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Astăzi va lua cuvîntul exponentul cel mai fidel al 
năzuințelor de pace și conlucrare internațională 
ale poporului român, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

HELSINKI 31 — De la trimișii speciali : La Palatul „Finlandia" din Helsinki au continuat, joi, lucrările reuniunii la cel mai înalt nivel a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa.în sală se aflau șefii de stat și guvern prezenți la Helsinki, persoanele oficiale care îi însoțesc.La masa rezervată României a luat loc președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Au luat loc, de asemenea, tovarășii Ștefan Andrei și George Macovescu, celelalte persoane oficiale române.în cadrul ședinței de dimineață, desfășurată, potrivit aranjamentului de procedură stabilit în cadrul fazei de la Geneva, sub președinția lui Iosip Broz Tito, președintele R.S.F. Iugoslavia, au luat cuvîntul Gîistav Husak, secretar general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele Republicii Socialiste Cehoslovacia. Edward Gierek, prim-secretar al C.C. al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, Valery Gis- card d’Estaing, președintele Franței, Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Liam Cosgrave, primul ministru al Irlandei, arhiepiscopul Makarios, președintele Republicii Cipru. Janos Kadar, prim-secretar al C.C. al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar.în ședința de după-amiază, prezidată de președintele Consiliului de Miniștri al Italiei, Aldo Moro, au luat cuvîntul Iosip Broz Tito, președintele R.S.F. Iugoslavia, Suleyman Demirel, primul ministru al Turciei, Anker Joergensen, primul ministru al Danemarcei, Leo Tindemans, primul ministru al Belgiei, Olof Palme, primul ministru al Suediei, Bruno Kreisky, cancelarul federal al Austriei, Urho Kekkonen, președintele Republicii Finlanda și Carlos Arias Navarro., primul ministru al Spaniei.
Prezența la Helsinki, în aceste zile, a șefilor de stat și de guvern, a altor personalități politice marcante din țările participante constituie un prilej pentru numeroase contacte și întîlniri, pentru schimburi de vederi a- supra unor probleme bilaterale,

ca și de interes general european — prilej materializat în- tr-un mare număr de întrevederi la Palatul „Finlandia", la reședințele înalților reprezentanți ai statelor.Vineri, 1 august — ultima zi 
a lucrărilor reuniunii la oel mal

înalt nivel a Conferinței gene- ral-europene — vor continua ședințele de lucru, dimineață și după-amiază.
VA LUA 

TOVARĂȘUL
CUVÎNTUL

NICOLAE
CEAUȘESCU, PREȘEDINTE

LE REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMÂNIA.în cadrul ceremoniei do <tn- chidere a conferinței, cel 35 do’ înalț! reprezentanți al «țațelor participante vor semna Actul final al conferinței. ;

TINERII ÎNTÎMPIK& CONGRESUL AL X-LEA AL U.T.C. Si CONFERINȚA A X-A A U.A.S.C.R

Adunările de dări de seamă și alegeri - 
moment de maximă importanță 
în întărirea întregii vieți de organizație

Intre 1 august—27 octombrie se vor desfășura adunările de dare de seamă și alegeri in toate organizațiile U.T.C.Așa cum a stabilit Plenara C.C. al U.T.C. și a Consiliului U.A.S.C.R., care a hotărit convocarea, în luna noiembrie, a marelui forum al tinereții, pregătirea, organizarea și desfășurarea adunărilor în cadrul cărora toți uteciștii vor face bilanțul muncii organizațiilor in care activează, vor alege noile organe conducătoare și vor stabili măsuri de desfășurare Ia un nivel superior al întregii activități a organizațiilor lor, constituie un moment hotăritor in etapa de pregătire a Congresului al X -lea al U.T.C. și a Conferinței a X-a a U.A.S.C.R.Adunările și conferințele pentru dări de seamă și alegeri din acest an se vor desfășura în spiritul și pe baza ideilor cuprinse în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al XI-lea al P.C.R., in Programul partidului, în celelalte documente ale Congresului, prilejuind o puternică mobilizare a tuturor tinerilor la înfăptuirea sarcinilor economice, la temeinica pregătire profesională și politică, la dezvoltarea democrației de organizație, a spiritului de răspundere al membrilor U.T.C. pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin. In mod deosebit vor sta in centrul atenției tuturor comitetelor și birourilor U.T.C. care pregătesc dările de seamă și proiectele programelor de activități, indicațiile pe care secretarul general al partidului Ie-a dat în cadrul cuvintării rostite Ia recen

ta Plenară comună a C.C. al P.C.R. și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României. Dezvoltarea bazei de materii prime și energetice, utilizarea intensivă a capacităților de producție, ridicarea continuă a calității producției, înnoirea și modernizarea produselor, creșterea productivității muncii sociale, reducerea cheltuielilor materiale, buna gospodărire a pămintului, perfecționarea organizării muncii în unitățile agricole cooperatiste și de stat, modernizarea rețelei de transporturi și telecomunicații, sporirea rolului științei și învă- țămintului în realizarea prevederilor cincinalului, sporirea producției pentru export și reducerea importurilor, creșterea eficienței investițiilor și în general a întregii activități economice — iată sarcini care stau în fața organizațiilor U.T.C. inegală măsură ca in fața întregului popor.„Transpunerea în viață a obiectivelor mărețe înscrise în planul cincinal 1976—1980, spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu, cere din partea tuturor o activitate intensă, susținută, muncă disciplinată, spirit de răspundere, o preocupare de zi cu zi pentru organizarea superioară a muncii, măsuri ferme pentru punerea cit mai largă în valoare a rezervelor și posibilităților existente în fiecare județ, în fiecare oraș și comună, în fiecare întreprindere și loc de muncă".întreaga desfășurare a adunărilor de dări de seamă și alegeri trebuie, de asemenea, să se afle sub semnul preocupărilor tuturor organizațiilor U.T.C. în vederea

educării politice și ideologice a tinerilor, a respectării principiilor și normelor muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și echității socialiste.In vederea realizării acestor obiective fundamentale s-a desfășurat în toate județele acțiunea de instruire a activului organizației noastre, în următoarele zile ea urmînd să se încheie și Ia nivelul municipiilor, al orașelor și comunelor. Dar, acesta este numai începutul, in- trucit adunările pentru dări de seamă și alegeri din acest an se caracterizează pe lingă problemele politice de principiu mai înainte amintite și prin existența unor particularități de natură organizatorică deosebită, determinate de modificarea unor structuri în interiorul organizațiilor de tineret, îndeosebi la sate.In mod concret, în toate organizațiile, pentru fiecare activist. pentru fiecare comitet sau birou, pentru fiecare secretar al U.T.C. problemele de care trebuie să se ocupe cu operativitate sînt, în perioada de față, următoarele :EVIDENȚA MEMBRILOR. O- perație esențială pentru huna desfășurare a întregii activități. Fără o cunoaștere exactă a tuturor uteciștilor care trăiesc și muncesc într-o anumită localitate sau într-o anumită unitate economică este, practic, imposibil de realizat și respectat indicațiile privind structura organizațiilor Uniunii Tineretului Comunist. O mare atenție trebuie acordată in acest sens organizațiilor U.T.C. de la sate, recente

le instruiri indicînd că, In destul de multe locuri, operația, deși trebuia mai de mult realizată, n-a fost încă suficient de bine pusă Ia punct. Unui număr important de organizații le scapă de sub control situația unor uteciști din sate mai depărtate și cartiere, a unor tinere casnice și îndeosebi a elevilor fostelor clase a VIII-a.PRECIZAREA STRUCTURILOR FIECĂREI ORGANIZAȚII. Principiile sînt, de acum, cunoscute: modificări esențiale au loc în structura organizațiilor U.T.C. de la sate, a căror îndatorire este să facă in așa fel incit toți tinerii care lucrează pe raza unei comune sau a unui sat să fie antrenați la cunoașterea și realizarea sarcinilor economice din agricultură, să ducă Ia integrarea lor în întreaga viață a localităților rurale. Instruirile care au avut loc la județe și discutarea detaliată a situației fiecărei comune au constituit o primă fază a trecerii la noile structuri. Urmează ca în aceste zile ele să fie prezentate organizațiile de partid, trebuind ca, pe această bază să se treacă la aplicarea lor concretă.CALENDARUL DE ACTIVITĂȚI AL ÎNTREGII PERIOADE. Trebuie să conțină o planificare a datelor de desfășurare a tuturor organizațiilor U.T.C. din fiecare unitate economică, din fiecare oraș sau comună, din fiecare C.A.P., I.A.S., S.M.A.,instituție, școală sau institut de
, (Continuare în pag. a IU-a)
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NICOLAE
• Cu tovarășul Todor Jivkov

• Cu tovarășul Janos Kadar

• Cu primul ministru Pierre Elliott Trudeau

Relatarea întîlnirilor în pagina a IV-a
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Fotoreportajul nostru

în atelierele-școală

cîștiguri

pentru o viață

în întîmplnarca Congresului U.T.C. șl Conferinței r.A.S.C.p.

FESTIVALUL dNTECULUI PENTRU TINERET ȘI STUDENJI
și un nou concurs de creație deschis pentru compozitori

Fotografiile grăiesc de Ia sine 
despre hărnicia elevilor de la 
Liceul industrial de textile- 
confecțli șl Liceul nr. 1 din 
Sf. Gheorghe. Totuși ima
ginile cer Împlinire și prin 
cuvinte. Planul anual de pro
ducție al viitorilor muncitori 
cu înaltă calificare in dome
niul industriei textile (foto 1) 
este de 2 260 000 Iei. Intr-un 
atelier școală, modest ca mă
rime, dar bine utilat, elevii 
realizează produse în valoa
re de milioane. Fie și numai 
atlt, și este impresionant. Dar 
aici, in atelier, tinerețea do
rește recorduri, dorește de
pășiri. In cinstea celui de al 
X-lea Congres al U.T.C., ele
vii și-au suplimentat planul 
cu 110 000 lei. Sigur, nu este 
lipsit de interes să aflăm cît 
au realizat pînă în prezent. 
Cifra exactă ne-o oferă Ghe- 
za Blaga, Îndrumătorul U.T.C. 
pe școală, omul care urmă
rește, pas cu pas, îndeplini
rea planului de producție. 
Pînă la 1 iulie, cifra era deja 
tot de ordinul milioanelor și 
anume: 1035 510 lei, adică 
52 744 metri pătrați țesături.

