primele zile ale activi
tății lor au obținut rezultate me
ritorii. Este cazul brigăzilor de 
tineret din atelierele de fabricat 
sîrmă, trefilare și prelucrări me
canice al căror bilanț lunar a 
consemnat substanțiale depășiri 
ale sarcinilor de producție. Prin
tre cei care s-au remarcat în 
toată această perioadă se cuvin 
remarcați uteciștii Constantin 
Mănăilă și Constantin Roșu de 
la atelierul de trefilare care 
printr-o mai bună organizare a 
locurilor de muncă, inițiativă 
care le aparține în întregime, își 
depășesc normele de muncă cu 
10-—15 la sută în fiecare zi. La 
fel, tînărul Constantin Enea de 
la atelierul de electrozi care a 
realizat numai în cursul lunii 
iunie o producție suplimentară 
în valoare de 100000 lei și 
echipa utecistului Paul Grecu, 
de la atelierul de plase sudate 
care lună de lună și-a depășit

Pasajul comercial Lipscani.
Foto: GH. CUCU

Olimpiada tinerilor 
transmisioniști

Timp de patru zile, cei mai 
buni radiotelegrafiști din armată 
au participat la „Olimpiada 
transmisionlștilor", faza finală 
pe Ministerul Apărării Națio
nale. A fost o întrecere pasio
nantă, o confruntare a metode
lor de instruire și autoinstruire, 
un schimb de experiență.

Iată-ne în sala de recepție, la 
prima probă. Aplecați asupra 
formularelor de radiogramă, 
concurenții — atenți la cascada 
de semnale din cască, „simt" cu 
urechea, dar „aud" cu creierul 
care transformă instantaneu fie
care succesiune de sunete în 
grupe de cifre sau litere. Ne a-

normele de muncă cu 5—10 pro
cente. Colectivul întreprinderii, 
tinerii consideră însă realizările 
obținute pînă acum în acest do
meniu doar o treaptă în cadrul 
efortului colectiv de autodepă- 
șire. Din multitudinea de măsuri 
și inițiative aplicate în scopul 
creșterii productivității muncii la 
întreprinderea buzoiană nu pu
tem să nu evidențiem și pe cele 
de natură politico-organizatorică, 
autoare fiind organizația U.T.C. 
de aici. Un exemplu ni se pare 
deosebit de semnificativ. In pri
mele șapte luni ale acestui an, 
volumul absențelor nemotivate a 
scăzut comparativ cu ' anul tre
cut de 10 ori.

— Comitetul organizației de 
tineret din întreprindere a or
ganizat și organizează în conti
nuare discuții de la om la om 
cu tinerii muncitori care absen
tează de la lucru sau care iro
sesc prin diferite „plimbări" prin 
ateliere, cele 480 de minute ale 
zilei de muncă — ne-a relatat 
tînărul inginer Dan Crîșmaru. 
Efectele unui asemenea stil de 
muncă, dinamic, operativ s-au 
dovedit extrem de rodnice. Mi
nutele pînă nu de mult irosite 
s-au convertit în producție efec
tivă. ,

Așa cum arătam la început, 
prevederile acestui tînăr colec
tiv angajat plenar în realizarea 
cincinalului înainte de termen 
sînt ambițioase. Fără îndoială 
însă că, capacitatea organizato
rică a organizației U.T.C., spiri
tul de inițiativă atît de prezent 
aici, dorința permanentă de 
autodepășire a tinerilor vor con
stitui o garanție sigură că ele vor 
fi întocmai îndeplinite. 

runcăm o privire asupra radio
gramei pe care o recepționează 
soldatul Alexandru Coca. Pen
tru scriere folosește stenografia, 
creionul lui, bine ascuțit, alear
gă pe fișa de concurs cu cea 
mai mare rapiditate și cu o pre
cizie de 0 greșeli — fapt remar
cat de comisia de examinare.

— De această specialitate — 
ne mărturisește soldatul A. Coca 
— m-am apropiat încă din li
ceu, ia pregătirea tineretului 
pentru apărarea patriei, apoi la 
radioclubul din Suceava. Situat 
pe primul loc Ia categoria gra
dați, caporalul Zoltan Feyer ni 
se destăinuie :

— Cei care mi-au pus manipu
latorul „în mînă" au fost loco
tenentul Gh. Cucu și plutonie
rul Bozgă ; succesul meu e șl 
succesul întregii subunități și al 
unității din care fac parte...

Privim fișa de concurs a loco
tenentului major Marcel Boș- 
neag, care, recepționînd și trans- 
mițînd cu o precizie „electro
nică", a obținut cel mai mare 
număr de puncte Ia toate pro- 
hele, situîndu-se pe primul loc 
Ia categoria ofițeri. Experiența 
sa îndelungată ca instructor de 
specialitate il îndreptățește să 
ne afirme :

— Radiotelegrafia, ca orice 
meserie, se învață prin muncă 
răbdătoare, metodică, perseve
rență. Prin olimpiadă ne-am 
luptat pentru a mări cantitatea 
de informație care poate fi 
transmisă într-o secundă și am 
reușit pe deplin, cu toții. Dar, să 
nu uităm, fiecare secundă mai 
puțin a însemnat zeci și sute de 
ore de antrenament. De aceeași 
părere este și plutonierul Ion 
Kuti, care adaugă :

— Rar am văzut așa o hotă- 
rire și ambiție, dorință de auto
depășire a concurenților. De 
fapt, aici a fost pentru fiecare 
dintre noi o întrecere cu sine 
insuși, o întrecere pentru cali
tate, dictată de propria conști
ință. De fapt fiecare din noi a 
participat la olimpiadă cu gîn- 
dul Ia marile evenimente ale 
anului și am închinat rezulta
tele întrecerii noastre jubileului 
eliberării.

. Olimpiada transmisioniștilor a 
luat sfîrșit cu rezultate deose
bit de bune, care sugerează o 
ridicare a haremurilor. Marii cîș- 
tigătqri sînt subunitățile și uni
tățile de transmisiuni, îmbogă
țite cu o nouă și valoroasă ex
periență.

Locotenent-colonel 
C. BOTONCEA

Unitățile alimentare din întreprinderi

EXPLICAȚIILE NU POT

TINE LOCUL SOLUȚIEI

CONSTRUCTIVE
In întreprinderile și instituțiile 

■bucureștene funcționează circa 
150 bufete, 40 puncte alimentare 
și 21 micro-case de comenzi care 
pun la dispoziția lucrătorilor pro
duse existente în rețeaua comer
cială alimentară. Aparent im
presionant, numărul lor este to
tuși redus în raport cu necesită
țile existente, îndeosebi cel al 
punctelor alimentare și al micro- 
caselor de comenzi. Motivul in
vocat este același: întreprinderi
le de alimentație publică ale sec
toarelor și „Sanepidul" impun 
respectarea unor norme de spa
țiu și dotare cu apă curentă cal
dă, condiții pe care nu toți soit- 
citanții le pot îndeplini. Dacă

MORALITATEA 
FAPTULUI 
MĂRUNT

Constat și spun secretarei 
U.T.C. de la Fabrica de bere 
din Brașov, Ema Pripon : de 
ce sînt fetele atît de timide? 
De ce se simt atît de stîn- 
jenite pînă și în prezența 
secretarei ? Și iată, acest 
răspuns neașteptat.

— Așa sînt ele... Nu nrea 
au nivel.

— Cum așa ?
— Știți, o parte au termi

nat profesionala, o parte au 
veniț de la țară. Se califică 
și în rest nu le mai inte
resează nimic. Nici măcar la 
adunări nu le pot mobiliza.

— Ce acțiuni nu ți-au reu
șit ? Hai, să vedem...

— Am pregătit mal de

Referat despre 

muzica clasică
mult un referat despre mu
zica clasică.

— Și ?
— I-am chemat pe toți ti

nerii.
— Ați invitat un muzico

log ?
— A ! Nu era cazul. Să 

mă fac de rușine cu mobili
zarea 7

— Vă pricepeți la muzică 7
— Cît de cît.
— Deci, ați ținut un refe

rat urmat de...
— Asta e ! Că n-am avut 

muzică. Un prieten de-al meu 
care îmi promisese niște 
benzi a plecat în concediu.

— Deci, toată serata se 
rezuma la un referat ?

— Plus discuțiile. Dar n-a 
vorbit nimeni.

Secretara iși mai amintește 
argumentînd ideea „subnive- 
lului" că a mai organizat o- 
dată o dezbatere despre dra
goste și prietenie. Tot pe 
bază de referat. „Și atunci 
da, mai mare rușinea, a fost 
nevoie de... întrebări ajută
toare". în ce abstracțiuni o 
fi plutit referenta dacă și la 
acest subiect, în care toată 
lumea se pricepe, s-a simțit 
nevoia întrebărilor ajutătoa
re 7 Ar trebui să pun punct 
acestei însemnări. Dar nu-1 
pun, ci adaug : sînt secre
tari care pornesc de la pre
misa greșită că toate activi
tățile în organizație se fac 
cu referate. Astea rămîn la 
dosar.

LUCIA HOSSU 

avem în vedere necesitatea indis
cutabilă a bufetelor — amintind 
că nu peste tot sînt cantine — de 
unde cei din schimbul unu și doi 
pot servi masa, lipsa de spațiu și 
apă caldă (dar există întreprin
dere fără apă caldă ? I) nu ni se 
par a fi motive întemeiate. Nu 
vrem să acuzăm pe nimeni de 
rea credință, dar se nesocotește 
un drept al lucrătorilor din în
treprinderile respective, se trece 
peste hotărîri și indicații cla
re.

In ce privește aprovizionarea 
bufetelor, la Direcția generală 
comercială a municipiului Bucu
rești ni s-a spus că sînt onorate 
toate comenzile, evident ținînd 
cont de mărfurile existente în 
rețea în acel moment.

