
Proletari din toate țările, uniți-vă I

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXX,
SERIA II, 

Nr. 7860

6 PAGINI
30 BANI

JOI
29 AUGUST

1974

în Editura politică a apărut:

NICOLAE CEAUȘESCU
CUVÎNTARE LA SESIUNEA JUBILIARĂ A MARII ADUNĂRI 

NAȚIONALE CONSACRATĂ CELEI DE-A XXX-A ANIVERSĂRI 

A ELIBERĂRII ROMÂNIEI DE SUB DOMINAȚIA FASCISTĂ
— 22 august 1974 —

ÎN ÎNTÎMPINAREA CONGRESULUI PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
AL XI-LEA AL PARTIDULUI

Ritm intens,
termene ferme

NE SCRIU SECRETARII U. T. C. 
DE PE ȘANTIERELE ȚĂRII MATERIILE PRIME

NICOLAE CEAUȘESCU
• Secretarul general al P. C. din Guadelupa

Ing. IOAN IENCI GHEORGHE
Fabrica CIULICĂ

de îngrășăminte Fabrica
complexe Tg. Mureș de mătase Deva

In întrecerea „Tineretul — 
factor activ în îndeplinirea 
cincinalului înainte de ter
men", cei peste 600 de tineri 
care lucrează Pe șantierul 
dezvoltării Combinatului chi
mic din Tg. Mureș și-au 
propus, printre alte inițiative 
valoroase, să lucreze o du
minică pe lună, program nor
mal pe șantier și să rămînă 
în zilele lucrătoare să mun
cească, atunci cînd este ne
voie, în schimburi prelungite.

Acum, mobilizați și mai 
puternic în întrecere de sar
cinile și perspectivele pe 
care le deschide Proiectul 
de Directive ale Congresului 
al XI-lea al partidului, ti
nerii, alături de ceilalți 
constructori, dau bătălia cu 
timpul pe șantierul fabricii 
de îngrășăminte complexe. 
In consfătuirile de produc
ție, la gazeta de perete a 
șantierului, cu alte prilejuri, 
pot fi des auzite numele ti
nerilor fruntași în întrecere : 
Andrei Vereș, Ioan Cos- 
tea, Grigore Jok, Alexandru 
Hirșan, Alexandru Bolog ș.a. 
cu care colectivul nostru se 
mîndrește pe bună dreptate. 
Odată cu eforturile pentru 
sporirea avansului față de 
grafice, la fabrica de îngrășă
minte. am început săparea 
fundațiilor la viitoarea eta
pă de dezvoltare a combi
natului, respectiv etapa A- 
moniac IV, lucrare începută 
de asemenea mai repede 
decît se prevedea.

Realizăm unui dintre cele 
mai de seamă obiective in
dustriale ale orașului Deva : 
Țesătoria de mătase cu o ca- 
(Continuare în pag. a IV-a)
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SI MATERIALELE->

mai bine gospodărite, 
mai eficient valorificate!

® Pornind de Ea trei exemple 
® Din fiecare tonă de metal, 

produse cu valoare sporită
® Practica producției confirmă 

utilitatea folosirii înlocuitorilor
ÎN PAGINA A III-A
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, s-a intîlnit, 
miercuri, cu delegația Partidului 
Comunist din Guadelupa, condu
să de Guy Daninthe, secretar 
general al partidului, care a 
participat la sărbătorirea zilei de 
23 August și care face o vizită 
în țara noastră.

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

în numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Gua
delupa, tovarășul Guy Daninthe 
a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu salutări frățești, calde 
felicitări cu prilejul celei de-a

30-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația fas
cistă, urări de noi succese po
porului român în construirea so
cietății socialiste. Conducătorul 
delegației a exprimat, totodată, 
sincere mulțumiri pentru pri
mirea prietenească de care s-a 
bucurat in țara noastră, pentru 
posibilitatea oferită de a cu
noaște marile realizări obținu
te de poporul român, sub condu
cerea Partidului Comunist Ro
mân și a secretarului său gene
ral, in cele trei decenii de viață 
liberih in dezvoltarea socialistă 
a patriei sale.

Mulțumind, tovarășul Nicolae

Ceaușescu a rugat pe șeful dele
gației să transmită, in numele 
C.C. al P.C.R. și al său perso
nal, cele mai calde salutări Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist din Guadelupa, intre- 
gului partid, împreună cu urări 
de noi succese in activitatea 
viitoare. Secretarul general al 
Partidului Comunist Român a 
urat poporului din Guadelupa 
noi victorii in lupta pentru ob
ținerea deplinei independențe, 

în cadrul intilnirii, s-a proce
dat la o informare reciprocă 
privind principalele preocupări 
ale P.C.R. și P.C. din Guadelupa

(Continuare în pag. a V-a)
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PE ITINERARIILE ÎNSEMNĂRI
ACȚIUNILOR TURISTICE

DIN ACESTE ZILE, UN OBIECTIV
DE MARE ATRACȚIE:

EXPOZIȚIA REALIZĂRILOR 
ECONOMIEI NAȚIONALE

Pentru cine știe să pri
vească atent și sensibil frun
zele copacilor și să „miroa
se" mierea care, treptat, 
treptat, se insinuează in ae
rul pe care-1 respirăm, toam
na e la doi pași de noi. Am 
avut o vară extraordinară. 
Toamna se anunță, de ase
menea, un anotimp bogat in 
împliniri și semnificații. De 
fiecare dintre noi depinde, 
și de acum incolo, bunăsta
rea generală, materială și

• Delegația de partid și guvernamentală
a Republicii Guineea

• Cinci mii de tineri dimbovițeni la EREN 
74. • Alți zece mii de tineri din același județ, 
în cadrul unor excursii organizate de comite
tul județean U.T.C., vor fi în următoarele zile 
oaspeții complexului expozițional din Piața 
Scînteii • Inițiativa uteciștilor din Dîmbovița - 
o frumoasă sugestie pentru responsabilii cu 
activitatea turistică a tinerilor.

(Amănunte în pagina a 4-a)

PRACTICA PRODUCTIVĂ
supremul argument al eficientei

NE RĂSPUND CADRE DE CONDUCERE
DIN TREI INSTITUTE DE ÎNVĂȚĂMÎNT SUPERIOR

Principala cale de angajare nemijlocită a 
școlii noastre superioare în viata societății o 
reprezintă integrarea învăfămîntului cu cerce
tarea și producția. în ancheta de față ne pro
punem să arătăm cum s-a realizat acest lucru

SPRE 0 DUBLARE 
A VALORII 

PRODUCȚIEI
Cont. univ.

JEAN MONCEA
prorector 

al Institutului politehnic
București

Faptul că numai în atelierele- 
școală ale diferitelor facultăți 
studenții au realizat în anul u- 
niversitar 1973/1974 o producție 
in valoare de peste 10 milioane 
lei, pe bază/de contracte cu în
treprinderile (în afara produc
ției realizate nemijlocit în în-

(Continuare în pag. a IV-a)

ONES
TITATE

de MIHAI STOIAN
sufletească. Dar pentru ca 
lucrurile să decurgă, așa cum 
ne-am deprins în imensa ma
joritate a cazurilor, mereu și 
mereu mai bine, cît mal di
namic, se cere ca aportul 
fiecăruia la ONESTITATEA 
socială, care stă la temelia 
oricărei acțiuni pozitive, să 
sporească necontenit, nimeni 
nemaiingăduindu-și să fie 
într-un fel acum, intr-alt fel 
a doua zi. într-un fel acasă, 
într-alt fel la locul de muncă 
sau de studiu.

Am cunoscut tineri care 
lucrau mai dăruit în anumite 
zile ale săptăminii și mai 
delăsător într-altele (ca și 
cînd ziua de luni o socoteau 
necesară pentru un fel de 
„încălzire" după relaxarea 
de duminică). Explicațiile, în 
asemenea situații, n-au ce 
căuta: un om, fie tinăr, fie 
in virstă, este o unitate, 
suișurile și coborișurile de-

(Continuare în pag. a Il-a)

în anul universitar 1973-1974 și ce se preconi
zează pentru viitor la Institutul politehnic, In
stitutul agronomic și Institutul de construcții, 
toate din București.

OBIECTIVE
Șl FORME 

ALE INTEGRĂRII
Prof. dr. ing.

DAN GHIOCEL 
prorector al Institutului de 

construcții București
în cadrul practicii productive 

a studenților au fost organizate 
o serie de acțiuni cu o efici
entă sporită, cum au fost ace
lea de pe șantierele de con
strucții ale investițiilor proprii : 
extinderea laboratoarelor la Fa
cultatea de căi ferate, drumuri-

(Continuare în pag. a IV-a)

EFICIENȚA 
INTEGRĂRII 

Prof. dr.
T. MUREȘANU

rectorul Institutului agronomic 
București

în privința activității practice 
a studenților am mers pe linja 
îmbogățirii programelor de in
struire practică, urmărind să in
troducem cît mai multe ele
mente strîns legate de activita
tea pe care o vor desfășura 
după absolvire. Am îmbogățit 
intr-o anumită măsură și suc
cesiunea activităților practice pe 
care le desfășoară studenții, re-

(Continuare în pag. a IV-a)

LUCRĂRILE CONFERINȚEI 
MONDIALE A POPULAȚIEI 

„Pentru o lume 
mai dreaptă**

Rezoluție — inițiată de România, la care 
s-au raliat, în calitate de coautoare, Algeria, 
Columbia, Ecuador, Guineea, Mexic, Filipine 
și Sudan — adoptată în unanimitate de Con
ferința Mondială a Populației.

în pagina a V-a

în cursul după-amiezii de 
miercuri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, a primit dele
gația de partid și guvernamen
tală a Republicii Guineea, con
dusă de Damantang Camara, 
membru al Comitetului ' Cen
tral al Partidului Democrat din 
Guineea, secretar permanent al 
Biroului Politic Național, mi
nistru la Prezidenție.

La întrevedere au participat 
tovarășii Janos Fazekas, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-minis- 
tru al guvernului, Ștefan An
drei, secretar al C.C.' al P.C.R.

Conducătorul delegației a în-

minat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj de caldă 
prietenie și i-a transmis un sa
lut frățesc din partea secreta
rului general al Partidului De
mocrat din Guineea, președin
tele Republicii Guineea, Sekou 
Toure, împreună cu felicitări 
cordiale și urări de progres și 
bunăstare poporului român, cu 
ocazia marii sale sărbători, a 
30-a aniversare a eliberării 
României de sub dominația fas
cistă.

Oaspeții au împărtășit tova
rășului Nicolae Ceaușescu pro
funda bucurie și satisfacție de 
a fi participat la festivitățile de 
la 23. August, la acest important 
eveniment jubiliar, de a fi pu

tut cunoaște și admira realiză
rile de seamă obținute de po
porul român, sub conducerea 
P.C.R., în opera de edificare a 
societății socialiste.

Mulțumind/ tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe membrii 
delegației să transmită pre
ședintelui Sekou Toure cele 
mai cordiale sentimente de prie
tenie și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire, de suc
cese tot mai însemnate poporu
lui guineez pe calea dezvoltării 
economice și sociale indepen
dente.

în timpul întrevederii, s-a 
evocat cu multă plăcere vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

(Continuare în pag. a V-a)

• Delegația Consiliului Central
din R. P. Polonă

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit, miercuri dimineața, dele
gația Consiliului Central al Sin
dicatelor din Republica Populară 
Polonă, condusă de Wladislaw 
Kruczek, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., pre
ședintele Consiliului Central al 
Sindicatelor, care face, o vizită 
de prietenie și schimb de expe
riență în țara noastră la invita
ția Consiliului Central al 
U.G.S.R.

Din delegație fac parte tova
rășii Irena Sroczinska, Stanyslaw 
Lewandowski, secretari ai Con
siliului Central al Sindicatelor,

Mieczislaw Jurek, șeful secției 
internaționale.

La întrevedere au participat 
tovarășii Mihai Dalea, membru 
supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor, Gheor- 
ghe Petrescu, vicepreședinte al 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
Constantin', Mîndreanu și Paul 
Nagy, secretari.

A luat parte, de . asemenea, 
Wladislaw Wojtasik, ambasado
rul R. P, Polone la București.

în numele membrilor delega
ției, Wladislaw Kruczek a expri
mat profunde mulțumiri tovară
șului Nicolae Ceaușescu pentru 
onoarea de a fi primiți, pentru

al Sindicatelor

posibilitatea oferită de a cu
noaște direct experiența și reali
zările obținute de poporul nos
tru, sub conducerea P.C.R., în 
opera de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

în timpul convorbirii, s-a 
constatat cu satisfacție dezvol
tarea, pe multiple planuri, a re
lațiilor de prietenie dintre Româ
nia și Polonia, dintre cele două 
partide, dintre organizațiile < de 
masă și obștești. în acest cadru, 
a fost, evidențiată dorința co
mună de a intensifica legăturile 
dintre organizațiile sindicale din 
România și Polonia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
(Continuare în pag. a V-a) ,

• Șeful delegației guvernamentale
a Republicii

în cursul după-amiezii de 
miercuri, președintele Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe șeful 
delegației guvernamentale a 
Republicii Democratice Sudan, 
Gamal Mohamed Ahmed, mi
nistru de stat la Ministerul Afa
cerilor Externe, care a partici
pat la manifestările ocazionate 
de sărbătorirea zilei de 23 
August.

Oaspetele a fost însoțit de 
Rasheed Khider, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Am
basadei Sudanului la București.

La primire a participat Cor
nel Pacoste, adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

Gamal Mohamed Ahmed, a 
transmis șefului statului român 
un călduros salut din partea 
președintelui Republicii Demo
cratice Sudan, Gaffar Mohamed

• Ambasadorul
Președintele Republicii So

cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit, miercuri, 
pe Aristote J. Phrydas, amba-

Democratice Sudan
Numeiri, cele mai bune urări 
poporului român în construcția 
noîi societăți, împreună cu do
rința de a consolida și dezvolta 
relațiile dintre cele două țări 
și popoare.
Președintele Nicolae Ceaușescu 

a adresat, la rindul său, un sa
lut prietenesc președintelui Ga
ffar Mohamed Numeiri, iar po
porului sudanez urări de noi 
succese pe calea dezvoltării paș
nice și independente a patriei 
sale, odată cu dorința de a 
extinde și diversifica raportu
rile româno-sudaneze pe multi
ple planuri.

în timpul întrevederii, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
Mohamed Ahmed au trecut în 
revistă stadiul relațiilor dintre 
România și Sudan, exprimînd

Republicii Elene
sadorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Elene la 
București, în legătură cu înche
ierea misiunii sale în țara

satisfacția pentru evoluția lor 
ascendentă, dorința de a iden
tifica noi domenii de cooperare 
și colaborare. în acest context, 
s-a apreciat însemnătatea deo
sebită a întîlnirilor și convor
birilor dintre șefii celor două 
state, care au creat un cadru 
favorabil adincirii și extinderii 
legăturilor de prietenie și strîn- 
să colaborare româno-sudaneze, 
evidențiindu-se, de ambele 
părți, hotărirea de a se acțio
na pentru realizarea în cele 
mai bune condiții a acorduri
lor și înțelegerilor convenite.

A avut loc, de asemenea, un 
schimb de vederi în probleme 
ale vieții internaționale, în spe
cial în legătură cu situația din 
Orientul Mijlociu.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă de caldă cordialitate.

noastră.
Convorbirea care a avut loc 

cu acest prilej s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.
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ÎNTRE EROUL COLECTIV CULTlinÂ

ADUNĂRILE S-AU DESFĂȘURAT Secretarul
A u

LA TERMENELE PLANIFICATE.
DAR CE S-A REZOLVAT

PRACTIC ?
Adunarea generală este o 

școală de educație comunistă a 
tineretului. Dar nu întotdeauna 
comitetele și birourile organi
zațiilor U.T.C. înțeleg exact a- 
cest adevăr. Uneori acțiunea ca
pătă aspectul unui lucru făcut 
în pripă, .de mintuială, al rezol
vării unei sarcini ce trebuie ne
apărat bifată într-un program 
de activități, al raportării unor 
cifre statistice din care rezultă 
cite adunări s-au ținut și cite 
nu, dar, din păcate, nu și cite 
adunări și-au atins scopul și la 
cite tinerii au participat cu a- 
devărat in mod activ. în situații 
de acest gen reiese limpede că 
în pregătirea adunărilor membrii 
organizației nu și-au adus nici 
o contribuție, că de fapt nici 
măcar toți membrii biroului sau 
comitetului U.T.C. nu și-au a- 
dus in vreun fel contribuția la 
conceperea, pregătirea și desfă
șurarea acestei activități.

Aceste observații au rezultat 
din ancheta pe care am efec
tuat-o în două organizații din 
municipiul Iași — organizația 
U.T.C. „Țesătorie, tura C" de la 
întreprinderea „Țesătura" și or
ganizația U.T.C. „Fire 1, Filare- 
etirare" de la Combinatul de 
fibre sintetice — și care viza 
locul și rolul adunării generale 
în activitatea colectivului. Ma
rea majoritate a răspunsurilor 
de „nu", „nu știu" sau „nu-mi 
amintesc" pe care le-am primit 
la întrebările din chestionar sint 
nu numai simple argumente ce 
pledează în favoarea superficia
lității, ci demonstrează că în a- 
ceste organizații, mai precis in 
rindul. celor care le conduc, și-a 
făcut loc o anumită mentalitate. 
Aceea care face ca aprecierea 
activității organizației să nu se 
opereze in consens cu eficiența 
adunării, generale, ci să șe ra
porteze numai la faptul că^ ele 
au avut loc. Cum s-au desfășu
rat ? Acest lucru pare să-i in
tereseze mai puțin.

Să vedem — avînd la bază 
rezultatele anchetei — care sint 
cauzele care conduc la o ase
menea stare de fapt. în pri
mul rind neconsultarea tinerilor 
la întocmirea programelor de 
activități. La începutul fiecărui 
trimestru cînd, in funcție de 
sarcinile ce trebuie rezolvate în 
acea perioadă se fixează pro
gramul de lucru al organizației 
U.T.C., adunării generale îi re
vine rolul de a analiza și ho
tărî măsurile ce se impun pen
tru transpunerea în fapte a 
obiectivelor. Dar cînd cei în 
măsură să stabilească acest 
drum de urmat — tinerii — nu 
sint consultați totul se desfă
șoară după un tipic formalizat 
care creează o adevărată reacție 
în lanț. Astfel procedeul este 
folosit — în virtutea obișnuinței 
— și în pregătirea adunărilor la 
care în afara secretarului și a 
locțiitorului nu am mai întîlnit 
pe cineva care să poată afirma 
că a participat la acest moment. 
Ordinea de zi este săracă și 
neadecvată realităților concrete, 
iar de multe ori ea se rezumă 
numai la o primire in U.T.C. sau 
eliberarea unei recomandări de 
intrare in rindurile membrilor 
de partid, trecînd astfel luni de 
zile fără ca în adunarea uteciș- 
tilor să se facă o analiză asupra 
unei probleme. De aceea în cele 
mai multe cazuri tinerii nu-și 
mai amintesc care a fost ordinea 
de zi abuzînd de „nu rețin" în 
răpunsurile solicitate. De ase
menea, răspunsurile care vizau 
sarcina de organizație a fiecărui 
tinăr au fost negative.

Iată, așadar, cîteva din cauzele 
care pot fi rezumate în neparti- 
ciparea uteciștilor la stabilirea 
și soluționarea problemelor care 
fac obiectul activității organiza
ției U.T.C. Și acum urmarea ca
re de fapt nu-i greu de prevăzut, 
în toate aceste condiții semna
late mai sus, hotărîri ale organi
zației nu există. Practic organi
zația U.T.C. nu se vede, nu se 
simte, intervenția ei nu are da
rul să soluționeze intr-adevăr 
problemele colectivității. Numai 
în acest mod se explică faptul 
că nici un tinăr nu a reținut, in 
acest an, o hotărîre mai impor
tantă adoptată în cadrul adună
rilor generale U.T.C. Pentru că

și atunci cînd s-au luat hotă- 
riri — dacă ar fi să ținem aici 
cont de răspunsurile secretari
lor și locțiitorilor organizațiilor 
U.T.C. respective — ele au fost 
minore, neangajate în rezolva
rea problemelor specifice colec
tivității, iar membrii organiza
ției nu au avut o participare 
concretă — nici în elaborare, dar 
nici în realizare — decit simplul 
fapt de a fi ridicat, atunci cind 
și acest lucru le-a fost solici
tat, mîna. Or, așa stînd lucruri
le e și normal ca tinerii să în
registreze cu absență aceste mo
mente care, accentuîndu-se de 
la o perioadă la ‘ alta, conduc 
la situația mai sus semnalată.

Ceea ce trebuie însă reținut 
cu toată atenția este faptul că 
această stare de lucruri nu este 
generată de nepregătirea unei 
adunări dintr-o lună, deci nu 
este vorba de un accident. Ex
plicația rezidă din modul total 
greșit de înțelegere a acestui 
moment care se repetă de la 
lună la lună, de la trimestru la 
trimestru și care conduce auto- 
mat la transformarea adunări
lor dintr-un mijloc de educație 
intr-un scop în sine. „S-au ținut 
toate adunările" — este răspun
sul plin de ușurință pe care ți-1 
furnizează secretarul. Tocmai a- 
cest mod de a gindi trebuie 
schimbat în primul rind !

...Am plecat în organizații 
avînd cu noi un dosar pe care 
sta scris : „Programe de acti
vități".

„îmi ziceați că vreți să cu
noașteți munca noastră". I-am 
făcut semn că da, pentru că 
nu voiam să-i spun de la bun 
început că mă interesează mai 
mult activitatea lui proprie de 
secretar. „Organizația noastră 
numără peste 700 de uteciști. 
Aproape 400 de tineri sînt la 
cursurile de calificare. Eu sînt 
zilnic in mijlocul lor. Ne extin
dem văzind cu ochii. Cine n-a 
mai văzut întreprinderea noas
tră de un an de zile, acum 
aproape că nu o mai recunoaș
te". I-am dat dreptate pentru că 
acest lucru mi s-a întimplat și 
mie. „...Și avem nevoie de forță 
de muncă calificată, bine pre
gătită". Aceasta este o proble
mă importantă și numai cunos- 
cind-o bine secretarul a putut 
propune Comitetului oamenilor 
muncii ca în ultimele trei luni 
ucenicii să efectuezi practica 
direct pe mașinile care le vor 
fi destinate ca lucrători. în a- 
cest fel trecerea lor în producție 
nu va mai necesita timp de aco
modare.

„Aici am o sinteză a propune
rilor făcute de tineri cu diferite 
ocazii" — și răsfoim din mers 
cîteva file ale dosarului. „Ne 
străduim din răsputeri să le re
zolvăm". Și printre file găsesc 
și numeroase adrese și memorii 
adresate ministerului tutelar 
prin care tinerii solicitau apro
bare pentru construcția unui 
cămin pentru nefamiliști. „Și cu 
categoriile era o problemă. A- 
cum am rezolvat-o". I-am citit 
pe față un zîmbet de satisfacție. 
„Pentru că să știți, dacă, noi nu 
facem eforturi pentru a le rezol
va problemele, tinerii își pierd 
încrederea în cei cărora 
încredințat mandatul de a con
duce organizația".