La Liceul nr. 1, colegii tex- 
tiliștilor nu se lasă nici ei 
mai prejos. Maistrul instruc
tor Zoltan Fejes, omul care 
Ie dezvăluie cu răbdare tai
nele electrotehnicii, ar putea 
vorbi ore întregi despre rea
lizările atelierului-școală. 
Planul de producție este în 
valoare de 130 000 lei. Elevii 
l-au depășit cu mult, reali- 
zind, pînă în prezent, 300 000 
Iei. Ei au contracte cu dife
rite întreprinderi din județ, 
au construit un prototip al 
unui aparat de testări psihi
ce (achiziționat de Direcția 
județeană a muncii), au rea
lizat un prototip de aparat 
de sudură monofazic alimen
tat direct la tensiunea de 
220 V. Zoltan Fejes ne spu
ne: „Marea mea satisfacție 
este că am ajuns să am elevi 
care lucrează bine singuri. 
Ce-și poate dori mai mult un 
profesor? Să-i numesc pe 
cițiva dintre ei: Adrian Bar
bu, Constantin Culeac, Vio
rel Purcaru..." (foto 2).

Fetele lucrează cot la cot 
cu băieții. Vremea broderii
lor și a... păpușilor pare de 
mult uitată. Acum ele vor
besc de relee electronice, de 
redresoare, de alimentatoare. 
Dar Emeșa Vereș, Eva Ne
meth și Maria Barabaș (foto 
3) ne asigură că, acasă, în 
timpul liber, se reintilnesc și 
cu acul, și cu ața, și cu pă
pușile, numai că pasiunea 
pentru electrotehnică rămine 
pe primul loc și se dovedeș
te a fi constantă oferindu-le 
reale satisfacții. La grupa de 
electronică, condusă de pro
fesorul de fizică Nicolae An
tal, descoperim aceeași pasiu
ne pentru tehnică. Elevii Io
sif Vereș, Iosif Olah, frații 
Iuliu și Zoltan Krista, ne în
șiră, cu vădită mindrie, re
zultatele muncii lor: trans
formatorul de sudură, releul 
de timp, oscilograful catodic, 
amplificatorul de radiofrec- 
vență, semnalizatorul de cir
culație și... jucăriile: pisica 
electronică și cățelul electro
nic. Apoi, o invitație: „vizi
tați expoziția noastră, în care 
sînt expuse aparatele con
struite de miinile pricepute 
ale acestor elevi!". Bineînțe
les, dăm curs invitației...

...Aminteam, la început, de 
hărnicia elevilor. Ar mai tre
bui să adăugăm, Insă, prin
cipalul cîștig al preocupărilor 
lor: familiarizarea, încă de 
pe băncile școlii, cu tehnica 
modernă, clădirea prin mun
că patriotică a unui eșafo
daj de cunoștințe științifice. 
Nu peste mult timp, elevii de 
astăzi, deprinși cu gustul 
pentru tehnică și știință, vor 
deservi mașini complexe de 
prim rang în industria noas
tră, iar garanția că se vor 
descurca foarte bine se naș
te încă de aici, din atelierele- 
școală, adevărate pepiniere 
de muncitori cu înaltă cali
ficare.

T. POGOCEANU
Foto: GH. CUCUTurneul cenaclului „Amfiteatrul artelor* 4

*) Alexandru Monciu-Su- 
dinski : Biografii comune (Ed. Cartea Românească) ; 
FLORENTIN POPESCU : 
Rapsodii la vatra Mioriței 
(Ed. Eminescu).

In cadrul ciclului de manifestări dedicate de către student Congresului al X-lea al U.T.C. și Conferinței a X-a a U.A.S.C.R. Cenaclul 
„Amfiteatrul artelor" programează, pînă la 8 august a.c., un turneu prin taberele studențești de vară. Cele șase programe, susținute de o numeroasă echipă de creatori și interpreți — din care fac parte tineri poeți, studenți-actori de la I.A.T.C., soliști vocali, un grup folcloric al Casei de cultură a studenților din Cluj-Napoca, grupul folk „Estudiantina" din Iași, formația „Cristal" din Galați — își propun, dincolo de realizarea unor acțiuni de înaltă ținută artistică, relevarea celor mai valoroase talente promovate pe parcursul edițiilor anterioare, impunerea altor nume, a unor forme de spectacol din ce In ce mai Îndrăgite de publicul tlnăr.

BACALAUREATUL PRODUCȚIEI-0 ATESTARE
u _________ ______ __  _ _________________ _ ________MAI EXIGENTĂ A TINERILOR PENTRU MUNCĂ

Pe parcursul anului școlar am avut ocazia să urmărim și să re
flectăm aspecte prezentate de școlile Capitalei in domeniul legării 
invățămîntului de producție. Acum, aflindu-ne in plină perioadă 
de așezare a lucrurilor pentru noul an școlar, ni se pare util să re
venim cu o privire de ansamblu asupra conceptului care a stat la 
baza integrării invățămîntului cuIdeea centrală a concepției 

pregătirea
a 

de
Și

tehnico-pro- 
elevilor prin 

produse în
de lucrări cu

este 
ductivă 
realizarea 
dustriale 
caracter industrial din planurile 
de producție ale întreprinderilor 
și pentru autodotare.Calea aleasă pentru realizarea acestei concepții, iz- vorîtă din indicațiile secretarului general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, este 
cuprinderea acestei activități in 
cadrul unui plan de producție 
al învățămintului, stabilit, în colaborare, de către școli și întreprinderile patronatoare pe baza programei de pregătire tehnico- productivă și a profilului întreprinderilor, plan concretizat fizic și valoric la nivelul școlilor, atelierelor și maiștrilor. Un număr însemnat de școli au reușit să defalce sistematic aceste sarcini și pe elev sau grupe de elevi.Bilanțul Încheiat în luna Iulie a permis să se remarce viabilitatea acestei orientări și modificările calitative care s-au produs în activitatea practică- productivă în toate tipurile de școli. Unitățile școlare, cu sprijinul tot mai activ al întreprinderilor, au produs în serie apa
ratură electronică șl echipament 
electrotehnic, piese mecanice, 
scule și dispozitive pentru ma- 
șini-unelte, produse chimice și 
farmaceutice, lucrări complete 
de tencuieli, zugrăveli, vopsitorii 
și instalații la apartamente con
tractate cu centrala de construc
ții, produse de panificație, cofe
tărie și patiserie, aparatură și 
mobilier școlar.Sintetic, modificarea calitativă din structura producției realizată în ateliere școală poate fi exprimată arătînd că din cele 128162 000 lei, cît reprezintă valoarea producției realizată de școli în perioada octombrie 1974 — iunie 1975, produsele artizanale din textile, lemn și metal reprezintă doar 5 la sută.Datele de mai sus prezintă o experiență căreia îi pot fi aduse împliniri substanțiale. Recenta cuvin tare a tovarășului Nicolae Ceaușescu conține referiri directe privitoare la modul hotă- rît în care trebuie sporit rolul formativ și educativ al practicii productive pentru ca tînărul să fie cît mai bine pregătit în școală, să se Integreze în muncă. Anul școlar viitor se oferă, așadar, ca un termen propice pentru a optimiza organizarea și finalizarea practicii productive pe parcursul celor patru-cinci ani de liceu, îneît tînărul bacalaureat să prezinte garanția unei bune pregătiri științifice, dar și prac-

Expoziția itinerantă „Ex
presie și formă" va însoți, ca de obicei, această trupă artistică studențească, prezen- tindu-i pe graficienii și pictorii Dana Arvinte, Maia Da- madian,. Raluca Grigorcea, Gheorghe Mazilu, Ion Nichi- ta. Petre Velicu. Vor avea loc, de asemenea, lntîlniri cu cititorii revistelor „Amfiteatru" și „Viața studențească", cele care patronează cenaclul. Cu acest prilej. Comitetul Executiv al Consiliului U.A.S.C.R. și Cenaclul „Amfiteatrul artelor" vor acorda premii speciale tinerilor care s-au remarcat în activitatea artistică sau au debutat sub auspicii deosebite.Turneul a fost inaugurat cu spectacolul prezentat In tabăra studențească de odihnă de Ia Pîrîul Rece. Următoarele manifestări : 1 august la Bușteni, 2 august la Brașov în tabăra studențească de odihnă și 7 august la Costinești.

gata să îmbrățișeze să lucreze efectiv.încă de la înce-
producția, tlce, să fie o meserie,Stabilirea putui anului școlar expirat a unor proporții de recuperare a cheltuielilor bugetare prin veniturile realizate din activitatea atelierelor școală a constituit un stimulent pentru școală, multe dintre ele mergînd pe linia au- todepășirii și realizării planului prin executarea de produse tot mai complexe. Un număr de școli au părăsit producția de e- lemente decorative pentru spațiile școlare și executarea de o- biective și operațiuni simple menite doar „să umple" timpul afectat practicii tehnico-produc- tive. Putem aprecia că folosirea
Experiențe și sugestii pe adresa 

noului an școlar
eficientă a bugetului de timp a- 
fectat practicii tehnico-producti- ve constituie o dimensiune a muncii didactice-educatlve, căreia începînd din acest an i se acordă atenție tot mai mare.

Un 
seria 
terminat liceul avînd și „baca
laureatul producției" prin exa
menul de atestare. Satisface 
paleta meseriilor în care elevii 
au fost atestați 7 Atestarea ca 
atare le va fi de folos pentru 
Încadrarea în producție 7 Ce se 
preconizează privind cuprinde
rea in producție a 
care n-au intrat în 
postliceal 7

La absolvirea 
ceale au obținut

număr mare din 
bacalaureațiior 1975 au

tuturor celor 
invățămîntulstudiilor li- _______ __ ,_____ atestatul de muncitor calificat 6 731 de elevi din liceele real-umaniste. Acțiunea de atestare s-a desfășurat mult mai bine, comisiile de încadrare tarifară din întreprinderi fiind în cele mai multe cazuri exigente. Au fost atestați 2 300 elevi în prelucrarea metalelor, aproape 2 000 în electrotehnică și montaje mecanice și electrice. 1 550 în confecții textile, tricotaje, țesut covoare, confecții, încălțăminte, marochi- nărie, 113 operatori chimiști și altele. Apreciată în raport de structura necesarului de forțe de muncă reclamat de întreprinderile bucureștene pentru anul 1976, paleta meseriilor în care s-au pregătit elevii este satisfăcătoare. O recentă analiză a necesarului de forță de muncă în economia Capitalei arată că nevoile suplimentare celor acoperite prin formele de școlarizare cunoscute se ridică la 22 000 oa-

Concurs pentru ocuparea unor posturi didactice
Universitatea 

din Galafi 
FACULTATEA 

DE MECANICĂ
Catedra de tehnologia 

construcțiilor de mașini— Profesor la disciplina „Tehnologia materialelor", poziția 1.Candidații la concurs vor depune la secretariatul rectoratului Universității din Galați, str. Republicii nr. 47, în termen de 30 zile de la data publicării a- cestui anunț în Buletinul Oficial, cererea de înscriere, la care vor anexa actele prevăzute de Legea nr. 6 privind Statutul personalului didactic din Republica Socialistă România, publicată in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 33 din 15 martie 1969 și de Instrucțiunile Ministerului Educației și Invățămîntului nr. 34539/1969. 