Din câte am constatat noi, în 
principiu afirmația se verifică. 
Nu rare sînt, însă, cazurile Cînd 
între furnizor și beneficiar se 
creează „neconcordanțe", cum 
eufemistic se exprima unul din 
interlocutorii noștri. De exemplu, 
produsele se vînd la preț de res
taurant, uneori sînt prea puține 
sortimente, în unele locuri se 
vînd doar dulciuri și țigări, ba 
unele bufete au fost desființate. 
Cîteva exemple care ilustrează 
spusele noastre: Întreprinderea 
„Policolor", Întreprinderea de 
medicamente, Întreprinderea „7 
Noiembrie". Obiectul propriu- 
zis al raidului nostru a fost, însă, 
cu precădere, existența și modul 
în care funcționează punctele a- 
limentare și micro-casele de co
menzi. Spuneam la început că 
există 41 de unități din prima 
categorie. Nu punem utilitatea 
lor sub semnul întrebării, totuși 
avem unele nedumeriri. In aces
te puncte alimentare se desfaci 
produse de panificație și lactate, 
dar cașete de unt, de brînză nu 
există cum nu sînt preparate nici 
sandvișuri, deși s-ar putea fără 
prea mare efort. O categorie a- 
parte o constituie punctele ali
mentare unde nu se mănîncă, ci 
doar se vînd produse. Se vinde 
aici zahăr, ulei, mălai etc. — 
dar destul de rar ajung produse 
dintre cele mai căutate, deși în 
rețea există la data cînd se în
tocmește comanda. Nedumereș
te, apoi, măsura de a separa a- 
ceste puncte alimentare de peri
metrul întreprinderii, accesul 
fiind dirijat numai prin exterior. 
Dar, accesul făcîndu-se numai 
prin afara întreprinderii, punctul 
alimentar se transformă în „ali
mentară" cu circuit deschis, tre- 
cîndu-se cu vederea destinația 
inițială.

Desigur, trebuie să apreciem 
eforturile pe care Direcția gene
rală comercială a Capitalei le 
face pentru ca rețeaua alimentară 
din întreprinderi și instituții să 
funcționeze cit mai bine, măsu
rile pe care le întreprinde pentru 
îmbunătățirea aprovizionării. Con
statările noastre vin să atragă 
atenția asupra necesității unui 
control permanent pe care fo
rul în cauză trebuie să-l exer
cite asupra reprezentanților săi 
de la nivelul sectoarelor, cei ca
re nu respectă statutul acestor 
unități, de fapt. Cum, de aseme
nea, întreprinderile vizate — noi 
am dat doar cîteva exemple — 
trebuie să facă totul pentru a 
rezolva în cel mai scurt timp 
problema unităților alimentare 
de care ne-am ocupat în aceste 
rînduri și de care sînt chemate 
ele să se ocupe în primul rînd.

NICOLAE ADAM

România-film prezintă:

Planeta sălbatica
întreprinderea de transport București

RECRUTEAZĂ
prin toate unitățile sale tineri din toată țara în vederea 
calificării prin cursuri de scurtă durată gr. I pentru meseriile: 

coproducție franco-cehoslovacă. • lăcătuș montator agre
gate energetice și de trans
port.

• electrician montare și

reparații linii electrice ae
riene.

e strungar 
e sudor electric 
e tinichigiu carosier

Perioada de școlarizare este de 8 luni.
Se primesc absolvenți ai școlii generale în vîrstă de cel 

puțin 18 ani.
Se acordă o retribuție de 1050 lei, legitimații călătorie 

pe mijloacele de transport în comun, masă la cantină con
tra cost la prețuri convenabile, cazare pentru nefamiliști în 
limita disponibilităților.

Relații suplimentare la Biroul Invățămînt I.T.B. din str. Dr. 
Grozăviei nr. 4, tel. 12.24.14 și 12.19.30fl87.

Desen animat de lung metraj. Regia: Rend Laloux; De
sene originale: Roland Topor.

Film distins cu: Premiul Special al juriului la Festivalul de 
la Cannes și Premiul Juriului la Festivalul filmelor fantas
tice de la Triest.

Grupul școlar I. T. B.

RECRUTEAZĂ
Tineri absolvenți de 8 și 10 clase, vîrsta între 16-18 ani 

pentru școlarizare prin ucenicie la locul de muncă, pentru 
meseriile:
• mecanic auto • tinichigiu auto
• lăcătuș I.C.M. • electrician întreținere și

reparații.
Durata de școlarizare este de 3 ani. Pe timpul școlari

zării elevii primesc bursă potrivit reglementărilor în vigoare, 
permis de călătorie pe vehiculele I.T.B., echipament, rechi
zite.

Pentru toate relațiile suplimentare se poate adresa la Grupul 
Școlar I.T.B. — str. Dr. Grozăviei nr. 4, telefon 12.19.30/186.

LICEUL DE TEXTILE Șl "CONFECȚII Nr. 2

„DÎMBOVIȚA»
București, Str. Poet Cerna Nr. 1 - Verzișori Nr. 18-20 Sect. 5

ANUNȚ
Se aduce la cunoștința celor interesați că se fac înscrieri 

de candidați pentru școala profesională, curs de zi, pentru 
anul școlar 1974-1975, pentru următoarele meserii:

• CONFECȚII ÎNCĂLȚĂMINTE DIN PIELE Șl 
ÎNLOCUITORI;

• CONFECȚII ARTICOLE DE MAROCHINĂ- 
RIE SI VOIAJ DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI;

• TĂBĂCARI;
• PRELUCRĂTOR CAUCIUC Șl CONFECTIO

NER ARTICOLE DIN „CAUCIUC" ;
• OPERATOR LA PRELUCRAREA MASELOR 

PLASTICE;
• STICLARI ;

CONDIȚIILE CE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE CANDIDAT 
SINT :

Să fie absolvent a 10 clase (sau 8 clase din promoții 
anterioare).

Să aibă vîrsta între 16-18 ani;
Recrutarea candidaților se face din municipiul București 

și de pe o rază de 50 km. - pentru următoarele meserii: 
„Confecții încălțăminte din piele și înlocuitori", „Confecții 
articole de marochinărie", „Operator la prelucrarea mase
lor plastice" și „Sticlari" - iar pentru meseriile: „Tăbăcari", 
„Prelucrător cauciuc și confectioner articole din cauciuc" - 
se primesc candidați din toată țara.

înscrierile se fac în perioada 20-31 august 1974.
Informații suplimentare se dau la secretariatul școlii, te

lefon 2250.31.

NOU!_________
Cîștiguri 

suplimentare la 
LOZ ÎN PUC!

LA SERIILE CE SE AFLĂ ÎN VÎNZARt: 
SE GĂSESC Șf CÎȘ77GUEI DE 

30.000'LBȘ/40.000LEf

ă/nii^ ezite/'oaca/toa^ ctâtya'

ince.it
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TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So

cialiste România, a primit din partea șefului statului Cambodgian 
și președintele Frontului Unit Național al Cambodgiei, NORO
DOM SIANUK, următoarea telegramă

Rog pe Excelența Voastră să primească cele mai profunde 
și respectuoase mulțumiri din partea delegației Frontului Unit 
Național și a Guvernului Regal de Uniune Națională ale Cam- 

1 bodgiei, pentru primirea foarte prietenească și călduroasă, pre
cum și pentru generoasa și deplina ospitalitate pe care Ex
celența Voastră, domnule președinte al Republicii, guvernul, 
poporul și Partidul Comunist ale Republicii Socialiste Româ
nia au binevoit să ni le acorde cu ocazia grandioasei sărbători 
a celei de-a XXX-a aniversări a eliberării României de sub do
minația fascistă.

Este pentru noi o deosebită onoare de a fi putut să parti
cipăm, ca delegație a poporului cambodgian care luptă contra 
imperialismului, la această sărbătoare istorică a cărei deplină 
reușită ne entuziasmează și se bucură de profunda noastră ad
mirație.

Toate mărețele și foarte importantele manifestații care s-au 
desfășurat în prestigioasa dv. capitală — București — demon
strează eroismul de neînvins al poporului român condus de 
partidul său comunist și impresionanta forță a unității națiunii 
române in jurul Excelenței Voastre, marele și iubitul conducă
tor național, precum și forța muncii creatoare a poporului ro
mân sub conducerea dinamică, clarvăzătoare, competentă și înalt 
patriotică a Partidului Comunist Român și a conducătorului său, 
ceea ce se materializează într-o dezvoltare fără precedent a 
țării în toate domeniile construcției naționale.

Aceste manifestări de neuitat arată, de asemenea, cît de 
sănătos și puternic este tineretul educat de partidul dv., ceea 
ce deschide minunate perspective pentru viitorul României.

Cu aceste sentimente de profundă gratitudine și de vie 
admirație, soția mea și eu însumi prezentăm salutările noastre 
foarte respectuoase doamnei Elena Ceaușescu și rugăm pe Ex
celența Voastră, domnule președinte al Republicii, să primiți 
asigurarea celei mai înalte considerațiuni.

Tovarășul MANEA MANESCU, primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România, a primit din partea Iul 
P.E. TRUDEAU următoarea telegramă:

Stimate domnule prim-ministru,
Vă sînt recunoscător pentru căldurosul dumneavoastră mesaj 

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

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

Mesaje și telegrame de felicitare

PRIMIRI
Primul ministru al Guvernu

lui Republicii Socialiste Româ
nia, Manea Mănescu, a primit, 
marți dimineața, pe Seija Kar- 
kinen, ministrul afacerilor so
ciale și sănătății din Finlanda, 
șeful delegației ■ acestei țări la 
Conferința Mondială a Popu
lației.

Cu acest prilej s-au abordat 
unele probleme ale dezvoltării 
relațiilor de colaborare și de 
cooperare economică și tehnico- 
Științificâ româno-finlandeze. 
De asemenea, a avut loc un 
schimb de păreri cu privire la 
modul în care se desfășoară lu
crările Conferinței Mondiale a 
Populației de la București.

La întrevedere, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, a par
ticipat Ion St. Ion, secretar ge
neral al Consiliului de Miniștri.

A fost prezent Martin Pentti 
Suomela, ambasadorul Finlan
dei in țara noastră.

Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
Manea Mănescu, a primit, în 
cursul zilei de marți, pe profe
sorul Sukhamoy Chakravarty, 
membru al Comisiei de planifi
care de pe lingă guvernul in
dian, care participă la Confe
rința Mondială a Populației.

în cursul convorbirii au fost 
examinate unele probleme ale 
relațiilor economice româno- 
lndiene, precum și aspecte de
mografice abordate in cadrul 
reuniunii care se desfășoară în 
Capitala țării noastre.

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

★
Tovarășul Emil Bodnaraș, 

vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, președintele. Comitetului 
Național român pentru pregă
tirea Conferinței Mondiale a 
Populației, a primit, marți dimi
neață, pe Caspar Weinberger, 
secretar de stat pentru sănătate, 
educație și bunăstare al S.U.A., 
șeful delegației americane la 
Conferința Mondială a Popu
lației, care a fost însoțit de 
Harry G. Bames jr., ambasado
rul S.U.A. la București.