...„Uneori tovarășul Tiseanu, 
directorul nostru, mă cheamă 
și-mi zice : Virgile, ne-au venit 
piesele, trebuie să recuperăm

le-au

răminerile în urmă. Ce facem 
îmi zic în gînd că trebuie să 
știe ceva conducerea întreprin
derii dacă secretarul U.T.C. este 
consultat în problemele cheie 
ale producției. „în situații din 
astea nu stau să mă gîndeSc 
mult. Răspund scurt : Rămin cu 
tinerii peste program". Ulterior, 
am aflat că Virgil Cojocaru a 
stat și cîte 36 de ore în între
prindere. „îmi permit să iau 
asemenea hotăriri pentru că știu 
că întotdeauna cind apelez la 
tineri este imposibil ca ei să nu 
răspundă afirmativ. Pentru că și 
noi sintem alături la necazurile 
lor".

Discuția continua. Prin secțiile 
prin care treceam nu admiram 
numai modernele utilaje, ci și 
salutul cu pare tinerii întîmpinau 
pe secretarul lor. îl recunoșteau 
deci. „Se ivesc mereu situații noi. 
Vedeți, avem aici un mare șan
tier de investiții. A venit într-o 
zi constructorul la conducere și 
a zis că dacă în 24 de ore nu-i 
eliberăm un spațiu unde au ei 
nevoie să depoziteze materiale 
ne va intirzia lucrarea". Cred că 
știu ce o să-mi spună mai de
parte, dar jl las să continue, 
„...în seara aceea împreună cu 
vreo 200 de tineri am rămas 
pînă tîrziu în noapte și am re
zolvat situația".

De fapt discuția cu Virgil Co- 
jocaru, secretarul comitetului 
U.T.C. de la ■ întreprinderea 
„Neptun" Cîmpina, a fost mult 
mai lungă. Am mai aflat printre 
altele că nu există termen de re
zolvare a obiectivelor înscrise în 
programul de activitate care să 
fie întîrziat. că așa cum mun
cește secretarul, așa muncește 
și comitetul. Dar ce este 
mai important este faptul că în 
fruntea tuturor este un om care 
se găsește mereu printre tineri 
și ceea ce îl caracterizează în 
primul rînd este operativitatea 
cu care înfăptuiește sarcinile.

I. TOMA
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O veche prejudecată îi de
termină pe unii activiști să susți
nă că dacă o întreprindere în 
care majoritatea colectivului o 
formează tinerii obține rezultate 
bune, reâlizînd și depășind pla
nul, neapărat meritul este deopo
trivă și al organizației U.T.C. De 
Ia o asemenea confuzie pornise și 
Constantin Apostoliceanu, secre
tarul Comitetului orășenesc Slati
na al U.T.C., cînd vorbea despre 
organizația de la întreprinderea 
textilă ca despre una dintre cele 
mai bune organizații din oraș : 
„Din moment ce această între
prindere. in care utecișții repre
zintă 90 la sută din numărul to
tal al muncitorilor își depășește 
lună de lună planul la toți indica
torii, nu încape nici o îndoială 
că organizația U.T.C. de aici 
poate oferi numeroase exem
ple de analize operative, de 
măsuri și inițiative proprii, 
care să conducă la mobili
zarea tinerilor pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin".

îndoiala a apărut însă de cum 
am pășit în întreprindere și 
pe măsură ce intram în de
talii tot mai mult se convin
gea și secretarul comitetului 
orășenesc U.T.C. că această 
organizație este aproape inexis
tentă în privința preocupărilor pe 
care ar trebui să le aibă în acest 
colectiv. Pe tineri îi vedeai peste 
tot, la toate locurile de muncă, 
în toate situațiile statistice care 
atestau realizări bune lună de 
lună, despre majoritatea dintre ei 
conducătorii locurilor de produc
ție vorbind în cuvinte alese ; or
ganizația U.T.C. nu se regăsea 
însă nicăieri. Nici cel puțin în 
întrecerea „Tineretul — factor 
activ în îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen". Secretarii or
ganizațiilor din secții, secretara

și membrii comitetului U.T.C. pe 
întreprindere te îndrumau, dacă 
le solicitai o relație, la maiștri, la 
șefii de secții sau ai serviciilor 
administrative, singurii în măsură 
să știe cum se realizează planul, 
care este situația rebuturilor, care 
sînt cei care lipsesc nemotivat de 
la muncă. „De unde să știm noi 
toate astea ?“ — răspundeau.
„Absențele ? Le aflați la servi
ciul personal". Și într-adevăr aici 
le-am putut afla. Făcînd un 
calcul, secretarul comitetului oră
șenesc U.T.C. ajunge la concluzia 
că aceste absențe au adus între
prinderii o pierdere la producție 
de aproape 100 000 m. țesături 
și rămîne surprins. Dar asta e 
doar una din surprizele secreta
rului comitetului orășenesc 
U.T.C., pentru că, ulterior, avea 
să afle că peste așteptări este și 
situația rebuturilor (numai pe un 
schimb 500 metri țesături), ca și 
numărul celor cărora între
prinderea le-a desfăcut con
tractul de muncă pentru acte de 
indisciplină și absențe la 
program (45 de la începu
tul anului). Și dacă, surprins 
de asemenea lucruri, ar fi fost 
numai secretarul comitetului oră
șenesc încă nu ar fi nimic, pentru 
că la fel de surprinsă a părut 
la aflarea lor și secretara comite- 
tiflui U.T.C. pe întreprindere, cea 
care ar trebui să urmărească sta
diul întrecerii, să informeze pe
riodic comitetul orășenesc U.T.C.

Este limpede că, într-o aseme
nea situație, de măsuri operative 
ale organizației U.T.C., care să 
conducă la întărirea disciplinei, 
la înlăturarea rebuturilor și a ab
sențelor nemotivate nu mai poate 
fi vorba.

Dacă atunci cînd situația o 
impune, ne mîndrim cu rezulta
tele globale ale întreprinderii și 
nu uităm să repetăm, cît se poate

de des, că 90 la sută din colectiv 
îl formează tinerii, de ce uităm să 
spunem că și absențele, rebuturi
le, actele de indisciplină care con
tinuă să existe aparțin în cea mai 
mare paîte tot tinerilor ? Și de 
ce, cînd lăudăm colectivul unei 
întreprinderi, atribuim fără nici 
un temei merite și organizației 
U.T.C. despre care cunoaștem 
doar lucruri vagi, iar cînd con
statăm că aceasta nu a întreprins 
nimic invocăm motivul : ce ar fi 
putut face mai mult decît alții ? 
întrecerea „Tineretul — factor 
activ în îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen", ca să numim 
un singur mijloc îa îndemîna or
ganizației, pentru ce a fost por
nită ? îndeplinirea planului de 
producție și a angajamentelor 
proprii, reducerea absențelor și 
rebuturilor, eliminarea actelor de 
indisciplină, sînt principalele 
obiective ale întrecerii și ele au 
fost incluse drept criterii de apre
ciere tocmai pentru a fi urmărite 
efectiv, în timpul realizării, pen
tru a deveni instrumente de lu
cru permanente în luarea unor 
măsuri operative care să dea un 
spor de eficiență și de calitate 
producției și nu pentru a copia la 
sfîrșitul. anului cîteva cifre de la 
serviciile administrative ale în
treprinderii pe care să le rapor
tăm comitetului U.T.C. imediat 
superior de la pare apoi să pre
tindem un loc fruntaș în între
cere. Și asta, numai pentru că 
știm să ne ascundem după vorbe 
mari: unde sînt mulți tineri este 
o organizație puternică ; în în
treprinderea noastră sînt mulți ti
neri, deci organizația noastră e 
puternică. Ceea ce, iată, uneori 
se dovedește fals, chiar dacă, 
într-adevăr, așa ar fi firesc să

SI CEL INDIVIDUAL
1

Una din ambițiile cele mai în
drăznețe ale avangardei cinema
tografice revoluționare din anii 
’20 a fost aceea de a înlocui 
tradiționalul erou individual, așa 
cum îl statornicise proza secolu
lui al XIX-lea, cu eroul colectiv, 
cu masele. Se citea, fără îndoia
lă, în această tendință, un punct 
de plecare în postulatul că po
porul, colectivitatea, masele sînt 
cele care fac istoria. O aceeași 
sorginte ideologică a avut-o și 
„tipajul", adică alegerea „din 
viață", „de pe stradă" a inter- 
preților, după criteriul pregnan
ței fizionomice, în disprețul ac
torilor profesioniști. Cu ce rezul
tate ? Nu lipsite de importanță: 
primele filme ale lui Eisenstein și 
îndeosebi oapodopera Crucișăto
rul Potiomkin. Dar premiera a- 
cestui film, cu adevărat revolu
ționar, a constituit un mare suc
ces de critică, nu și unul de pu
blic. Publicul larg a fost oare
cum derutat, lipsit fiind de figuri 
individuale de anvergură, pe ca
re să-și rezeme imaginația și a- 
deziunea, „marja de reelabora- 
re“. Masele de muncitori și ma
rinari, ca erou colectiv, nu dez
voltau — pentru spectatorul me
diu —o funcție epică și drama
tică suficient de clară și de sem
nificativă.

Am adus în discuție această 
temă pe de o parte pentru că me
rită să fie rediscutată în lumina 
actualității, confruntată cu gustul 
de astăzi, iar, pe de altă parte, 
pentru că am propus, concret, 
adaptarea cinematografică a nu
velei Iobagii de Pavel Dan, în 
care, de asemenea, eroul e colec
tiv, personajele individuale ră- 
mînînd abia schițate. In linii 
mari, s-ar părea că gustul spec
tatorilor de cinema în ultima ju
mătate de seool n-a evoluat în 
sensul propus și dorit de Ei
senstein, ci s-a consolidat în ju
rul procedeelor, al tehnicii nara
tive tradiționale. Ceea ce, tot în 
linii mari, s-a întimplat și cu 
proza literară, explicîndu-se ast
fel falimentul unor experimentări 
ca „noul roman". Și, în același 
timp, confirmîndu-se ipoteza a- 
celor istorici și critici care au

/

susținut că filmul — ca structu
ră povestitoare — descinde din 
romanul-foileton al secolului 
trecut. La rotunjirea acestui fe
nomen a contribuit din plin și 
interpretarea hollywoodiană a 
tendințelor și preferințelor pu
blicului larg.

Cinematograful românesc se 
înscrie pe aceeași linie, fiecare 
film căutînd să individualizeze, 
să caracterizeze cît mai percutant 
personajele principale. Dar, in
teresant de remarcat, nu acestea 
reprezintă de regulă reușitele ce
le mai însemnate din punct de 
vedere expresiv (ideologico-este- 
tic), deși asemenea personaje nu 
mai sînt monade închise, nu se 
mai exprimă doar pe sine, ci se 
vor exponențiale pentru categorii 
mai întinse de oameni. Firește, 
cu excepții: in Puterea și Ade-
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vărul, bunăoară, figurile centra
le sînt puternic susținute atît 
scenaristic, cit și regizoral-acto- 
ricește. în Felix și Otilia, în 
schimb, galeria de personaje se
cundare cîștigă preeminență. Ca 
și in Dragostea începe vineri, 
în Trei scrisori secrete sau, par
țial, chiar și în Proprietarii și 
Vifornița. Bineînțeles că aseme
nea pendulări denotă relativa u- 
șurință a cineaștilor de a desena 
portrete energice din cîteva tră
sături (beneficiind și de foarte 
solizi actori). Dar cred că de
notă și preocuparea de a asigura_ 
filmelor un fundal uman diferen
țiat și sensibil, o prezență colec
tivă viguroasă și colorată, prin 
chipuri mai mult sau mai puțin 
reprezentative.

Așadar, mitul modern al ma
sei, al eroului-masă, n-a dispărut 
din viziunea cineaștilor, ci s-a 
convertit într-o tratare metonimi
că specifică artei filmului: par
tea pentru întreg, individul sem- 
nificind colectivitatea, cantitatea 
reprezentată prin calitate. La o 
privire mai atentă, observăm că 
majoritatea filmelor noastre, mai 
ales cele de actualitate, se ba-

conducători-zeazi pe raportul 
conduși și pe analiza acestui ra
port. întru adincirea principiilor 
și practicii democrației socialiste. 
In ierarhia socială a scenariilor, 
personajele principale sînt con
ducătorii — de întreprinderi, in
stituții etc — iar ceilalți — se
cundare, Cu efecte politico-este- 
tice de un anumit relief, ca în 
Puterea și Adevănil, Proprietarii, 
Vifornița sau Trei scrisori se
crete, în perimetrul conturării 
onțului de tip nou, expresie a 
primenitei vieți morale a națiu
nii socialiste.

Tocmai de aceea este necesa
ră o mai constantă aducere în 
prim plan a figurilor, ca să zic 
așa, anonime, din masa munci
torilor, a țăranilor cooperatiști, a 
tinerilor brigadie'i de pe șantie
re, a intelectualilor. Cu alte cu
vinte, extragerea din viața națio
nală a poporului (erou colectiv) 
a unor personaje exponențiale 
(eroi individuali), dar nu pentru 
o schițare sumară, oricît de pi
torească, ci pentru transformarea 
lor în protagoniști efectivi. Punc
tul de plecare al unor asemenea 
filme posibile l-am întîlnit în nu
meroase documentare, în eroii 
surprinși mai mult sau mai puțin 
în treacăt de un Titus Mesaroș, 
de un Constantin Vaeni sau Jean 
Petrovici; precum și, aproape 
zilnic, în reportajele și anchete
le T.V. Mai ales televiziunea, în
tr-adevăr, aduce permanent sub 
privirile noastre, „în priză direc
tă", personaje filmice și filme 
în embrion. Dealtfel, viața fie
cărui om e un film sau — cum 
scrie Pier Paolo Pasolini — un 
nesfîrșit plan-secvență. Care din 
aceste vieți, care din aceste lungi 
planuri-secvență merită să devi
nă filme, adică sinteze artistice 
ale raportului singular-universal ? 
Aceasta e o problemă a cineaș
tilor — regizori și scenariști —, 
o problemă de conștiință politică 
și socială, morală și estetică, deo
potrivă, prin care să se răspundă 
cu eficacitate la fundamentala 
misiune de a reflecta plenar con
temporaneitatea.

BRĂDUȚ COVALIU,
președintele

Uniunii Artiștilor Plastici,

DESPRE:
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Sezonul estival este și un sezon al lecturii. Argumente în acest sens ne oferă și afluența de 
cumpărători vizibilă în librăria „M. Sadoveanu" din București.
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„CINTARE PATRIEI"
o competiție artistică la
Pregătit și lansat in cinstea 

semicentenarului Partidului Co
munist Român, de către Radio- 
televiziunea română in cola
borare cu Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, Consiliul 
Central al U.G.S.R., Uniunea 
Compozitorilor, Ministerul Apă
rării Naționale, Comitetul Cen
tral al U.T.C., U.A.S.C.R., Mi
nisterul Educației și Invățămîn- . 
tului, Consiliul Național al Or
ganizației Pionierilor, concursul 
coral interjudețean Cintare Pa
triei s-a impus, de-a lungul ce
lor 4 ani de desfășurare, în a- 
tenția tuturor iubitorilor artei . 
corale, dobindind prestigiul u- 
nei manifestări culturale de an
vergură. Trezind o vie emulație 
în rindul miilor de artiști ama
tori, constituind un puternic sti
mulent pentru activitatea colec
tivelor corale din întreaga țară 
(și pentru creatorii înșiși) de a 
aborda o tematică marcată de 
însemnele vieții și muncii noas
tre, de a contribui' Ia educarea 
estetică și patriotică a oameni-N. COȘOVEANU

nu

(Urmare din pag. I)
pind. în mod hotărîtor. 
propria-i voință, de modul 
in care-și dozează strădania, 
priceperea. energia (însă, 
repet, prin „dozare" nu înțe
leg „drămuire", o diminuare 
nejustificată a forțelor crea
toare proprii). Cu alte cu
vinte, fiecare are un ritm 
de activitate, de viață care 
nu poate fi inegal (fiindcă 
n-ar mai fi...ritm). Garanția 
că individul își cadențează 
existența, este un factor deo
sebit de favorabil pentru sine 
și pentru colectivitatea din 
care face parte, contribuie 
tocmai Ia acea onestitate so
cială la care m-am referit 
mal înainte; căci omul
poate fi, de pildă, iute și 
echilibrat acasă, dar lent și 
inegal în atelier sau în amfi
teatru; econom într-un loc,

risipitor intr-altul; ordonat 
și dezordonat în același timp. 
Cind omul apare pretutin
deni așa cum este în fond, 
cînd își propune să fie astfel 
întotdeauna, așadar oriunde 
s-ar afla, sinceritatea aceasta 
constituie un combustibil in
terior de neprețuit. Cind sin
ceritatea reprezintă una din 
trăsăturile dominante ale 
orînduirii noastre socialiste, 
cînd societatea — în întregul 
ei — își manifestă onestita
tea față de fiecare membru 
al său, este datoria de onoa
re a fiecăruia să fie cel pu
țin la fel, în orice împreju
rare, față de societate. De 
fapt, aflindu-te față-n față 
cu ceilalți, te găsești parcă 
— indiscutabil! — față-n 
față cu propria persoană, 
multiplicată: ceea ce acorzi 
celorlalți, ți se acordă, 
plicit, și ție!

lor, prin virtuțile cântecului de 
masă, concursul marchează, 
fără îndoială, un remarcabil re
viriment al artei corale româ
nești.

în cei patru ani de desfășura
re, tele-concursul a antrenat în 
114 emisiuni, 405 formații co
rale din toate județele țării, cu- 
pj-inzînd peste 40 000 de artiști 
amatori din întreprinderi, insti
tuții, case de cultură și cluburi, 
cămine culturale și școli, insti
tute de invățămînt superior și 
unități ale armatei. Acordind o 
deosebită atenție repertoriului, 
funcției sale educativ-patriotice, 
mobilizatoare și agitatorice, or
ganizatorii au impus ea regulă 
de concurs, abordarea in exclu
sivitate a repertoriului româ
nesc, a cintecelor revoluționare 
și muncitorești, patriotice și 
de muncă, a prelucrărilor de 
folclor, au stipulat prezentarea 
obligatorie a lucrărilor în primă 
audiție de către fiecare forma
ție.

O atare politică repertorială a 
determinat o cale și mai largă 
de afirmare a calităților tehnice, 
interpretative, ale formațiilor și 
a relevat, totodată, bogăția te
matică și stilistică a creației 
noastre clasice și contemporane. 
Pe parcursul întrecerii au fost 
prezentate 1300 de lucrări co
rale, dintre care, aproximativ 
480 de piese în primă audiție.

Introducerea corurilor de tine
ret în etapa finală a concursu
lui a pus în evidență grija pen
tru pregătirea schimbului de 
mîine al mișcării artistice de 
amatori de astăzi, a creat pre
misele valorificării depline a 
potențialului artistic din școli 
și licee, din institute și facul
tăți.

Corurile tineretului studios 
din țara noastră au adus pe sce
na concursului național prospe
țimea și idealurile virstei. tim
brul specific al interpretării și 
al sensibilității lor, promisiunea 
preluării, continuării și dez
voltării bogatelor tradiții ale 
cintării corale.

Actul final al confruntării ar
tistice a avut loc pe scena Ope
rei Române. Gala laurpațiîor, 
concertul dedicat celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
patriei și Congresului al XI-lea 
al P.C.R., a întrunit peste 20 
de formații corale, în- 
sumînd aproximativ 2 000 de co-

ora bilanțului
.•riști. într-o atmosferă de entu
ziasm, de caldă exprimare a 
dragostei pentru țară și partid, 
cei 2 000 de artiști amatori și-au 
primit distincțiile, -diplomele și 
medaliile. Marele Trofeu „Cin
tare Patriei" a fost decernat ju
dețelor Dîmbovița, Arad și Mu
nicipiului București. Alături de 
corurile ceferiștilor din Craiova, 
al petroliștilor din Moreni sau 
al siderurgiștilor reșițeni și hu- 
nedoreni (distinse cu premiile 
I și II) alături de corurile țără
nești din Ardusat — Maramu
reș, din Buteni — Arad, din 
Bălcești — Vilcea, din Chizătău 
— Timiș, din Putna — Sucea
va ș.a., 30 de coruri de elevi și 
studenți au primit laurii compe
tiției. Amintim cîteva : FOR
MAȚII CORALE — ȘCOLI GE
NERALE : Premiul I — co
rul Școlii generale nr. 5 — 
Craiova ; corul Liceului de 
muzică „Ion Vidu" — Timi
șoara ; corul Școlii generale din 
comuna Osoi — Iași ; corul Șco
lii generale „Al. Moghioroș" Sa- 
lonta — Bihor ; corul Școlii ge
nerale nr. 56 — București. FOR
MAȚII CORALE — LICEE : 
Premiul I — corul Liceului „Mi- 
hai Viteazul" — București, corul 
Liceului de muzică și arte plasti
ce din Iași, corul Liceului „Petru 
Rareș" — Piatra Neamț, «arul 
Liceului „Gheorghe Lazăr" — 
Sibiu, corul Liceului pedagogie 
Botoșani, corul Liceului pedago
gic de educatoare — București. 
FORMAȚII CORALE — ȘCOLI 
PROFESIONALE : Premiul I — 
corul Școlii profesionale „Vitro- 
metan" — Mediaș. 
CORALE MIXTE 
ȚEȘTI : Premiul 
Universității
MÂȚII CORALE DE’ CAMERA 
STUDENȚEȘTI : Premiul I : 
corul de cameră al Casei de 
cultură a studenților București.

Desigur, bilanțul arată roade
le unei munci artistice susținu
te, ale unor eforturi neprecupe
țite, exprimă pasiunea și inte
resul tinerei 
genul coral.

Nu putem 
semnări fără 
tatea de a fi 
manentizată activitatea tuturor 
corurilor participante la concurs.

ARTEI
0 nouă galerie 

bucureșteană
In București s-a deschis re

cent, sub patronajul Uniunii 
Artiștilor Plastici,, o nouă ga
lerie — Căminul artei (Str. 
Biserica Enei, nr. 16). Ea are 
trei săli spațioase, două la 
parter, destinate expunerii 
pieselor de artă decorativă 
(pictură pe lemn, sticlă, 
sculptură de mici dimensiuni, 
mobilier, ceramică, textile, po
doabe etc) și una la etaj, con
sacrată celorlalte domenii ar
tistice (pictură, sculptură, 
grafică).

La expoziția inaugurală au 
participat numeroși artiști 
plastici, între ei numărîn- 
du-se și personalitățile repre
zentative ale artei noastre 
contemporane, cu lucrări de 
elevată ținută, realizate în ul
timii ani. In sala de la etaj, 
pictura și sculptura expuse 
sînt vizibil destinate, prin di
mensiune, factură și ton, in
terioarelor, îmbogățirii și în
frumusețării mediului cotidian 
de existență. Organiza
torii intenționează a sta
bili un contact mai strîns 
cu publicul, la emanciparea 
gustului căruia își propun 
a participa direct și eficace, 
prin lucrări accesibile, dar 
de deosebită valoare artistică, 
prin opere menite a satisfa
ce nevoia de artă a omului 
modem.

Căminul artei, o galerie 
de artă cu vînzare, se do
rește, totodată, o galerie- 
pilot în domeniul relațiilor 
cu publicul, al relațiilor de 
tip activ pe care o artă 
conștientă de vocația sa so
cială, în toate direcțiile ex
primării sale specifice, are 
datoria a le dezvolta. Cu 
ocazia expoziției inaugura
le am solicitat opinia picto
rului Brăduț Covaliu, pre
ședintele Uniunii Artiștilor 
Plastici, asupra acestei ini
țiative.