meni din care 2160 lăcătuși- montatori. 2 500 confecționeri textile. 1200 țesători, 770 trico- tori, 500 electroniști, 430 operatori chimiști. Un număr însemnat de locuri de muncă pentru muncitori calificați vor oferi în 1976 Centrala de construcții și întreprinderea de transporturi ale consiliului popular municipal. Firește că și în acest an 60—65 la sută din absolvenții liceelor real-umaniste vor urma forme postliceale de Învățămînt. Ceilalți au toate condițiile pentru a se realiza pe linia meseriei învățate în liceu. Recent, Biroul comitetului municipal de partid a adoptat măsuri practice de atragere și orientare în producție a tinerilor șl altor persoane neocupate. La nivelul tuturor liceelor se vor forma colective de cadre didactice, care împreună cu reprezentanții întreprinderilor șl al organizației U.T.C., vor acționa în cursul lu

nilor septembrle-decembrie 1975 pentru încadrarea în producție, de regulă în unitățile In care au susținut examenul de atestare în meseriile în care au lucrat în perioada școlarizării, a tuturor absolvenților care nu vor urma forme superioare ale învățămin- tului.Noile exigențe pe care conducerea de partid le-a pus și în fața școlii implică o replică ho- tărîtă împotriva activităților formale. Probele practice pe care le dau elevii în finalul anilor de școală și de activitate in ateliere se cer revăzute în virtutea imperativului ca acestea să a- teste justificat o solidă pregătire practică și în meserii de importanță stringentă pentru economie. Nevoia realizării concordanței depline între cerințele viitoare de forță de muncă ale economiei capitalei și meseriile in care se pregătesc elevii din liceele real-uma- niste ne-a determinat să luăm noi măsuri de adaptare a profilului atelierelor-școală. Astfel, începînd cu anul școlar 1975/1976 structura locurilor de practică din liceele real-umaniste va cuprinde 15 ateliere noi de ma- șini-unelte cu 280 locuri de muncă în care se vor pregăti 3 500 de elevi și 38 ateliere de lăcătușerie-ajustaj cu 760 locuri de muncă în care se vor pregăti 9100 elevi. Reiese că din cei 20 000 de elevi cîți vor învăța în 1975/1976 în anii I—IV ai liceelor real-umaniste, 12 600 vor face practica în prelucrări mecanice și ajustaj, diminuîndu-se corespunzător numărul celor care se pregătesc In electrotehnică și confecții-textile. Desăvîrșirea a-

Concursul va avea loc la sediul Universității din Galați în conformitate cu prevederile art. 102—134 din legea sus-mențio- nată.Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în Decretul nr. 153/1974 ; de asemenea cei care funcționează în- tr-o instituție de învățămînt superior sînt obligați să comunice în scris, rectorului acesteia, înscrierea la concurs.Informații suplimentare se pot obține la secretariatul Universității, telefon 1 43 64.
Institutul

de medicină 
și farmacie 

din Cluj-NapocaAnunță scoaterea la concurs a postului de ASISTENT la Cate

C.C. al U.T.C. și Consiliul U.A.S.C.R. organizează, In perioada august-octombrie a.c., In colaborare cu Radioteleviziunea română șl Uniunea Compozitorilor din R.S.R. un Festival al 
cînteculul pentru Jlneret și stu
denți, - - ■ -X-lea 
X-a se va concurs de creație de patriotice, ușoară cu tematică pentru tineret și studenți. In ansamblu toate aceste manifestări tși propun să Îmbogățească repertoriul formațiilor corale și de muzică ușoară, să stimuleze realizarea unor lucrări militante, revoluționare, cu un bogat conținut e- ducativ inspirate din munca șl viața tineretului participant entuziast la Înfăptuirea istoricelor hotărîri ale Congresului al XI- 
lea al P.C.R., la opera de făurire a socialismului și comunismului în România. Concursul este deschis tuturor compozitorl-

dedicat Congresului al al U.T.C. și Conferinței a a U.A.S.C.R. Festivalul desfășura pe baza unui cîntece marșuri și muzică

cestei acțiuni se va putea reali
za în anii 1976 șl 1977 cînd se vor crea noi centre de pregătire teh- nlco-productivă a elevilor, dotate cu ateliere de mașini-unel- te șl alte ateliere cerute de structura locurilor de muncă pe care le oferă economia bucureș- teană.La recenta plenară a C.C. al P.C.R., secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, a atras din nou a- tenția asupra rolului pe care-1 are Invățămîntul în pregătirea cadrelor necesare viitorului cincinal și în perspectivă. Accentul pe care l-a pus privind sporirea laturii instructive și educative a pregătirii practice-productive șl finalizarea eficientă a fiecărui ciclu de învățămînt trebuie bine înțeles, iar anul școlar pregătit stăruitor în viziunea sarcinilor cu limpezime precizate.Se preconizează, astfel, ca școlile Capitalei ai dispună de o bază materială mult superioară cantitativ și calitativ față de anul școlar trecut. Pentru cei mai mici școlari — ciclul primar — vor fi date în folosință 32 de ateliere de lucru manual realizate după o concepție elaborată de inspectorii noștri școlari împreună cu maiș- trii-instructori și inginerii-pro- fesori. Un număr de 129 ateliere de lăcătușerie, 79 de electrotehnică, 71 de tîmplărie, 15 de ma- șini-unelte vor fi folosite în comun de elevii din gimnazii și licee real-umaniste, fiecare elev fiind pus să realizeze lucrări și operațiuni pe locurile de muncă potrivite vîrstel și pregătirii. Începînd cu anul școlar 1975/ 1976 în aceste ateliere vor face practică în domeniul prelucrării metalelor pe lîngă băieți 70 la sută din numărul fetelor din clasele a Vil-a, a VIII-a și 75— 80 la sută din fetele din anii I—IV de liceu real-umanist. în toate școlile generale și liceele real-umaniste va funcționa cite un atelier de lucru și gospodărie. Un număr de licee industriale cum sînt : Liceul de electrotehnică 8, Electroaparataj, 3 — Electronica, 10 — Mașini electrice, 11 — P.T.T.R., Chimie 1 șl 2, mecanică 5 — I.M.G.B., mecanică — 18 și altele și-au îmbogățit baza tehnică cu noi spații de practică, utilaje și aparatură. Este necesar ca ministerele economice și centralele care tutelează liceele de mecanică 3— Vulcan, 4 — Semănătoarea, 6— Timpuri Noi, 20 — industria locală și altele să acorde mai mult sprijin creării bazei materiale și calificării corespunzătoare a elevilor in aceste licee, în anul școlar care urmează, cu sprijinul direct al organelor de partid, toate liceele vor trebui să realizeze pasul hotăritor in asigurarea de locuri de practică bine dotate și organizate pentru toți elevii.

LUCREȚIA LUSTIG

dra nr. 9, disciplina EDUCAȚIE FIZICA poz. 6 de la Facultatea de Medicină Generală I.M.F. Cluj-Napoca.Candidații la concurs vor depune în termen de 15 zile de la data publicării acestui anunț în Buletinul Oficial al R.S.R., partea a IlI-a la Secretariatul Rectoratului I.M.F. Cluj-Napoca din str. 1 Mai nr. 13, cererea de înscriere la concurs însoțită de actele prevăzute de Legea nr. 6/1969 privind Statutul personalului didactic, publicată în Buletinul Oficial al R.S.R. partea I nr. 33 din 15 martie 1969.Concursul se va ține la sediul institutului în termen de cel mult 15 zile de la data expirării termenului de înscriere la concurs.Informații suplimentare și tematica de concurs se pot obține la Rectoratul Institutului de Medicină și Farmacie din Cluj-Napoca, str. 1 Mal nr. 13, telefon 2 61 79.

întregul lor conținut, cîn- trebuie să exprime dra- fierbinte a întregului ti- popor,

lor și poeților, membri sau n«- membri ai uniunilor de creație. Pot fi înscrise în concurs una sau mai multe lucrări ale aceluiași compozitor, pentru fiecare din cele trei categorii de cîntece cu condiția ca lucrările să fie inedite, să nu fi fost difuzate anterior pe nici o cale și să nu fi fost prezentate la alte concur- surl.Prin tecele gostea neret față de patrie și . . .încrederea sa neabătută în politica partidului și statului nostru, hotărîrea nestrămutată de a face totul pentru înfăptuirea Programului partidului, pentru dezvoltarea multilaterală econo- mico-socială a patriei. Lucrările prezentate trebuie să contribuie la formarea conștiinței socialiste a tineretului, la educarea tinerei generații în spiritul Codului principiilor și normelor muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și echității socialiste. Ele vor trebui, de asemenea, să dea expresie preocupării permanente a partidului și statului nostru pentru formarea multilaterală a personalității și asigurarea celor mai bune condiții de muncă și viață tuturor tinerilor, să reflecte îmbinarea armonioasă a activității profesionale, de muncă și a celei politice a tineretului cu preocupările și trăsăturile firești viratei — cutezanța, spiritul novator, entuziasmul etc. Exprlmlnd tradițiile revoluționare și patriotice ale tineretului din țara noastră, cîntecele vor trebui să releve atașamen-
Tineri reporteri)

Invocată insistent cu ani în urmă, resurecția reportajului este acum un aspect de domeniul evidenței. Ce nu se subliniază însă îndeajuns e faptul că fenomenul se datorează nu atlt revirimentului unor vechi reprezentanți ai genului, cît tinerilor. Implicațiile ce rezultă de aici nu vizează numai stricta actualitate. Reportajul este în fond un moment de conștiință a vieții sociale. îmbrățișarea lui cu atîta fervoare de către noua generație denotă un acut interes al acesteia pentru social. Lucru în care putem identifica una din cele mal trainice premise ale viitoarelor succese ale literaturii noastre. Cîteva nume (citez în- tr-o ordine incompletă : Nicolae 
Mateescu, Grigore Ilisel, Radu 
Anton Roman, Pavei Perfil, N. Calomfirescu) se bucură de pe a- cum de un început de notorietate care se explică, cred, nu numai prin existența unor deosebite aptitudini literare, ci și printr-un plus de clarificare interioară. Autorii la care mă refer „recitesc o țară" nu dintr-o convenție acceptată fără interogații lăuntrice, ci fiindcă înțeleg mai bine rațiunile actului pe care-1 săvîrșesc. Primii cîștigați sînt autorii înșiși, fiindcă, ob
serva Geo Bogza : „Reportajul 
este o școală a vieții adevărate 
prin care trebuie să treacă orice 
scriitor care vrea să fie un autor 
viu, în ale cărui cărți să se 
zbată, de la pagină la pagină, 
viața. Reportajul este cel mai 
bun oorectiv al esteticii turnu
lui de fildeș". Sigur, ar fi absurd să ne închipuim că turnul de Ivoriu ar mal putea atrage azi pe vreun tînăr scriitor. Unii însă duc lipsă de subiecte sau lși îndreaptă eforturile pe direcții secundare. Nu astfel s-a intîmplat cu ALEXANDRU MONCIU-SUDINSKI, autor al unor Biografii comune (Ed. Cartea Românească), ce nu pot lăsa indiferent cititorul.Despre prima lui carte, Re- 
barbor, am scris cîndva cuvinte aspre, reproșîndu-1 un gust al filozofării îndoielnice, un interes pentru aspecte periferice. O deficiență de imaginație epică (a- cesta este, socotesc, principalul defect al autorului) era agravată de o blazare precoce. Odată cu căi de al doilea volum, Carac
tere, suită de reportaje-interviu avînd drept eroi oțelari gălățeni, am asistat la o radicală schimbare la față. Scriitorul acționa în sensul vocației sale : aceea 
de memorialist al contempora
neității. 