A asistat Mircea Malița, mi
nistru secretar de stat, secretar 
general al Comitetului Național 
român pentru pregătirea Confe
rinței Mondiale a Populației.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

★
Tovarășul Gheorghe Rădules- 

cu, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. viceprim- 
ministru al guvernului, a primit, 
marți dimineața, pe Ha Ke Tan, 
membru supleant al C.C. al 
Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, oonducătorul delega
ției de partid și guvernamentale 
a R.D. Vietnam, care a partici
pat la sărbătorirea zilei de 23 
August.

în cadrul convorbirii ce a avut 
loc cu acest prilej, oaspetele a 
rugat să fie transmise tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, din partea 
tovarășilor Le Duan, prim-secre- 
tar al C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, și Ton 
Duc Thang, președintele Repu
blicii Democrate Vietnam, calde 
și sincere felicitări cu ocazia ce
lei de a XXX-a aniversări a 
eliberării României de sub do
minația fascistă, iar poporului 
român prieten succese tot mai 
mari în opera de construire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

La primire, desfășurată într-o 
ambianță de cordialitate și prie
tenie, a participat Virgil Cazacu, 
membru al C.C. al P.C.R.

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

ÎNTÎLNIRE
Tovarășul Emil Drăgănescu, 

viceprim-ministru al guvernu
lui, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, s-a întîlnit 
cu dr. Ismail Sabri Abdulla, mi
nistrul planificării al Republicii 
Arabe Egipt, conducătorul dele
gației egiptene la Conferința 
Mondială a Populației de la 
București,

Cu acest prilej s-a trecut în 
revistă stadiul actual al coope
rării economice româno-egipte- 
ne, analizîndu-se perspectivele 
de dezvoltare a acesteia în vii
torii ani. S-a efectuat, de ase
menea, un fructuos schimb de 
informații in domeniul metode
lor și tehnicilor de planificare, 
convenindu-se asupra mijloace
lor de extindere și adîncire a 
colaborării dintre organele cen
trale de planificare ale celor 
două țări.

în cursul zilei de marți, tova
rășul Emil Drăgănescu a avut 
o întrevedere cu Gerardo Sicat, 
director general al autorității 
naționale economice și de dez
voltare a Republicii Filipine.

Au fost examinate căile dez
voltării în continuare a colabo
rării economice româno-filipine- 
ze și s-a procedat la un util 
schimb de informați cu privire 
la metodele și tehnicile de pla
nificare din cele două țări.

CONVORBIRI
La București, au început, 

marți dimineața, convorbirile 
dintre delegația economică gu
vernamentală a Republicii So
cialiste România, condusă de 
Ion Pățan, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale, și delegația eco
nomică guvernamentală din 
Liban, condusă de Nazih Al- 
Bizri, ministrul economiei națio
nale.

Cu acest prilej, au fost anali
zate stadiul actual al relațiilor 
economice bilaterale, precum și 
posibilitățile existente pentru 
dezvoltarea în continuare a 
schimburilor comerciale și a 
cooperării economice și tehnice 
dintre cele două țări.

SOSIRE
Luni noaptea s-a înapoiat în 

Capitală, venind din U.R.S.S., 
delegația A.R.L.U.S., condusă de 
Nicolae Guină, membru al C.C. 
al P.C.R., președintele Colegiu
lui Central de partid, președin
tele Comitetului foștilor luptă
tori antifasciști, care la in
vitația conducerii Asociației 
de prietenie sovieto-române, a 
participat la festivitățile organi
zate în Uniunea Sovietică cu 
prilejul celei de-a 30-a aniver
sări a eliberării României de 
sub dominația fascistă.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, au fost prezenți Simion 
Bughici, membru al C.C. al 
P.C.R., vicepreședintele Colegiu
lui central de partid, și Octav 
Livezeanu, membru în Consiliul 
General A.R.L.U.S.

Au fost de față N.V. Maslen
nikov, ministru consilier al am
basadei U.R.S.S. la București, și 
membri ai ambasadei.

CONFERINȚĂ
Marți dimineață, la Ambasada 

Republicii Democrate Germane 
la București, a avut loc o con
ferință de presă cu prilejul 
apropiatei deschideri a Tîrgului 
de toamnă de la Leipzig. E- 
dițla din acest an a tîrgului, 
ediție jubiliară care are loc cu 
puțin timp înaintea aniversării 
a 25 de ani de la întemeierea 
R. D. Germane, va reuni parti
ciparea a 50 de țări. România, 
veche participantă la această 
manifestare economică de pres
tigiu, va fi prezentă cu produse 
ale industriilor chimică, ușoară, 
alimentară și de mobilă.

PLECARE
Marți, a părăsit Capitala dele

gația Uniunii Naționale a mun
citorilor din Tanganyka (NUTA) 
— Tanzania, condusă de Alfred 
Tandau, secretar general al 
NUTA, ministrul muncii, care, la 
invitația Consiliului Central al 
U.G.S.R., a făcut o vizită de 
prietenie și schimb de experien
ță în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspeții au fost conduși de 
tovarășul Mihai Dalea, pre
ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., de membri ai Comite
tului Executiv al Consiliului 
Central al U.G.S.R., de activiști 
ai sindicatelor.

TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU A PRIMIT
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PE PREȘEDINTELE CONSILIULUI AMERICAN 
PENTRU CALITATEA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Tovarășa academician dr. ing. 
Elena Ceaușescu, director gene
ral al Institutului central de 
cercetări chimice ICECHIM, a 
primit, marți dimineața, pe doc
tor în chimie Russell Wilbur 
Peterson, președintele Conciliu
lui american pentru calitatea 
mediului înconjurător, prezent la 
București cu prilejul Conferinței 
Mondiale a Populației, și pe dr. 
Paul Bente jr., membru al con
siliului.

La întrevedere au participat 
loan Ursu, președintele Consi
liului Național pentru Știință și 
-Tehnologie, membri ai conduce
rii Ministerului Industriei Chi
mice și ai ICECHIM-

Dejun oferit de tovarășa Elena Ceaușescu Expediția pionierească „Victoria" și-a atins scopul
Tovarășa Elena Ceaușescu a 

oferit, marți, un dejun în 
onoarea d-nei Nusrat Bhutto, 
soția primului ministru al Repu

Plecarea unor delegații de peste 
hotare participante la sărbătorirea 

Zilei de 23 August
Delegația guvernamentală a 

Republicii Zambia, condusă de 
Mainza Mathias Chona, prim- 
ministru al Republicii Zambia, 
care a participat la festivită
țile prilejuite de cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberării 
României și a efectuat o vizi
tă oficială în țara noastră a 
părăsit marți după-amiază Ca
pitala. Din delegație a făcut 
parte H. D. Banda, ministrul 
muncii și asigurărilor sociale, 
șeful delegației zambiene la 
Conferința Mondială a Popu
lației.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, delegația a fost saluta
tă de tovarășii Manea Mănes
cu, prim-ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia, Bujor Almășan, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei, 
Florea Dumitrescu, ministrul 
finanțelor, Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, Ion St. Ion, secretar 
general al Consiliului de Miniș
tri, alte persoane oficiale.

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

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

Delegația de partid și de stat 
a Republicii Zair, condusă de 
Ileo Sango Anba, comisar politic, 
membru al Biroului Politic al 
Partidului Mișcarea Populară a 
Revoluției, care a luat parte la 
manifestările prilejuite de ziua 
de 23 August, a părăsit, marți 
seara, Capitala.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost salutată 
de Iosif Uglar, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Corne'liu 
Mănescu, vicepreședinte al Con
siliului Național al Frontului 
Unității Socialiste.

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

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

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

Au fost prezenți șefii unor 
misiuni diplomatice acreditați 
în țara noastră, precum și 
membrii ambasadei • R.D, Viet
nam la București.

Delegația guvernamentală a 
Republicii Arabe Egipt, condusă 
de Mamdouh Salem, viceprim- 
ministru al guvernului, minis
tru de interne, care a participat 
la festivitățile prilejuite de a 
XXX-a aniversare a eliberării 
patriei noastre, a părăsit, marți 
dimineața, Capitala.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost condusă 
de Gheorghe Rădulescu, vice
prim-ministru al guvernului, 
Emil Bobu, ministrul de in
terne, Teodor Vasiliu, ministrul 
justiției, alte persoane oficiale.

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

Marții dimineața a părăsit Ca
pitala .delegația Adunării Po
porului a Republicii Arabe 
Egipt, condusă de Hafez Ba
dawi, președintele Adunării Po
porului, care, la invitația Marii 
Adunări Naționale a Republicii 
Socialiste România, a asistat la 
festivitățile organizate cu prile
jul celei de-a 30-a aniversări a 
eliberării patriei noastre de sub 
dominația fascistă.

Din delegație au făcut parte 
Mohamed Ahmed El Baltagi, 
membru al Comitetului pentru 
securitate națională și mobili
zare, Olfat Aziz Kamel, mem
bră a Comitetului pentru lu
crări publice și a Comitetului 
pentru forțele de muncă, Mam
douh Ramadan Foudah, vicepre
ședinte al Comitetului pentru 
politică externă, Ahmed Hus
sein El-Gebali, membru al Co
mitetului pentru învățămînt și 
cercetare științifică, Ismail Zaki 
Gomah, deputat, Abdel Hamid 
Mohamed Mamsour, membru al 
Comitetului pentru industrie și

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

Cu acest prilej, tovarășa aca
demician dr. ing. Elena 
Ceaușescu a avut un schimb de 
vederi cu oamenii de știință 
americani asupra unor probleme 
privind modul de organizare a 
protecției mediului înconjurător 
și alte aspecte specifice ale’ acti
vității în acest domeniu. In 
cursul convorbirii au fost discu
tate, de asemenea, modalități de 
colaborare între specialiștii ro
mâni și americani în vederea 
elaborării în comun a unor solu

blicii Islamice “Pakistan, Zulfikar 
Aii Bhutto, care participă, la 
București, la luerările Conferin
ței Mondiale a Populației.

forță de muncă și al Comitetu
lui pentru agricultură și irigații, 
Mohamed Rafaat Zaki, membru 
al Comitetului pentru proble
mele sociale și sănătate și al 
Comitetului pentru lucrările 
publioe, Mokhtar Osman Moha
med Abu Bakr, membru al Co
mitetului pentru industrie și al 
Comitetului pentru lucrările pu
blice, Albas Darwish, secretar al 
delegației, director general al 
cabinetului președintelui Adu
nării Poporului.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost salutată 
de Nicolae Giosan, președintele 
Marii Adunări Naționale, Ilie 
Murgulescu, vicepreședinte al 
M.A.N., de președinți de comi
sii permanente ale M.A.N., dis
putați.