„Galeria, situată în cen
trul Capitalei, generoasă ca 
spațiu, luminoasă, răspun- 
zînd optim destinației sale, 
se adaugă, în chip fericit, ce
lor existente. Dorim ca a- 
ceastă galerie să fie o școală 
a publicului. De aceea și 
intenționăm să organizăm 
aici, în timp, și alte manifes
tări decît cele de artă, eta- 
lînd și alte modalități de
cît cele strict expoziționa- 
le, al căror rol este ace
la de a informa iubitorii 
de artă, de a analiza în dez
batere publică cele mai sem
nificative creații contempo
rane, de a promova o artă 
majoră, substanțială sub as
pectul ideilor conținute, sub 
aspectul spiritului și registru
lui afectiv care l-a întru
pat. Sintem conștienți că o 
concepție nouă despre artă 
privește în primul rind ridi
carea culturală a maselor, 
înțelegerea faptului că arta 
nu evoluează în marginea 
societății, ci în interiorul 
său, că are menirea de a 
se constitui într-un factor 
activ al modelării și trans
formării personalității u- 
mane. Arta noastră, am mai 
spus deja, este un produs al 
publicului, pentru că arta 
este, și trebuie să fie mereu, 
un produs al omului, o expre
sie a omului și mediului său 
social, a frămintărilor și as
pirațiilor sale. Deci o artă 
care ne dimensionează, pe 
noi, artiștii, ca oameni ai ce
tății. Căminul artei debu
tează cu o expoziție colectivă, 
la care și-au adus contribuția 
artiști de valoare din toate 
generațiile. Și acest lucru 
poate fi înțeles, simbolic, pen
tru gîndurile și sentimentele 
întregii obști a artiștilor plas
tici".
C.R. CONSTANTINESCU

FORMAȚII 
STUDEN- 

I — corul 
București. FOR-

generații față de

încheia aceste în- 
a sublinia necesi- 
continuată și per-

ALINA POPOVICI

A apărut numărul 36 

al revistei

„LUMEA"
Din sumar reținem edito

rialul consacrat marelui jubi
leu al poporului nostru — a 
XXX-a aniversare a eliberă
rii —, relevind locul de cinste 
ocupat de România în rindul 
națiunilor lumii.

în 'cadrul rubricii perma
nente „România în conștiința 
lumii" sînt consemnate inter
viuri cu marcante persona
lități politice, între care 
prințul Norodom Sianuk și 
Kurt Waldheim.

Marcînd împlinirea unui an 
de la istorica vizită a tova
rășului Nicolae Ceaușescu și 
a tovarășei Elena Ceaușescu 
în America Latină, revista 
„Lumea" publică declarațiile 
ambasadorilor la București ai 
țărilor vizitate, cu privire la 
semnificația și importanța a- 
cestui eveniment.
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MATERIILE PRIME 
Șl MATERIALELE-

înfăptuirea sarcinilor de dezvoltare a economiei nafionale in 
cincinalul 1976-1980 impune o deosebită preocupare pentru asi
gurarea bazei de materii prime și energie, raționalizarea strictă 
a consumurilor materiale in toate ramurile și domeniile de activitate, 

gospodărirea judicioasă a fondurilor fixe.
(Din Proiectul de Directive ale Congresului al Xl-lea al Partidului Comunist Român)

mai bine gospodărite, mai eficient valorificate!

PORNIND DE LA
TREI EXEMPLE

Reducerea cheltuielilor la 1000 lei 
producție marfă în industria republicană

O idee, o hotărîre. apoi o ac
țiune susținută, entuziastă. la 
care au aderat peste o mie de 
tineri : din deșeurile de piele 
de mici dimensiuni, asa-zis 
irecuperabile, șl care pină atunci 
se aruncau Ia gunoi, uteciștii de 
la întreprinderea „Libertatea" 
din Oradea și-au propus să 
confecționeze încălțăminte pen
tru copii. Cam 500 de ghete, 
sandale și papuci într-o lună. 
Tinerii de la întreprinderea ju
dețeană de construcții Constanta 
au declanșat acțiunea cu carac
ter permanent : „Să gospodărim 
cu răspundere maximă cimen
tul. fier-betonul și cheresteaua, 
să nu admitem nici o pierdere 
de materiale pe șantiere", fi
nalizată cu o reducere de 3—5 
la sută a consumurilor. Intr-o 
adunare generală a organizației 
de tineret, uteciștii de la Com
binatul chimic Făgăraș au sta
bilit în detalii planul unor in
tervenții operative pentru înlă
turarea și prevenirea pierderi
lor de abur și energie electrică 
In toate secțiile și fabricile uni
tății. Eficienta este urmărită 
lntr-un registru al economiilor 
tinut la zi. la comitetul pe 
combinat și realizările înscrise 
în el dau uteciștilor. tuturor ti
nerilor chimiști sentimentul u- 
tilitățil depline a eforturilor lor. 
Sînt trei exemple luate la în- 
tîmplare din tot atîtea organi
zații, antrenate în efortul una
nim pentrți realizarea cincina
lului înainte de termen, pentru 
valorificarea cu maximă efi
cientă a fiecărui gram de ma
terie primă, a materialelor, 
combustibilului șl energiei. Ele 
demonstrează responsabilitatea 
cu care tinerii, alături de cei
lalți muncitori și specialiști din 
industrie și-au însușit această 
sarcină de mare importantă, 
modalitatea prin care organiza
țiile U.T.C. își propun să-i an
gajeze pe tineri în acțiunea de 
sporire a eficientei economice 
a activității colectivelor lor.

Există, așadar, o experiență 
pozitivă, o platformă a realiză
rilor de pină acum care trebuie 
folosită cu pricepere în conti
nuare, îmbunătățită șixadaptată 
exigențelor impuse de noile 
sarcini stabilite prin Proiectul 
de Directive ale Congresului al 
Xl-lea al P.C.R. pentru cinci
nalul următor. încă în Raportul 
la Conferința Națională a P.C.R., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, su- 
punînd unei analize științifice 
fenomenele și procesele din e- 
conomia noastră, a reliefat prin
tre altele existența unor im
portante rezerve materiale, ne
cesitatea pregnantă a folosirii 
tot mai superioare a acestora. 
„Valorificarea mai bună a re
surselor de materii prime si 
materiale constituie calea sigură 
pentru progresul economic si 
social al țării", sublinia secreta
rul general al partidului. In 
Proiectul de Directive se acordă 
acestei probleme, cum era fi
resc, un spațiu și mai amplu, 
o importanță crescîndă, preci- 
zindu-se că înfăptuirea mărețe
lor sarcini ce revin economiei 
naționale în cincinalul 1976— 
1980 impune o deosebită pre
ocupare pentru asigurarea bazei 
de materii prime și materiale 
în toate ramurile și domeniile 
de activitate, gospodărirea ju
dicioasă a fondurilor fixe. Rea
lizarea acestui obiectiv primor
dial va crea premisele reale 
pentru acoperirea unor nevoi 
suplimentare de materiale în 
concordantă cu sporurile supe
rioare preconizate de producție, 
în fiecare întreprindere și ra
mură, va determina o creștere 
continuă a eficienței in toate 
sectoarele activității industriale. 
In acest scop Proiectul de Di
rective prevede în primul rînd, 
valorificarea cit mai deplină a 

resurselor interne de materii 
prime, materiale și energie, va
lorificarea deșeurilor, importa
rea unor materii prime cum ar 
fi cărbune cocsificabil, țiței, 
minereu de fier, concentrate de 
metale neferoase, cupru, mine
reu de fosfor, bumbac, cauciuc 
natural etc., gospodărirea rațio
nală a resurselor materiale, per
fecționarea aprovizionării tehni- 
co-materiale și utilizarea mai 
intensivă a fondurilor fixe pro
ductive din toate ramurile. Dacă 
ar fi să ne referim doar la una 
din aceste prevederi, respectiv 
valorificarea deșeurilor, putem 
vedea acuitatea cu care se pune 
și de data aceasta problema 
combaterii și prevenirii risipei, 
sub indiferent ce formă s-ar 
manifesta. în Proiectul de Di-

consumurile specifice 
medii se vor reduce 
cu cel puțin 20 la sută 
la combustibil și circa 
12 la sută la energie 
electrică.

• Prin realizarea unei 
structuri a producției 
care să valorifice în 
mod superior metalul 
și prin reducerea ac
centuată a normelor 
de consum, vor fi a- 
sigurate importante 
economii de lamina
te feroase ; în indus
tria constructoare de 
mașini, consumurile 
specifice medii se vor 
reduce cu circa 26 la 
sută.

• Valoarea producției 
industriei electronice 
și electrotehnice obți
nute dintr-o tonă de 
semifabricate de cu
pru va spori cu 25 la 
sută în 1980 fată de 
1975.

• Consumul de masă
lemnoasă la 1 000 lei 
producție în industria 
lemnului, hîrtiei și ce
lulozei urmează să 
scadă cu cel puțin 20 
la sută în perioada 
cincinalului 1976—
1980.

• Vor fi luate măsuri 
pentru extinderea u- 
tilizării înlocuitorilor 
de metale, material 
lemnos, materii pri
me pentru industria 
ușoară și alte mate
riale, adoptînd teh
nologii care să per
mită folosirea lor e- 
ficientă.

• Comparativ cu 1975, 
la sfîrșitul cincinalu
lui se va utiliza un 
volum cu 70—75 la 
sută mai mare de re
surse energetice se
cundare. 

rective se preconizează, în acest 
context, că se va organiza re
cuperarea pe scară largă de la 
întreprinderi, instituții și popur 
lație a deșeurilor și altor ma
teriale nefolosibile, majorîndu-se 
volumul acestor resurse pe în
tregul cincinal cu peste 35 la 
sută la fier vechi, de peste 3,5 
ori la deșeuri de oțel aliat, cu 
55 la sută Ia deșeuri de cupru, 
de 2,8 ori la anvelope reșapate și 
de 2,2 ori la cauciuc regenerat, cu 
45 Ia sută la hirtie, de peste 23 
ori la materiale plastice etc. 
Este de fapt unul dintre obiec
tivele pe care organizația U.T.C., 
toți tinerii trebuie să-1 aibă în 
centrul atenției lor în cadrul 
acțiunilor de muncă patriotică. 
Și pină acum, de altfel, uteciștii, 
ceilalți tineri au contribuit și 
contribuie substantial la colec
tarea deșeurilor și repunerea 

. lor în circuitul economic. Din 
Proiectul de Directive decurg 
pentru ei însă noi sarcini în a- 
cest cincinal, de mai mare an
vergură, la îndeplinirea cărora 
organizațiile U.T.C. trebuie să-i 
antreneze pe tineri încă de pe 
acum.

In procesul de asigurare a u- 
nei baze materiale reale în 
toate unitățile o sarcină econo
mică de mare răspundere a tutu
ror colectivelor de muncă, preg
nant subliniată în Proiectul de 
Directive, o constituie de ase
menea reducerea susținută a 
cheltuielilor materiale. în acest 
an, de exemplu, se prevede să 
se obțină prin scăderea costuri
lor de producție în industria 
republicană, un volum de eco
nomii de peste 9 miliarde de 
lei, din care aproape 8 miliarde 
pe seama cheltuielilor materiale. 
In anul viitor și în următorul 
cincinal economiile vor fi și 
mai substanțiale. Aceasta im
pune însă sporirea preocupări
lor generale pentru reducerea 
consumurilor specifice de mate
rii prime și materiale, îndeosebi 
pentru economisirea metalului, 
prin reproiectarea produselor și 
perfectionarea tehnologiilor prin 
alte căi specifice fiecărui loc 
de muncă. Proiectul de Direc
tive prevede în acest sens re
ducerea consumurilor specifice 
medii in anii viitorului cincinal 
cu circa 26 la sută in industria 
construcției de mașini, cu cel 
puțin 20 la sută la combustibil 
și circa 12 la sută la energia 
electrică. Volumul producției in-, 
dustriei electronice și electroteh
nice obținute dintr-o tonă de 
semifabricate de cupru, ca să 
reținem încă un exemplu, va 
spori cu 25 Ia sută in 1980 față 
de 1975.

îndeplinirea exemplară, cu 
înaltă conștiință patriotică, a 
sarcinilor în acest domeniu pre
supune, desigur, o ireproșabilă 
organizare a procesului de pro
ducție în întreprinderi, dar nu 
mai puțin o ordine și disciplină 
desăvîrșite la fiecare loc de 
muncă. Tocmai la această exi
gență trebuie să răspundă în 
primul rînd fiecare tînăr, fie
care organizație U.T.C. Printr-o 
intensificare a muncii politice 
și de educație în rîndul tineri
lor, organizațiile U.T.C. trebuie 
să militeze neabătut, să acțio
neze cu perseverentă pentru ca 
toti tinerii să devină nu numai 
buni meseriași, dar și buni gos
podari, să dovedească un puter
nic spirit combativ împotriva 
risipei de materiale, de timp, 
de capacități de producție, să 
se situeze, prin întreaga lor 
activitate, în fruntea întrecerii 
socialiste pentru realizarea de
plină și înainte de termen a 
actualului cincinal, a sarcinilor 
stabilite prin Proiectul de Di
rective pentru cincinalul 1976— 
1980.

ROMULUS LAL

Un singur procente 
de reducere a ponderii 
cheltuielilor materiale 
în producția industrială

PRACTICA
PRODUCȚIEI
CONFIRMĂ

Utilitatea folosirii 
înlocuitorilor

Rentabilitate înaltă, cos
turi reduse ! O cale impor
tantă pentru atingerea aces
tor obiective o constituie 
mai buna gospodărire a ma
terialelor și materiilor prime, 
Ia fiecare loc de muncă, în 
așa fel incit ponderea lor 
în cadrul prețului de cost să 
fie cit mai mică. Intr-un 
asemenea context, folosirea 
pe scară largă a înlocuitori
lor metalului, lemnului, fi
relor de bumbac și lină, care 
să confere produselor ace
leași inalte caracteristici 
funcționale, se detașează ca 
un obiectiv de primă impor
tanță.

Rezultatele obținute pină 
acum in numeroase între
prinderi, pe seama extinderii 
înlocuitorilor în executarea 
unor produse de valoare ri
dicată, constituie un argu
ment în plus pentru lărgi
rea sferei de utilizare a ma
selor plastice, pjăcilor fibro- 
lemnoase, deșeurilor de me
tal. firelor și fibrelor sinte
tice. La întreprinderea „U- 
nirea" din Cluj, cele peste 
200 de repere din masă plas
tică folosite Ia majoritatea 
produselor sub formă de 
carcase, roți dințate, dispo
zitive de comandă ș.a. au 
permis diminuarea cheltuie
lilor materiale în perioada 
1973—1974 cu aproape 4 mi
lioane lei. Numai in acest 
an, la Combinatul de prelu
crare a lemnului Pipera în
locuitorii sint utilizați la fa
bricarea a mai mult de ju
mătate din garniturile de 
mobilă corp și de bucătărie, 
pe această cale obținîndu-se 
economii de peste 15 tone de 
lemn de fag și stejar, con
comitent cu reducerea cu 
15—20 la sută a gabaritului 
mobilei. Și în întreprinderile 
din industria ușoară înlocui
rea firelor de lină și bum
bac cu fire sintetice de tip 
melană și poliester a deter
minat obținerea unor efecte 
economice considerabile. Nu
mai în trei unități : „Trico- 
dava", Fabrica de confecții 
din București și „Moldova" 
Iași s-au realizat pe această 
cale economii de 8—10 mili
oane lei în perioada 1973— 
1974. Acestea sînt numai 
citeva argumente ce ple

valorează ®
©

în actualul cincinal- 
-12,2 miliarde lei,

•
în viitorul cincinal- 
- circa 21 miliarde lei

dează pentru înalta eficien
ță economică care rezultă 
din folosirea înlocuitorilor, 
din găsirea celor mai bune 
posibilități de utilizare in 
industrie a tuturor resurse
lor de materii prime și se
mifabricate. Cu atit mai 
mult se pune problema ex
tinderii modalităților de vă

ÎNTREBUINȚAREA DEȘEURILOR
• Numai în acest an, programul de valorifi

care a deșeurilor de lemn prevede folosirea 
unui milion metri cubi deșeuri, la produce
rea plâcilor din lemn, a 500000 m.c. pen
tru celulozâ și a 20000 m.c. pentru alte pro
duse diff~ramura prelucrârii lemnului.

• Pentru 1975 comparativ cu 1970 sînt pre
văzute creșteri ale sarcinilor de colectare 
și valorificare a deșeurilor textile de 2,34 
ori mai mari, la deșeurile de hîrtie de 1,95 
ori, la deșeurile de lemn industrializat de 
1,65 ori, la anvelope pentru reșapare de 
8,75 ori și de 1,44 ori mai mari la fier vechi.

• Pînâ la sfîrșitul actualului cincinal, prin va
lorificarea deșeurilor pot fi obținute econo
mii de peste un miliard de lei și o produc
ție suplimentară de 700 milioane lei.

lorificare a înlocuitorilor în 
viitorul cincinal, caracterizat 
printr-o sporire a eficienței 
în toate domeniile vieții 
economice și sociale.

Să analizăm bunăoară e- 
fectele extinderii folosirii 
înlocuitorilor intr-un dome
niu de maximă importanță, 
acela al construcțiilor de 
mașini. Necesitatea gos
podăririi judicioase a meta
lului în această ramură de
rivă din sarcinile mari ce 

ii revin în perioada 1976— 
1980, cind ponderea sa în 
totalul industriei va fi de 34 
la sută. Mai mult, dezvolta
rea prioritară a subramuri- 
lor „de vîrf" purtătoare de 
tehnică avansată — electro
nica, electrotehnica, mecani
ca fină — presupune neîn
doios o valorificare cit mai 

înaltă a fiecărui kilogram de 
metal. Iată de ce in cincina
lul viitor se prevede ca gra
dul de utilizare a înlocuito
rilor in construcția de mașini 
grele să crească de aproape 
4—5 ori, iar în construcția 
de mașini unelte și electro
tehnice cu 65—70 la sută, 
comparativ cu perioada ac
tuală. Ce înseamnă acest 
lucru ? In primul rind, o 
economie de 2000—2500 de 
tone de metal obținută anuăl

DIN FIECARE TONĂ 
DE METAE, 

PRODUSE CU VALOARE 
SPORITĂ

Metalul, „plinea industriei", 
fără de care practic nu se poa
te concepe dezvoltarea unei e- 
conomii viguroase a constituit 
dintotdeauna subiect de reflec
ție și de adinei căutări pentru 
specialiștii țârii, pentru toți oa
menii muncii în scopul descope
ririi de noi posibilități de va
lorificare superioară si folosire 
rațională. Ca atare, de la un an 
la altul, deși poate paradoxal, 
tona de metal a devenit tot 
mai consistentă, și-a sporit sub
stanțial valoarea. Eforturile de 
creație și de concepție originală, 
dublate de o mai chibzuită și 
gospodărească utilizare în pro
cesul nemijlocit al producției au 
permis reducerea sensibilă a 
consumurilor și implicit realiza
rea unui fond de produse su
plimentar din aceeași cantitate 
de metal. Caracterul deficitar al 
bazei de materii prime, ca și 
necesitatea înfăptuirii sarcinii 
de reducere a costurilor de pro
ducție, a cheltuielilor materiale 
care se mențin încă la un nivel 
ridicat impun in continuare — 
așa cum se sublinia la Plenara 
comună a Comitetului Central 

numai prin inlocuirea dife
ritelor repere sau dispozitive 
cu altele executate din ma
se plastice sau cauciuc. Can
titate care va putea fi desti
nată în aceste condiții rea
lizării unor produse mai 
complexe, solicitate de eco
nomia națională și, bineîn
țeles, cu o valoare mult mai 
mare. Nu este lipsit de sem
nificație nici faptul că re
perele executate dintr-o 
tonă de metal pot fi înlocuite 
cu repere de aceeași calitate 
realizate din numai 150 de 
kg. de masă plastică sau 
600 de kg. dc cauciuc. Acest 
lucru va face posibil ca un 
kilogram de metal în loc 
să fie folosit ca o eficien
ță de 340 lei pentru fabrica
rea unor repere auxiliare, 
să fie utilizat în electronică 
sau mecanică fină pentru 
construirea aparaturii de 
control activ și pasiv cu efi
ciență de 6700 lei pe kilo
gram.

Iată deci cit de importan
tă este acțiunea de extindere 
a înlocuitorilor, ce adinei 
semnificații are la nivelul 
economiei naționale ! Tre
buie bine înțeles, insă, că sar
cinile de creștere a gradu
lui de valorificare a înlocui
torilor in construcția de ma
șini nu trebuie privite 
decit ca niveluri minime. 
Această problemă, care pre
zintă o eficiență economică 
atit de ridicată, trebuie să 
fie permanent în atenția fie
cărui colectiv, a fiecărui om 
al muncii, incepind de la ti- 
nărul muncitor și terminind 
cu specialistul experimentat. 
Gindirea creatoare, investiția 
de inteligență tehnică a co
lectivelor de oameni ai mun
cii este un izvor inepuiza
bil de depistare a noi și 
ample posibilități de valori
ficare a maselor plastice, 
cauciucului, lemnului sau 
betonului, care să substituie 
metalul, deoarece aceasta 
este una dintre căile care 
conduc la obținerea de pro
duse mai ieftine și mai 
bune.

ADRIAN POPESCU 

al Partidului Comunist Român 
și Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice si Sociale a 
României, din noiembrie 1972 — 
sporirea preocupărilor generale 
pentru reducerea consumurilor 
specifice de materii prime si 
materiale, îndeosebi pentru eco
nomisirea metalului, pentru re
proiectarea produselor si per
fecționarea tehnologiilor de fa
bricație, precum și prin revi
zuirea normelor actuale, in con
cordanță cu progresele tehnicii 
moderne. Cit de importantă este 
materializarea unor asemenea 
obiective majore este suficient 
să arătăm că reducerea cu nu
mai 1 la sută a consumului de 
laminate în 1975 comparativ cu 
1974 creează condiții pentru pro
ducerea suplimentară din ace
eași cantitate de metal a 14 000 
tractoare U-650 și a 4 300 com
bine C-12.

Ritmurile și obiectivele dez
voltării economico-sociale in 
cincinalul 1976—1980 sînt de ne
conceput fără o intensificare a 
preocupărilor întreprinderilor, 
centralelor și ministerelor, a 
tuturor oamenilor muncii pentru 
gospodărirea rațională a resur
selor materiale și implicit a me
talului. Aceasta este și rațiunea 
pentru care prin realizarea unei 
structuri a producției care să 
valorifice în mod superior me
talul și prin reducerea accen
tuată a normelor de consum — 
cu circa 26 la sută numai în 
ramura construcțiilor de mașini 
— vor fi asigurate. importante 
economii de laminate. Este o 
sarcină pe cit de mare, pe atit 
de necesară întrucît îndeplinirea 
ei exemplară condiționează în
făptuirea programului de per
fecționare a structurii industriei 
constructoare de mașini în de
plină concordantă cu tendințele 
de perspectivă ale progresului 
științific și tehnologic pe plan 
mondial, însăși bunăstarea în
tregului popor. Amploarea efec
telor materializării acestui Im
perativ major al progresului 
este practic nelimitată. Ce în
seamnă de fapt, pentru a re
curge Ia un singur exemplu, e- 
conomisirea a 1 000 tone de me
tal 7 înseamnă*  în primul rînd 
zeci de tractoare în plus care 
vor brăzda ogoarele țării am- 
plificînd rodul pămîntului, zeci 
de autocamioane care vor stră
bate magistralele tării, mii de 
frigidere și de televizoa
re. înseamnă, în același timp, 
economisirea a 1 300 tone 
de oțel și a 1 000 tone de 
fontă, a 600 kilograme de cocs 
și a peste 2 000 de tone de mi
nereu feros, a unor impresio
nante cantități de combustibil și 
energie electrică, materii prime 
prețioase care contribuie la rea
lizarea a 1 000 tone de metal, 
înseamnă intr-un cuvint econo
misirea muncii a zeci, sute și 
mii de oameni din metalurgie, 
din ramura mineritului și a e- 
nergeticii. Și toate acestea, la 
numai o mie de tone de metal, 
infimă parte din uriașa canti
tate pe care o reprezintă cele 
26 la sută procente de reducere 
prevăzute.