Romctnia-film prezintă
FILMUL POLONEZ

NU TE VOI IUBI
Regia : JANUSZ NASFETER
Cu: GRAZYNA MICHALSKA, HENRYKA 

DOBOSZ, TADEUSZ JANCZAR

tul profund al tinerel generații față de idealurile comuniste, de muncă și viață, față de patrie și popor,’frăția și unitatea între tinerii români, maghiari, germani și de alte naționalități, Înțelegerea răspunderilor sociale care le revin în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism. In același timp lucrările trebuie să exprime a- deziunea unanimă a tinerei generații față de politica externă promovată de partidul și de statul nostru, să releve idealurile de pace, colaborare și progres social, de solidaritate interna- ționalistă care animă tineretul român.Cîntecele patriotice și marșurile vor fi prezentate sub formă de partitură pentru cor mixt cu acompaniament de pian iar cele de muzică ușoară pentru voce solo cu acompaniament de pian ; textele vor fi prezentate și separat de partitură, dactilografiate. Partiturile vor purta un motto și vor fi însoțite de un plic ce va purta același motto în interiorul căruia se va scrie numele și adresa compozitorului și textierului. Lucrările vor fi trimise pînă Ia data de 20 au
gust pe adresa Uniunea Compozitorilor, Calea Victoriei nr. 141, București, sectorul I, cu mențiunea 1 „Pentru concursul 
de creație, de cîntece pentru tineret șl studenți". Juriul va fl alcătuit din muzicieni, scriitori șl critici de specialitate, reprezentanți al C.C. al U.T.C., Consiliului U.A.S.C.R. șl ai Radio- televizlunii române.

Aceeași înclinație e prezentă și în Biografii comune, unde, fără uimiri mimate și glazură stilistică, cu o reținere lncitantă, ce provoacă prin ricoșeu locvacitatea interlocutorilor se marchează în culori vii doza de neobișnuit conținut în cîteva existențe obișnuite. Nu „eroii", nu inșii spectaculoși sînt atrași cu dibăcie pe panta mărturisirilor, ci oameni la prima vedere din cea mai curentă stirpe. E vorba aici, firește, și de un orgoliu reprimat ; scriitorul autentic știe să Izoleze vine aurifere șl în nisipul, pentru alții, arid, iată demonstrația pe care o vizează subtextul lui Alexandru Monciu-Sudinski. Un pensionar, fost zidar-șamotor, un agent veterinar, o operatoare chimistă, un copil, un inginer, în total zece oameni, se deconspiră sufletește. Istoriile lor alcătuiesc un „de

cameron" vorbind despre existența înțeleasă ca asumare decisă a responsabilităților față de societate. Iată cum înțelege activitatea obștească loan Iullu Plătică, maistru în automatizări : „Activitatea obștească... Păi 
toată activitatea mea e obșteas
că I Eu nu înțeleg prin «activi
tate obștească» ceva in afara 
serviciului, în afara vieții de 
toate zilele. Activitatea obștească 
nu înseamnă să dai o dată pe 
săptămină cu papagalul. Tot ce 
faci tu, felul cum te porțl cu oa
menii, felul cum lucrezi, cum iți 
crești copiii, toate astea-s obș
tești [...] Eu am o singură viață, 
cu un singur aspect".Judecind după asemenea mostre s-ar zice că intervenția literară e minimă. Impresia, falsă, a indus pe alțl comentatori în eroare, de unde apelurile repetate adresate autorului de a trece de la reportaj la proză. Adevărul este totuși că reporterul nu se limitează la întrebări puse cu o nonșalantă nepăsare și la transcrierea benzii de magnetofon. Există o față nevăzută a reportajului. Cîte o replică întîm- plătoare precum : „Viața mea, tovarășe Inspector, a fost foarte zbuciumată" trădează un întreg arsenal de trucuri reportericești, prin intermediul cărora se cîș- tigă încrederea interlocutorilor, decupîndu-se apoi din confesiunile acestora secvențele cele
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Concursul de creație de cln- tece patriotice, marșuri și muzică ușoară cu tematică politică pentru tineret și studenți se desfășoară în două etape. Lucrările selecționate de juriu în prima etapă vor fi prezentate in concerte publice. Concertele din cadrul festivalului vor fi susținute de formații artistice ale tineretului, studenților și R.T.V. și vor fi transmise la radio șl televiziune. In concertele festivalului vor fi prezentate, în a- fară de concurs, selecții din cele mai frumoase cîntece patriotice, marșuri și piese de muzică ușoară cu tematică pentru tineret și studenți create în ultimii doi ani precum și lucrări apar- ținînd membrilor juriului. Pentru cunoașterea opiniei spectatorilor asupra cîntecelor prezentate se va constitui și un juriu de public ale cărui aprecieri vor fi aduse la cunoștința juriului festivalului. Lucrările prezentate In concertele publice 
precum și alte cîntece realizate 
pentru acest festival, șl reco
mandate de juriu vor fi tipărite, 
imprimate pe discuri șl difuza
te In cadrul emisiunilor de ra
dio.

Vor fi acordate următoarele 
premii și mențiuni: un Mare 
premiu al Festivalului In va
loare de 10 000 lai (muzică 
versuri) celui mai bun lintea 
prezentat in festival, precum șl 
premii atlt pentru eintece pa
triotice și marșuri, cit și separat 
pentru muzică ușoară In valoare 
de 8 000, 6 000, 4 000 lei și cîte 
două mențiuni In valoare de 
3 000 lei fiecare.

Omul inteligent pricepe

îl are un organ venit In

Alexandru Monclu-Su- 
este un adept al re

mai reprezentative. Prozatorul îl secondează mereu pe reporter, intervine, supune materia conversației unui tratament estet. Atîta doar că este vorba de o estetizare inversă : ticurile de limbaj, stereotipiile, naivitățile, agramatismele, stîlcirile de cuvinte, etimologiile populare — prea frecvente — pun In evidență o intervenție „artistă", o perturbare deliberată și crea-; toare a fluxului epic. O viziune ușor umoristică se insinuează la tot pasul, deși reporterul abor
dează mereu o mină serioasă, 
prea serioasă aș zice, chiar șl atunci cînd pune în continuare întrebări aparent banale, după dezvăluiri de un comic anton- pannesc. Fragmentul următor nl se pare edificator : „ — Un bun 
gospodar nu trebuie să fie și in
teligent 7 — Trebuie și inteligen
ță... Nu că ar fi obligatoriu, dar 
dacă ești și cinstit și inteligent 
și ordonat și respectuos, nu se 
poate să nu-(i meargă bine. Iar 
inteligența te ajută mai mult ca 
să fii respectuos. Uite eu : știu 
cum să zic „bună ziua, tovarășe" 
sau „bună ziua, domnule" sau 
„hai noroc" sau „ce mai faci, 
măi cutare". Salutul omului in
teligent îl umple de plăcere pe 
oricine. " ............. _ . ’ .
dintr-o ochire funcția și rostul 
pe care “ _ ,._Z
comună ; șl îl salută cu tot res
pectul ; prostul — dimpotrivă 1 
prostul dă oricui bună ziua, ca 
și cum fiecare ar fi frate-său ; 
prostul nu deosebește un om 
de-un organ ! Iar în ultima vre
me se mai consideră că pentru 
ca să fii inteligent, trebuie' sS 
mai citești și ziarele ; să te uiți 
la televizor șl așa mai departe, 
adică să trăiești cu picioarele pe 
pănflnt. — Urmăriți zilnic pre
sa ?“.Dacă 
dlnskl portajulul-intervlu, în’ Rapsodii Ia vatra Mioriței (Ed. Eminescu), FLORENTIN POPESCU se supune rigorilor reportajului monografic, care, prin amploare, prin posibilități de comentare directă, de proiectare în profunzime a personajelor are virtuți similare cu cele ale prozei romanești. Față de prima lui carte de reportaje, Țara fintînilor, tînărul autor ni se prezintă mult schimbat în bine. Fraza este mai dinamică, mai nervoasă, excesul de erudiție și metaforismul sînt în genere reprimate, scriitorul preferind mai degrabă să sugereze decît să numească dimensiunile realității pe care o explorează.Vatra Mioriței este, se înțelege, Țara Vrancei, adică locul unde s-a înălțat în acordurile lui cele mai pure cîntul și poemul tutelar al eposului nostru. Dorința reporterului este de a realiza un contrast semnificativ între trecut și prezent. Recur- gind cu discreție la antiteză, a- pelind frecvent la posibilitățile colajului, configurează tabloul unui univers în schimbare, intrat eu aplomb pe orbita înnoirilor. Nu pitorescul etnografic, nu perindarea peisajelor sau aceea a cifrelor care indică acceleratul proces de industrializare a zonei celebrate cindva de Can- temir îl incită în primul rind pe reporter. Fără a le contempla impasibil, nu-i vorba că lucrul ar fi de-a dreptul imposibil. Florentin Popescu este atras in primul rînd de prezențele umane. Podgoreni, țapinari, ingineri, ar- hitecți, profesori, istorici sînt efigiile exemplare (deși cam convenționale) ale unei lumi în care „prezentul a pus noi însemne, circumscriind un contur definitiv în timp și în spațiu și în care acum istoria își urmează cursul său firesc".

IOAN ADAM



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 3 VINERI 1 AUGUST 1975

i -

Tin erii în timpin ă Congresul al X lea al U.T.C. și Conferința a X-a a U.A.S. C.R.

DIN ÎNDEMN PROPRIU, SĂ ACȚIONĂM PENTRU 
ÎNTĂRIREA ORDINEI LA FIECARE LOC DE MUNCĂ
O anchetă la întreprinderea de utilaje 

și piese de schimb Filiași
9

Ce faceți pentru întărirea
disciplinei în muncă ?