A fost de față Osman Assal. 
ambasadorul R. A. Egipt la 
București.

A părăsit, de asemenea, Ca
pitala delegația Asociației de 
prietenie egipteano-română, 
condusă de Sayed Zaki, secre
tar general al organizației 
Uniunii Socialiste Arabe a ora
șului Cairo, președintele Aso
ciației, care la invitația Asocia
ției-de prietenie româno-egip- 

, teană a făcut o vizită în țara 
noastră.

Delegația a fost condusă de 
tovarășul Gheorghe Cioară, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., președinte al A- 
sociației de prietenie ro- 
mâno-egiptene, de alte persoane 
oficiale, precum și de Osman 
Assal, ambasadorul Republicii 
Arabe Egipt la Bubureștl.

Tot marți, a plecat delegația 
guvernamentală a Regatului 
Hașemit al Iordaniei, condusa 
de Omar Nabulsi, ministrul eco
nomiei, care a participat la săr
bătorirea zilei de 23 August.

Pe aeroportul Otopeni, se 
aflau Constantin Stanciu, ad
junct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale, funcționari su
periori din acest minister.

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

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, delegația a fost salu
tată de tovarășul Mihai Gere, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv,’ secretar al C£. 
al P.C.R., de activiști de partid.

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

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

Președintele Partidului Socia
list Belgian, Andre Cools, care 
a făcut~o vizită in țara noastră 
și a participat la manifestările 
prilejuite de cea de-a XXX-a 
aniversare a eliberării României 
de sub dominația fascistă, a pă
răsit, marți după-amiază, Capi
tala.

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

Vicepreședintele Senatului 
francez și președintele Grupului 
de prietenie Franța—România, 
Pierre Christian Taittinger, care, 
la invitația Grupului parlamen
tar pentru relațiile de prietenie 
România—Franța, a participat la 
sărbătorirea zilei .de 23 August, 
a plecat spre patrie.

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

Delegația organizațiilor obș
tești din U.R.S.S., condusă de 

ții de depoluare și protecție a 
solului, aerului și apei.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

★
Dr. Russell Wilbur Peterson a 

ținut apoi o conferință, în aula 
ICECHIM, în fața unui număr 
însemnat de specialiști din uni
tăți de cercetare și proiectare 
din domeniul chimiei, fizicii, în- 
vățămîntului superior de spe
cialitate și din producție, despre 
aspecte ale activității de cerceta
re științifică privind protecția 
mediului înconjurător și noi 
surse de energie.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, de cordialitate 
și prietenie.

V.I. Konotop, membru al C.C. 
al P.C.U.S., membru al Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., prim-secretar al Comi
tetului regional Moscova al 
P.C.U.S., președintele conducerii 
centrale a Asociației de priete
nie sovieto-române, care a luat 
parte la festivitățile organizate 
în țara noastră cu prilejul celei 
de-a XXX-a aniversări a elibe
rării României de sub dominația 
fascistă și-a încheiat vizita în 
țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Oto
peni, delegația a fost salutată 
de tovarășii Mihai Dalea, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., președintele Consiliu
lui General A.E.L.U.S., Dumitru 
Bejan, membru al C.C. al 
P.C.R., președintele Uniunii 
Centrale a Cooperativelor de 
Consum, alte persoane oficiale.

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

BOX

Campionatele 
mondiale

La Palatul sporturilor din 
Havana s-a desfășurat prima 
reuniune completă a sferturilor 
de finală din cadrul campionate
lor mondiale de box pentru 
amatori. în limitele categoriei 
semiușoară, pugilistul român Si
mion Cuțov a obținut o netă vic
torie la puncte în fața cunoscu
tului campion polonez Ryszard 
Tomczyk. Succesul românului 
s-a conturat încă din prima re
priză, cînd directele sale de stin
sa și-au atins totdeauna ținta, 
îh repriza a doua, boxerul polo
nez a atacat insistent, dar Cuțov 
s-a apărat bine, la fel ca și în 
ultima repriză, cînd a fost su
perior în lupta de la semidistan- 
ță. La 28 august, in semifinale, 
Simion Cuțov îl va întîlni pe 
portoricanul Jose Luis Vellon, 
care l-a învins la puncte pe 
James Kenty (S.U.A.). La aceeași 
categorie, Vasili Solomin l-a în
vins prin KO tehnic pe Hess 
(R.F.G.). Alte rezultate : catego
ria pană : Kuznețov (U.R.S.S.) 
întrece la puncte pe Weller 
(R.F.G.) ; Garibaldi (Italia) bate' 
la puncte pe Jagelski (Polonia) ; 
categoria semimijlocie : Clinton 
Jackson (S.U.A.) învinge prin 
abandon pe Maccallum (Jamai
ca) ; categoria semigrea : Parlov 
(Iugoslavia) învinge la puncte 
pe Carrillo (Cuba) ; Sachse 
(R.D.G.) învinge prin descalifi
care pe Mansaray (Kenya),

NATAȚIE
Participînd la campionatele de 

natație ale S.U.A., înotătoarea 
australiană Jenny Turrall (în 
vîrstă de numai 14 ani) a stabilit 
două noi recorduri mondiale : la 
1 500 m în 16’33”94/100 și la 800 m 
în 8’47”66/100. Turrall corectează 
pentru a 5-a oară recordul lumii 
la 1 500 m liber.

FOTBAL
Echipa uruguayană Penarol 

Montevideo a cîștigat turneul 
internațional de fotbal de la 
Casablanca, învingind în finală 
cu 1—0 (1—0) formația poloneză 
Ruch Chorzow.

★
în Cupa Ligii scoțiene de 

fotbal, echipa Dundee United, 
viitoarea adversară a formației 
Jiul Petroșani în Cupa Cupelor, 
a pierdut cu 0—1 meciul susți
nut pe teren propriu cu Celtic 
Glasgow.

★
Formația olandeză Eindhoven 

a cîștigat turneul de fotbal 
„Naranja“, învjngind in finală cu 
scorul de 2—0 (0—0) echipa spa
niolă Valencia.

TENIS
în noua ediție a Cupei Davis 

(primul tur al zonei europene), 
echipa Israelului a învins cu 
scorul de 5—0 selecționata 
Luxemburgului. în turul urmă
tor, jucătorii din Israel vor In- 
tilni selecționata Elveției.

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit noi mesaje 
și telegrame de felicitare prile
juite de cea de-a XXX-a ani
versare a eliberării patriei de 
sub dominația fascistă. Au 
adresat telegrame : Aristides 
Pereira, secretar general al 
P.A.I.G.C. și Luis Cabrai, pre
ședinte al Consiliului de Stat ; 
general-locotenent Michel Mi- 
combero, secretar general al 
Partidului Uprona, președintele 
Republicii Burundi, șeful gu
vernului ; general-maior Haby- 
alimana Juvenal, președintele 
Republicii Ruandeze și pre
ședintele Comitetului pentru 
pace și unitate națională ; Sam 
Nujoma, președintele SWAPO ; 
Agostinho Neto, președintele 
M.P.L.A. ; Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv 
al Organizației pentru Elibera
rea Palestinei, Comandant ge

Ieri, la ora 19,0» In Palatul Pio
nierilor din Capitală s-a petrecut 
un eveniment deosebit. Detașa
mentele pionierești au întîmpinat 
cu cintece și flori pe colegii lor 
din expediția „Cutezătorii" intitu
lată sugestiv „Victoria", care s-a 
Înapoiat dintr-o lungă călătorie 
întreprinsă timp de 17 zile pe un 
drum lung, de 4 000 de kilometri 
In țările prietene _ Republica 
Populară Ungară șl Republica So
cialistă Cehoslovacă.

Voind Bă consemneze în mod 
deosebit evenimentul anilor XXX,

cel de al III-lea Forum Național 
al Pionierilor a încredințat manda
tul unui grup de 17 pionieri să 
parcurgă, după 30 de ani, drumul 
glorios străbătut de ostașii români 
in lupta contra fascismului. Ur
mărind drumul indicat de hărțile 
de luptă, copiii au parcurs o cale 
de eroi. In numele celor peste 2 
milioane de purtători ai cravatelor 
roșii și tricolor, detașamentul ex
pediției „Victoria" a depus coroane 
de flori șl a făcut de gardă Ia 
mormintele și monumentele ostași
lor căzuți In hotăritoarele lupte. In

aceste țări, membrii expediției 
românești s-au întilnit cu localnici, 
martori ai acelor bătălii, cu ve
terani ai războiului antifascist și 
cu participant la răscoala popu
lară slovacă ; au vizitat muzee, 
case memoriale, șantiere ale tine
retului ; s-au întilnit cu reprezen
tanți ai organelor de partid și de 
stat din orașele și satele eliberata 
de români, au legat prietenii trai
nice cu colegii lor, pionierii din 
cele două țări.

I. M.
Foto : GH. GUCU
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Finala „Cupei tineretului46 pentru 
sportivii de la sate

Ieri, în cadrul unei frumoase festivități, a avut loc premierea 
eîștigătorilor Cupei tineretului pentru sportivii de la sate. Com
petiția găzduită de orașul Craiova s-a desfășurat timp de 3 zile Ia 
atletism, trîntă, handbal și oină. Au participat peste 1 200 de 
sportivi din majoritatea județelor țării. Tinerii sportivi săteni 
au abordat întrecerile cu multă însuflețire luptînd cu dîrzenie 
pentru obținerea unui Ioc pe podium. Redăm, în continuare, 
ciștigătorii in cele patru discipline :

CUM SE
Luni dimineața am auzit 

una din cele mai măgulitoa
re aprecieri aduse fotbalului 
nostru. Unul din cei un mi
lion și ceva de locuitori ai 
Capitalei noastre califica 
jocul Dinamo — Steaua ast
fel: „Ce meci frumos au fă
cut băieții noștri aseară". 
Un compliment sincer și de
zinteresat din partea unui 
om al muncii eare-și merită 
din cînd în cînd astfel de 
bucurii. O mare personalitate 
spunea că : „Cea mai mare 
realizare a vieții este atunci 
cînd poți să-i faci pe oameni 
fericiți".