Cum se’ vede, o uriașă încren
gătură de implicații cu efecte 
care vizează atit interesele ge
nerale ale economiei dar si ale 
fiecărui om al muncii în parte, 
înțelegem atunci de ce înfăp
tuirea cu succes a acestor sar
cini nu poate fi privită ca o 
îndatorire facultativă ci ca o 
obligație morală a fiecăruia și 
a tuturor, de la director la mun
citor, de la proiectant la teh
nolog, de la tînăr Ia virstnic.^

DUMITRU CONSTANTIN
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Expozifia Realizărilor Eco
nomiei Naționale, imagine 
concludentă a dezvoltării im
petuoase a României socialiste, 
cunoaște și în aceste zile aflui- 
rea obișnuită a vizitatorilor 
săi. Cetățeni de toate vîrstele, 
de pe întreg cuprinsul patriei 
vin aci să privească, să admire 
cele mai noi creații ale gîn- 
dirii tehnice românești, cele 
mai moderne produse indus
triale, tehnice sau de larg 
consum, atestate palpabile ale 
stadiului pe care economia 
națională l-a atins, argumente 
pentru continua îmbunătățire 
a tehnologiei și calității pro
duselor de care vom beneficia 
cu toții în perioada imediat 
următoare. Intre ei mulți, 
foarte mulți tineri. Tineri care 
n-au venit doar așa să pri
vească, să vadă ce mai e nou 
doar de dragul de a vedea, să 
cumpere câte ceva dacă ar fi 
ceva de cumpărat. Sînt tineri 
care descoperă la EREN ’74 
rosturi cu mult mai profunde, 
impresionanta expoziție dez- 
văluindu-le valențe cu largi 
semnificații. Facem aceste 
observații urmărind comenta
riile unui grup de tineri tîrgo- 
vișteni. Pentru amănunte ?t 
explicații am apelat la spriji
nul tovarășului Ion lancu, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Dîmbovița al U.T.C., 
pe care l-am întîlnit în aceste 

■zile vizitînd Expoziția Reali
zărilor Economiei Naționale. 
Interlocutorul nostru ne-a re
latat :

Prin conținutul său, 
EREN ’74 se constituie pentru 
tineri într-o adevărată școală 
politico-educativă cu larg 
ecou și noi. Comitetul jude
țean al U.T.C., o privim ca 
atare folosind acest prilej deo
sebit de favorabil, răspunzînd 
în cele din urmă interesului 
manifestat de membrii organi
zației. Un interes firesc dacă 
ne gîndim, în primul rînd, la

PAMINT DIN

PĂMÎNTUL PATRIEI
Am fost de față cînd, acum 

două zile, cronicarul expediției 
„Victoria" — o fetiță de 13 
ani — povestea emoționată în 
careul pionieresc de la Palatul 
Pionierilor întîmplările petre
cute pe drumul lung de 
4 000 kilometri străbătuți în 17 
zile prin Ungaria și Ceho
slovacia, Itinerarul pionieresc 
a fost insolit deoarece copiii 
au urmat neabătut o cale 
de eroi — drumul armatelor 
noastre, străbătut în lupta 
contra fascismului.

Pentru copii era foarte 
greu ca după trei decenii de 
pace și reconstrucție să mai 
găsească ceva din urmele 
războiului. De fapt nici nu 
și-au propus acest lucru, 
dorința lor fiind alta: de a 
rememora după lecțiile din 
istoria nouă a patriei, episoa
dele luptei ostașilor români 
contra mașinii de război na

SPRE 0 DUBLARE 
A VALORII 

PRODUCȚIEI 
(Urmare din pag. 1) 

treprinderi) vorbește despre ac
centuarea masivă a caracterului 
practic-aplicativ al procesului 
instructiv-educativ. Cam iumă- 
tate dintre ei și-au desfășurat 
activitatea productivă. în timpul 
anului în cadrul atelierelor- 
scoală special amenajate în in
stitut sub îndrumarea cadrelor 
didactice și a personalului teh
nic de specialitate, iar ceilalți, 
în special cei din anii mai mari, 
au efectuat practica productivă 
în secții de producție ale uzine
lor. respectiv în atelierele de 
proiectare ale institutului de în- 
vătămînt superior sau ale insti
tutelor de cercetare si de pro
iectare. Odată cu îmbogățirea 
cunoștințelor profesionale, ei ca
pătă îndemînări practice si rea
lizează totodată si o producție 
utilă întreprinderilor cu care 
colaborăm : Uzinele I.O.R.. ,.E- 
lectronica". „Electromagnetica", 
întreprinderea „Automatica", 
„Didactica" ș.a. De asemenea, 
au contribuit si la proiectarea 
si fabricarea unor aparate si in
stalații necesare autodotării.

Pentru cadrele didactice, ca
tedrele au încheiat contracte cu 
diferite întreprinderi si cu alte

EREN Măsuri adoptate
de Biroul

faptul că aci sînt cuprinse 
cele mai noi produse ale eco
nomiei noastre naționale. Dar, 
Îientru tineri, expoziția dezvă- 
uie și alte cîteva noi valențe, 

aparent, dar numai aparent 
particulare. După cum șste 
cunoscut, județul nostru e an
grenat la proporții adecvate în 
circuitul economic propriu-zis 
destul de recent, prin intrarea 
în acest circuit a marilor și 
modemelor capacități indus
triale de pe platforma tîrgoviș- 
teană. Ceea ce a făcut să ne 
Îjutem așeza alături de județe- 
e puternic industrializate, cu 

îndelungată tradiție. Aci, la 
EREN ’74, produsele noastre 
sînt alături și, firește, în com
petiție cu ale colegilor de 
ramură din Reșița sau Arad, 
colegi care, cu numai un an 
sau doi în urmă, ne învățau 
alfabetul pretențios al tehno
logiei oțelului ori al produc
ției de strunguri. Sînt două 
dintre argumentele pentru 
care tinerii dîmbovițeni doresc 
să vină la EREN '74. Pentru a 
vedea ei înșiși propriile lor 
produse expuse, pentru a se 
uita la exponatele vecinilor, 
pentru a învăța în continuare 
din experiența altora. Senti
mentul de mîndrie pe care-1 
încearcă este firesc. Si mobi
lizator în același timp. Am ți
nut seama de toate aceste ar
gumente — pe care le-am ex
pus mai sus — și, apreciind 
la adevărata valoare caracte
rul lor instructiv-educativ, am 
luat inițiativa organizării ac
țiunii de vizitare a expoziției 
de către un număr cît mai 
mare de tineri. Prin organi
zațiile U.T.C., prin agenția 
județeană a B.T.T. pînă la a- 
ceastă oră expoziția a fost vi
zitată de peste cinci mii de 
tineri din județul Dîmbovița. 
S-au i evidențiat, în primul 
rînd, organizațiile U.T.C. din 
întreprinderile care au expo
nate la EREN ’74 : întreprin- 

ziste. Dintr-o jumătate de mi
lion de ostași mulți se odih
nesc astăzi sub umbra monu
mentelor de piatră. Pionierii 
au ales 4 000 de kilometri, o 
secvență din aceste lupte.

Raportul pionierei de 13 ani 
era complet, consemna totul, 
zi de zi, descria fiecare popas. 
Caravana pionierească a fost 
întîmpinată în locurile străbă
tute cu simpatie și cu multă 
admirație. La fiecare monu
ment vizitat ei au presărat un 
pumn de pamînt adus în săcu- 
leti din patrie. Ostașii se 
odihnesc acum și sub o nună 
de țărînă din pămîntul patriei.

Am rămas în careu, as- 
cultînd refrenele unui cîntec 
intonat de copii: „Desveliți 
tot adevărul / Și le spuneți 
tuturor / Cum muriră frații 
noștri / Pentru neam și țara 
lor“.

I. M.

PRACTICA PRODUCTIVA
institute de cercetare si de pro
iectare pentru rezolvarea in co
mun a unor teme mai deosebite. 
Valoarea acestor contracte se 
ridică lâ circa 48 milioane lei.

Pentru anul .viitor. în pre
zent. se lucrează la elaborarea 
planurilor de producție si de 
proiectare în cele aproximativ 
35 de ateliere. Se estimează du
blarea valorii producției. Cu 
sprijinul ministerelor se vor 
transfera din planurile de pro
ducție ale unor întreprinderi, 
sarcini de plan pentru insti
tutul nostru. Se mai concepe 
ca șeful atelierului de pro
ducție să fie șeful de catedră 
sau un alt profesor de la cate
drele de specialitate. Este deja 
elaborată schema de producție 
a acestor ateliere, urmînd ca 
pînă la începerea noului an u- 
niversitar să. se nominalizeze 
piesele si subansamblele care 
trebuie să se realizeze. Comite
tul de partid si conducerea in
stitutului sînt deci mobilizate 
din plin pentru aplicarea în vi
itor a indicațiilor date de to
varășul Nicolae Ceausescu cu 
prilejul vizitei din iulie a.c. la 
Institutul politehnic și a sar
cinilor puse în fata învătămîn- 
tului superior de Plenara C.C. 
al P.C.R. din iunie 1973. 

derea de utilaj petrolier 
Tîrgoviște, întreprinderea de 
oțeluri aliate Tîrgoviște, în
treprinderea mecanică Mija, 
„Automecanica” Moreni, „Bu- 
cegi" Pucioasa, „Steaua elec
trică” Fieni, „Stela” Tîrgoviș
te etc. Fără îndoială, acțiunea 
nu este încheiată. Interesul pe 
care EREN ’74 l-a trezit în 
rîndul tinerilor, valențele po
litico-educative pe care le im
plică ne-au determinat să am- 
plificăm măsurile organizato
rice, să dăm acțiunii noastre 
un caracter cît maf cuprinză
tor. Vom pune accent pe mo
bilizarea cît mai multor elevi 
din anii terminali pentru că, 
pe lîngă atributele amintite, 
Expoziția Realizărilor Econo
miei Naționale este și o exce
lentă școală a orientării profe
sionale, a alegerii în cunoștință 
de cauză, în cea mai bună 
cunoștință de cauză, a viitoa
rei meserii. Iată de ce, în ur
mătoarele zile, alți peste zece 
mii de tineri dîmbovițeni din 
licee, școli profesionale, între- _ 
prinderi și instituții, de la ora
șe și sate vor sosi în Capitală 
cu trenuri speciale sau carava
ne auto pentru a vizita Expo
ziția Realizărilor Economiei 
Naționale. înainte de a încheia 
aș vrea să mai adaug faptul 
că același obiectiv ni l-am 
propus pentru întreg aparatul 
comitetului județean al 
U.T.C.

Am mulțumit interlocutoru
lui nostru pentru interesantele 
amănunte relatate și ne-am în
găduit să felicităm organizația 
județeană Dîmbovița a Uniu
nii Tineretului Comunist pen
tru frumoasa inițiativă luată, 
pentru ingeniozitatea descope
ririi bogatelor semnificații po
litico-educative pe care Expo
ziția Realizărilor Economiei 
Naționale le conferă desfășură
rii unei activități instructive, 
cu real și atractiv conținut. O 
inițiativă care, sîntem siguri, 
va declanșa altele similare în 
rîndul organizațiilor U.T.C., al 
cercurilor de turism din în
treaga țară.

AL. DOBRE

NE SCRIU 
SECRETARII U.T.C.

(Urmare din pag. I)
paritate finală de circa 12 
milioane metri pătrați de 
țesături. Jumătate din a- 
ceastă capacitate urmează să 
intre în producție la 31 de
cembrie anul acesta, iar cea
laltă jumătate la sfîrșitul 
primului trimestru al anului 
viitor. Constructorii — apar- 
ținînd șantierului 2 al Trus
tului de construcții Hune
doara — depun în aceste zile 
eforturi maxime pentru, a 
respecta întocmai graficul de 
execuție și a se încadra, cu 
toate greutățile pe care le-au 
intimpinat, în termenul plani, 
ficat. Avem, dealtfel, toată 
garanția că prin ritmul cu 
care se muncește și prin re
alizările, valorice — peste 16 
milioane lei din cele 22 mi
lioane plan — și ținînd sea
ma și de stadiile fizice avan
sate. angajamentul colecti
vului nostru va fi respectat 
în mod exemplar.

Contribuția noastră, a ce
lor aproape 200 de tineri 
care lucrăm pe șantier, este 
canalizată în această pe
rioadă la ' lucrările de mon
taj a utilajelor : două urzi
toare, calandru, cinci mașini 
de bobinat, instalațiile de 
vopsit, cazanele, pompele, 
compresoarele etc. din care 
multe sînt deja gata pentru 
a intra in probe. în paralel 
cu urgentarea lucrărilor de 
construcții și montaj, pentru 
care sîntem organizați în 
schimburi prelungite, susți
nem și intensificăm întrece
rea pentru buna gospodărire 
a materiilor prime și mate
rialelor, acesta fiind un obi
ectiv esențial în întrecerea 
noastră în cinstea Congresu
lui al XI-lea al P.C.R.

OBIECTIVE

ALE INTEGRĂRII
(Urmare din pag. I)

poduri si geodezie, noul cămin 
de 400 locuri si extinderea Fa
cultății de construcții civile, in
dustriale si agricole. De exem
plu. numai pentru extinderea 
laboratoarelor Facultății de căi 
ferate, drumuri-poduri si geo
dezie au lucrat circa 200 de stu- 
denți — 16 000 ore. De ase
menea. studenții Facultății de 
căi ferate, drumuri si poduri. în 
cadrul practicii de topografie au 
efectuat ridicarea topografică a 
orașului Petroșani si a altor 25 
de localități din județul Teleor
man. In privința autodotării la
boratoarelor proprii au fost rea
lizate numeroase instalații cum 
ar fi : instalația frigorifică, in
stalația de uscare, instalația 
pentru cercetarea panourilor ra
diante.

In domeniul proiectării, prin 
catedre, s-a lucrat atît pentru 
investițiile proprii ale institu

campioană-la lungime ; FRENȚ VIOREL — campion la lungi
me ; CÎRSTEA DORIN — campion Ia aruncarea greutății ; 
SAVU IOANA — campioană la aruncarea greutății.

Campionii la atletism : PRAINER INGEBORG — campioană 
la 100 m. plat ; BIRO ZOLTAN — campion la 100 m. plat : AN- 
DRUȘEAC VERONICA — campioană la 800 m. plat ; MANOLE 
EUGEN — campion la 1 500 m. plat ; CONSTANTIN ELENA —

DUPĂ FINALĂ
Finala tinerilor sportivi de la sate a însemnat un succes, ea 

a încheiat în chip fructuos etapele de masă ale acestei compe
tiții, a fost un festival al sportului bine organizat și mai ales 
cu mare ecou în rindurile celor care în timpul liber practică din 
pură plăcere sportul. Redăm mai jos cîteva secvențe de la ma
rea finală.
• Atletism. întrecerile des

fășurate pe frumosul stadion 
central din Craiova s-au bu
curat de succes. Spectacu
loase au fost probele de 
800 m. fete și 1 500 m. băieți, la 
care ciștigătorii au fost desem
nați pe linia de sosire după o 
dispută extrem de strînsă. La 
800 m fete a cîștigat Veronica 
Andrușeac (Timiș, comuna Re- 
caș) în virstă de 17 ani. Tinăra 
sportivă ne-a declarat : „îmi
place nespus de mult atletis
mul. Acum cițiva ani am concu
rat la 100 m. Mi-am dat seama 
însă că proba de 800 m este 
mai potrivită pentru calitățile 
mele. Timpul probei — 2.27,0 — 
este un timp bun. Sper să-l 
îmbunătățesc. Visul meu este 
să ajung alergătoare de per
formanță. Vreau să activez la 
un club din Timișoara.,,". Un 
vis care la 17 ani cîți 
numără tinăra campioană 
are toate șansele să se transfor
me in realitate.

• Handbal. Meciurile de hand
bal au atras cei mai mulți 
spectatori. Și aceștia nu au avut 
ce regreta. întrecerile au fost 
de un bun nivel tehnic. La bă
ieți, pentru locul I au luptat 
echipele județelor Timiș și Ar
geș. Jucătorii din Timiș pose- 
dînd o mai bună pregătire fizică 
au terminat meciul in ritm alert, 
reușind să cîștige. Scor final — 
30—16. Robuști, cu șuturi necru
țătoare și cu o apărare agresivă, 
timișorenii au dominat turneul, 
demonstrînd frumoase calități 
pentru handbalul modern. Fetele 
din județul Dîmbovița și-au ad
judecat titlul, învingînd în finală 
pe colegele lor din Timiș, după 
un meci strîns în care victoria a 
suris ambelor echipe. Scor final ; 
12—9.

• Trintă. Animație în sala de 
concurs a luptătorilor. Secreta
rul general al Federației româ
ne de lupte, Mihai Dragomirescu, 
ne mărturisea : „Nivelul tehnic 
ridicat al concursului ne-a în- 
cîntat. Turneul a relevat cîteva 
nume de tineri : Panait Mihai 
(Prahova), Fița Gheorghe (Dolj), 
Ion Rus (Maramureș) și Bu- 
cevschi Constantin (Suceava). 
Acești sportivi au reale calități 
și îi vom recomanda pentru 
cluburile de performanță". Tînă- 
rul proaspăt campion la categ. 
76 kg — Bucevschi Constantin, 
normator la C.A.P. Pătrăuți, ju
dețul Suceava — a cîștigat titlul 
după un maraton de 5 meciuri 
in care și-a învins pe toți cei 5

A Sala sporturilor din Istan
bul, găzduiește, începînd de as
tăzi, 29 august, campionatul 
mondial de lupte libere. Și-au 
anunțat participarea peste 160 
de luptători, din 29 de țări, prin
tre care și România. Din lotul 
român fac parte printre alții 
Petre Cearnău, Petre Coman, 
Vasile Iorga, Ion Dumitru, 
Gheorghe Dobrănel și Enache 
Panaite.

• în India a fost descoperit 
un nou copil minune al șahu
lui : Vimvanath Apte, in virstă 
de numai 6 ani, care a reușit să 
dezlege in decurs de o oră 80 de 
probleme de șah. Precocele 
„maestțu" l-a învins pe al pa
trulea jucător al orașului Delhi 
și a cîștigat 240 de partide susți
nute cu șahiști juniori.

tului. cit si pentru alti benefi
ciari : proiectarea barajului ar
cuit pentru Saveh — Iran, pro
iectarea unor construcții social- 
culturale, a unor utilaje pentru 
construcții (macara turn auto- 
ridicătoare. pompă de beton 
etc.). Astfel, numai prin Centrul 
de proiectare studențesc s-au 
executat lucrări în valoare de 
peste 2 milioane lei.

In cursul anului au lucrat în 
institut si 20 colective mixte de 
cercetare alcătuite din cadre di
dactice și specialiști din produc
ție,. putîndu-se menționa faptul 
că majoritatea acțiunilor de in
tegrare cu producția pe linia 
prelucrării unor sarcini speci
fice. a modernizării tehnologii
lor. reducerea consumurilor spe
cifice. economisirea energiei si 
combustibililor, sînt realizate în 
cadrul acestor colective. Astfel, 
au fost încheiate contracte de 
cercetare științifică pentru pro
ducție în valoare de peste 8 mi
lioane lei.

Pentru anul universitar care 
vine. în cadrul practicii studen
ților se vor organiza activități 
practice pe șantiere si în uni
tăți industriale de construcții, 
astfel încît. forma legală de 
funcționare (plan, aprovizionare 
cu materiale, utilaje etc.) să fie 
asigurată de unitatea de pro
ducție. iar manopera In cea mai 
mare parte de către studenti 
îndrumați de cadre didactice. 

adversari prin tuș in primele 30 
de secunde. O performanță rară, 
îmi spunea : „Un succes, in
tr-adevăr, dar nu primul. In 
1971 am cîștigat titlul de cam
pion Ia Cupa tineretului, acum 
cel de-al doilea ! La noi în co
mună trînta are tradiții vechi. 
Fiul meu, în virstă de 6 luni, va 
ajunge tot campion la trintă. 
Doresc să continuăm tradiția”.

e Oină. Cit pe ce să se pro
ducă surprize la oină. Doljenii 
rivneau la primul loc. Ei au în
cercat să depășească în ultimul 
meci echipa județului Neamț. 
Spre nemulțumirea aprigilor su
porteri olteni echipa lor favorită 
nu a cîștigat, astfel că pe primul 
loc s-a clasat județul Neamț, 
locul 2 — Dîmbovița și locul 3 
— Dolj. Ip general, turneul a 
fost interesant. Gheorghe Pricop, 
președintele Federației române 
de oină, ne declară : „J^tît Cupa 
U.T.C. la oină, cit și Cupa ti
neretului au demonstrat că po
sedăm destule elemente de va
loare și că sportul nostru na
țional trăiește o adevărată re
naștere. Merite în acest sens re
vin organizațiilor U.T.C. de la 
sate, C.C. al U.T.C. care tn fie
care an organizează competiții 
de oină, contribuind decisiv la 
revitalizarea acestui minunat 
sport. Am văzut aici jucători 
splendid dotați, superbi atleți 
care practică un joc tot atit de 
frumos ca cel moștenit din 
străbuni".

TEODOR POGOCEANU

FOTBAL IV

Fotbal spectacol, fotbal tehnic — 
asta așteptăm!

Dacă surprinde ceva în a- 
ceastă etapă, fără furtuni și mo
mente de mare încordare, dar și 
fără spectacol în multe locuri, 
este victoria arădenilor la Con
stanța, singura, de altfel, a oas
peților. Deși au lipsit doi din 
oamenii de bază, Domide și 
Pojoni, dar a fost prezent Bro
șovschi, un rafinat dispecer 
care, pe deasupra, a reintrat cu 
o mare poftă de joc, U.T.A. reia 
tradiția meciurilor bune in de
plasare și, în consecință, obți
nerea de victorii și de... puncte. 
Oricum, cu asemenea echipe se 
mai înviorează campionatul. Dar 
constatăm, cu surprindere, că o 
echipă solidă, cu un joc in forță, 
atit de temută pe orice teren, 
pierde plutonul fruntașelor : 
F. C. Constanța nu are un atac 
incisiv și clarvăzător. Dacă în 
singurul meci de la București. 
Dinamo—A.S.A. Tg. Mureș, care 
oferea, oarecum, șanse egale, în 
urma evoluțiilor bune a ambelor 
echipe în precedentele etape, se 
sconta că actualul lider va avea 
probleme, iată că prezumțiile nu 
s-au adeverit. Doar începutul a- 
cestui meci, de factură mediocră, 
a fost marcat de un șchilibru — 
golul1 lui Naghi, primul înscris, 
a avut darul să semene teamă 
în tribune — ca pe urmă, „osti
litățile" să fie controlate, aproa
pe in exclusivitate, de gazde, 
fără să strălucească. Proporția 

urmînd ca ei să se încadreze în 
condițiile de lucru si de termen 
ale șantierelor sau unităților in
dustriale de construcții. Se pre
conizează, de asemenea, ca prin- 
tr-o activitate comună a labora
toarelor institutului cu cele de 
producție cu același specific să 
se organizeze activități de cer
cetare experimentală cu colec- ' 
tive mixte de cadre didactice, 
studenti si personal de cercetare 
din producție. Si un lucru foar
te important : ne-am propus în
ființarea unui centru de proiec
tare cu studenti si cadre didac
tice organizat pe sase speciali
tăți si care va colabora si cu 
alte Centre de proiectare uni
versitare sau unități de proiec
tare.