Subsemnatul Pop Valentin, maistru la atelierul prelucrări mecanice, vă aduc Ia cunoștință faptele petrecute în ziua de 23 iulie 1975, în timpul serviciului efectuat în tura a doua : Vin- tilescu Marin, strungar categoria I B refuză să lucreze ce i se dă, nu respectă indicațiile date, creează anomalii în desfășurarea proceșplui de producție. Popescu Șt'Ik.' și Oprița Marin pleacă anun- jurul Hie

ln procesul dintre cele

Adunările de dări de seamă și alegeri— 
moment de maximă importanță

ditți xabrică te orei ______ ____pleacă la începutul programului fără să anunțe, fiind la a ■treia abatere de acest gen. Rog să fie schimbat din secție deoarece nu corespunde nici profesional, aduce multe greutăți în producție prin nerealizarea la timp a sarcinilor ce-i revin.1* Am citit referatul, din care am spicuit cele cîteva fapte, a doua zi după ce a fost întocmit, în cabinetul tovarășului Alexandru Radu, directorul întreprinderii de utilaj și piese de schimb Fi- liași. Situația de indisciplină, semnalată în schimburile doi și trei era aceeași și în schimbul unu. în secția prelucrări mecanice mai multe utilaje nu funcționau din lipsă de oameni. Deși programul începuse de aproape două ceasuri, mai multi tineri tntîrziau în fața punctului alimentar, la un pahar cu suc, alții trebăluiau la motocicletele și bicicletele parcate în fața unității sau alții abia soseau la lucru. Și asta, sub privirile îngăduitoare ale conducerii întreprinderii, ale secretarului comitetului U.T.C. și ale altor factori de răspundere aflați în acel moment In curtea fabricii. întrebarea firească în fața unei asemenea situații anormale, chiar foarte gravă, este cum se poate întîm- pla așa ceva într-un colectiv tî- năr pe care ar trebui să-l caracterizeze un puternic spirit muncitoresc, de dăruire și disciplină, încercăm să aflăm răspunsul la această întrebare stînd de vorbă cu cîțiva dintre tinerii citați ca avînd activitate foarte slabă. însoțiți de inginerul Valentin Mun- teanu, șeful atelierului piese- schimb și de secretarul comitetului orășenesc U.T.C.. Florica Dumitrescu, intrăm în secția ,.prelucrări-mecanice“. Primul interlocutor este strungarul Constantin Pătruț, despre care ni se spune că lipsește nemotivat în fiecare lună, execută piese de slabă calitate, nu-și întreține mașina.— în luna iulie ați lipsit opt zile nemotivat...— Am avut un caz în familie și a trebuit să stau acasă.— Dar în luna iunie cînd ați lipsit de la fabrică 11 zile ne- motivat ?— Dacă mă criticați la ziar nu mai vin deloc la lucru... !Răspunsuri asemănătoare am primit de la mai multi tineri a- flati în aceeași situație.Consecințele unei asemenea stări de lucru, ale indisciplinei

Și se21,30. fără să întorc înGrăjdan

mainif estate ducție sînt dorite atît pentru activitatea e- conomică a întreprinderii, cit și pentru cea a unităților cu care acestea colaborează. Iată de pildă, datorită absențelor nemotivate, a învoirilor, IUPS Filiași a pierdut numai în cursul primului semestru o producție în valoare de peste 3,5 milioane lei. Mai mult, în aceeași perioadă, productivitatea muncii a înregistrat o nerealizare de 9 la sută, prețul de cost al produselor a crescut cu 1,8 la sută, iar beneficiul întreprinderii a fost diminuat cu peste 66 mii lei. Cu toate acestea, nici conducerea întreprinderii și nici organizația U.Ț.C. nu a luat nici o măsură, nu a întreprins nimic pentru schimbarea acestei situații, pentru instaurarea unui climat de muncă bazat pe o înaltă disciplină la fiecare loc de muncă. După cum nu s-au luat măsuri nici față de acei maiștri care în repetate rînduri, prin comportarea lor cdnstituie ei înșiși un exemplu de indisciplină.Există în întreprindere o organizație U.T.C. numeroasă, formată din 350 de tineri. Era, credem, necesar ca în primul rînd comitetul U.T.C. de aici să intervină pentru curmarea acestei situații care dăinuie nu de ieri de azi. ci de cîțiva ani de zile, să apeleze la toate formele muncii politico-educative, pentru formarea unei înalte conștiințe muncitorești la fiecare tînăr, pentru întărirea ordinei și disciplinei în fiecare secție, la fiecare loc de muncă. Din păcate nici secretarul comitetului U.T.C. și nici secretarul comitetului orășenesc U.T.C. care răspunde direct de activitatea acestei organizații nu ne-au putut oferi o explicație a situației existente, a măsurilor și acțiunilor întreprinse pentru înlăturarea ei.— Am venit aici în repetate rînduri, ne spune Florica Dumitrescu, secretarul comitetului orășenesc U.T.C., am făcut o gazetă de perete, am cumpărat echipament sportiv pentru tineri, dar nu mi-a spus niciodată nimeni ceva despre aceste lucruri.Era oare așa de greu de aflat despre o asemenea situație devenită cronică la această întreprindere ? Situația economică a întreprinderii, nerealizările înregistrate nu constituiau ele însele un prim semnal de atenție ? Desigur nu negăm faptul că tovarășa secretară a venit în repetate rînduri aici. Important era însă ca acest contact necesar și permanent cu organizația din întreprindere să se bazeze în primul rînd pe o analiză temeinică, riguroasă a activității economice a tinerilor, pe un dialog viu și nemijlocit cu fiecare organizație în parte.

de pro- mai ne- Sîntem convinși că, acționînd în acest fel, antrenînd la o activitate mai susținută întreg comitetul U.T.C. al întreprinderii s-ar fi putut găsi măsurile capabile să ducă la întărirea ordi- nei și disciplinei în fabrică, la sporirea eficienței întregii activități productive. întreprinderea dispune, așa cum arătam, de o organizație U.T.C. numeroasă, de cadră valoroase, cu multă experiență. Cu sprijinul lor, al con- duoerii întreprinderii există condiții ca in scurt timp toate neajunsurile semnalate să fie grab, nic înlăturate.
NICOLAE MILITARU

ȘANTIERUL NAVAL GALAȚI t Mai mult de jumătate din numărul 
navelor construite aici sint livrate la export, in fotografie, tinărul 
lăcătuș Ștefan Oprea, lucrează la finisarea etamboului unui vas ce 

va pleca in curind in Norvegia
Foto z GH. CUCU

Prin organizare riguroasă a muncii

și aplicarea unor tehnologii moderne

Productivitate înaltă,
eficiență sporită

Specialiștii de la Combinatul 
de prelucrare a lemnului din 
Oradea și-au unit eforturile in

tr-o amplă și perseverentă acțiu
ne de perfecționare a organiză
rii producției și a muncii pentru 
a asigura o creștere rapidă a e- 
ficienței întregii activități în 
toate sectoarele de producție. 
Cei mai mulți dintre ei sint ti
neri — media de vîrstă a lucră
torilor combinatului nu depă
șește 22 de ani — dar studiul 
atent, aprofundat al literaturii 
de specialitate, tenacitatea cu 
care au muncit și ajutorul oa
menilor cu o bogată experiență 
profesională din combinat i-au 
dus la obținerea unor rezultate 
foarte bune. De la începutul a- 
nului trecut, cînd s-a declanșat 
acțiunea și pină acum, specialiș
tii combinatului au elaborat 69 
de studii de perfecționare a or
ganizării prin aplicarea cărora 
s-a realizat, cu aceleași capacități 
și cu aceiași oameni, o produc
ție suplimentară de aproape 14 
milioane lei in- condițiile reduce
rii prețului de cost cu peste 4 
milioane lei. Inițial, tinerii, cei
lalți ingineri, economiști, maiștri 
și tenicieni din combinat și-au 
propus să elaboreze, fiecare in 
parte, cite un studiu de îmbună
tățire a organizării, de perfecțio
nare a fluxurilor tehnologice, 
sau să propună o soluție tehnică 
cu o eficiență echivalentă cu re
munerația anuală. Dar benefici-

ile ce se obțin pe această cale 
sint mult mai mări. Este un fapt 
care atestă rezervele mari de 
creștere a productivității muncii 
ce se pot pune în valoare prin 
perfecționarea organizării, capa
citatea specialiștilor de aici de a 
aplica la condițiile concrete ale 
combinatului metodele și tehni
cile moderne de organizare a 
activității de producție. „La e- 
laborarea acestor studii au par
ticipat peste 60 de tineri, ne 
spune Ioan Demeter, secretarul 
comitetului U.T.C. pe combinat. 
Cel mai bun studiu, cu cea mai 
mare eficiență, este semnat de 
doi tineri : ing. Constantin N. 
Drăghici și ing. Gheorghe Da
rie. Datorită lor, prin reorganiza
rea fluxului tehnologic, produc
ția Fabricii de bucătării din ora
șul Dr. Petru Groza s-a dublat 
fără nici o investiție. Printre 
tinerii care au propus soluții in
genioase, de mare eficiență, se 
numără și ing, loan Popa, ing. 
Lucreția Purlea, ing. Cornel 
Cornea, economiștii Iuliu Vesa, 
Cornelia Vesa și Mihai Purdi. 
Soluțiile propuse de ei au o a- 
plicabilitate mult mai largă, efi
ciența lor va crește prin extin
dere.

Proiectele la care lucrează a- 
cum tinerii, ceilalți specialiști din 
combinat, sint de o mai mare 
amploare, vor rezolva problemele 
de fond ale perfecționării orga

nizării și creșterii eficienței eco-

nomice". „Conform unui program 
intocmit de conducerea combina
tului, produsele de bază vor fi 
analizate, sub toate aspectele, 
pentru reducerea consumurilor 
de lemn și manoperă, ne spune 
ing. Constantin N. Drăghici, pre
ședintele comisiei profesional- 
științifice a tinerilor din com
binat. La patul dublu tip „Be- 
iuș“, de pildă, in urma unei ast
fel de analize s-au obținut eco
nomii în valoare de 862 000 lei. 
Echipe de tineri studiază posibi

litățile de reducere a consumuri
lor la alte produse. Atenția 
noastră este îndreptată acum 
spre depistarea și valorificarea 
rezervelor de creștere a produc
tivității muncii. In cincinalul vi
itor va trebui să mărim produc
tivitatea muncii cu cel puțin 
80 000 lei pe lucrător. Am împăr
țit combinatul pe sectoare, in 
fiecare atelier, doi specialiști — 
un inginer și un economist — 
analizează, sub toate aspectele, 
desfășurarea procesului de pro
ducție pentru a elabora noi stu
dii de creștere a productivității 
muncii. Ne-am propus să reali
zăm corectarea ergonomică a 
locurilor de muncă, eliminarea 
muncii manuale, a încrucișărilor 
pe flux, să creăm condiții op
time de muncă pentru ca fie
care muncitor să lucreze cu ran
dament maxim."