Etapa trecută a scos în 
evidență cîteva aspecte dem
ne de menționat și anume : 

încercările tactice ale echi
pelor bucureștene, dornice 
de a aduce în scenă cîteva 
din noutățile de mișcare ale 
momentului. Se spune des
pre jocul de fotbal că pune 
pe undeva probleme de-artă 
militară. Marii generali sus
țin că se pot cîștiga bătălii 
și cu forțe mai puține dacă 
ești capabil să le muți cu 
rapiditate în locul hotărîtor 
al încleștării. Acum acțio
nează din plin acest adevăr 
și în fotbal. Ne mai trebuie 
generalii. Arbitrajele sînt 
destul de bune, dar să nu ne 
grăbim cu aprecierile, mici 
litigii colorate pot apărea 
oricind. Olimpia Satu Mare 
este singura echipă nouă 
care arată că vrea să mai 

neral al Revoluției Palestinene ; 
Glafkos Clerides ; Rauf Denk- 
taș ; Gert Petersen, președinte ; 
Mohamed Boucetta, secretar 
general al Comitetului Execu
tiv al Partidului Istiqlal ; Fran
cois Mitterrand, prim-secretar 
al Partidului Socialist Francez ; 
Mario Soares, secretar general ; 
dr. Arthur Schmid, președintele 
Partidului Socialist Elvețian ; 
senator Pompeyo Marquez, se
cretar general al Mișcării pen
tru Socialism, Venezuela.

★
Cu prilejul celei de-a 30-a 

aniversări a eliberării României 
de sub dominația fascistă, pe 
adresa Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al P.C.R., au 
sosit mesaje de felicitare 
din partea : Franz Muhri și 
Erwin Scharf, pentru Comitetul 
Central al Partidului Comunist

CÎSTIGĂ
J

facă și anul viitor deplasări 
cu avionul. Ultima consta
tare privește echipa națio
nală. îmi permit să susțin că 
trebuie găsite cîteva for
mule noi de componență. în 
orice echipă reprezentativă 
un jucător trebuie să fie ca
pabil să joace pe două-trei 
posturi, deci să cunoască 
marcajul, combinația și de
posedarea. însă la noi...

Etapa văzută

de CORNEL DINU

Etapa a IV-a nu progra
mează intilniri deosebite. 
Poate doar la București și 
Cluj. După trei victorii 
consecutive Dinamo are po
sibilitatea de a se distanța 
în clasament ciștigind _ în 
fața echipei din Tg. Mureș. 
Vom face totul. Disputa stu
dențească de la Cliij poate ar
gumenta candidatura „Spor
tului" la titlu. Dar mai sînt 
atîtea meciuri... La Iași și 
Pitești, proaspetele promo
vate, F.C. Galați și, respec
tiv, Chimia Rîmnicu Vîlcea 
pot avea, în continuare, o 
soartă tristă. Nu este exclus, 
totuși, ca în Trivale repre
zentantele uneia din cele 
mai frumoase regiuni ale 'ță
rii să-și dispute pină la 

din Austria ; Gasperoni Gildo, 
președintele Partidului Comu
nist Sanmarinez ; Barulli Um
berto, secretar general al Parti
dului Comunist Sanmarinez ; 
Comitetul Național al Partidu
lui Comunist din Australia ; Pe
dro Saad, secretar general, pen
tru Comitetul Central al Parti
dului Comunist din Ecuador ; 
Cheddi Jagan ; Francesco De 
Martino, secretar general al 
Partidului Socialist Italian ; 
Giacomini Remy, secretar gene
ral al Partidului Socialist San
marinez.

★
Cu ocazia celei de-a XXX-a 

aniversări a eliberării patriei, to
varășului Manea Mănescu, prim- 
ministru al guvernului Repu
blicii Socialiste România, i-a 
fost adresată o telegramă de fe
licitare din partea omologului 
său, Hedi Nouira, prim-ministru 
al Republicii Tunisiene,

Atletism : 100 m fete — Prei- 
ner Igeborg, Alba — 13,4 ; 100 m 
băieți : Biro Zoltan, Harghita — 
11,6 ; lungime fete — Constantin 
Elena, Dîmbovița — 4,62 m ; lun
gime băieți — Frenț Miron, 
Hunedoara — 6,64 m ; 800 m fete
— Andrușac Veronica, Timiș — 
2.27,0 ; 1 500 m băieți — Manole 
Eugen, Dîmbovița — 4.16,3 ; 
greutate fete — Savu Ioana, 
Maramureș — 10,02 m ; greuta
te băieți — Cîrstea Dorin, Arad
— 12 m. Trîntă : categoria 55 kg
— Dumitrescu Horia, Vrancea ; 
categ. 61 kg — Fița Gheorghe, 
Dolj ; categ. 68 kg — Chirică 
Ion, Prahova ; categ. 76 kg — 
Bucevschi Constantin, Suceava ; 
categ. 84 kg — Rus Ion, Ma
ramureș : categ. peste 84 kg — 
Panait Mihai, Prahova. Handbal 
fete : „Victoria" Glodeni, județul 
Dîmbovița ; Handbal băieți : 
„Timpuri noi“, Giarmata, jude
țul Timiș. Oină. Cupa tineretu
lui : „Victoria" Văcărești, ju
dețul Dîmbovița. Cupa U.T.C. : 
„Biruința" Gherăești, județul 
Neamț.

TEODOR POGOCEANU
Foto: V. RANGA

BĂTĂLIA
epuizare punctele. O altă 
performeră a acestui început 
de campionat, Jiul, are la 
Satu Mare destule probleme. 
Prea pozitiv nu văd să le 
rezolve, cunoscută fiind în 
deplasare rigiditatea apără
rii miniere. „Stegarii" vor 
cobori din Poiană, acolo 
unde este secretul pregătirii 
lor fizice, pentru a lua cele 
două puncte. C.F.R. Cluj 
pasează, însă, bine în de
plasare. Pe litoral și la Re
șița, totul apare, miercuri, 
echilibrat. Steaua se va bate 
în Valea Domanului pentru 
a reabilita o cauză pierdută 
mai de mult. De fapt, puțini 
știu și sînt dornici «ă rea
biliteze prestigiul șifonat al 
formației din Calea Plevnei. 
Și ce mari jucători au fost 
actualii antrenori ai echipe
lor de juniori și copii de 
acum, modele de realism 
pentru generația noastră. 
Bătrîna doamnă va trimite 
mingile sale lungi spre ca
reul Farului. La Constanța 
superba liniște ardelenească 
este anacronică și nu va iz- 
bindi. ,

In interviul de duminică 
seara, C. Cernăianu — de 
altfel un antrenor foarte ca
pabil — promitea foarte 
mult. Să fie începutul, 
miercuri, în dauna „Poli
tehnicii" Timișoara ? Destul 
de greu, deoarece condiția 
fizică a „campioanei" mi s-a 
părut precară. Vom vedea.
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Evoluția situației MANIFESTĂRI
din Cipru

• Daune importante suferite de economia cl- 
priotă • Convorbirile lui Kurt Waldheim

CONSACRATE 
ROMÂNIEI

Președintele S.U.A., Gerald Ford, 
a acceptat invitația 

de a vizita România

. NAȚIUNILE UNITE. — într-o 
scrisoare adresată secretarului 
general al O.N.U., Kurt Wald
heim, reprezentantul Ciprului la 
Națiunile Unite, Zenon Rossides, 
informează că, de la începutul 
ostilităților în insulă, economia 
cipriotă a suferit daune în va
loare de 350 de milioane lire 
sterline. Forța de muncă din 
insulă nu este folosită în prezent 
la întreaga sa capacitate, datori
tă situației speciale create de 
criza cipriotă, iar aproape 40 la 
sută din populația aparținind 
comunității grecești și-a părăsit 
locuințele.

care ■ avut-o, luni, cu Rauf 
Denktaș, vicepreședintele Cipru
lui și reprezentantul ciprioților 
turci, Clerides a arătat că proble
mele umanitare create în urma 
recentelor ostilități din insulă au 
reprezentat obiectul central al 
discuțiilor. El a reamintit 
asemenea întîlniri vor avea loc 
în viitor în mod periodic, pentru 
a stabili ce mecanism ar putea 
fi instituit în vederea soluționă
rii acestor probleme umanitare, 
a căror rezolvare ar contribui la 
instaurarea unui mai bun climat 
de înțelegere în insulă.

că

ATENA. — Secretarul general 
al O.N.U., Kurt Waldheim, care 
a sosit marți dimineață la A- 
tena, venind de la Ankara, a 
avut o rundă de convorbiri cu 
primul ministru al Greciei, 
Constantin Caramanlis, în pro
blema cipriotă. La convorbiri a 
participat, de asemenea, minis
trul de externe grec, Gheorghios 
Mavros.

La sfîrșitul întîlnirii, care a 
durat două ore, Kurt Waldheim 
a apreciat convorbirile ca utile 
și constructive.

De la Atena, secretarul gene
ral al O.N.U. a plecat la Londra.

NICOSIA. — în cadrul unui 
interviu acordat agenției France 
Presse, președintele interimar al 
Ciprului, Glafkos Clerides, a 
declarat că este gata să exami
neze orice propunere privind so
luționarea pe cale politică a pro
blemei cipriote, exceptînd îm
părțirea insulei, „care ar afecta 
— a spus el — suveranitatea și 
Independența țării". Poporul ci
priot, a declarat Glafkos Cleri
des, dorește mai mult ca oricind 
o soluție pașnică.

Referindu-se la întîlnirea pe

/NICOSIA. — în cadrul unei 
conferințe de presă organizate 
la Nicosia, președintele interi
mar al Ciprului, Glafkos Cleri- 
des, a declarat că ciprioții greci 
nu vor accepta „nici o tentativă 
de divizare a insulei sau de îm
părțire". „Ne pronunțăm, a de
clarat președintele Clerides, ca
re este, totodată, liderul comu
nității ciprioților greci, pentru 
o republică independentă în Ci
pru, care să se bucure de o 
independență 'veritabilă". El a 
precizat că „dacă forțele tur
cești se vor retrage din terito
riul pe care îl ocupă, noi vom 
putea .atunci, discuta orice so
luție menită să aducă pacea, 
stabilitatea și colaborarea între 
cele două comunități".

Clerides a calificat drept difi
cilă actuala situație internă din 
Cipru, dar a precizat că guver
nul pe care îl conduce nu poate 
fi răsturnat prin forță, adău
gind că va rămîne la conducerea 
țării „atîta timp cit poporul ci
priot va dori acest lucru". Pre
ședintele interimar a mai spus 
că forțele O.N.U. trebuie să 
rămînă în continuare în Cipru, 
iar numărul acestora să fie 
sporit și mandatul lărgit.

VIENA — în cadrul mani
festărilor organizate în Aus
tria în cinstea aniversării eli
berării României la Palatul 
Palffy a avut loc o seară 
închinată României, organi
zată sub auspiciile Asociației 
de prietenie Austria-România 
și ale ambasadei țării noastre 
la Viena.