EFICIENȚA 
INTEGRĂRII
(Urmare din pag. I)

nuntind la unele care. în per
spectiva dezvoltării agriculturii, 
vor deveni neînsemnate in acti
vitatea lor de specialiști. Faptul 
că în viitor populația angrenată 
in agricultură va scădea nume
ric. precum și amploarea pro
cesului de „industrializare" a a- 
griculturii. ne obligă să punem 
accentul pe utilizarea mijloace
lor mecanice in activitatea prac
tică. Astfel studenții din primii 
ani au posibilitatea să cunoască 
si chiar să știe să folosească o 
serie de mașini agricole. Numai 
în anul 1973/74 s-au eliberat

Campionatul mondial de box
• După Simion Cuțov s-au mai calificat în semi

finale Constantin Gruiescu și Alee Năstac
Campionatul mondial de box 

al amatorilor a continuat la Pa
latul Sporturilor din Havana cu 
ultima gală a sferturilor de fi
nală, în care au evoluat patru 
pugiliști români. La categoria 
mijlocie, reprezentantul nostru, 
Alee Năstac, l-a învins cu o 
decizie de 5—0 pe kenyanul P.A. 
Dulia. Deși meciul nu a fost 
de un nivel tehnic ridicat, boxe
rul român a lovit cu mai multă 
precizie, arătînd, totodată, o 
bună orientare tactică. în semi
finale, Năstac il va întilni pe 
iugoslavul Vujkovici, învingător 
la puncte în meciul cu ugande- 
zul Wasaja.

în limitele categoriei muscă, 

0 etapă cu o singură surpriză, la Constanța

scorului o explică desigur jocul 
bun și șansa atacului dinamo- 
vist, dar, în egală măsură, și 
forma slabă, lipsa de decizie și 
inspirație a portarului mureșean 
Nagel. Totuși, nu putem trece 
cu vederea dezinvoltura cu care 
au acționat Dudu Georgescu, 
Zamfir, Radu Nunweiller și Lu- 
cescu. Dudu Georgescu, înca
drat, acum, perfect, în angrena
jul dinamovist și servit cu încre
dere de coechipieri — ca de alt
fel și tînărul Zamfir — are o 
detentă senzațională. în vreme 
ce Lucescu îi trimite mingi 
fructificabile, pe traiectorii și 
unghiuri calculate, parcă, mate
matic. Centrul atacant dinamo
vist, mareînd ieri trei goluri — 
cinci in cele patru etape — de
vine lider în clasamentul 
puncheurilor. Conducînd detașat 
pe tabela de marcaj, antrenorii 
i-au oferit posibilitatea primei 
apariții pe scenă în fața noilor 
suporteri și celeilalte achiziții de. 
marcă — portarul clujean 
Ștefan.

Cu un scor sever a învins, 
acasă. Steagul roșu (avindu-1 pe 
Șerbănoiu într-o formă de zile 
mari — 3 goluri) pe feroviarii 
clujehi despre care nu poți avea 
păreri foarte exacte, pentru că 
ți le infirmă de la o etapă la 
alta. Dacă n-ar fi Adam să mai 
repare, pe parcurs, situația... 
Argeșenii n-au vrut să țină cont 

peste 500 carnete de tractoriști 
în urma unui examen obligato
riu. în perspectivă se prevede 
ca inginerul agronom să fie di
rect solicitat în exploatarea u- 
nor mașini pretențioase, cu ran
dament mare. De asemenea, am 
trecut si la organizarea unor 
activități practice din domeniile 
tehnologiei. Anul acesta, în fer
ma didactică experimentală a 
institutului a fost realizată 
o plantație de 45 ha la care 
studenții au avut o participare 
deosebită. De asemenea, toate 
lucrările acestei primăveri s-au 
făcut numai cu studenti.

Referitor la activitatea de cer
cetare științifică a cadrelor di
dactice am reușit în ultimii 2 
ani să facem un salt cantitativ 
de peste două ori. dar această 
creștere nu ne mulțumește, tre
buie să facem mai mult. Se in- 
tîmpină greutăți în contractarea 
programului de cercetări, cu 
toate că dorința cadrelor didac
tice este de a face si o aseme
nea cercetare, conștiente că nu
mai așa se poate îmbunătăți și 
procesul de instruire. Părerea 
mea este că nu e suficientă in
tegrarea învătămîntului cu pro
ducția numai prin înzestrarea 
noastră cu teren, animale, unde 
să putem lucra cu studenții, ci 
este important si ce vor învăța 
ei. Tehnologia de miine sau cea 
de ieri ? Ca să-i învăț tehnolo
gia de mîine, eu, cadrul didactic, 
trebuie să fiu si cercetător. în 
felul acesta trebuie să vedem 
integrarea învățămîntului în pro
ducție și cercetare.

Anchetă realizată de 
ION MIHALACHE 

boxerul român Constantin Gru
iescu, mai tehnic, cu o gamă 
variată de lovituri, l-a învins la 
puncte pe argentinianul Felipe 
Rojas.

La categoria ușoară, Vladimir 
Kolev (Bulgaria) a fost declarat 
învingător la puncte în meciul 
cu Calistrat Cuțov, decizie de 
3—2, eronată de altfel, deoarece 
Cuțov a boxat mai bine în ulti
ma repriză cînd l-a pus în vă
dită dificultate pe Kolev.

In cadrul categoriei mijlocie 
mică, Alexandru Tîrîlă a pierdut 
la puncte cu o decizie de 0—5 
în fața ugandezului J. Nsubuga, 
care a punctat mai spectaculos 
în reprizele a doua și a treia.

că Rm. Vîlcea se află la 60 de 
km și că Dealul Negru nu este 
un obstacol de netrecut. 
Proaspetei promovate i s-a 
amintit din nou de divizia B. 
Cea mai năpăstuită de soartă 
pare a fi, însă, echipa gălățeană 
care înregistrează eșec după 

'eșec. Din nou un 3—0 care adau
gă plumb unor picioare care și 
așa păreau de lut. Ei amină sine 
die golul de onoare in divizia A. 
Semn rău. Frapează o absență 
din echipă : Dan Coe. Să dureze 
așa de mult restabilirea ? Cam
pionii, in sfirșit, obțin prima 
victorie, la limită, după un joc 
slab. Neconcludent. Neconvingă
tor. Steaua pierde din nou cu 
același sebr, ca și duminică, în 
fața reșițenilor. N-are el Teașcă 
destule probleme cu indisponibi
litățile (Iordănescu, Sameș, Ior- 
dache), mai vin și înfrîngerile 
una după alta ! E o hibă la 
echipa asta, dar cine-i dă de 
capăt. Remiză la Cluj după un 
meci și un fotbal modest. Dar 
Sportul studențesc cucerește un 
punct prețios. Clătinată intr-o 
singură etapă, a doua, Olimpia 
Satu Mare, rămîne revelația 
campionatului. Ea ocupă poliția 
a doua in clasament, ceea ce 
pare a fi un caz rar în istoria 
promovatelor. Dar să nu ne 
grăbim cu „noii născuți". Bătă
lia e la început și cu adevărații 
adversari încă nu și-a măsurat 
puterile.

De fapt, după consumarea 
etapei a patra nu ne putem ab
ține să nu reafirmăm că aștep
tăm. în continuare, fotbalul — 
spectacol, fotbalul t.ehnie — în- 
tr-un cuvînt fotbalul modern.

V. CABULEA

începe turneul
de la Forest Hills

• întreaga elită a tenisului 
mondial, exceptînd pe australie
nii Rod Laver și Margaret 
Court, va fi prezentă la turneul 
de la Forest Hills (Us open 
championships), care se va 'des
fășura pe courts-urile celebrei 
arene newyorkeze între 29 au
gust și 8 septembrie. Circa 200 
de jucători și jucătoare își vor 
disputa trofeele și premiile a- 
cestui prestigios concurs, in 
palmaresul căruia figurează și 
numele românului Ilie Năstase, 
învingător la ediția din anul 
1972. Anul acesta, primii favoriți 
aleși de organizatori sînt ame
ricanul Jimmy Connors și aus
tralianul John Newcombe, ciști- 
gătorul de anul trecut, totdeau
na în elementul său pe tere
nuri gazonate. Dar, în afara a- 
cestora, sînt mulți alți candidați 
la victoria finală, dacă ar fi să 
amintim doar pe ceilalți capi de 
serie : Smith. Borg, Rosewall, 
Ilie Năstase, Ashe, Vilas, Kodes, 
fiecare decis să-și joace șansa. 
La feminin, specialiștii întrevăd 
o finală Chris Evert-Billie Jeân 
King, fără a exclude o surpriză 
furnizată eventual de australien- 
cele Kerry Melvile și Evonne 
Goolagong.

Executiv
al C.N.E.F.S.

Biroul Executiv al C.N.E.F.S. 
a analizat stadiul îndeplinirii 
hotărîrii plenarei comune a 
C.N.E.F.S. și C.O.R. din ia
nuarie 1974, referitoare la pre
gătirea pentru Jocurile Olim
pice din 1976. Printre hotă- 
rîrile luate, s-a stabilit ca 
echipa națională de fotbal să 
participe la viitoarele Jocuri O- 
limpice. Ca urmare, prima re
prezentativă a țării va fi solici
tată să facă față cu succes in 
viitorii doi ani atît în Campio
natul european cit și la prelimi
nariile Jocurilor Olimpice de la 
Montreal.

Biroul Executiv a indicat, de 
asemenea, F.R. Fotbal să aducă 
îmbunătățiri regulamentului de 
transferări. în ideea de a asigura 
întărirea echipelor care dau ju
cători loturilor naționale și re
prezintă fotbalul românesc in 
competițiile internaționale.

Continua întărire a spiritului 
de muncă, de pregătire, de or
dine și disciplină în această ra- 
țnură sportivă va trebui să stea 
in atenția tuturor jucătorilor, 
antrenorilor, a activiștilor și 
conducătorilor din fotbalul ro
mânesc.

★

Reanalizîndu-se situația unor 
jucători de fotbal suspendați în 
ultimul timp, s-au hotărit urmă
toarele :

— Se ridică suspendarea jucă
torului Broșovschi Ladislau, cu 
drept de joc pentru clubul U.T. 
Arad.

— Se ridică suspendarea ju
cătorului Kun Atila, cu drept 
de joc pentru clubul F. C. Bihor.

— în cazul incidentelor petre
cute la meciul Sport Club Ba
cău — Dinamo București, din 
ediția precedentă a campionatu
lui Diviziei A. se confirmă sanc
ționarea jucătorului Munteanu 
Ion cu eliminarea din viața 
sportivă și suspendarea pe timp 
de doi ani a jucătorilor Gh. Si- 
năuceanu și N. Florea ; se ridică 
suspendarea jucătorilor V. Vol- 
mer, Gh. Voinea, I. Catargiu și 
I. Mărgășoiu de la S.C. Bacău 
cu drept de joc imediat ; S.C. 
Bacău poate organiza jocuri de 
fotbal pe teren propriu cu în
cepere de la 1 septembrie 1974.

CLASAMENT
Dinamo 4 4 0 0 11—2 8
Olimpia Satu Mare 4 3 0 1 6-3 6
Steagul roșu 4 2 11 8—3 5
Sp. studențesc 4 2 11 4—2 5
Poli. Timișoara 4 2 11 4-2 5
U.T.A. 4 2 11 4—3 5
A.S.A. Tg. Mureș 4 2 11 7—9 5
Jiul 4 2 0 2 8—4 4
F.C.M. Reșița 4 2 0 2 7—5 4
F. C. Argeș 4 2 0 2 8—4 4
Poli. Iași 4 2 0 2 4—4 4
C.F.R. Cluj 4 2 0 2 4—6 4
Univ. Craiovas»* 4 112 4—6 3
Steaua 4 112 5—7 3
,.U“ Cluj 4 0 3 1 3—5 3
F.C. Constanța 4 1 0 3 3—7 2
Chimia Rm. Vîlcea 4 0 2 2 1—8 2
F.C. Galați. 4 0 0 4 0—9 0

: 2_ 2.
SPORTUL

DIAGRAMA 
ETAPEI

• DINAMO — A.S.A. TÎRGU 
MUREȘ 5—1 (3—1). După ce au 
fost conduși cu 1—0, dinamoviș- 
tii au dominat partida cu auto
ritate, ciștigînd la un scor ca
tegoric. Au înscris : Dudu Geor
gescu de trei ori (min. 32, min. 
60 și min. 89). Sătmăreanu II 
(min. 41), Zamfir (min. 44), res
pectiv Naghi (min. 32).

• UNIVERSITATEA CRAIO
VA — POLITEHNICA TIMI
ȘOARA 1—0 (1—0). Studenții 
craioveni au obținut o victorie 
la limită, in fața unui adversar 
care le-a dat o replică dirză. 
Unicul gol l-a Semnat Bălan, în 
min. 15.

• F.C.M. REȘIȚA — STEAUA 
2—0 (1—0). Nestorovici a des
chis scorul în min. 5, iar Florea 
l-a majorat în min. 75. La ti
neret speranțe, scor egal :

• ,.U“ CLUJ — 
STUDENȚESC 0—0. Joc de un 
nivel tehnic modest. La tineret- 
speranțe, 2—1 pentru gazde.

• STEAGUL ROȘU — C.F.R. 
CLUJ 4—1 (3—1). Au înscris 
Șerbanoiu de trei ori (min 8 
min. 18 și min. 76, din lovitură 
de ia 11 m.), Papuc (min. 32), 
respectiv Mihai Adam (min. 38). 
La tmeret-speranț.e, 3—1 pentru brașoveni.

• FC. ARGEȘ — CHIMIA 
RÎMNICU VÎLCEA 2-9 (1-0) Radu I a înscris golurile vict"- 
riei piteștenilor, în min. 30 și 
mm. 75. La tineret-speranțe, 1—0 pentru gazde.

• °i™pfA SATU MARE -
2-0 <1—0)-. Victorie me- 

ritdtă a sătmărenilor, care au 
inițiat mai multe atacuri pe
riculoase, dintre care două au 
fost fructificate de lancu (min. 
15) și Bathori II (min. 53)

• F.C. CONSTANȚA — U.T.A. 
0—1 (0 0). Golul victoriei ară- 
danilor a fost înscris de Mun
teanu, în min. 85.

• POLITEHNICA IAȘI — 
F.C. GALAȚI 3-0 (1-0). Au 
marcat, in ordine, Grosaru 
(min. 18), Dănilă (min. 54) și 
Simionaș (min. 78).

ETAPA VIITOARE
(duminică, 1 septembrie)

Sportul studențesc — Jiul și 
Steaua — Olimpia Satu Mase 
(m cuplaj pe stadionul Steaua) 
— primul meci se transmite pe 
micul ecran de la orele 15,00 — 
U.T.A. — Dinamo, Universitatea 
Craiova — Politehnica Iași, 
F.C.M. Reșița — Steagul roșu, 
„U“ Cluj — Politehnica Timi
șoara, A.S.A. Tîrgu Mureș — 
C.F.R., Cluj, F.C. Constanța — 
Chimia Rimnicu-Vilcea și F.C. 
Argeș — F.C. Galați.
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
• Secretarul general al P. C. din Guadelupa

LUCRĂRILE CONFERINȚEI MONDIALE A POPULAȚIEI
5 9

(Urmare din pag. I)

și s-a făcut un schimb de vederi 
în legătură cu unele probleme 
actuale ale situației politice in
ternaționale, ale mișcării comu
niste și muncitorești.

• Delegația de
a Republicii
(Urmare din pag. I)

în Republica Guineea, apre- 
ciindu-se că înțelegerile la care 
au ajuns cei doi șefi de stat 
cu acest prilej au marcat mo
mente de mare însemnătate 
pentru dezvoltarea bunelor ra-

® Delegația Consiliului Central 
din R. P. Polona
(Urmare din pag. I) 

prezentat membrilor delegației 
aspecte din activitatea poporului 
român, a sindicatelor, pentru 
dezvoltare? economică și socială 
a țării, pentru îndeplinirea pla
nului cincinal înainte de termen.

Abordindu-se unele probleme 
ale actualității politice interna-

Mesaje și telegrame de felicitare
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit noi mesaje 
și telegrame de felicitare cu pri
lejul celei de a XXX-a aniver
sări a'eliberării patriei de sub 
dominația fascistă. Au adresat 
telegrame : general de corp de 
armată Sangoule Lamizapa. pre
ședintele Republicii Volta Supe
rioară ; colonel Moussa Traore, 
președinte al Comitetului Mili
tar de Eliberare Națională, pre
ședinte al guvernului și șef al 
statului Mali ; Seretse Khama, 
președintele Republicii Botswa
na : Issa Bin Salman al-Khalifa, 
emirul statului Bahrein ; gene
ral Hugo Banzer Suarez, pre
ședintele Republicii Bolivia ; 
Juăn Maria Eordaberry, pre
ședintele Republicii Orientale a 
Uruguayului.

Cu prilejul zilei de 23 August 
au mai trimis telegrame de fe
licitări adresate președintelui 
Republicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu : Hamengku 
Buwono, vicepreședinte al Indo
neziei ; Sadrucldin Aga Khan, 
înaltul comisar al O.N.U. pentru 
refugiați ; Centrul european 
UNESCO pentru învățămîntul 
superior; B. R. Devarajah, re
prezentantul P.N.U.D. in Româ
nia : dr. Jose Vivar, rectorul 
Universității din Loja-Ecuador

TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul MANEA MĂNESCU, prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, au trimis tovarășilor 
GUSTAV HUSAR, secretar general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cehoslovacia, LUDVIK SVOBODA, 
președintele Republicii Socialiste Cehoslovace, LUBOMIR 
STROUGAL. președintele Guvernului Republicii Socialiste 
Cehoslovace, următoarea telegramă :

Stimați tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 30-a aniversări a Insurecției naționale 

slovace, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Stat și al Guvernului Republicii So
cialiste România, al întregului popor român și al nostru perso
nal, vă adresăm dumneavoastră și poporului frate cehoslovac 
cele mai cordiale felicitări și cele mai bune urări.

Poporul român dă o înaltă apreciere contribuției pe care a 
avut-o Insurecția națională slovacă la lupta împotriva fascismu
lui, la refacerea statului comun al cehilor și slovacilor pe baze 
democratice și pășirea pe calea transformărilor revoluționare 
sub conducerea Partidului Comunist din Cehoslovacia. Comu
niștii, intregul nostru popor, se bucură din toată inima de suc
cesele remarcabile obținute de oamenii muncii din R.S. Ceho
slovacă in dezvoltarea multilaterală a țării, în opera de edifi
care a socialismului.

Ne exprimăm convingerea că relațiile tradiționale de prietenie 
frățească dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist 
din Cehoslovacia, dintre Republica Socialistă România și Repu
blica Socialistă Cehoslovacă se vor adinei necontenit in toate 
domeniile de activitate, spre binele popoarelor român și ceho
slovac, în interesul unității țărilor socialiste, al . cauzei socialis
mului și păcii în lume.

Vă urăm dumneavoastră, stimați tovarăși, și întregului popor 
cehoslovac noi și mari izbînzi in dezvoltarea multilaterală a 
Cehoslovaciei socialiste.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii India, FAK- 
HRUDDIN ALI AHMED, următoarea telegramă :

Alegerea dumneavoastră în funcția de președinte al Republi
cii India îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa cele mai 
sincere felicitări și urări de sănătate, fericire personală și 
succes în activitatea dumneavoastră de înaltă răspundere.

Am ferma convingere că bunele relații existente între țările 
noastre vor cunoaște în continuare o dezvoltare ascendentă 
pe multiple planuri, în spiritul prieteniei și colaborării, spre 
binele celor două țări și popoare, al cauzei păcii și înțele
gerii internaționale.

PRIMIRI

A fost exprimată satisfacția 
pentru evoluția pozitivă a rela
țiilor de prietenie frățească, de 
solidaritate și colaborare dintre 
P.C.R. și P.C. din Guadelupa, 
precum și dorința de a extinde 
in continuare aceste relații, în 

partid și guvernamentala
Guineea
porturi de prietenie, solidarita
te și colaborare statornicite în
tre țările, partidele și popoarele 
noastre. Schimbul de vederi a 
pus în evidență dorința comu
nă de a se acționa pentru rea
lizarea in cele mai bune con- 
dițiuni a acordurilor și înțele- 

ționale, s-a subliniat că există 
condiții favorabile pentru o mai 
largă participare a sindicatelor 
la eforturile in vederea destin
derii, întăririi securității și 
cooperării în Europa și în lume, 
s-a apreciat că, prin acțiuni uni
te, oamenii muncii de pretutin
deni, clasa muncitoare din toate 
țările pot determina cursul re- 

șj Edgar Palacios, director al 
Conservatorului de muzică din 
aceeași localitate : Robert Fabre, 
președintele Mișcării radicalilor 
de stingă din Franța.; Michel 
Fribours, președintele compa
niilor „Continental Svain Com
pany" — New York, „Companie 
Continentale France" — Paris și 
„Finagrain Geneve" ; Georges 
Villiers, președintele de onoare 
al Consiliului Național al Patro
natului Francez ; P. Dreyfus, 
președinte-director general al 
Regiei Naționale a Uzinelor Re
nault : Victor Dupouy, primarul 
orașului Argenteuil ; Michel P. 
Ilammelet, scriitor și ziarist fran
cez : Confederația generală ita- 
Fană a muncitorilor ; Societatea 
de turism pentru muncitorii 
italieni ; Tineretul Avangardist 
Costarican ; Pierre Jouven, pre
ședintele grupului „Pechiney 
Ugine Kuhlmann"; J. Sainteny, 
președinte al Oficiului General 
al Aerului (Franța) ; Djan For- 
geot, președinte al Socie
tății ..Creusot-Loire" : Jacques 
O’Neill, președinte-director ge
neral al Atelierelor și Șantiere
lor din Bretagne ; Editura ita
liană „Bulzoni" : P. Lecat, pre
ședinte al firmei franceze „Usi- 
nor Exportation" ; Paul Simons, 
expert în probleme de turism la 
Biroul Internațional al Muncii- 
O.N.U. ; Harry Gold, secretar

Miercuri dimineață, tovară
șul Paul Niculescu-Mizil, vice- 
prim-ministru al guvernului, 
ministrul educației și învăță- 
mintului, a primit pe Caspar 
Weinberger, secretar de stat 
pentru sănătate, educație și bu
năstare al S.U.A., șeful delega
ției americane la Conferința 
Mondială a Populației.

într-o atmosferă cordială, au 
fost abordate probleme ale dez
voltării relațiilor în domeniul 
invățămîntuiui dintre cele două 
țări.