I. MORARU

(Urmare din pag. I)Invățămînt superior. O mare a- tenție reclamă, și de această dată, satele, fiind necesar ca a- dunările pe unitățile economice (C.A.P.) în jurul cărora se vor reuni toți tinerii să se desfășoare după ce au avut loc dezbateri în organizațiile U.T.C, din S.M.A., cadre didactice, funcționari ai consiliilor populare etc. în multe sate există, de asemenea, posibilități ca inclusiv adunările la unele școli generale să se desfășoare înaintea începerii anului de învățămînt, ceea ce va ușura mult desfășurarea conferințelor pe C.A.P. și comune.PREGĂTIREA DĂRILOR DE SEAMA. Document esențial al adunării pentru dare ’ de seamă și alegeri, darea de seamă trebuie să fie rodul muncii unui colectiv desemnat de comitetul sau biroul organizației și ea trebuie realizată ca urmare a consultării unui mare număr de tineri. Biroul C.C. al U.T.C. a stabilit ca in toate categoriile de organizații ale U.T.C. în dările de seamă și în dezbateri să se facă o analiză temeinică asupra modului in care organele și organizațiile U.T.C. s-au preocupat pentru educarea muncitorească a tinerilor, în spiritul cultului și dragostei față de muncă, pentru îndeplinirea exemplară a îndatoririlor profesionale. Se vor analiza cu toată responsabilitatea problemele participării tinerilor muncitori, țărani, elevi, a celorlalte categorii Ia realizarea sarcinilor economice și profesionale, modul cum fiecare utecist, fiecare tinăr, și-a făcut datoria la locul său de muncă, preocuparea pentru întărirea ordinii și disciplinei socialiste, ridicarea permanentă a nivelului de cunoștințe profesionale și de cultură generală, integrarea într-o activitate economico-socială u- tilă.în dările de seamă, precum și în dezbateri va trebui să se facă referiri concrete Ia modul de organizare și desfășurare a întrecerii : „Tineretul — factor activ in realizarea cincinalului înainte de termen", la rezultatele obținute de tineri în întrecerea socialistă in anul 1975, ultimul an al actualului cincinal. O atenție deosebită se va acorda popularizării și generalizării experienței pozitive, a formelor de muncă inaintatc, a exemplului uteciști- lor și tinerilor fruntași cu o comportare demnă in unitate și în afara ei.O atenție deosebită se va a- corda analizei participării tinerilor la acțiunile de muncă patriotică în sprijinul realizării sarcinilor de plan, în șantierele locale, județene sau naționale din industrie și agricultură, gradului de cuprindere a tineretului la aceste acțiuni și eficiența lor c- conomieă și educativă.Adunările și conferințele organizațiilor U.T.C. vor trebui să a- nalizeze în mod temeinic activitatea desfășurată pentru ridicarea permanentă a nivelului de pregătire politico-ideologică a tineretului, preocuparea pentru însușirea politicii interne și externe a partidului, pentru formarea unor puternice convingeri comuniste de muncă și viață, promovarea în rîndurile întregului tineret a spiritului muncitoresc, a combativității și intransigenței revoluționare. Se va analiza modul in care tinerii cunosc și se preocupă pentru transpunerea în întreaga lor activitate a hotărîrilor celui de al Xl-lea Congres al partidului, a celorlalte documente de partid și de stat. Din dezbateri va trebui să rezulte modul în care este organizat și se desfășoară învă- țămintul politic al U.T.C., activi

tatea cercurilor de dezbateri ideologice, informarea politică, celelalte forme ale muncii politice de masă, măsura în care problematica abordată in cadrul acestor forme răspunde necesității de formare și educare comunistă. multilaterală a tinerei generații.în spiritul indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu privind munca de formare a noilor generații, un loc important în materiale și în dezbateri trebuie să-i ocupe educarea moral-cetățenească a tineretului, adoptindu-se o poziție critică, combativă față de neajunsurile existente in activitatea și comportarea unor tineri, subliniindu-se sarcinile ce decurg pentru fiecare organizație, pentru fiecare tînăr din prevederile Codului principiilor și normelor muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și echității socialiste.Preocupîndu-ne, așa cum este firesc, de organizarea timpului liber al tinerilor, este necesar să se analizeze cu toată răspunderea modul în care organizațiile U.T.C. sînt implicate în organizarea și conducerea activității cultural-artistice și distractive pentru tineret, activitatea pentru sporirea numărului formațiilor artistice proprii și îmbunătățirea conținutului revoluționar al repertoriului acestora.Adunările și conferințele pentru dări de seamă și alegeri vor prilejui analiza activității desfășurate de organele și organizațiile U.T.C. pentru îndeplinirea atribuțiilor ce Ie revin în domeniul sportului, turismului și pregătirii tineretului pentru apărarea patriei. Se va scoate în relief preocuparea existentă pentru creșterea conținutului educativ și aplicativ al activității desfășurate în cadrul asociațiilor sportive, cercurilor de turism, în detașamentele de pregătire pentru apărarea patriei și cercurile tehnico-aplicative.Un Ioc important în materialele prezentate și în dezbateri să-l ocupe analiza muncii desfășurate pentru consolidarea poli- tico-organîzatorică a organizațiilor U.T.C., îmbunătățirea conținutului educativ al adunărilor generale și al celorlalte activități politice, sporirea preocupării pentru întărirea numerică și calitativă a rîndurilor organizației, stimularea inițiativei și spiritului de intransigență față de îndeplinirea exemplară a obligațiilor ce decurg din prevederile statutare, din calitatea de membru al Uniunii Tineretului Comunist.O deosebită atenție se va a- corda activității desfășurate pentru pregătirea și educarea cadrelor din activul U.T.C. Se impune ca în materiale și în dezbateri să se ia atitudine critică, combativă, față de membrii organelor alese care nu și-au exercitat în mod corespunzător atribuțiile, față de ute- ciștil care nu și-au îndeplinit sarcinile încredințate de organizație.Din dezbateri va trebui să rezulte modul în care reprezentanții organizației U.T.C. iși e- xercită atribuțiile în organele colective de conducere, cum se preocupă de soluționarea problemelor de muncă și de viață ale tinerilor. De altfel, rezolvarea operativă, pe măsura posibilităților fiecărui Ioc de muncă, a cererilor justificate ale tinerilor trebuie să constituie un obiectiv al analizei în toate organizațiile U.T.C. în toate colectivele trebuie să fie analizat modul în care se respectă democrația vieții de organizație, să se ia măsuri de dezvoltarea și întărirea ei. Climatul desfășură

rii adunărilor trebuie să conducă Ia încurajarea inițiativelor și opiniilor tinerilor, Ia o atitudine critică, combativă, cu argumente din faptele de muncă și viață.în dările de seamă și in dezbateri se va face o analiză temeinică, exigentă a activității desfășurate de organele U.T.C. pentru îndeplinirea hotărîrilor a- doptate la adunările și conferințele precedente.PREGĂTIREA PROIECTELOR PROGRAMELOR DE ACTIVITĂȚI. Ele trebuie să fie foarte concrete și orientate spre realizarea principalelor obiective puse de partid in fața organizațiilor U.T.C., potrivit specificului lor, să reflecte nevoile de perfecționare, posibilitățile și dorințele membrilor organizațiilor. O particularitate demnă de atenție o ridică, in acest an, alcătuirea acelor programe de activități care vor fi adoptate de organizații care se constituie prin reunirea unor tineri de profesii și ocupații diferite în jurul organizațiilor U.T.C. din C.A.P. Ele vor trebui să asigure înfăp- tuiroa hotărîrilor conducerii partidului de a-i antrena pe toți tinerii la realizarea sarcinilor e- conomice la sate. De aceea se cere ca la alcătuirea proiectelor de programe să lucreze uteciști din toate categoriile profesionale reunite, pe baza propunerilor și sugestiilor venite de la toți tinerii, de la conducerile C.A.P. și comitetele organizațiilor de partid din respectivele localități.Fără îndoială, toate aceste sarcini, la care se adaugă activitatea de conducere și desfășurare directă a adunărilor pentru dări de seamă și alegeri, respectarea principiilor și criteriilor statutare în alegerea noilor organe de conducere nu se poate face fără o bună indrumare din partea întregului activ al organizației, fără alcătuirea unor colective de lucru, care să lucreze conform graficului de activități și care să fie ajutate permanent și controlate temeinic.In același timp, trebuie să nu se uite la nici un nivel, de la primii secretari ai organizațiilor județele ale U.T.C. pină Ia responsabilii grupelor U.T.C., că pregătirea și desfășurarea adunărilor de dări de seamă și a- legeri presupune nu slăbirea ci întărirea întregii vieți de organizație. Oricît de mult efort ar cere noua etapă, trebuie să reamintim cadrelor noastre, ale U.T.C., că nici una dintre sarcinile obișnuite ale organizației de tineret — mobilizarea tinerilor Ia muncă, activitatea politico-ideologică, acțiunea de primire a tinerilor in U.T.C., realizarea angajamentelor de muncă patriotică, educația cetățenească a tinerilor etc. — nil se diminuează cu nimic față de perioadele anterioare. Iată de ce organizarea și mai mult a activității pe principiile muncii colective, folosirea tuturor forțelor organizației devine imperios necesară.Comitetele județene, municipale și orășenești, comitetele comunale ale U.T.C. sint chemate să dirijeze in teren cu maximum de eficacitate forțele de care dispun, să facă apel la toți membrii comitetelor și birourilor U.T.C.. să transforme întreaga activitate de pregătire și desfășurare a adunărilor pentru dări de saamă și alegeri intr-o perioadă de muncă exemplară pentru sporirea contribuției organizațiilor U.T.C. Ia îndeplinirea mărețelor sarcini pe care partidul Ie-a trasat tinerei generații, mijlocul cel mai înălțător de intimpinare a celui de al X-Iea Congres al U.T.C. și a celei de a X-a Conferințe a U.A.S.C.R.

BARAJUL ȘI MEMORIA
ACELOR ZILE

Vineri, 4 iulie, ora 0,30 la hi
drocentrala de la Govora apele 
Oltului atingeau cota maximă — 
2 500 mc pe secundă.

loan Sahinian, inginerul șef 
al întreprinderii „Electrocen- 
trale" Rm. Vilcea, ne propune să 
ne oprim asupra acestei ore.