Cuvîntul introductiv a fost 
rostit de Stephan Kukla, 
secretar general al Asociației, 
care a subliniat semnificația 
evenimentului de la 23 
August 1944. în continuare, 
prof. Ludwig Schafranck, 
vicepreședinte al asociației, a 
prezentat o expunere amplă 
privitoare la succesele obți
nute de România în cei 30 de 
ani care au trecut de la eli
berare.

BOGOTA — La Universi
tatea „Jorge Tadeo Lozano" 
din Bogota a avut loc într-un 
cadru festiv Încheierea săp- 
tămînii culturale româno-co- 
lumbiene, organizată in ca
drul manifestărilor consacra
te marcării, în Columbia, a 
celei de-a XXX-a aniversări 
a eliberării țării noastre de 
sub dominația fascistă.

Una oin urmările tragice ale conflictului din Cipru : refugiați 
în căutarea unui adăpost.

MONROVIA. — Ziarul 
..The Liberian Age", organ 
al partidului „The True 
Whig Party" din Liberia, a 
publicat, pe două pagini, un 
articol intitulat ..România 
marchează cea de-a XXX-a 
aniversarea eliberării de sub 
dominația fascistă". Artico
lul însoțit de fotografia pre
ședintelui Republicii Socia
liste România. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. relevă 
semnificația istorică a zilei 
de 23 August, realizările ob
ținute de România în de
cursul celor 30 de ani de la 
eliberare, coordonatele de 
bază ale politicii externe ro
mânești.

27 Cores-WASHINGTON 
pondentul Agerpres, C. Alexan- 
droaie, transmite : Marți dimi
neața, președintele Statelor U- 
nite ale Americii, Gerald Ford, 
l-a primit la Casa Albă pe Va- 
sile Pungan, consilier al preșe
dintelui Republicii Socialiste 
România. Cu acest prilej, el a 
transmis din partea președinte
lui Nicolae Ceaușescu un mesaj 
de salut președintelui Gerald 
Ford, urări de sănătate și feri
cire personală, precum și urări 
de prosperitate poporului ame
rican, La rîndul său, președinte
le Statelor Unite a rugat să se 
transmită președintelui Repu
blicii Socialiste România, un 
mesaj de mulțumiri și urări de 
sănătate și fericire personală, 
urări de progres și bunăstare 
poporului român.

în cursul convorbirii s-a rele
vat hotărîrea ambelor părți 
de a continua și dezvolta bune
le relații de cooperare stabilite 
în ultimii ani între România și 
Statele Unite, acționînd — în 
primul rînd — pe baza declara
ției comune româno-americane, 
semnată cu prilejul vizitei ofi
ciale din decembrie 1973 a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în 
Statele Unite. în cadrul între
vederii a fost evocată însemnă
tatea întilnlrilor și contactelor

la nivel înalt pentru ■promova
rea relațiilor bilaterale pe mul
tiple planuri dintre state, pen
tru apropierea între popoare șl 
s-a exprimat reciproc dorința 
continuării unor astfel de con
tacte. Președintele Statelor Uni
te, Gerald Ford, a acceptat cu 
plăcere invitația președintelui 
Nicolae Ceaușescu de a face o 
vizită oficială în România, la 
o dată asupra căreia se va con
veni ulterior.

x Ir, cursul convorbirii au fost 
abordate, de asemenea, unele 
probleme bilaterale și interna
ționale de interes comun, subli- 
niindu-se necesitatea ■ promovă
rii eforturilor pentru soluțio
narea pe cale pașnică a proble
melor care confruntă astăzi o- 
menlrea.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordia
lă, au participat ambasadorul 
României la Washington, Cor- 
neliu Bogdan, și secretarul de 
stat al S.U.A., Henry Kissinger.

R. S. F. Iugoslavia. - Ima
gine din orașul Sibenik.

Guineea-Bissau:
un moment istorie

IWwlBI
Formarea noului
guvern islandez

Lansarea navei cosmice
notat
17,45 

strălu- 
,.Pala

din

WZ CAS1R0 DESPRE RELAȚIILE 
CUBEI 0.

„Cuba va accepta să negocie
ze cu Statele Unite numai după 
încetarea prealabilă a blocadei 
economice impusă împotriva ță
rii noastre" — a declarat la Ha
vana, în cadrul unei conferințe 
de presă, primul ministru; Fi
del Castro. El a apreciat — du
pă cum menționează _ agenția 
Prensa Latina — că, „în actua
lele condiții de destindere in-

reale posi- 
„războiului 

să fie revi- 
viitor mai mult

In următorii 15 ani, Peru 
va investi în realizarea a 
peste 160 de complexe și 
grupuri industriale, dispuse 
pe întregul teritoriu al țării, 
suma de 140 miliarde soles 
(aproximativ 3,7 miliarde do
lari — n.a.) — a declarat
Jaime Montoya, director ge
neral în departamentul in
dustrial. Acest program — » 
afirmat el — aflat în plină 
realizare, are ca obiectiv 
fundamental dezvoltarea ac
celerată și prioritară a ra
murilor industriale de bază 
ale economiei naționale, o 
mai bună utilizare a resur
selor naturale de care dis
punem și o mai echilibrată 
repartiție a întreprinderilor 
industriale pe ansamblul te
ritoriului național, în prezent 
concentrate într-un număr 
redus de orașe ale țării. In 
realizarea acestui program, 
efortul principal revine sta
tului și întreprinderilor din 
sectorul proprietății sociale.

ternațională, există 
bilități ca politica 
rece“ contra Cubei 
zuită într-un 
sau mai puțin apropiat".

Afirmînd că țara sa nu inten
ționează să se reintegreze în 
Organizația Statelor Americane 
(O.S.A.), Fidel Castro a subli
niat că Cuba se pronunță pentru 
crearea unei organizații a sta
telor latino-americane și de 
limbă engleză din Caraibe care 
să constituie un adevărat instru
ment de colaborare și cooperare 
regională, în vederea întăririi 
solidarității și apărării interese
lor naționale ale membrilor săi. 
Cuba — a afirmat el în conti
nuare — va participa, dacă va 
fi invitată, la reuniunea miniș
trilor relațiilor externe ai țări
lor latino-americane, programată 
pentru.'luna martie a anului vii
tor la Buenos Aires, ceea ce nu 
înseamnă reintegrarea în O.S.A.

Primul ministru cubanez a 
precizat că țara sa este dispusă 
să conlucreze cu celelalte na
țiuni latino-americane în pro
bleme privind cooperarea eco
nomică și o politică comună de 
apărare a intereselor naționale. 
In acest sens, el a citat ca 
exemplu dezvoltarea comerțului 
cu Argentina, care, în scurt 
timp, a atins indici foarte ridi
cați. Totodată, Fidel Castro s-a 
pronunțat pentru crearea unei 
organizații a țărilor producă
toare de zahăr din America La
tină.

încheierea mai multor 
runde de convorbiri care au du
rat două săptămini, Partidul 
Progresului și Partidul Indepen
denței au ajuns la un acord pri
vind formarea unui guvern de 
coaliție în Islanda, fapt care 
pune capăt uneia dintre cele 
mai îndelungate crize guverna
mentale, declanșată în urma a- 
legerilor legislative anticipate, 
de la 30 iunie. Președintele Is- 
landei, Kristjan Eldjarn, a cerut 
lui Geir Hallgrimsson, liderul 
Partidului Independenței, care a 
obținut victoria la recenta con
sultare electorală, să devină șe
ful noului cabinet de coaliție ce 
va deține în Althing — Parla
mentul țării — 42 de locuri din 
totalul de 60. Hallgrimsson ur
mează să prezinte lista completă 
a noului guvern, care va fi for
mat, potrivit observatorilor po
litici, din 8 membri.

în capitala islandeză se apre
ciază că noua coaliție guverna
mentală are, pe plan intern, ca 
preocupare prioritară stăvilirea 
inflației care a atins ritmul a- 
larmant de aproape 30 la sută, 
în ultimele luni. Pe agenda de 
lucru a noului cabinet, relevă 
observatorii politici, se află, de 
asemenea, problema extinderii 
limitei apelor teritoriale precum 
și cea a statutului bazei militare 
a S.U.A. de la Keflavik.

Lucrările conferinței

In cadrul unei evaluări de 
ansamblu a economiei națio
nale în primul semestru al 
acestui an, ministrul argenti
nian al economiei. Jose Gel- 
bard, a declarat, cu prilejul 
unei cuvintări radioteleviza
te, că in această perioadă 
produsul național brut a spo
rit cu 6,2 la sută, comparatjv 
cu anul trecut, in vreme 
rata inflației a scăzut de 
80 la 22,6 la sută.

In acest an, a spus 
consumul global de bunuri a 
crescut cu 7 la sută — fapt 
dovedit și de creșterea înre
gistrată și in sectoarele lega
te de producția de alimente 
și alte bunuri de strictă ne
cesitate — retribuția reală 
în industria manufacturieră 
s-a majorat cu 19,1 la sută, 
iar salariile minime din a- 
ceastă ramură — cu 15 la 
sută. Paralel, rata șomajului 
a scăzut de la 6,1 la 2 la su
tă, prin crearea unor noi 
locuri de muncă, din luna 
mai pină in prezent.

ce 
la

el,

La 26 august, ora 22,58 (ora Moscovei), In Uniunea Sovietică 
a fost lansată pe orbită nava cosmică „Soiuz—15“, pilotată de 
locotenent-colonelul Ghennadi Sarafanov, comandantul navei, și 
avindu-I la bord pe inginerul colonel Lev Demin.

Scopul lansării navei „Soiuz- 
15“ îl constituie continuarea cer
cetărilor științifice și a expe
riențelor în spațiul cosmic în
cepute la 3 iulie, cu .prilejul 
zborului navei „Soiuz—14“ și a 
stației „Saliut—3".

După cum anunță agenția 
TASS, Cențrul de coordonare a 
zborurilor menține un contact 
permanent prin radio și televi
ziune cu echipajul aflat la bor
dul navei cosmice.

Potrivit datelor furnizate de 
echipaj, starea sănătății cosmo
nauților este bună, parametrii 
microclimatului din cabinele na
vei aflîndu-se în limitele sta
bilite anterior.

După plasarea navei cosmice 
„Soiuz—15“ pe o orbită de sa
telit al Pămîntului, cosmonauții 
Sarafanov și Demin au 
la îndeplinirea 
zbor.