ÎNTÎLNIRE
Miercuri după amiază, tova

rășul Ștefan Andrei, secretar al 

interesul ambelor partide și po
poare, al întăririi unității de ac
țiune a forțelor revoluționare, 
democratice, progresiste, antiim- 
perialiste.

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

gerilor privind colaborarea și 
cooperarea între cele două țări, 
de a ridica pe un plan superior 
relațiile româno-guineeze.

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

al Sindicatelor

zolvării problemelor vieții in
ternaționale în interesul păcii, al 
înțelegerii și progresului.

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

întrevederea s-a desfășurat in
tr-o atmosferă de caldă priete
nie.

onorific al Asociației de priete
nie Anglia-România ; Richard 
Andriamanjato, președintele 
Partidului A.K.F.M. (Republica 
Malgașă) ; J. Szydlowski, pre
ședinte al socifetății aero
nautice „Turbomeca" ; C. Cris- 
tofini, președinte al „Socie
tății Aerosoațiale" (Franța) , 
Societatea „Capinas Paris Run- 
gis“ ; Claude Mayeux, președin
tele Federației importatorilor 
de lemn (Paris) ; Raphael Levi, 
conducătorul societății „Deco- 
fra“ ; Han Duk Su, președintele 
Asociației generale a rezidenți- 
lor coreeni din Japonia ; Pierre 
Paraf, președintele Asociației de 
prietenie Franța-România, pre
cum și alte organizații, asocia
ții, firme cu care țara noastră 
are relații de cooperare și co
laborare. personalități ale vieții 
politice, sociale, economice, cul
turale din diferite țări ale lumii.

Cu ocazia aniversării eliberă
rii României de sub dominația 
fascistă, pe adresa Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român au sosit mesaje de feli
citare și de urări de noi succese 
din partea lui : Haralambos 
Drakopoulos, pentru Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
din Grecia (interior) și Marcos 
Leonel Posada, pentru Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
Mexican.

C.C. al P.C.R., s-a întîlnit cu 
delegația Partidujui Elvețian ai 
Muncii, formată din tovarășii 
Hansjorg Hofer, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.E.M. și Andre Hediger, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.E.M., care efectuează o vizită 
de prietenie în țara noastră.

PLECĂRI
Miercuri dimineață a părăsit 

Capitala delegația de partid și 
guvernamentală a R.P.D. Core
ene, condusă de tovarășul Kim 
Iăng Ju, membru al Comitetului 
Politic al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, vicepremier 
al Consiliului Administrativ al 
R.P.D. Coreene, care a partici
pat la festivitățile prilejuite de 
cea de-a XXX-a aniversare a 
eliberării patriei noastre.

★
Delegația Partidului Comunist 

din Luxemburg, condusă de to
varășul Dominique Urbany,, pre
ședintele Partidului Comunist 
din Luxemburg, care, la invita
ția C.C. al P.C.R., a făcut o vi
zită de prietenie în țara noastră, 
a părăsit, marți noaptea Capi
tala.

★
în după-amiaza zilei de 

miercuri, a părăsit Capitala to
varășul Itaru Yonehara, mem
bru al Prezidiului Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Japonia, deputat în Came
ra Reprezentanților, care a par
ticipat la festivitățile organizate 
cu prilejul zilei de 23 August.

★
Miercuri după-amiază. a pă

răsit țara noastră Oliver Tam- 
bo, președintele Congresului 
Național African (A.N.C.) din 
Africa de Sud. care a partici
pat la sărbătorirea zilei de 23 
AugUst.

SOSIRE
Miercuri după-amiază, a sosit 

în Capitală o delegație a Fron
tului Național Progresist din 
Republica Irak, condusă de 
Naeem Haddad, secretar gene
ral al frontului, membru al 
Conducerii Regionale a Partidu
lui Socialist Arab, care va face 
o vizită de prietenie în țara 
noastră.

DECRET
Prin decret prezidențial, tova

rășul Constantin Căruntu a fost 
numit în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România în 
Statul Kuweit, în locul tovară
șului Mihai Levente.

(Agerpres)

Miercuri, dezbaterile din Ple
nara Conferinței Mondiale a 
Populației au intrat în cea de-a 
doua fază consacrată considera
țiilor asupra rapoartelor cofni- 
tetelor ' reuniunii și adoptării 
unor importante rezoluții.

Primul document supus aten
ției plenarei a fost raportul ce
lui de-al doilea comitet referi
tor la populație, resurse și me
diul înconjurător în interrelația 
lor complexă, analizate în sco
pul promovării dezvoltării e- 
conomice și sociale, al îmbună
tățirii standardului vieții pentru 
întreaga omenire, obiectiv pen
tru a cărui realizare este ne
cesară o largă înțelegere și co
operare internațională.

Așa cum a arătat președinte
le Nicolae Ceaușescu în mesa
jul de deschidere, a lucrărilor 
Forumului mondial de la Bucu
rești — se arată în raport —, 
politica demografică este un a- 
tribut al suveranității naționa
le. Raportul recunoaște mareâ 
varietate a aspectelor demogra
fice și subliniază că nu poate 
exista o rezolvare unică, ci o 
diversitate de soluții care tre
buie să țină seama de stadiul 
dezvoltării economico-sociale. 
de resursele naturale etc. Dez
baterile acestui comitet s-au o- 
prit asupra folosirii resurselor 
naturale și a rezervelor, asu
pra protecției mediului. Dele
gații au fost de acord că resur
sele mondiale sint suficiente și 
pot acoperi necesitățile unei 
populații și mai mari, pentru o 
perioadă îndelungată. S-a rele
vat, de asemenea, că cea mai 
urgentă problemă este aceea a 
soluționării aspectelor alimen
tației prin creșterea producției 
agricole, zootehnice, piscicole, a 
producției de îngrășăminte și 
s-a recomandat plenarei că a- 
ceste elemente să fie luate în 
considerație la Conferința mon
dială pentru problemele alimen
tației ce va avea loc la Roma, 
în noiembrie 1974. Semnalind 
marea varietate de aspecte de
mografice, ale mediului, alimen
tației, dezvoltării tehnologice, 
raportul reliefează necesitatea 
unor acțiuni concertate pe plan 
mondial, inițierea unor studii 
demografice complexe și con
semnează progresele înregis
trate spre o echitabilă distri
buire a resurselor globului. Ra
portul amintește preocuparea 
statelor pentru soluționarea pro
blemelor urbanizării, ale locu
ințelor. Combaterea efectelor 
poluării constituie, de aseme
nea, un teren important de co
operare internațională. Comi
sia recunoaște în unanimitate 
—arată raportul — că cheltuie
lile masive pentru înarmare 
grevează în cel mai înalt grad 
asup.ra .resurselor. In încheiere 
recomandă ca rezultatele dez
baterilor să fie luate în consi
derație cu prilejul viitoarelor 
conferințe mondiale asupra ali
mentației, așezărilor omenești, 
protecției mediului etc.

Comitetul a prezentat plenu
lui trei proiecte de rezoluție 
privind studierea interrelației 
populație- dezvoltare- resurse- 
mediu (Bangladesh, Danemarca. 
Ecuador, Finlanda, Republica 
Federală Germania. Jamaica. 
Kenya, Norvegia, Olanda, Sue
dia) ; cooperarea în domeniul 
alimentației și îngrășămintelor 
chimice (Bangladesh. Indonezia, 
India, Kenya) ; cooperarea re
gională în domeniul protecției 
mediului și imbunătățirii stan
dardului de viață (Israel), pre
cum și trei proiecte de recoman
dări cu priviră la pregătirea ca
drelor și promovarea cercetări
lor în domeniul demografic în 
cadrul Centrului demografic 
O.N.U.-România (Kenya, Româ
nia) ; necesitatea examinării 
problemelor'așezărilor umane 
și locuințelor (Australia, Polo
nia) ; anexarea la documentele, 
conferinței a raportului simpo
zionului internațional de la 
Stockholm asupra populației, re
surselor și mediului.

Și-au exprimat rezerve pe 
marginea unor paragrafe și au 
adus completări în cadrul ple
narei reprezentanții Chinei. 
Braziliei, Vaticanului și Alba
niei,

Toate rezoluțiile și recomandă
rile comitetului au fost adop
tate.

Raportul primului comitet de 
lucru a subliniat în preambul 
ideea fundamentală a legăturii 
strînse dintre dezvoltarea so- 
cial-economică și evoluția demo
grafică, arătind că scopul dez
voltării este ridicarea continuă 
a bunăstării omului. Examina
rea stadiului de dezvoltare tre
buie să țină seama de perspec
tiva istorică și culturală, de di
versitatea aspectelor existente 
de la o țară la alta. Raportul 
evidențiază că populația tre
buie considerată drept sursa cea 
mai prețioasă de bunuri mate
riale. avind in vedere calitatea 
sa principală de producătoare 
a acestor bunuri, reliefindu-se 
în icest fel ideea că rădăcinile 
subdezvoltării nu trebuie că
utate in creșterea populației, 
ci se datoresc moștenirii co
lonialismului, structurilor e- 
conomice perimate, relații
lor economice inechitabile.

Primul comitet' a prezentat 
conferinței mondiale spre adop
tare mai multe proiecte de re
zoluție și recomandări privind: 
populația rurală (Argentina, 
Columbia. Cuba. Ecuador. Gha
na. Guineea, Italia. Mali. Me
xic. Olanda, România. Suedia,

JOI, 29 AUGUST 1974
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală. Album de știin
ță și tehnică. 16,30 Itinerar istoric. 
Foișorul de foc (Muzeul Pompie
rilor). 17,00 Campionatele mondia
le de box (semifinale). Selecțiuni 
înregistrate de la Havana. 18,20 
Om, oameni. omenire. Emisiune 
dedicată Conferinței Mondiale a 
Populației. 18,30 Pădurea și noi : 
Pinul din Dobrogea ; Nucul ; 
Fructele de pădure : Mecanizarea 
în silvicultură : Vînătoarea de 
rațe ; Pescuitul sportiv în apele 
de munte ; Apărați pădurea ! 19,00 
Scena — emisiune de actualitate 
și critică teatrală. 19,20 1001 de 
seri : Lambsy, Grivei și... lupul. 
19,30 Telejurnal. 20,00 Seară pentru 
tineret. Viitorul comunist al pa
triei. Vocația generației noastre.
20,10 De joi pînă joi. 20,15 Viața în 
doi. 22* *15  24 de ore.

Primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia, Manea Mănescu, a primit, 
miercuri după-amiază, pe Cas
par Weinberger, secretar de 
stat pentru sănătate, educație 
și bunăstare din S.U.A., șeful 
delegației americane la Confe
rința Mondială a Populației.

★
Tot în cursul zilei de 

miercuri, primul ministru al 
guvernului, Manea Mănescu, a 
primit pe Aristote J. Phrydas, 
ambasadorul Republicii Elene la 
București, in legătură cu înche
ierea misiunii acestuia In țara 
noastră.

Sudan. Uruguay) : continuarea 
și extinderea studierii factorilor 
socio-economici ai evoluției de
mografice (Ecuador. Malayezia, 
Suedia) ; elaborarea Cartei 
drepturilor economice ale state
lor (Mexic) ; condiția femeii și 
afirmarea ei în viața politică, 
economică, socială (Danemarca, 
Egipt. Finlanda. Indonezia. Ita
lia, Marea Britanie, Norvegia, 
Suedia) ; studierea tendințelor 
demografice în raport cu va
riația factorilor social-econo- 
mici și de mediu (Canada, E- 
quador, Egipt) ; promovarea 
programelor pentru sporirea 
producției agro-alimentare 
(Bangladesh. Ciad, Statele Uni
te) : studierea fenomenelor îm
bătrânirii populației (Franța).

Toate rezoluțiile si recoman
dările comitetului au fost adop
tate de Conferința Mondială a 
Fopulațlei.

A fost adoptat, de asemenea, 
în unanimitate proiectul de re
zoluție intitulat „Pentru o lume 
mai dreaptă" inițiat de Româ
nia și la care s-au raliat in ca
litate de coautoare Algeria, Co
lumbia. Ecuador, Guineea. Me
xic. Filipine și Sudan.

Raportul celui de al treilea 
comitet care a dezbătut corela
ția dintre problemele populației 
și familie, cuprinde o serie de 
principii și recomandări ce tre
buie avute în vedere pentru o 
justă elaborare și rezolvare a 
politicilor demografice. In ra
port se evidențiază. în primul 
rînd. faptul că polirtica demo
grafică si bunăstarea familiei 
sint strins legate de dezvoltarea 
socială și economică, subliniin- 
du-se. astfel, că preocuparea 
pentru ridicarea calității vieții 
și asigurarea unor condiitii de 
viiață echitabile tuturor mem
brilor comunității umane repre
zintă una din problemele fun
damentale ale epocii contempo
rane. Evidențiind faptul că fa
milia este componenta esențială 
a structurii sociale, documentul 
accentuează, totodată, că statele 
sin.t suverane in determinarea 
politicii lor demografice și a fa
miliei. in conformitate cu inte
resele și particularitățile fiecă
rei țări, precum și cu respecta
rea deplină a drepturilor omu
lui. în această ordiine de idei, 
particiioanții au căzut de acord 
că elaborarea programelor de 
planificare familială rămine la 
latitudinea exclusivă a statelor, 
acestea fiind libere să stabi
lească, după caz, măsuri vizind 
fie sporirea, fie reducerea di
mensiunii familiei. Raportul re
levă. de asemenea, faptul că 
măsurile de planificare a fami
liei nu pot duce, prin ele în
sele, la rezolvarea problemelor 
populației, fiind absolut nece
sară corelarea acestora cu ac
țiuni vizind alte domenii so
ciale și economice, cum sînt a- 
melioranaa condiției femeii, o- 
efotirea minorilor. îmbunătăți
rea condițiilor de alimentație, 
educație, de asistență sanitară. 
Majoritatea participantilor au 
apreciat că emanciparea și îm
bunătățirea generală a condiției 
femeii, deplina ei integrare în 
societate, cu drepturi absolut 
egale cu cele ale bărbatului, 
constituie unul din mijloacele 
cele mai eficace de promovare 
a progresului și, implicit, de re
zolvare optimă a problemelor 
demografice.

La recomandarea comisiei. 
Conferința Mondială a Popu
lației a aprobat rezoluțiile : 
„Populația și condiția femeii" 
(Australia, Canada. Danemarca, 
S.U.A.. Finlanda, India. Indo
nezia. Norvegia, Noua Zeelandă, 
Olanda. Marea Britaniiie, Sue
dia) ; „Familia rurală" (Româ
nia) ; „Populația rurală" (Etio
pia) ; „Populația și cercetarea" 
(Argentina. Brazilia. Vatican) ; 
„Politicile demografice" (Me
xic) și „Familia și dezvoltarea" 
(Algeria).

Președintele Conferinței Mon
diale a Populației, George Ma- 
covescu. a mulțumit președinți
lor și birourilor comitetelor de 
lucru, precum și părticipanților 
pentru activitatea desfășurată, 
pentru contribuția prețioasă pe 
care documentele adoptate o 
pot aduce la rezolvarea multi
plelor aspecte incluse în tabloul 
complex al problemelor popu
lației.

Plenul Conferinței Mondiale 
a Populației a adoptat rapor
tul Conferinței, prezentat de 
către raportorul general al re
uniunii. M. P. B. Desai (India), 
document ce cuprinde scurte 
referiri la istoricul Conferinței, 
la rezoluțiile adoptate, precum 
și asupra intervențiilor partici
pantilor.

★
Uniunea Ziariștilor din Repu- 

clica Socialistă România a or- 
ganizat, miercuri seara, pentru 
parțicipanții la Colocviul zia
riștilor pe probleme de popu
lație, o gală de filme docu
mentare despre România, ur
mată de un cocteil.

Au participat tovarășii Gheor- 
ghe Cioară, primarul general al 
Capitalei, vicepreședinte al 
Comitetului Național Român 
pentru organizarea Conferin
ței Mondiale a Populației, Mi
hail Aldea, adjunct al mi
nistrului sănătății. Nicu 
Ceaușescu, vicepreședinte al 
U.A.S.C.R.

Au fost prezenți, de aseme
nea, Snowden T. Herrick, di
rector adjunct al Centrului pen
tru informare economică și so
cială al O.N.U., funcționari su
periori ai O.N.U.

PROGRAMUL II
s

20,00 Avanpremieră. 20,05 Film 
artistic : ,,A venit un soldat de pe 
front". Producție a studiourilor 
,.Mosfilm“. 21,40 Telex. 21.45 Mu
zică populară cu Ana Toma. 21,55 
Cărți și idei.

STEJAR-EXTREMĂ URGENȚĂ : 
Patria (orele 9 : 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 
19 : 21,15) ; București (orele 9 ; 
11,15 ; 13.30 ; 16,15 ; 18,30 : 20,45) ; 
Grădina Luceafărul (ora 20) ; Gră
dina București (ora 19,45).
POLIȚIA SUB ACUZAȚIE : Scala 
(orele 9,30 ; 12,30 ; 15,30 : 18,15 ;
21) ; Favorit (orele 9,15 ; 12 ; 15 ; 
17.45; 20.30); Grădina Dinamo (ora 
19,45).

„Pentru o lume 
mai dreaptă66

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

Mondială a Populației
„Conferința Mondială a Popu

lației,
Considerind că omul constituie 

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

Convinsă că populația, nevoile 
și aspirațiile ei reprezintă 
astăzi și în perspectivă una din 
marile probleme, cu urmări pro
funde pe plan național și inter
național, care interesează in 
mod.vital fiecare stat,

Examinînd in acest spirit pro
blemele de fond ale condiției 
umane, situația existentă in 
lume în domeniul populației, 
cauzele de ordin politic, econo
mic și social, care au generat-o 
și remediile ce se impun a fi 
transpuse în viață neîntirziat, ,

Profund îngrijorată de faptul 
că. urmare a factorilor istorici, 
numeroase popoare se află in 
stare de flagrantă subdezvol
tare, un mare număr de locui
tori ai globului trăiesc în con
diții de subnutriție, bolile, anal
fabetismul, speranța scăzută de 
viață și alte calamități grevează 
adine in dezvoltarea normală a 
populației pe întinse zone ale 
planetei.

Reamintind că obiectivul fi
nal al dezvoltării, care este de 
a realiza o îmbunătățire susți
nută a bunăstării tuturor oame
nilor și de a asigura beneficii 
pentru toți, cere o cooperare 
sporită din partea guvernelor și 
a organizațiilor internaționale, 
și în primul rind a O.N.U., in 
cadrul căreia politicile in dome
niul populației trebuie să fie o 
parte integrantă a eforturilor de 
a accelera dezvoltarea economică 
și socială,

Reafirmind convingerea fermă, 
adoptată de îndelungata expe
riență a omenirii, că nici un 
popor nu poate fi cu adevărat 
liber și independent dacă nu 
recunoaște și nu respectă liber
tatea și independenta celorlalte 
popoare,

Notînd cu adîncă îngrijorare 
că focare de tensiune și conflict, 
provocate de acte de folosire a 
forței și amenințări cu forța în 
relațiile dintre state, cursa în
armărilor. în primul rînd în do
meniul nuclear, și uriașele chel
tuieli militare aferente consti
tuie grave amenințări la adresa 
popoarelor și a valorilor lor ma
teriale și spirituale, o povară 
tot mai grea pe umerii popu
lației lumii,

Preocupată de faptul că ma
rile decalaje dintre țările dez
voltate și cele în curs de dez
voltare. inechitățile și injustițiile 
existente încă . în raporturile 
economice internaționale, obsta
colele și frînele care mai dăi
nuie în calea cooperării lor re
ciproc avantajoase adaugă noi 
și grave dificultăți in sarcina 
popoarelor, confruntate deja cu 
problemele complexe ale dez
voltării lor economice și sociale,

Subliniind că în condițiile 
specifice lumii de astăzi subdez
voltarea. discrepanțele și inega
litățile din diferitele regiuni ale 
lumii se răsfrîng negativ asupra 
tuturor statelor, inclusiv asupra 
celor mari și dezvoltate, produc 
la rindul lor noi deosebirj și fe
nomene de perturbări și crize in 
relațiile economice internațio
nale,

Convinsă că o politică demo
grafică umanistă și eficientă re
clamă acțiuni energice. în spiri
tul solidarității umane, al echi
tății naționale și justiției inter
naționale. pentru eradicarea din 
viața popoarelor a tuturor aces
tor racile și a cauzelor care 
le-au generat și le perpetuează,

Avînd în vedere că populația 
țărilor în curs de dezvoltare 
este în mare parte o populație 
tinără, care are nevoie de o 
lume mai dreaptă, mai echi
tabilă și mai umană, și care cere 
schimbări sociale,

Avînd, de asemenea, în ve
dere că femeile capătă un sta
tut mai înalt decît pină acum, 
contribuind astfel la crearea 
unei conștiințe umane mai de
pline.

Apreciind că prefacerile în
noitoare care au loc in lumea 
contemporană, afirmarea voin
ței popoarelor de a trăi libere 
și suverane și de a păși pe ca
lea dezvoltării economice și so
ciale de sine stătătoare, inten
sificarea luptei forțelor demo
cratice, progresiste pentru abo
lirea manifestărilor anacronice 
din viața internațională și a 
structurilor sociale interne de
pășite. pentru libertate, drep
tate și echitate socială creează 
condiții prielnice trecerii la ac
țiuni practice în acest scop,

Ferm hotărită să abordeze jn- 
tr-un spirit nou, constructiv și 
eficient, în concordanță cu im
perativele actualei etape isto
rice, problematica populației în 
efortul de a contribui la solu

PLANETA SĂLBATICĂ : Central 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) .
REPRESALII LA ROMA : Capitol 
(orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18.30;
20,45): Grădina Capitol (ora 19,45). 
IN NUMELE POPORULUI ITA
LIAN : Festival (orele 9,15; 11,30 î 
13,45; 16; 18,30; 20.45); Grădina
Festival (ora 19.45).
FLUTURII : Unirea (orele 16; 18); 
Grădina Unirea (ora 20).
URMĂREȘTE-MĂ : Victoria (orele 
9.15; 11.30; 13,45: 16; 18,15: 20,30).
DE BUNA VOIE ȘI NESILIT DE 
NIMENI : Progresul (orele 15,30; 
18; 20,15).
FĂRĂ UN ADIO : Excelsior (ore
le 9 ; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20.30); 
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20.30); Modern (orele 9; 1145; 
13,30; 16; 18.15: 20.30); Grădina To
mis (ora 19,30); Grădina Modern 
(ora 19.30).
CENUȘA : Viitorul (orele 16;
19.30) . 