Mai puțin inalt decit viitura, 
zidul ce apără canalul de fugă 
dă voie Oltului să intre în stația 
de transformare de 110 Kw. Am
bele linii de 20 Kw și 110 Kw 
sint scoase din funcțiune. întu
nericul se lasă pe întreg șan
tierul. Ploaia curge in rafale iuți 
și reci. De două zile, nici o ma
șină cu oameni nu părăsise șan
tierul. (Cui ii mai arde acum 
de hrana caldă de acasă 7). O 
undă de disperare (da, a fost 
atunci și sentimentul disperării), 
de mută revoltă se așterne pe 
chipul oamenilor. Sint istoviți, 
dar nimeni nu mai simte obo
seala Ochii se îndreaptă spre 
digul construit de-a lungul a 
trei zile. Din cei 52 metri con
solidați cu gabioane. apa a min- 
cat 51. A mai rămas un metru. 
Ca o sfidare. Si rezistența lor. a 
energeticienilor, mai aprigă de
cit a digului zmuls de ape.

Un alt pericol : deversarea a- 
pelor din baraj produce ruperi 
la malul sting. Sînt periclitați 
stilpii de înaltă tensiune care 
alimentează platforma chimică. 
Pe toate stațiile de transmisie, 
la județ, la comandament, la fo
restieri se aude cînd gravă, cină 
rugătoare vocea inginerului C. 
Mengher, șeful șantierului: „O 
„Tatră“ cu beton pentru Govora ! 
Tovarășe general, ne trebuie o 
barcă pneumatică ! Govora e 
in primejdie !“.

Ostașii coborau legați cu 
fringhii în apa murdară a viu
lui, așezind gabioanele direct 
sub mal. Din amonte se anunța 
o nouă viitură. „Picătura, spun 
constructorii, care avea să umple

S-au purtat oamenii neobiș
nuit la Govora ? Adevăratele 
sacrificii au avut grijă să pară 
lipsite de importanță (ca tot 
ceea ce pornește din datorie) și 
adevărații eroi. de nedeosebit

paharul". In clipa aceea, pri
mul secretar al Comitetului mu
nicipal de partid Rm. Vilcea, ne
dormit și el de 36 de ore, a 
trimis o formație de soldați. 
Forțe proaspete. Pină in zorii zi
lei de sîmbătă, furia Oltului 
oarbă, întunecată s-a izbit de 
acest ultim bastion. Spre dimi
neață cit vedeai cu ochii apele 
scădeau.

In a zecea zi de la acea 
oră 0,30 șantierul iși reface 
propriile răni. Barajul a avut 
de suferit. Apele miloase au lă
sat straturi in fața batardoului.

in mulțimea celor 300 de con
structori.

Ing. Marin Ciulei, șeful de lot, 
iși întretaie povestirea repetind 
mereu : „Imaginați-vă : am
muncit cîțiva ani la galeria de 
fugă, era gata betonată com
plet, 3,5 km, dacă Oltul o aco
perea ne-ar fi trebuit un an să 
scoatem pămintul și depune
rile. Dacă pierdeam galeria, da
că o lăsam apei era în pericol 
și centrala".

Vislaș la una din bărci în a- 
cea noapte, tehnicianul Ion Po
pescu, secretarul organizației 
U.T.C., iși amintește doar de fe

țele încremenite.ale colegilor săi 
pe care se mai. putea ghici doar 
hotărîrea de a nu se lăsa îns
păimântați de ape.

„Traversam cu bărcile canalul 
de fugă, sute și mii de traver
sări pină la malul asaltat de a- 
pele înnebunite. Transportam oa
meni, saci, pămint, beton, slrmâ. 
Acolo pe mal la lumina reflec
toarelor, uzi și înfrigurați, am 
confecționat 7 000 de gabioane. 
Oltul ne izola ca pe o insulă. 
Erau de-a dreptul înfricoșătoare 
valurile ce atingeau 7—8 m in 
dreptul barajului.

Au fost eroi la hidrocentrala 
Govora ? Constructorii spun 
simplu și omenește „Ne-am sal
vat opera, munca noastră de 
cițiva ani", militarii vorbesc de 
datoria lor primordială față de 
țară, chiar dacă puțini sint vil- 
ceni de obîrșie, hidrocentrala era 
atunci „țara", „patria", organi
zatorii acestei remarcabile inter
venții subliniază performanța 
morală pe care au atins-o, mai 
puternică și mai înaltă decit co
tele barajului.

Ca o ființă trecută de o mare 
primejdie, hidrocentrala respiră 
liniștit. Doar barajul păstrează 
in stratul de beton me
moria acelor zile.

Șantierul trăiește ora bilanțu
lui, apropierea de sfirșit. Se as
faltează drumurile de acces, se 
mai toarnă beton la coronamen
tul digului. De aici in toamnă 
citesc pe un panou, șantierul se 
mută la Călimănești. Domiciliu 
flotant pină vor construi o altă 
microcentrală pe Olt.

Mă gindesc, inchizind carnetul 
de însemnări, la toți tinerii care 
poate vor citi aceste rînduri și 
spun : dacă acul busolei tale a 
pierdut sensul, dacă te încearcă 
plictisul, dacă nu mai crezi in 
steaua ta, dacă te afli intr-un 
moment greu, du-te la hidrocen
trală ! Printre constructorii aceș
tia, tineri de virsta ta. Te vei 
simți curat și limpede și decis, 
precum lumina care fulgeră in 
ochii lor.

LUCIA HOSSU

Oameni obișnuiți 
în împrejurări neobișnuite

Scoase din amorțire din ropo
tul ploilor și rostogolirea vije
lioasă a torenților, apele Telea- 
jenului s-au năpustit asupra În
treprinderii de exploatarea și 
prelucrarea nisipurilor din Vă
lenii de Munte, înecînd sta
țiile de pompare, dislocind 

pragul de fund din apropierea 
gurii de captare, rupind. pasare
la de-a lungul căreia erau 
montate conductele de hidro- 
transport, desființînd iazurile 
de decantare și făcind să se 
surpe un dig de protecție înalt 
cit un bloc cu patru etaje. 

Despre tot ceea ce a urmat — 
muncă neîntreruptă, ziua și 
noaptea —, despre toți oamenii 
care, în acea perioadă, au con
siderat eroismul o îndatorire fi
rească, ca venirea la program 
sau portul salopetei — mi s-a 
dat o listă interminabilă de nu
me, cuprinzind și specialiști din 
numeroase alte unități trimiși în 
ajutor —, nu se poate scrie în 
cuprinsul unui simplu articol. 
Adăugind doar că in dimineața 
zilei de 12 iulie producția a fost 
reluată la capacitatea maximă 
și că in această zi — informa
ție neoficială ! — unii oameni, 
copleșiți de bucurie, au lăsat să 
le curgă citeva lacrimi amina
te, mă voi limita la reconstitui
rea, din declarații stînjenite, 
sumare, a trei episoade.

EXAMENUL
După ce coboară din munte, 

pe jgheaburi, nisipul amestecat 
cu apă este impins prin conduc
tele care traversează Teleajenul 
spre stațiile de filtrare și trata
re de pe celălalt mal. Rolul ini

mii îl joacă pompele acționate 
de electromotoare, dar aceste 
importante utilaje, acoperite de 
un mii gros, care pătrunsese 
pină in articulațiile lor cele mai 
intime, iși întrerupseseră bătăi

nesimțite, ziua s-a scurs, a ve
nit seara, dar la stațiile de pom
pare s-a aprins o altă lumină, a 
reflectoarelor. Lucrul a conti
nuat. Duminică la prinz. cînd 
ultimul electromotor a luat

le ritmice. Trebuia ca cineva să 
le dezgroape, să le demonteze 
și să le expedieze de urgentă 
spre centrele de recondiționare. 
Misiunea a revenit lui Ion Ni
colae, Dumitru lonescu și altor 
mecanici de sub conducerea ti- 
nărului inginer Vasile Dumi
trescu.

Munca a început simbătă 
dimineața. Cele 70 de electro
motoare — unele atingind greu
tatea de 2 tone — erau desco
perite pe rînd, ca epavele unei 
corăbii scufundate, demontate 
de pe postamente, curățate și 
încărcate in autocamioane. Pe

drumul unităților de reparații, 
oamenii au răsuflat ușurați.

NOUL LOC DE MUNCA
ln acest timp, oamenii din e- 

chipa de intervenție a maistru
lui Aurelian Oprica — Mihai 
Dosaru, Gheorghe Ioniță, Gheor
ghe Ghemea, Stelian Lazăr și 
alții —, în marea lor majorita
te tineri, încercau să refacă 
traseele de transportare a ni
sipului. Problema cea mai grea 
era, fără îndoială, reconstitui
rea jumătății de pasarelă pe 
care riul, spumegind de nerăb
dare, o îndepărtase ca pe-o ba

rieră prea mult timp lăsată. Ni
meni insă nu și-a dat seama că 
participă la o acțiune neobiș
nuită. Deși locurile lor de mun
că erau acum apele tulburi in 
care trebuiau să se scufunde u- 
neori pină la git pentru a înfi
ge pilonii, deși programul se 
prelungea atit de mult incit 
noaptea abia mai aveau timp să 
mănince ceva in grabă și să-și 
sărute copiii adinciți in somn, 
oamenii lucrau calm, cu gesturi 
repezi și sigure, ca și cum de 
cind lumea n-ar fi făcut decit 
să repare podurile rupte de Te- 
leajen. Abia cînd intre cele 
două maluri s-a restabilit legă
tura, cind riul s-a resemnat, ca 
și altădată, să oglindească în va
lurile sale fugitive construcția 
nemișcată, au înțeles ei că înde
pliniseră o sarcină ieșită din co
mun.
BULDOZERIȘTII

împrăștiind pragurile și digu
rile, umplind întreaga vale, Te
leajenul a făcut să dispară re
țeaua de canale care servea pri
za de apă. Pentru a reface sis
temul de alimentare și, totodată, 
pentru a reduce debitul in drep
tul pasarelei, unde se lucra in
tens, inginerul Gabriel Constan- 
tinescu, in fruntea buldozeriști- 
lor Gheorghe Ioniță, Gheorghe 
Mladin, Gheorghe Luncașu și 
Alexandru Manea, a întreprins 
o acțiune aproape incredibilă in 
acele condiții : devierea cursului 
riului. Făcind trup comun cu 
mașinile lor, conducătorii de 
buldozere au intrat in valuri și 
au început să împingă cu la
mele de oțel pietrișul. „Aveam 
impresia — iși amintesc oame
nii — că nu se va termina nici
odată." Cum astupau o spăr
tură. se ivea alta, iar ploa
ia, dintr-o nedezmințită solida
ritate acvatică îi biciuia necru
țător.

întreb ce s-a intîmplat pină la 
urmă. Fără cuvinte, mi se-arată 
un dig întins cit vezi cu ochii.