. superioară de aviație fi a 
fost primit la Centrul de 
pregătire a cosmonauților în anul 
1965. Ghennadi Sarafanov are 
doi copii — un băiețel în vîrstă 
de șase ani fi o fetiță în vîrstă 
de trei ani.

Lev Demin, inginerul de bord 
al navei cosmice „Soiuz—15“, 
este născut la Moscova și este 
în vîrstă de 48 de ani. A absol
vit Academia militară de ingineri 
de aviație. A fost primit în rîn- 
durile cosmonauților sovietici în 
anul 1963. Demin este singurul 
bunic dintre cosmonauții sovi
etici.

Reporterii au 
ora exactă: 
G.M.T. Intr-un 
citor salon al 
tului poporului"
Alger, în fața unei nu
meroase asistențe și 
sub privirea atentă a 
televiziunii, s-a consu
mat ceea ce FRANCE 
PRESSE denumește „o 
ceremonie istorică".

trecut
programului de

Comandantul 
Sarafanov, are 
de ani.

navei, Ghennadi
vîrstă de 32 

A terminat Școala

PERSPECTIVE PENTRU SPORIREA
PRODUCȚIEI ALIMENTARE

Săptăminalul parizian „France Nouvelle" consideră că, în vii
torul apropiat, ne putem aștepta la o dezvoltare considerabilă 
a producției alimentare.

Potrivit estimărilor, din teri
toriul cultivatul existent în în
treaga lume nu este valorificat 
încă decît 45 la sută. Pămîntu- 
rile neexploatate fie că nu sînt 
dintre cele mai bune, fie că sînt 
situate în anumite zone, cum ar 
fi regiunile tropicale care fac 
dificilă punerea lor în valoare.

Pe de altă parte, în unele țări 
industrializate, crearea căilor de 
comunicație și a unor perdele 
forestiere în vederea asigurării 
oxigenării atmosferei 
procesul urbanizării, 
necesitatea sporirii 
de lemn și de pastă — -------
nu fac decît. să restrîngă supra
fețele agricole. Cu toate aceș-

cerute de 
precum și 
producției 
de hîrtie.

de la Brazzaville

Obiective pe agenda reuniunii miniștrilor de ex
terne din 16 state africane

în capitala congoleză continuă 
lucrările conferinței miniștrilor 
de externe din 16 țări din Africa 
centrală și răsăriteană, consacra
te definitivării agendei reuniunii 
la nivel înalt a șefilor de stat și 
de guvern din țările respective. 
In discursul inaugural, Marien 
N’Gouabi, președintele Republi-' 
cii Populare Congo, a arătat, în
tre altele, că sarcina miniștrilor 
de externe prezenți la conferin
ță constă în a căuta și propune 
măsuri și ihijloace pentru acce
lerarea procesului de decoloni
zare a teritoriilor africane. în 
această ordine de idei, a spus

șeful statului congolez, se impu
ne formularea de propuneri con
crete în vederea intensificării 
luptei popoarelor din Rhodesia, 
Republica Sud-Africană și Na
mibia împotriva regimurilor ra
siste și a politicii de apartheid. 
La dezbaterile de la Brazzaville 
participă miniștri de externe 
din Etiopia, Sudan, Somalia, 
Gabon, Republica Africa Cen
trală, Zair, Ruanda, Ciad, Ma
lawi, Republica Populară Con
go, Burundi, Guineea Ecuatoria
lă, Uganda, Kenya, Zambia șl 
Tanzania.

tea; posibilitățile tehnice de in
tensificare a producției agricole, 
de redare agriculturii a unor noi 
zone terestre, de irigare a de
serturilor. chiar de exploatarea 
oceanelor în scopul sporirii pro
ducției alimentare, sînt gigan
tice și, în mod cert, în viitorul 
apropiat, aceste posibilități vor 
deveni realități.

Există perspective considera
bile în sensul folosirii unor teh
nici noi nepoluante pentru spo
rirea producției alimentare. Pa
ralel cu acțiunea de depistare 
a unor noi surse de energie — 
afirmă „France Nouvelle".— a- 
ceste perspective permit preco
nizarea unei producții alimenta
re corespunzînd necesităților o- 
menirii atît din punct de vedere 
cantitativ, cît si calitativ.

în consecință — opinează re
vista — teoriile care propovă
duiesc foametea în lume ca ur
mare a înmulțirii populației sînt 
lipsite de orice temei. „France 
Nouvelle" consideră că tehnica 
actuală poate contribui substan
tial la sporirea producției agri
cole în țările» industrializate și. 
mai ales, în cele în curs de dez
voltare. Dar, realizarea acestui 
deziderat întîmpină numeroase 
obstacole în țările subdezvolta
te. întrucît îngrăsămintele chi
mice și mașinile agricole le sînt 
furnizate de către societățile 
multinaționale la prețuri extrem 
de ridicate. De asemenea, aces
te țări sînt confruntate cu di
ficultăți în formarea cadrelor 
tehnice de specialitate, iar unele 
dintre ele chiar cu existenta u- 
nor structuri agricole feudale 
sau tribale.
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• LA PUNCTUL de frontieră 
Vaigai a avut loc un nou schimb

. de refugiați între India și Paki
stan. Repatrierea, desfășurată 
sub auspiciile reprezentanților 
Crucii Roșii Internaționale, este 
înscrisă in acordul bilateral 
indo-pakistanez, semnat in apri
lie anul acesta în capitala Indiei.

• ALEGERI ANTICIPA
TE ÎN ANGLIA?

• MINISTRUL britanic pen
tru problemele forței de muncă, 
Michael Foot, a lăsat să se înțe
leagă, în cadrul unei alocuțiuni 
rostite în fața reprezentanților 
minerilor din localitatea Bettes- 
hanger, situată la sud de Lon
dra, că guvernul laburist consi
deră potrivită organizarea de 
alegeri generale in Anglia la 
data de 3 octombrie a.c. „Mai 
avem patru sau cinci săptămini 
Înaintea noastră, timp in care va 
trebui să muncim din greu și să 
facem tot ce se poate pentru a 
avea un nou guvern" — a de
clarat Michael Foot, reluat de 
agenția Reuter.

• ÎN CAPITALA Siriei au 
luat sfirșit lucrările celei de-a 
cincea conferințe a Federației 
Generale a oamenilor muncii 
palestinieni, la câre au participat 
reprezentanți ai secțiilor federa
ției din 26 de țări, precum și 
delegații sindicale din numeroa
se state. Participanții la confe
rință — informează agenția 
M.E.N. — au adresat un apel 
tuturor oamenilor muncii din 
lume, solicitîndu-le să se pro
nunțe în sprijinul .luptei juste a 
poporului arab palestinian pen
tru restabilirea drepturilor sale 
legitime și să denunțe politica 
de discriminare promovată față 
de populația din teritoriile ara
be ocupate de Israel.

• PURTĂTORUL de cuvînt 
al Casei Albe,. Jerald Terhorst, 
a anunțat că reuniunea consacra
tă problemelor economice, con
vocată din inițiativa președinte
lui Gerald Ford, se va desfășura 
la 27 și 28 septembrie la 
Washington. Președintele Ford 
va prezida personal lucrările a- 
cestei reuniuni, în cursul căreia, 
reprezentanții diferitelor sectoa

re economice urmează să facă o 
serie de recomandări privind 
modalitățile de rezolvare a unor 
probleme cu care este confrun
tată în prezent economia State
lor Unite, in primul rînd inflația 
— a precizat purtătorul de cu
vînt.

Pe ordinea de zi se află în
scrise cinci puncte și anume : 
examinarea situației economice 
actuale a Statelor Unite ; defi
nirea cauzelor inflației; ajun
gerea la un acord de principiu 
asupra politicii de combatere a 
inflației ; stabilirea unor măsuri 
noi și realiste .pentru a combate 
în mod eficace presiunile infla
ționiste ; definirea sectoarelor 
cele mai afectate de fenomenul 
inflaționist.

• CONFERINȚA MĂRII
• DELEGAȚII la cea de a 

treia Conferință a Națiunilor 
Unite asupra dreptului mării 
și-au început, luni, la Caracas, 
ultima săptămînă de dezbateri, 
hotărînd în mod formal să se 
întrunească din nou, în primă
vara anului viitor, la Geneva.

Reuniunea de la Geneva, care 
urmează să se deschidă la 17 
martie și să dureze opt săptă- 
mîni, va fi urmată de o scurtă 
și ultimă sesiune de 2—3 săp- 
tămîni, în lunile iulie sau au
gust 1975, consacrată definitivă
rii noii convenții asupra dreptu
lui mării. Textul acesteia va fi 
pregătit Ia Geneva de un Comi
tet de redactare. ■

• ÎN POSTUL de vicepre
ședinte al Republicii India a 
fost ales B. D. Jatti, candidatul 
Partidului Congresul Național 
Indian — de guvernămînt — care 
a întrunit voturile a 78,7 la sută 
din numărul membrilor celor 
două camere ale Parlamentului 
Indian.

• CU PRILEJUL împlini
rii, la 29 august, a 30 de ani 
de la declanșarea insurecției 
naționale slovace — contri
buție importantă la lupta ge
nerală împotriva armatelor 
fasciste cotropitoare — la 
Panteonul național de pe 
colina Vitkov a avut loc o 
ceremonie. Gustav Husak, 
secretar general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, alți 
conducători de partid și de 
stat cehoslovaci au depus co
roane la mormintele lui Ele
ment Gottwald și eroului na
țional Jan Sverma.

• COMPLEX PETROCHIMIC IN LIBIA
In apropierea capitalei libiene s-au încheiat lucrările de con

strucție ale primului mare combinat petrochimic din Libia. 
Combinatul va intra în producție în ajunul sărbătorii naționale 
a Libiei, la 1 septembrie. Capacitatea zilnică de prelucrare a 
combinatului este de 8 000 tone produse petroliere. La înche
ierea lucrărilor de construcție, capacitatea zilnică a combinatu
lui va ajunge la 16 000 tone. Pentru construirea combinatului, 
guvernul libian a alocat 32,5 milioane dinari libieni.

Construirea prințului mare obiectiv al industriei de prelu
crare a petrolului va permite Libiei să exporte, concomitent eu 
țițeiul, și produse petroliere finite.
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După cum anunță agenția 
TASS, marți la ora 16,00, nava 
cosmică sovietică „Soiuz-15“ a 
efectuat a 12-a rotație în jurul 
Pămîntului. Dimineața, a fost 
realizată corectarea traiectoriei, 
parametrii orbitei fiind următo
rii : distanța maximă față de 
suprafața Pămîntului 275 kilo
metri, distanța minimă — 254 
kilometri, durata ținei rotații în 
jurul Pămîntului — 89,6 minute, 
înclinația orbitei — 51,6 grade, 
între orele 6 și 14, în timp ce 
nava cosmică s-a aflat în afara 
zonei de radiovizibilitate de pe 
teritoriul Uniunii Sovietice, cos
monauții s-au odihnit. La re
luarea legăturii cu Pămîntul ei 
au raportat că se simt bine și 
îndeplinesc programul de zbor.