ționarea ei potrivit năzuințelor 
omenirii de a clădi, prin con
tribuția și in beneficiul tuturor 
popoarelor, pacea, securitatea 
și progresul economic și social 
pretutindeni pe suprafața pla
netei,

Acționînd în conformitate cu 
țelurile și principiile Cartei Na
țiunilor Unite vizind , favoriza
rea progresului economic și so
cial aj tuturor națiunilor, ale 
strategiei internaționale a dez
voltării, Declarației Conferin
ței O.N.U. asupra mediului în
conjurător, Pactele internațio
nale privind drepturile omului 
și Declarației și Programului de 
acțiune privind instaurarea unei 
noi ordini economice interna
ționale, așa cum au fost adop
tate la sesiunea a Vl-a specială 

Adunării Generale a O.N.U., 
și ținind seama de lucrările 
pregătitoare întreprinse pentru 
formularea Cartei Drepturilor 
și Obligațiilor Economice ale 
citatelor :

1. Proclamă solemn hotărîrea 
fermă de a acționa pentru fău
rirea unei lumi mai juste — în
temeiată pe principiile deplinei 
egalități în drepturi, pe respec
tul independenței și suverani
tății naționale, neamestecul în 
treburile interne, avantajului 
reciproc, nefolosirea forței și a 
amenințării cu forța, dreptul 
fiecărui popor de a șe dezvolta 
liber; corespunzător năzuințelor 
sale — și in acest spirit declară 
următoarele ;

a) Ca parte integrantă a efor
turilor pentru făurirea unei 
lumi mai juste, soluționarea 
problemelor privind populația 
presupune lichidarea subdez
voltării, eliminarea decalaje
lor dintre statele avansate din 
punct de vedere industrial și 
cele rămase in urmă, asigura
rea progresului economic și so
cial al tuturor popoarelor ;

b) Politica populației a fiecă
rui stat constituie o componen
tă organică a politicii sale glo
bale de dezvoltare economică și 
socială, iar stabilirea acesteia, 
în funcție de situația istorică, 
politică, economică și socială 
concretă, un atribut - indivizibil 
și inalienabil al suveranității de 
stat ;

c) îmbunătățirea condițiilor 
de viață și în general, soluțio
narea problemelor populației im
pune respectarea dreptului ina
lienabil al fiecărei țări de a fi 
stăpină pe resursele naționale, 
pe materiile prime și celelalte 
bogății naturale, spre a fi titi- 
lizate în scopul propășirii sale 
economice și sociale și avind 
în mod corespunzător în vedere 
necesitatea de a îmbunătăți co
operarea economică internațio
nală ;

d) Rolul decisiv în procesul 
dezvoltării îl au eforturile pro
prii ale popoarelor pentru în
făptuirea unor programe de 
industrializare și dezvoltare a 
agriculturii, conducînd astfel 
la o dezvoltare economică acce
lerată, pentru valorificarea ple
nară, potrivit intereselor lor 
de progres și bunăstare, a po
tențialului material și uman, 
modernizarea structurilor so
ciale și înfăptuirea echității pe 
plan național ;

e) Un factor însemnat pen
tru soluționarea problemelor 
privind populația îl constituie, 
in același timp, amplificarea re
lațiilor internaționale de coope
rare, in cadrul unei ordini eco
nomice noi, statornicirea unor 
raporturi juste, care să exclu
dă orice manifestări de inechi
tate și practici discriminatorii, 
să conducă la reducerea discre
panțelor și eliminarea decala
jelor și să asigure fiecărei țări

Semnarea Acordului privind înființarea 
la București a Centrului demografic 

0. N. U. - România 'C.E.D.O.R.)
Miercuri după-amiază, a avut 

loc, la Ministerul Afacerilor 
Externe, ceremonia semnării A- 
cordului intre Guvernul Repu
blicii Socialiste România și Or
ganizația Națiunilor Unite 
privind înființarea la Bucu
rești a Centrului demografic 
O.N.U. — România (C.E.D.O.R.), 
care iși propune să promoveze 
șl să intensifice formarea per
sonalului și cercetarea în do
meniul demografiei în contex
tul interrelației dintre popu
lație și dezvoltare.

36 DE ORE : Feroviar (orele 8.45; 
11,15; 13.30; 16; 18.30: 20,45); Glo
ria (orele 8,45; 11,15: 13,30; 15,45; 
18,15); Flamura (orele 8,45; 11;
13.15; 15.45; 18; 20,15); Grădina Ti
tan (ora 19,45).
O PICĂTURĂ IN MARE : Flacăra 
(orele 16: 18: 20).
TUNURILE DE LA NAVARONE : 
Gri vița (orele 9; 12,30; 16; 19,30); 
Volga (orele 9; 12,15: 16: 19,15); 
Arta (orele 15,30; 19); Grădina Ar
ta (orele 19,30).
CEL MAI BUN OM PE CARE-L 
CUNOSC : Ferentari (orele 15 30; 
18; 20,15).
CHITTY-CHITTY*  BANG-BANG : 
Lumina (orele 9; 12,30; 16; 19,30); 
Dacia (orele 9; 12,30; 16; 19,30). 
ROMAN VESEL*:  Rahova (orele 
16; 18; 20).
CONTESA WALEWSKA : Doina 
(orele 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15);
— la orele 9,45 program pentru 
copii ; — Moșilor (orele 15,30; 18);

Grădina Moșilor (ora 20). 

condiții de participare activă 
și avantajoasă la diviziunea in
ternațională a muncii ;

f) Sprijinirea eficientă a ță
rilor in curs de dezvoltare în 
vederea soluționării probleme
lor demografice presupune îna
inte de toate efortul concentrat 
al comunității internaționale, 
pentru înlesnirea înscrierii aces
tora pe traiectoria dezvoltării 
lor economice și sociale armo
nioase ;

g) Cooperarea internațională 
pe terenul științei și tehnicii, 
asigurarea accesului efectiv al 
tuturor popoarelor la cuceriri
le științifice și tehnologice re
prezintă un obiectiv de seamă 
pentru stimularea puternică a 
progresului economic și social, 
contribuie la rezolvarea proble
melor fundamentale ale popu
lației ;

h) Inițierea și realizarea unor 
programe ample, la scară în
tregii planete, cu precădere in 
țările in curs de dezvoltare, 
pentru înlăturarea spectrului 
foamei, maladiilor și analfabe
tismului, pentru formarea de 
cadre naționale și ridicarea ni
velului de instruire și cultură a 
populației, oferă soluții uma
niste pentru soluționarea pro
blemelor privind populația, în 
spiritul unei autentice solidari
tăți internaționale ;

i) Rezolvarea problemelor de
mografice reclamă mai presus 
de orice condiții de pace și 
securitate, stingerea focarelor 
de război și rezolvarea conflic
telor pe cale politică, prin tra
tative, încetarea cursei înarmă
rilor și convertirea cheltuielilor 
militare spre scopuri civile, 
promovarea unor raporturi de 
tip nou dintre state întemeiate 
pe principiile dreptului inter
național ;

j) Abordarea practică și efi
cientă. in conformitate cu in-

'teresele supreme ale fiecărei 
națiuni și ale întregii comunități 
internaționale a problemelor 
politice, economice și sociale 
— a căror rezolvare este una 
din principalele condiții pen
tru soluționarea problemelor 
privind populația — poate și 
trebuie să aibă loc cu participa
rea tuturor statelor, în condiții 
de deplină egalitate ;

k) Țările care au acceptat res
ponsabilități specifice financia
re de a sprijini țările în curs de 
dezvoltare trebuie, avînd în ve
dere că politicile din domeniul 
populației trebuie să fie inte
grate. în programele generale 
de dezvoltare socială și f econo
mică, să facă toate eforturile 
pentru a atinge obiectivele fi
xate pentru cuantumul asisten
tei lor guvernamentale pentru 
dezvoltare ;

l) Este în interesul tuturor po
poarelor să se stabilească și să 
fie traduse în viață politici 
menite să restaureze, să prote
jeze și să amelioreze mediul 
ambiant al omului, urmărind, în 
acest scop, o gospodărire înțe
leaptă a resurselor naturale 
atît regenerabile cit și nerege
nerabile ;

2. Exprimă încrederea că efor
turile depuse și rezultatele ob
ținute la Conferința Mondială 
a Populației de la București vor 
fi continuate și dezvoltate în 
viitor, în conformitate cu in
teresele de pace și progres ale 
tuturor popoarelor ;

3. Subliniază convingerea fer
mă că Organizația Națiunilor 
Unite poate și trebuie să aducă 
o contribuție sporită la rezolva
rea problemelor arzătoare care 
preocupă astăzi întreaga ome
nire. să devină un instrument 
eficient în eforturile contem
porane pentru făurirea unei 
lumi mai juste".

Acordul a fost semnat, din 
partea română, de prof. dr. 
Theodor Burghele, ministrul 
sănătății, președintele Comisi
ei naționale de demografie, vi
cepreședinte al Comitetului na
țional român pentru organiza
rea Conferinței Mondiale a 
Populației, iar din partea Or 
ganizației Națiunilor Unite de 
Bhagirathan Devarajan, repre
zentantul în România al Pro
gramului Națiunilor Unite pen
tru Dezvoltare.

JOE LIMONADA : Crîngași (orele 
16; 18,15).
VÂNDANA : Buzești (orele 9; 
12,30; 16: 19); Bucegi (orele 16; 
19,45): Grădina Buzești (ora 19,30); 
Grădina Bucegi (ora 19 30); Gră
dina Aurora (ora 19,30).
CRONICA VERII FIERBINȚI î 
Munca (orele 9; 13; 16: 19).
ȘAPTE PĂCATE : Lira (orele 
15,30; 18): Grădina Lira (ora 20). 
LADY CAROLINE : Drumul Sării 
(orele 15,30: 18; 20.15).
50 000 DE DOLARI*  RECOMPEN
SA : Giulești (orele 15.30; 18; 20 15) 
CEAȚA : Cotroceni (orele 16).

CLEOPATRA : Melodia (orele 
8,30; 12; 15,45; 19.30).
FIECĂRUIA CE I SE CUVINE î 
Cotroceni (orele 14: 18; 20).
PLIMBARE IN PLOAIA DE PRI
MĂVARĂ : Pacea (orele 15,30; 18; 
20,15).
APARTAMENTUL : Miorița (orele 
9; 12,30; 15: 17,30; 20).
ASEDIU CU SURPRIZE : Cosmos 
(orele 15,30; 18: 20 15).
LUMINILE ORAȘULUI : Popular 
(orele 15.30; 18; 20 15).
DUEL PE AUTOSTRADA : F1O- 
reasca (orele 15.30; 18; 20,15).
LA EST DE JAVA : Vitan (orele 
15,30; 18); Grădina Vitan (ora 19) •
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Manifestări consacrate I ZBORUL NAVEI 

„SOIUZ-15"

INSURECȚIA NAȚIONALA

României
a primului ministru al Republicii

Zambia, Mainza Chona

președintele 
a rugat pe 

zambian să

La invitația primului ministru 
al Guvernului Republicii Socia
liste România, Manea Mănescu, 
primul ministru al Republicii 
Zambia, Mainza Chona, a făcut 
o vizită oficială in România în
tre 22 și 27 august 1974.

în timpul vizitei sale oficiale 
in România, inaltul oaspete 
zambian s-a bucurat de o pri
mire caldă și prietenească, ex-1 
presie a sentimentelor de sin
ceră prețuire șl stimă nutrite în 
mod reciproc de popoarele celor 
două țări. înaltul oaspete zam
bian a luat parte la sesiunea ju
biliară a Marii Adunări Națio
nale consacrată celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberări'. 
României de sub dominația fas
cistă. la celelalte manifestări or
ganizate cu acest prilej și a vi
zitat unele obiective economice 
și. social-culturale d>n Capitală 
și provincie.

Primul ministru zambian a 
fost primit de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu,-președintele Republi
cii Socialiste România. Cu a- 
ceastă ocazie, inaltul oaspete 
zambian a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din partea 
președintelui Zambiei, dr. Ken
neth Kaunda, un călduros salut 
prietenesc, cele mai sincere fe
licitări cu prilejul celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
României, urări de noi și impor
tante succese poporului român 
în opera de construire a socie
tății socialiste.

La rindul său, 
Nicolae Ceaușescu 
primul ministru
transmită președintelui Kenneth 
Kaunda un cordial salut, cele 
mai bune urări, iar poporului 
zambian prieten noi succese în 
dezvoltarea independentă a pa
triei pe calea progresului și bu
năstării.

Primul ministru al Republicii 
Zambia a avut întrevederi și a 
purtat convorbiri cu Manea Mă
nescu, primul ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste 
România, care s-au desfășurat 
într-o atmosferă de înțelegere, 
prietenie frățească și cordiali
tate.

La convorbiri au participat :
— Din partea română :
— Bujor Almășan, ministrul 

minelor, petrolului și geologiei;
— Florea Dumitrescu, minis

trul finanțelor :
,— Ion St. Ion, secretar gene

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

ministrului afacerilor externe ;
— Ion Florescu, adjunct al 

ministrului comerțului exterior 
și cooperării economice inter
naționale.

— Din partea zambiană :
— H. S. R. T. Sikasula, am

basadorul Zambiei în Republica 
Socialistă România ;

— O. Musuku, membru al 
parlamentului :

— W. K..................................
planificării 
nificării și

— N. - 
de stat 
țului :

— J. 
mist 
Afacerilor Externe ;

— M. K. Kaluba, funcționar 
principal in Ministerul Minelor 
și Industriei.

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

Primul ministru al Zambiei, 
mulțumind Guvernului Republi
cii Socialiste România pentru 
invitația ce i-a fost adresată de 
a participa la marea sărbătoare 
a poporului român, a dat o înal
tă apreciere cuvintării rostite 
de secretarul general al P.C.R., 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
la sesiunea jubiliară a Marii 
Adunări Naționale, manifestări
lor organizate pentru sărbători
rea celei de-a XXX-a aniversări 
a eliberării României de sub 
dominația fascistă. De aseme
nea. oaspetele a adus mulțumiri 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
Partidului Comunist Român, gu
vernului. poporului român pen; 
tru sprijinul acordat Republicii 
Zambia în lupta sa pentru dez
voltare social-economică inde
pendentă.

J. 
în

Nkowani, directorul 
din Ministerul Pla- 
Finanțelor :
Kalinda, subsecretar 
Ministerul Comer-

M.
principal

S. Lichilana. econo- 
in Ministerul

Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România a 
informat pe înaltul oaspete 
zambian asupra modului în care 
poporul român înfăptuiește pla
nul cincinal de dezvoltare eco
nomică și socială, deșire reali
zările remarcabile obținute de 
poporul român in dezvoltarea și 
diversificarea industriei, în mo
dernizarea agriculturii,

. tarea 
culturii 
pentru întîmpinarea celei de-a 
XXX-a ‘ 
rării
XI-lea Congres al P.C.R., asu
pra programului de dezvoltare 
economico-socială in perspecti
vă, evidențiind hotărîrea cu care 
întregul popor luptă pentru 
transpunerea in viață a mărețu
lui program de edificare a socie
tății socialiste multilateral 
voltate.

Cei doi prim-miniștri 
examinat stadiul actual al 
voltării relațiilor bilaterale de 
colaborare politică și economică 
și de cooperare industrială, re- 
levind cu satisfacție cursul as
cendent al acestora. In acest 
context, ei au subliniat hotărîrea 
guvernelor lor de a crea, în con
tinuare, societăți mixte româno- 
zambiene în Republica Zambia, 
în domeniile mineritului, dezvol
tării industriale, agriculturii, și 
altele.

Ei au convenit asupra căilor și 
mijloacelor de acțiune pentru 
accelerarea cooperării bilate
rale în domeniile de intereă 
reciproc și pentru, întărirea și 
diversificarea legăturilor de prie
tenie și solidaritate dintre cele 
două țări și popoare, în interesul 
lor, al păcii și cooperării în in
treaga lume, in vederea reali
zării hotărîrilor adoptate de cei 
doi președinți cu ocazia vizitei 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășei Elena 
Ceaușescu in Republica Zambia, 
in martie 1972.

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

Examinind unele probleme in
ternaționale de actualitate, cei 
doi prim-miniștri au fost de 
acord că relațiile internaționale 
contemporane se caracterizează 
prin tendința de intensificare a 
cooperării dintre state, precum și 
prin afirmarea tot mai hotărîtă 
a voinței popoarelor de a trăi 
libere și suverane, potrivit aspi
rațiilor și intereselor lor, într-o 
lume mai dreaptă, mai echitabilă 
și mai umană. în acest context, 
ei și-au exprimat convingerea că 
este necesară intensificarea 
luptei forțelor democratice și 
progresiste din întreaga lume 
pentru abolirea politicii imperia
liste, colonialiste și neocolonia- 
liste, de dominație și dictat, pen
tru eliminarea forței sau ame
nințării cu forța în relațiile din
tre state și pentru folosirea ne
gocierilor în vederea reglemen
tării tuturor problemelor inter
naționale litigioase.

Primii-miniștri au evidențiat 
rolul tot mai important care 
incumbă tuturor țărilor mici și 
mijlocii în abordarea și soluțio
narea problemelor majore ale 
contemporaneității, ca și în afir
marea și apărarea normelor de 
drept internațional, pentru ca 
relațiile dintre toate statele să 
fie așezate pe baze noi, pe prin
cipiile respectării stricte a inde
pendenței și suveranității națio
nale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile inter
ne și avantajului reciproc.

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

Partea română a dat o înaltă 
apreciere contribuției aduse de 
Zambia, personal de președin
tele dr. Kenneth Kaunda la în
tărirea O.U.A., a cauzei păcii și 
independenței 
african.

Părțile au 
mentul ferm

dezvol- 
învățămintului, științei, 

și sănătății publice.
i aniversări a elibe- 
patriei și celui de-al

dez-

au 
dez-

pe continentul

exprimat angaja- 
al guvernelor lor

de a acorda, în continuare, tot 
sprijinul politic, diplomatic, mo
ral și material mișcărilor de eli
berare națională din Angola și 
Mozambic, în lupta dreaptă a po
poarelor lor pentru autodetermi
nare, independență națională, li
bertate și progres. Dînd expresie 
profundei lor satisfacții față de 
victoriile obținute de popoarele 
din Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde, față de recu
noașterea independenței și sta
tutului internațional al Republi
cii Guineea-Bissau, ei și-au ex
primat speranța că evoluția po
zitivă a evenimentelor din Por
tugalia va accelera victoria fi
nală a mișcărilor de eliberare 
națională și lichidarea definitivă 
a rămășițelor colonialismului pe 
continentul african.

Exprimînd hotărîrea guverne
lor lor de a sprijini în mod ferm 
Declarația Organizației Națiuni-, 
lor Unite cu privire la acordarea' 
independenței tuturor țărilor și 
popoarelor aflate sub jugul co
lonial, cei doi prim-miniștri au 
condamnat cu tărie politica pro
vocatoare de discriminare rasia
lă și apartheid dusă de regimu
rile minoritare din Africa de 
Sud, Zimbabwe și Namibia.

Referindu-se la situația din 
Orientul Apropiat, cei doi prim- 
miniștri au apreciat că o pace 
justă și durabilă în regiune poa
te fi obținută in spiritul rezolu
țiilor Consiliului de Securitate al 
O.N.U., prin retragerea trupelor 
israeliene din teritoriile arabe 
ocupate, garantarea dreptului la 
existență a tuturor statelor din 
regiune și asigurarea drepturilor 
legitime ale poporului palestini
an, inclusiv dreptul la 
terminare.

Cei doi prim-miniștri 
de acord că realizarea 
velor securității și cooperării în 
Europa este de natură să exer
cite o puternică înrîurire favo
rabilă asupra întregii vieți in
ternaționale contemporane, 
odată, ei și-au exprimat 
funda îngrijorare față de 
nimentele din Cipru și au 
liniat necesitatea soluționării 
situației din această țară pe ca
lea tratativelor și în conformi
tate cu interesele poporului ci
priot, 
rității 
lume.

Cei 
liniat 
problemelor fundamentale 
vieții internaționale, 
tizarea profundă a relațiilor in
ternaționale și instaurarea unei 
noi ordini economice în lume, 
un rol important revine O.N.U. 
Ei au salutat inițiativa convo
cării Conferinței Mondiale a 
Populației la București, ca și 
atmosfera constructivă de lucru 
care caracterizează lucrările a- 
cestei conferințe și au fost de 
acord că soluționarea proble
melor populației rezidă in li
chidarea subdezvoltării și a de
calajului economic dintre na
țiuni, în asigurarea progresului 
economic și social al 
națiunilor, consolidarea 
înțelegerii și cooperării 
state. Ei au relevat că 
populaței, făcînd parte 
grantă a politicii de dezvoltare 
economică și socială, este un 
atribuit al suveranității națio
nale și se stabilește de fiecare 
stat în funcție de situația sa 
concretă și de obiectivele sale 
social-economice.

Cei doi prim-miniștri au re
marcat că actuala vizită oficială 
a primului ministru zambian în 
Româniâ, convorbirile care au 
avut loc cu acest prilej consti
tuie o nouă expresie a relații
lor de prietenie și solidaritate 
frățească, de stimă reciprocă,1 
statornicite între cele două țări 
și popoare, o contribuție de sea
mă la întărirea forțelor progre
siste antiimperialiste 
lonialiste, a cauzei 
lume.

Primul ministru al 
Zambia, în numele 
personalităților care l-au însoțit, 
a exprimat mulțumiri profunde 
și aprecierea sa pentru ospita
litatea călduroasă 
bucurat in timpul 
România.

Primul ministru
Zambia, Mainza Chona, l-a in
vitat pe primul ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste 
România, Manea Mănescu, să 
viziteze Zambia.

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

ale cauzei păcii 
în zonă și în

autode-

au fost 
obiecti-

Tot- 
pro- 
eve-, 
sub-

și secu- 
întreaga

au sub-doi prim-miniștri 
faptul că în soluționarea 

ale 
democra-

tuturor 
păcii, 
intre 

politica 
inte-

și antico- 
păcii în

Republicii 
său și al

de care s-au 
vizitei în

al Republicii
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• MINISTRUL afacerilor ex
terne al Cubei, Raul Roa Garcia, 
a întreprins o vizită oficială de 
prietenie în Iugoslavia, unde a 
fost primit de președintele 
Iosip Broz Tito și a avut con
vorbiri cu Miloș Minici, vicepre
ședinte al Consiliului Executiv 
Federal, secretar federal pentru 
afacerile externe.

Potrivit comunicatului comun, 
difuzat de agenția Taniug, păr
țile au procedat la un schimb 
cuprinzător de vederi asupra 
stadiului și perspectivelor relați
ilor ■ și cooperării bilaterale. 
Iugoslavia și Cuba, se spune in 
comunicat, apreciază pozitiv 
eforturile depuse de țările so
cialiste, nealiniate și de alte 
țări, precum și de toate forțele 
iubitoare de pace, democratice și 
progresiste, pentru continuarea 
destinderii internaționale și 
crearea condițiilor unei colabo
rări internaționale trainice și 
egale în drepturi.

„ZIUA NAMIBIEI"
La Națiunile Unite a fost 

celebrată, la 26 august, „Ziua 
Namibiei", proclamată prin- 
tr-o hotărîre a Adunării Ge
nerale a O.N.U. pentru a 
marca începerea, cu 8 ani în 
urmă, a mișcării de eliberare 
națională în acest teritoriu 
ilegal ocupat de autoritățile 
rasiste din Africa de Sud. Cu 
acest prilej, la sediul central 
al O.N.U. din New York a 
avut loc o reuniune a Con
siliului Națiunilor Unite pen
tru Namitția.

în cuvintul lor, delegații 
statelor reprezentate în acest 
organism au reafirmat hotă- 
rirea membrilor O.N.U. de a 
acționa, in continuare, pen
tru transpunerea în viață a 
hotărîrilor Națiunilor Unite.

• O NOUA BANCA vest-ger- 
mană, a patra în ultimele două 
luni, a dat faliment. Este vor
ba de „Frankfurter Handels- 
bank Ag“, care cade victimă, la 
rîndul său, crizei de încredere 
în sistemul bancar particular 
generate de acțiunile speculati
ve la care a recurs banca „Her- 
statt". ‘ -
faliment 
Hertz" din Frankfurt 
și „Bankhaus Volkk 
Hamburg.

Au dat, de asemenea, 
băncile „Bass 

pe 
Ag“

und
Main 

din

De șase ani cu o inimă 
străină

• LOUIS RUSSEL, un învăță
tor negru, în vîrstă de 49 de 
ani, din orașul american India- 
nopolis, și-a serbat zilele trecute 
împlinirea a șase ani de cînd 
trăiește cu o inimă străină în 
piept. El stabilește, astfel, recor
dul mondial de supraviețuire în 
urma unei grefe cardiace. Opera-

In cadrul 
în R.P. 

celei de-a 
eliberării

ULAN BATOR. — 
acțiunilor organizate 
Mongolă cu prilejul 
XXX-a aniversări a 
României de sub dominația fas
cistă, la Ulan Bator a avut loc 
o adunare festivă, la care au 
participat N. Jagvaral, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al Partidului Popular Re
voluționar Mongol, D. Țeveg- 
mid, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, miniștri.

Au participat, de asemenea, 
ambasadorul român, Traian Gîr- 
ba, membri ai ambasadei, de
legația Asociației de prietenie 
româno-mongolă.

Au luat cuvîntul G. Miyegom- 
bo, prorector al Universității de 
stat, președintele Asociației de 
prietenie mongolo-română, și 
ambasadorul român la Ulan 
Bator.

De asemenea, la Casa de cul
tură a Combinatului de textile 
și pielărie din Ulan Bator. a 
avut loc un miting la care au 
participat muncitori, ingineri și 
tehnicieni. A fost de față ad
junctul ministrului 
ușoare, președintele 
de prietenie mongolo-română, 
delegația Asociației de prietenie 
româno-mongolă.

industriei 
Asociației

BELGRAD. — în cadrul suitei 
de manifestări consacrate celei 
de-a XXX-a aniversări a eliberă
rii României de sub 
fascistă, ambasadorul 
la Belgrad, Vasile 
avut o întîlnire cu 
de oameni ai muncii de la Com
binatul Zenița, cel mai mare 
centru la industriei siderurgice 
iugoslave. La adunare au fost 
prezenți Jivko Babici, secretar 
pentru informații al Republicii 
Bosnia și Herțegovina, alte ofi
cialități locale.

Luînd cuvintul. Ivica Saievici, 
directorul Universității muncito
rești Zenița. a arătat că oame
nii muncii din această unitate in
dustrială, alături de întregul po
por iugoslav, adresează cele mai 
călduroase urări muncitorilor ro
mâni. cu prilejul sărbătorii na
ționale, exprimîndu-și sentimen
tele de bucurie pentru succesele 
obținute de România in edifi
carea socialismului.

La rindul său. ambasadorul 
român s-a referit pe 
lațiile de prietenie și 
dintre România și 
la a căror dezvoltare 
o contribuție deosebită au adu
s-o întrevederile și convorbi
rile dintre tovarășii Nicolae 

, Ceausescu și Iosip Broz Tito,

dominația 
României 

Șandru, a 
colectivul

larg la re- 
colaborare 
Iugoslavia, 
ascendentă

CAIRO. Asociația de priete
nie egipteano-română a organi
zat la Cairo o adunare festivă 
cu prilejul celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării României 
de sub dominația fascistă. Au 
participat Sayed Zaki, prim- 
secretar al Organizației Uniu
nea .Socialistă Arabă a orașului 

^.Cairo, președintele Asociației de 
prietenie egipteano-română, 
Abdel Latif Bolteya. secretar 
general al Confederației interna
ționale a sindicatelor arabe, de- 
putați. reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe și ai 
organismelor economice.

în cadrul adunării a luat cu- 
vîntul Sayed Zaki. Vorbitorul a 
subliniat realizările remarcabi
le obținute de poporul român 
sub conducerea Partidului Co
munist Român și a președinte
lui Nicolae Ceaușescu in toate 
domeniile de activitate, arătind 
că marea demonstrație popu
lară de la 23 August, la care 
a avut prilejul să asiste, „a 
constituit o impresionantă ma
nifestare a hotărîrii unui popor 
stăpîn pe destinele sale de a-și 
făuri o viață așa cum își do
rește și de a construi o socie
tate industrială puternic dez
voltată, o expresie a unității 
indestructibile dintre partid și 
popor".

Sayed Zaki a prezentat, de 
asemenea, rezultatele activită
ții desfășurate de Asociația de 
prietenie egipteano-română — 
de la a cărei constituire s-a 
împlinit un an — reșfirmînd, 
cu acest prilej, dorința condu
cerii acesteia de a acționa și în 
continuare pentru dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și cola
borare dintre Egipt și România, 
pentru realizarea înțelegerilor 
intervenite între președinții 
Nicolae Ceaușescu și Anwar 
Sadat.

A luat apoi cuvîntul ambasa
dorul român, care a vorbit des
pre relațiile de prietenie și 

/laborare dintre cele două 
și popoare. El a subliniat 
portanta istorică a vizitei
ședintelui Nicolae Ceaușescu in

co- 
țări 
im- 
pre-

ția a fost efectuată la Colegiul 
medical din Richmond, statul 
Virginia, de către o echipă de 
medici condusă de Richard Lo
wer, fost profesor al chirurgului 
sud-african Christian Barnard. 
Russel, care este supus doar o 
dată pe an unui control medical 
detaliat, a declarat ziariștilor că 
starea sănătății sale este exce
lentă.

„Mese de lucru"
• ÎN CADRUL unui discurs 

recent pronunțat la posturile 
naționale de radio și televiziu
ne, președintele Argentinei, Ma
ria Estela Mattinez de Peron, a 
anunțat constituirea și instala
rea, pentru început în provincia 
Buenos Aires, a „meselor de 
lucru", reprezentînd centre’ de 
informare directă asupra nece
sităților de prim ordin ale 
populației. „Mesele de lucru" 
vor funcționa în cadrul unor 
cluburi, școli, centre sociale din 
localități și au ca obiectiv prin
cipal culegerea de date și opinii 
în vederea elaborării unor mă
suri eficiente pentru combate
rea speculei cu alimente și a

Egipt și a vizitei președintelui 
Anwar Sadat în România pen
tru dezvoltarea continuu ascen

dentă a relațiilor dintre cele 
’două țări în toate domeniile.

H AVAN A. — în cadrul ma
nifestărilor organizate in Cuba 
pentru sărbătorirea Zilei de 23 
August la Havana a fost inau
gurată „Săptămina filmului ro
mânesc". La premiera de gală 
au participat Fabio - Brobart, 
membru ai C.C. al P.C. din 
Cuba, Arturo Espinosa, director 
general al Institutului cubanez 
pentru prietenia cu pe,poarele 
străine (I.C.A.P.). reprezentanți 
ai corpului diplomatic.

Cea de-a doua zi de ac
tivitate a cosmonauților so
vietici Ghennadi Sarafanov 
și Lev Demin, la bordul lui 
„Soiuz—15", s-a încheiat la 
28 august, la ofa 7,00 (ora 
Bucureștiului), cînd nava e- 
fectuase 22 de rotații.în ju
rul Pămîntului. Echipajul a 
verificat instalațiile de pilo
taj ale navei, ln diferite re
gimuri de zbor, iar în timpul 
acestor manevre „Soiuz—15“ 
s-a apropiat în' permanență 
de stația automată ,iSa- 
liut—3“.

Potrivit datelor furnizate 
de echipaj, precum și infor
mațiilor telemetrice primi
te de la bordul vehiculului 
cosmic, starea sănătății cos
monauților Sarafanov și De
min este bună.

SLOVACA

Evoluția situației

NAȚIUNILE’UNITE. Repre
zentantul Ciprului la Națiunile 
Unite, ambasadorul Zenon Ros- 
sides, a cerut convocarea, la 
data de 29 august, a unei reu
niuni speciale a Consiliului de 
Securitate, consacrate examină
rii „situației grave" din insulă, 
informează agenția Reuter.

■înainte de a întreprinde acest 
demers. Rossides a avut, marți 
dimineață, o întrevedere cu 
președintele Consiliului pe luna 
în curs, reprezentantul Uniunii 
Sovietice, Iakov Malik.

PRAGA. într-o declarație fă
cută agenției C.T.K. și 
dusă de întreaga presă 
lă, ministrul de externe 
Cehoslovace, Bohuslav 
pek, a înfățișat poziția 
nului țării sale față de 
ma cipriotă, potrivit 
este absolut necesar să 
trase toate trupele 
pe teritoriul Republicii 
să fie restabilită pe insulă or
dinea constituțională pentru a 
se oferi poporului cipriot posi
bilitatea de a hotărî singur a- 
supra soartei țării sale. Guver
nul R.S. Cehoslovace salută ini-

repro- 
centra- 
al R.S. 
Chnou- 
guver- 

proble- 
căreia, 
fie re- 

staționate
Cipru.

țiativa guvernului U.R.S.S. ca, 
în cadrul O.N.U., să fie convo
cată o conferință internațională 
cu participarea Ciprului. Gre
ciei și Turciei, a tuturor mem
brilor Consiliului de Securitate 
și a altor state.

LONDRA. — în cadrul 
declarații făcute presei, la Lon
dra, în legătură cu reglementa
rea problemei cipriote, secreta
rul general al Națiunilor Unite, 
Kurt Waldheim, a arătat că, în 
perioada următoare, intenționea
ză să inițieze, la New York, o 
serie de consultări cu reprezen
tanții statelor care participă cu 
trupe la forțele O.N.U. pentru 
menținerea păcii în Cipru 
(UNFICYP). „în lumina acestor 
consultări, problema revizuirii 
mandatului forțelor O.N.U. pen
tru menținerea păcii în Cipru 
va fi examinată in cadrul Con
siliului de Securitate" — a de
clarat Kurt Waldheim. El a a- 
dăugat că revizuirea mandatului 
forțelor O.N.U. dislocate în insu
lă este reclamată „de noua si
tuație creată prin prezența tru
pelor turcești în

Se împlinesc astăzi trei 
decenii de la declanșarea 
insurecției naționale slovace 
împotriva cotropitorilor hit- 
leriști, eveniment care repre
zintă o pagină glorioasă în 
istoria Cehoslovaciei. Mo
ment esențial al luptei pen
tru înlăturarea dominației 
fasciste, insurecția națională 
slovacă a marcat intrarea în 
faza hotăritoare a rezistenței 
populare împotriva ocupației 
naziste.

Inițiată și condusă de par
tidul comunist, insurecția 
națională slovacă a fost ex
presia voinței popoarelor 
ceh și slovac de scuturare a 
jugului fascist, de restabilire 
a suveranității naționale și 
de stat, de libertate și pro
gres social.

Rezistența populară anti; 
fascistă slovacă începuse să 
se manifeste în diverse for
me încă de la ocuparea și a- 
poi dezmembrarea statului 
cehoslovac de către naziști. 
Formarea, în mai 1942, a pri
melor grupuri de 
în Carpații Mici și 
rea în ilegalitate a 
lui național slovac 
tul anului 1943 au 
mente de mare

partizani 
constitui- 
Consiliu- 
la sfîrși- 
fost mo- 

importanță

localități, dintre care 31 de 
orașe. Mărturie a glorioaselor 
fapte dc vitejie și eroism ale 
armatei române, a înaltului 
tribut de singe plătit pentru 
eliberarea țării prietene stau 
mormintele celor peste 66 000 
de ostași români căzuți pe 
pămintul Cehoslovaciei. Sin- 
gele vărsat în comun a pe
cetluit pentru totdeauna prie
tenia frățească româno-ceho- 
slovacă. Monumentele ridi
cate pentru a cinsti jertfa 
ostașilor români, ordinele și 
medaliile cu care statul ce
hoslovac a decorat 5 600 de 
militari români participant 
la războiul antihitlerist, în
grijirea plină de respect de 
care se bucură mormintele 
soldaților români căzuți pe 
valea Hronului și a Vahului 
sînt tot atîtea dovezi ale dra-

Cipru".
Nou cartier de locuințe la Bratislava

Semnarea acordurilor de la
Alger-un eveniment istoric
ALGER. Intr-o declarație co

mună, mișcările de eliberare a- 
fricane acreditate în Algeria 
subliniază că „semnarea acordu
rilor de la Alger reprezintă un 
eveniment istoric nu numai pen
tru poporul Guineei-Bissau, ci. 
de asemenea, pentru intreaga 
Africă".

Mișcările de eliberare africane 
lansează un apel opiniei publice 
internaționale pentru a sprijini 
ideea unor negocieri imediate 
intre guvernul portughez și miș
cările. de eliberare^ autentici 
reprezentanți ai popoarelor din 
Angola, Mozambic, Sao Tome 
și Principe.

LISABONA. Comisia Politi-

UAICTAD trebuie

că a C.C. al Partidului Comu
nist Portughez a dat publicită
ții o declarație in legătură cu 
recunoașterea oficială de către 
Portugalia a independenței Re
publicii Guineea-Bissau. înche
ierea cu succes a tratativelor 
dintre reprezentanții Portuga
liei și cei ai Republicii Guineea- 
Bissau — arată declarația — 
este un eveniment istoric în 
lupta pentru eliberarea popoa
relor aflate sub dominația co
lonialismului portughez, este o 
victorie de seamă a poporului 
Guineei-Bissau, a poporului 
portughez, a tuturor celor care, 
pe parcursul multor ani. 
luptat în 
chidarea

Portugalia pentru 
colonialismului.

să se afirme

au 
li-

ale luptei de eliberare des
fășurată de către forțele pa
triotice.

începută și desfășurată in 
condițiile ofensivei victo
rioase a armatei sovietice, 
insurecția națională slovacă 
a constituit o contribuție pre
țioasă la victoria asupra fas
cismului. Actul de la 29 Au
gust 1944 a dat semnalul în
ceperii revoluției naționale 
și democratice cehoslovace, 
care avea să culmineze, cî- 
teva luni mai tîrziu, cu in
surecția pragheză și elibera
rea, la 9 mai 1945, a întregu
lui teritoriu al țării de sub 
ocupația fascistă, deschizînd 
poporului cehoslovac calea 
spre construirea socialismu
lui.

O contribuție deosebită la 
eliberarea Cehoslovaciei de 
sub jugul hitlerist a adus, 
după cum se știe, armata 
sovietică, care a purtat greul 
războiului antihitlerist. La loe 
de frunte se înscrie jertfa de 
singe a soldaților 
După i -

ca un veritabil forum al promovării
comerțului internațional

La Palatul Națiunilor din Geneva a avut loc, marți, în cadrul 
celei de-a XlV-a sesiuni a Consiliului UNCTAD, o ședință 
festivă prilejuită de împlinirea a 10 ani de la constituirea Con
ferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare.

Directorul general al Oficiului 
Națiunilor Unite din Geneva, 
V. Guicciardi, a dat citire unui 
mesaj al secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, în ca
re s-a subliniat importanța de
osebită ce trebuie acordată ac
tivității desfășurate de UNCTAD, 
promovării obiectivelor aflate in 
fața acesteia.

în continuare, au luat cuvîn- 
tul reprezentanții unor țări 
membre ale UNCTAD, care au 
relevat activitatea pozitivă des
fășurată de organizație și posi
bilitățile ce trebuie valorificate, 
ca și direcțiile de acțiune vii
toare.

Luînd cuvîntul, șeful dele
gației române, ambasadorul 
Constantin Ene, a arătat că 
la activitățile desfășurate de 
UNCTAD pe linia promovării 
dezvoltării trebuie să ia parte 
toate statele, interesele acestora 
neputind fi disociate. In același 
scop, promovînd noile principii 
in viața internațională, UNCTAD

își va aduce o contribuție ma
joră la extinderea relațiilor e- 
cononiice intre toate statele și 
la instaurarea conceptului coo
perării’ economice internaționale 
în favoarea dezvoltării.

Referindu-se la principalele, o- 
biective ale conferinței, repre
zentantul român a subliniat ne
cesitatea intensificării și îmbu
nătățirii activității acestei orga
nizații, astfel incit, prin partici
parea activă a tuturor țărilor, 
în colaborare cu alte organisme, 
UNCTAD să devină mai eficace, 
să se consacre mai mult nego
cierilor și acțiunilor concrete, să 
se afirme ca un veritabil forum 
al promovării comerțului inter
național și al dezvoltării econo
mice. In încheiere, vorbitorul a 
subliniat că România, țară so
cialistă în curs de dezvoltare, va 
sprijini în continuare obiective
le UNCTAD, menite să reducă 
și să elimine decalajele care se
pară țările în curs de dezvoltare 
de cele dezvoltate.

/■

violenței, pentru buna aprovi
zionare a populației cu produse 
de primă necesitate, soluționa
rea problemei locuințelor și in
tensificarea procesului \ educați
onal în rîndul maseldr largi 
populare.

In orașul columbian Antio
quia, la nord-est de capitală, 
a avut loc, recent, un semi
nar pe probleme politice, e- 
conomice, sociale și educa
ționale, Ia care au participat 
reprezentanți ai sectoarelor 
industrial, universitar și al 
forțelor armate din Colum
bia. Participanții la lucrări 
au dezbătut o serie de ches
tiuni referitoare la dezvolta
rea social-politică, economică 
și culturală a țării, sublini
ind necesitatea luării unor 
măsuri ferme, în vederea ac
celerării procesului de alfa
betizare și educare a maselor.

• AGENȚIA CHINA NOUA 
informează că, la 28 august, 
Banca Populară a Chinei a a- 
nunțat o ajustare a parității 
monedei naționale chineze — 
yuanul —, în urma căreia s-a 
ajuns Ia următoarea rată de 
schimb : 100 dolari S.U.A. sînt 
echivalenți, la cumpărare, cu 
199,69 yuani, și cu 200,69 yuani 
la vînzare ; 100 000 yeni japo
nezi echivalează cu 662,15 yuani 
la cumpărare și 665, 47 yuani ia 
vînzare. Paritățile yuanului cu 
alte valute rămin neschimbate.

• YASSER ARAFAT, pre
ședintele Comitetului Executiv 
al Organizației pentru Elibera
rea Palestinei (O.E.P.), a adresat 
un mesaj lui Mahmoud Riad, 
secretarul general al Ligii Ara
be, prin care-1 informează că 
O.E.P. a hotărit să ceară ca, la 
viitoarea sesiune a Adunării 
Generale a Organizației Națiu
nilor Unite, problema palesti
niană să fie discutată ca o pro-

__ români,
insurecția națională 

armată antifascistă de la 23 
August 1944, armata română a 
participat din plin la răz
boiul antihitlerist, contribu
ind efectiv la eliberarea Ce
hoslovaciei. Forțele armate 
române care au acționat pe 
teritoriul cehoslovac au pă
truns în dispozitivul inamic 
pe o lungime de 400 de kilo
metri eliberind, după lupte 
îndelungate și grele, 1722 de

gostel și recunoștinței 
porului cehoslovac pentru 
contribuția adusă de Româ
nia la eliberarea sa.

In cele trei decenii care 
au trecut de la insurecția 
națională slovacă, înfățișarea 
Slovaciei a cunoscut schim
bări profunde. Dintr-o zonă 
cu o economie preponderent 
agrară, inapoiată, Slovacia a 
devenit o regiune în plină 
dezvoltare, cu un ritm rapid 
de creștere industrială.

Succesele obținute de po
poarele Cehoslovaciei în o- 
pera de construire a socia
lismului sint urmărite cu 
simpatie de poporul român.

Avînd adinei rădăcini in 
istorie, întărite prin luptele 
și sacrificiile comune împo
triva fascismului și ridicate 
pe o nouă treaptă în anii so
cialismului, relațiile româno- 
cehoslovace se dezvoltă con
tinuu pe baza internaționa
lismului socialist și a în
trajutorării tovărășești, a in
dependenței și suveranității 
naționale, a egalității in 
drepturi și neamestecului în 
treburile interne, în intere
sul ambelor țări și popoare.

Cu ocazia celei de a XXX-a 
aniversări a insurecției na
ționale slovace, urăm po
poarelor cehoslovace noi 
succese în opera de dezvol
tare a patriei lor — Republi
ca Socialistă Cehoslovacă.

BAZIL ȘTEFAN

In orașul slovac Banska Bystrica a avut loc, miercuri, o 
adunare solemnă organizată de C.C. al P.C. din Slovacia, 
Consiliul National Slovac, guvernul R.S. Slovace și C.C. al 
Frontului National al R.S. Slovace cu prilejul celei de-a 
XXX-a aniversări a insurecției naționale slovace.

Au luat parte secretarul general al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, Gustav Husak, alți conducători de partid și de stat 
cehoslovaci, veterani ai mișcării muncitorești, foști partici
pant! la insurecție. Printre oaspeții de peste hotare se at’au 
membrii delegației Consiliului Național al Frontului Unității 
Socialiste, conduse de Ștefan Boboș, membru al Consi
liului Național al F.U.S., precum și ambasadorul Româ
niei în R.S. Cehoslovacă, Teodor Haș, și consulul general al 
țării noastre la Bratislava, Carol Cozma.

• După cum informează a- 
genția ACTC, la Panmunjon 
a avut loc o nouă întîlnire 
de lucru între reprezentan- 
țiî societăților de Cruce 
Roșie din Nordul și Sudul 
Coreei. Cu acest prilej, re
prezentantul R.P.D. Coreene 
a subliniat din nou necesi
tatea reluării convorbirilor.

blemă independentă de criza 
din Orientul Apropiat, rela
tează agenția M.E.N.

• AGENȚIA MAROCANA 
de presă — M.A.P., relatează 
că, în cadrul unei conferin
țe de presă organizate la 
Rabat, Aii Yata, a anunțat 
crearea unui nou partid 
politic, care va purta denu
mirea de Partidul Progre
sului și Socialismului din 
Maroc (P.P.S.).

Intr-o declarație prelimi
nară, Aii Yata, secretar ge
neral al Partidului Eliberă
rii și Socialismului (partid 
interzis în Maroc), a preci
zat că, pe prim plan va fi 
situată lupta pentru suve
ranitatea națională, conso
lidarea independenței și in
tegritatea teritorială a pa
triei.

într-o alocuțiune televizată, 
rostită marți seara, președintele 
Franței, Valery Giscard d’Es- 
taing, s-a referit la unele pro
bleme politice ale țărilor C.E.E. 

cunoscut că „in 
săptămîni 

o serie de 
la reluarea 
economice"

X
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și a făcut 
cursul viitoarelor 
Franța va propune 
măsuri referitoare 
uniunii monetare și 
a „celor nouă".

în oe privește situația econo
mică internă, agenția FRANCE 
PRESSE precizează că pre
ședintele a consacrat un spațiu 
foarte amplu luptei antiinflațio- 
niste, lăsînd să se înțeleagă că 
guvernul nu. dorește să multi
plice „măsurile antiinflaționiste 
necesare, instituite la 12 iunie 
a.c.“, care „sînt suficiente ca 
amploare". Președintele a dat 
apoi asigurări că guvernul „va 
face tot ceea ce este necesar 
pentru a mențină' în Franța un 
înalt nivel de folosire a forței 
de muncă" și că va continua 
„să ia măsurile necesare pen
tru a se_ evita o amputare ne
justificată a veniturilor agri
cultorilor", dar a adăugat că 
măsurile vor trebui să respecte 
„cadrul necesar al politicii a- 
gricole comunitare". Pe plan 
intern, el a anunțat, în încheie
re, pentru viitoarele luni, „un 
program de stabilire a justiției 
fiscale".
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