JAPONIA: SUCCESE
ALE PARTIDELOR

DIN OPOZIȚIE
în alegerile desfășurate la 

25 august pentru postul de 
guvernator al prefecturii Ka- 
gawa, din Insula Shikoku, 
victoria a revenit candidatu
lui Tadao Maekawa, șpriji- 
nit de Partidul Comunist din 
Japonia, Partidul Socialist 
din Japonia, Consiliul pre
fectural al sindicatelor și re
comandat de Komeito și 
Partidul Socialist-Democra
tic. Tadao Maekawa a cîști- 
gat alegerile cu 280 733 de 
voturi, în fața candidatului 
partidului de guvernămînt, 
liberal-democrat, Masanori 
Kaneko, care a obținut nu
mai 192 648 voturi, deși — 
remarcă presa niponă — 
deținuse șase mandate con
secutive ca guvernator al 
prefecturii Kagawa. Șeful 
secretariatului P.C.J., Tetsu- 
zo Fuwa, a dat publicității 
o declarație, subliniind sem
nificațiile acestei victorii.

Tot la 25 august, în ca
drul scrutinului pentru pos
tul de primar al orașului Ka- 
rrfekura, din prefectura Ka
nagawa, candidatul Chifuyu 
Masaki, sprijinit de P.C.J., 
P.S.J. și sindicate, și-a re
înnoit mandatul, obținînd 
56,5 la sută din voturi.

oordul semnat 
luni, la Alger, 
de Portugalia 
șl P.A.I.G.C. se 
înscrie în cate
goria documen

telor destinate istoriei. Acor
dul acesta semnifică trece
rea la o fază decisivă pen
tru transpunerea în practică 
a hotărîrii noilor autorități 
de la Lisabona de a încheia 
definitiv capitolul colonial. 
La 25 aprilie salazarismul 
era înlăturat de la putere. 
O lună mai tirziu, la Lon
dra, începeau convorbirile 
dintre reprezentanții Portu
galiei și cei ai Guineei-Bis- 
sau. Convorbirile s-au pur
tat în mai multe etape și au 
beneficiat, în continuare, de 
ospitalitatea algeriană. Deci, 
după trei luni de negocieri 
s-a ajuns la un acord com
plet pe care l-au certificat 
nu numai semnăturile ofi
ciale, ci și îmbrățișarea prie
tenească dintre membrii ce
lor două delegații. La 10 sep
tembrie, Portugalia va recu
noaște Guineea-Bissau ca 
stat suveran. încetarea focu
lui devenită efectivă pe în
tregul teritoriu a dobîndit 
un caracter de jure. Calen
darul retragerii militare por
tugheze are ca punct final 
ultima zi a lunii octombrie a 
acestui 
aerian 
sabona 
sigura 
armate _
șit, acordul de la Alger des
chide perspective favorabile 
colaborării viitoare dintre 
tinărul stat independent și 
Portugalia, colaborare pe 
care ambele părți doresc să 
o situeze pe un teren fertil 
— pe respectul mutual al in
dependenței, pe egalitatea 
deplină și avantaj reciproc. 
O mențiune clară se face în 
privința dreptului poporului 
din Insulele Capului Verde 
Ia autodeterminare și inde
pendență.

Documentul de la Alger a 
fost primit cu satisfacție de
plină și — după cum subli
nia șeful diplomației portu
gheze, Mario Soares — „pu
ne pentru totdeauna capăt 
războiului și inaugurează 
faza cooperării frățești și 
rodnice între popoarele Por
tugaliei și Guineei-Bissau". 
Comentatorii apreciau că 
prin actul din capitala alge
riană s-a încheiat prima fază 
a procesului de decolonizare 
a teritoriilor portugheze din 
Africa. Guvernul portughez 
se arată decis să înlăture 
definitiv moștenirea pe care 
i-a lăsat-o trecutul. Preșe
dintele Spinola sublinia in
tr-o cuvîntare de răsunet că 
Portugalia este hotărită să 
realizeze sarcina decoloniză
rii „cu curajul celor care nu 
fug de responsabilități. Vom

an. Dealtfel, un pod 
s-a stabilit între Li- 
și Bissau pentru a a- 
repatrierea forțelor 
portugheze. în sfîr-

putea (ine capul sus î» lu
me după ce am ciștigat cea 
mai dificilă victorie, victoria 
asupra noastră 
pra erorilor și 
noastre".

Patru secole 
portugheză în --------------
sau iau sfîrșit. Corăbiile 
timpului au adus pe portu
ghezi pe aceste locuri în se
colul XV. Cronicile mențio
nează ca an de început al 
penetrației lusitane anul 1446. 
Guineea-Bissau n-a fost, 
insă, o „zonă sigură". De-abia 
în 1915, Lisabona considera 
„pacificată" această țară de 
platouri, acoperită de păduri 
dese, cu o suprafață de 
36 125 km.p. Drumul spre in
dependență al Guineei-Bissau 
a fost lung, presărat ou ne
numărate jertfe. Momentul 
esențial l-a reprezentat crea
rea în 1956 a Partidului A- 
frican al Independenței din 
Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde. Puțini ani mai 
tirziu lupta armată se ex
tindea pe întregul teritoriu 
al țării. La 24 septembrie 
1973, pe harta Africii apărea 
Un nou stat independent: 
Guineea-Bissau. Zeci de sta
te l-au recunoscut imediat. 
Printre primele se afla Ro
mânia socialistă. încercările 
de a ignora realitatea din 
Guineea-Bissau și de a con
tinua aventura colonială erau 
sortite falimentului. Răstur
narea produsă, în aprilie, la 
Lisabona însemna sfîrșitul 
unei lungi perioade de nea
gră oprimare a poporului 
portughez, înlăturarea dicta
turii salazariste. Odată cu 
aceasta se deschideau pers
pective imediate încheierii 
unui război colonial străin de 
interesele reale ale poporu
lui portughez. Sfîrșitul sala- 
zarismului trebuie, fără îndo
ială, pus in 
cului acestui 
aprofundat 
antipopular.

în cîteva
Bissau va trăi un ______
ce va rămîne înscris pentru 
totdeauna in istoria acestui 
popor curajos. Eroismul său, 
puterea de sacrificiu pe care 
a dovedit-o, hotărîrea de ne
zdruncinat de a dobindi in
dependența reală și deplină, 
mărturisesc forța de neînvins 
a unui popor dornic de liber
tate. Evenimentul — căruia 
FRANCE PRESSE îi desci
fra semnificații simbolice — 
va stimula, probabil, desfășu
rarea procesului decoloniză
rii și în celelalte teritorii de
ținute de Portugalia în A- 
frica. Ziarul algerian „EL 
MOUDJAHID" comenta : „O 
nouă pagină a fost întoarsă 
in istoria continentului nos
tru african. Căci întotdeauna 
acordurile de independență 
au însemnat pentru popoare 
ieșirea la o viață liberă. Po
porul Guineei-Bissau a tre
cut Ia această viață intr-unui 
din cele mai importante mo
mente ale istoriei. Deschi- 
zind o breșă in imperiul lu
sitan independența pentru 
Guineea-Bissau a fost aștep
tată ca un test pentru toți".

inșine, asu- 
contradlcțiilor
de dominație 
Guineea-Bis-

contextul eșe- 
război care a 

criza regimului

zile, Guineea- 
moment
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• POTRIVIT unui anunț al 
Comandamentului militar de la 
Tel Aviv, reluat de agenția 
United Press International, uni 
tați de blindate israeliene au 
început, luni seara, manevre în 
deșertul din Peninsula Sinai. 
Manevrele au început la aproape 
12 ore de la încheierea unui 
exercițiu de mobilizare a rezer
viștilor.

• VIITORUL INSULE
LOR COMORE

. • GUVERNUL francez a 
hotărît să prezinte Adunării Na
ționale un proiect de lege pri
vind organizarea. în Insulele 
Comore, a unui referendum pri
vind problema acordării inde
pendenței arhipelagului. Olivier 
Stirn, secretar de stat la Minis
terul francez al teritoriilor și 
departamentelor de peste mări, 
care a anunța,t această decizie a 
cabinetului, a precizat că ea se 
înscrie pe linia angajamentelor 
asumate de președintele Valery 
Giscard d’Estaing în timpul 
campaniei electorale.

în ce privește data consultării 
populației arhipelagului, Olivier 
Stirn a menționat că ea ar putea 
fi stabilită în luna martie, anul 
viitor.

• SISTEMUL „OPTA
CON"
• UN REPREZENTANT al 

Fundației franceze pentru re
adaptarea persoanelor cu defi
ciente vizuale studiază, în pre
zent. în Suedia, în vederea uti
lizării sale în Franța, sistemul 
„Optacon", care Ie permite nevă- 
zătorilor să citească. ’

Sistemul „Optacon" constă 
dintr-un aparat de fotografiat, 
de grosimea unui deget, și un 
aparat de transmisie, de forma 
unui magnetofon cu casete,^care 
reproduce in relief imaginea li
terelor înregistrate de aparatul 
de fotografiat de pe textul scris.

Cu ajutorul acestui aparat, 
nevăzătorii pot citi orice, fără 
să fie necesară redactarea în al
fabet „Braille". Modul de utili

zare a acestui sistem poate fl 
însușit in urma unor pregătiri 
care ar însuma circa 60—80 ore. 
Sistemul „Optacon" este folosit, 
in prezent, în Italia, Marea Bri- 
tanie, R.F. Germania, Suedia și 
Grecia.

• IN CADRUL vizitei ofi
ciale de prietenie pe care o 
întreprinde în R.P.D. Co
reeană, delegația Republicii 
Vietnamului de Sud, condusă 
de Nguyen Huu Tho, pre
ședinte al Prezidiului C.C. al 
Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de Sud și 
președinte al Consiliului Con
sultativ al Guvernului Revo
luționar Provizoriu al R.V.S., 
a fost primită de președinte
le Republicii Populare De
mocrate Coreene. Kim Ir 
Sen. Cu acest prilej, a avut 
loc o convorbire desfășurată 
într-o atmosferă de cordiali
tate și prietenie — relatează 
agenția A.C.T.C.
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