ALEX. ȘTEFANESCU
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iNTÎLNIRl ALE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
cu conducători ai unor delegații participante la Conferința de la Helsinki

• Cu tovarășul Todor7La 30 iulie, la Helsinki, a avut loc o întîlnire a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, cu tovarășul Todor Jivkov, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria.In cadrul convorbirii au fost abordate probleme ale relațiilor dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria, dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Bulgar. A fost reafirmată hotă- 
e Cu tovarășul JanosCu ocazia participării la Conferința pentru securitate și cooperare in Europa, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii * Socialiste România, s-a întîlnit, la 31 iulie 1975, cu tovarășul Janos Kadar, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar.în cadrul discuției s-a efectuat un schimb de păreri cu privire la dezvoltarea în continuare a relațiilor de prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Ungară, dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Socialist Ungar, dintre

Jivkovrîrea ambelor părți de a transpune ferm în viață înțelegerile și măsurile convenite în urma convorbirilor oficiale care au avut loc în România între 16 și 20 iunie a.c., în interesul ambelor popoare, al cauzei păcii și socialismului. Au fost examinate, de asemenea, unele probleme ale vieții internaționale, in special în legătură cu desfășurarea lucrărilor celei de-a treia etape a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, întilnirea s-a desfășurat în- tr-o atmosferă caldă, tovărășească.
Kâdârpopoarele celor două țări socialiste vecine.S-a stabilit de comun acord să se întreprindă în perioada următoare noi pași concreți în direcția adîncirii conlucrării reciproc avantajoase în domenii care interesează cele două țări, în folosul dezvoltării și construcției socialismului în ambele state, al cauzei păcii, înțelegerii și cooperării în lume.Au fost abordate, de aseime- nea, unele probleme ale situației internaționale, în special în legătură cu mersul lucrărilor Conferinței general-europene.Convorbirea ș-a desfășurat în- tr-o atmosferă cordială, tovărășească.

• Cu primul ministruPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a întîlnit, miercuri, 31 iulie, cu primul ministru al Italiei, Aldo Moro.La întrevedere au participat miniștrii afacerilor externe ai României — George Macovescu, și Italiei — Mariano Rumor.în cadrul convorbirii care a avut loc cu acest prilej, președintele Nicolae Ceaușescu și premierul Aldo Moro au apreciat pozitiv evoluția relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și Italia.Schimbul de vederi a evidențiat dorința ambelor țări de a concretiza mai larg, pe multiple planuri, posibilitățile existente în direcția dezvoltării relațiilor politice, economice, tehnico-ști- ințifice și culturale dintre cele două țări. In context au fost a- bordate probleme ale promovării colaborării economice, îndeosebi ale cooperării Industriale, ale creșterii schimburilor comerciale. S-a apreciat ca o contribuție însemnată la adîncirea relațiilor de prietenie româno-italiene intensificarea întîlnirilor la toate nivelurile între cele două țări.în timpul convorbirii, președintele Nicolae Ceaușescu și primul ministru Aldo Moro au abordat, de asemenea, probleme actuale ale vieții internaționale,

Aldo Moroîndeosebi cele privind Orientul Mijlociu și Cipru. In deplin consens, s-a relevat ca „o necesitate a zilelor noastre participarea tuturor țărilor la rezolvarea problemelor internaționale, în interesul tuturor popoarelor, în această ordine de idei, s-a a- preciat cu satisfacție conlucrarea fructuoasă dintre România și Italia pe planul vieții politice europene și în alte probleme ale lumii contemporane, care și-a găsit reflectarea și în activitatea delegațiilor celor două țări in organizarea și desfășurarea lucrărilor Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, cit și în pregătirea documentelor finale. Președintele Nicolae Ceaușescu și premierul Aldo Moro s-au pronunțat pentru noi eforturi în direcția traducerii în viață a documentelor adoptate, pentru schimbul de opinii, subliniind că lucrările Conferinței general-europene reprezintă un prim pa» în realizarea unei reale securități pe continentul nostru, în instaurarea deplină a unei atmosfere propice colaborării șl înțelegerii între popoare, înfăptuirii nestinjenite a aspirațiilor lor.întrevederea s-a desfășurat sub semnul cordialității și al deplinei înțelegeri.

• Cu primul ministruîn cursul serii de joi, 31 iulie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, s-a întîlnit cu Constantin Karamanlis, primul ministru al Republicii Elene.La convorbirea care a avut loc cu acest prilej au participat tovarășii Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., și George Macovescu, ministrul afacerilor externe.împreună cu premierul elen se aflau Dimitri Bltsios, ministrul afacerilor externe, și P. G. Molyviatis, ministru plenipotențiar.în cadrul Întrevederii au fost evocate cu satisfacție convorbirile purtate la București cu prilejul recentei vizite a premierului elen, exprimindu-se de ambele părți hotărîrea de a transpune în viață înțelegerile la care s-a ajuns, atît in ceea ce privește dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare între cele două țări, cit și colaborarea lor mai strînsă pe plan internațional.în timpul convorbirii a fost subliniată necesitatea de a sa acționa pentru lărgirea contactelor bilaterale și multilaterale în Balcani, în vederea creării

Constantin Karamanlisunei zone a păcii, securității și colaborării.în acest context s-a relevat de comun acord necesitatea eliminării surselor de încordare și conflict, a reglementării problemelor care afectează climatul politic european, subliniindu-se că se impune a se ajunge cît mai grabnic la o soluție politică justă și durabilă a situației din Cipru, care să asigure independența, suveranitatea, integritatea teritorială a țării, conviețuirea și conlucrarea pașnică între cele două comunități, egalitatea în drepturi a tuturor cetățenilor.Președintele Nicolae Ceaușescu și premierul Constantin Karamanlis au dat o apreciere pozitivă rezultatelor conferinței de la Helsinki, relevîndu-se că spiritul care a caracterizat lucrările de pînă acum, cît și desfășurarea actualei faze la nivelul cel mai înalt creează premisele pentru trecerea în continuare la noi pași pozitivi pe calea edificării unui sistem trainic de securitate și colaborare in Europa.Schimbul de vederi între președintele Nicolae Ceaușescu și premierul Constantin Karamanlis s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.

• Cu primul ministruPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a întîlnit joi seara cu Pierre Elliott Trudeau, primul ministru al Canadei.La întrevedere au participat tovarășii Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., și George Macovescu, ministrul afacerilor externe.Premierul canadian a fost însoțit de Ivan Head, asistent special pentru afaceri externe, și J. G. H. Halstead, subsecretar de stat adjunct pentru afaceri externe.Evocîndu-se cu satisfacție faptul că cele două țări au multe puncte de vedere similare sau foarte apropiate în probleme de mare actualitate, ceea ce și-a găsit expresie și în planul schimburilor de opinii din cadrul întrevederii, președintele Nicolae Ceaușescu și premierul Pierre Elliott Trudeau au relevat că, in acelst spirit și pe baza colaborării prietenești de pînă acum dintre cele două țări, există bune perspective pentru dezvoltarea substanțială a relațiilor în domenii de interes comun între România și Canada, între popoarele noastre.In acest sens, de ambele părți s-a manifestat hotărîrea de a concretiza în forme reciproc a- vantajoase posibilitățile existente pentru amplificarea colaborării multilaterale româno-

liot Trudeaucanadiene în domeniile politic, economic, tehnico-științific și cultural.în contextul examinării unor aspecte actuale ale vieții internaționale, s-a subliniat că un imperativ al consolidării cursului actual spre destindere îl constituie necesitatea de a se acționa ferm pentru soluționarea politică a tuturor problemelor ce confruntă omenirea, pentru lichidarea cît mai grabnică, pe a- ceastă cale, a focarelor de încordare, pentru statornicirea deplină a unei atmosfere de pace, de securitate și colaborare în lume.In centrul convorbirii au stat, totodată, și probleme privind încheierea cu succes a conferinței europene, relevîndu-se conlucrarea rodnică dintre țările noastre în finalizarea cu succes a conferinței, necesitatea continuării acestei colaborări în vederea aplicării în fapt a documentelor ce vor fi semnate, a continuării și adîncirii procesului realizării securității pe continentul nostru și în lume.Primul ministru Pierre Elliott Trudeau a invitat pe președintele Nicolae Ceaușescu să efectueze o vizită în Canada. Invitația a fost acceptată, urmînd ca data vizitei să fie stabilită ulterior.întrevederea s-a desfăși;-* 4Ju- tr-o atmosferă de oordial ‘f _ e prietenie.
AGENDA

CONSFĂTUIREJoi s-au desfășurat în Capitală lucrările consfătuirii griului la care au participat directorii direcțiilor agricole județene, președinții uniunilor județene ale cooperativelor agricole de producție, specialiști din Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, din institute de cercetări, stațiuni experimentale și institute de învățămînt superior. în cadrul consfătuirii au fost analizate, în lumina sarcinilor rezultate din hotărîrile recentei plenare comune a C.C. al P.C.R. și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale și din expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, rezultatele înregistrate in acest an la cultura griului și au fost stabilite măsuri tehnico-organizato- rice pentru sporirea producției la această cultură.Participanții au stabilit programul griului și orzului de toamnă pentru noul an agricol, precum și programul de măsuri privind organizarea și desfășurarea lucrărilor agricole din toamna acestui an.Programele elaborate și concluziile consfătuirii vor fi adaptate condițiilor locale în cadrul unor intîlniri de lucru ale specialiștilor și cadrelor de conducere din agricultura fiecărui județ ce vor avea loc între 5—20 august în vederea sporirii producției de cereale — principal obiectiv al agriculturii noastre în perioada următoare.
COCTEILAtașatul militar, aero și naval al Republicii Populare Chineze la București, Li Iun-ci a oferit un cocteil cu prilejul celei de-a 48-a aniversări a Zilei Armatei Populare Chineze de Eliberare.Au participat general-colonel Sterian Țîrcă, adjunct al ministrului apărării naționale, Dumitru Turcuș, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, membri ai Comitetului de conducere al Asociației de prietenie româno-chineze, generali și ofițeri superiori, activiști de partid și de stat, oameni de cultură, ziariști.Au luat parte, de asemenea,

Li Tin-ciuan, ambasadorul R. P. Chineze la București, șefi ai unor misiuni diplomatice, membri ai corpului diplomatic și a- tașați militari.
TURNEUIncepînd cu primele zile ale lunii august, Ansamblul folcloric „Mugurelul" al Universității „Babeș-Bo-lyai“ din Cluj-Na- poca va efectua un turneu în Franța. Studenții clujeni vor fi oaspeții localităților Aix-en- Provence, St. Maxime, Dun- querque, Bourgoin-Jallieu și Paris. In calitate de ambasadori ai cîntecului și dansului românesc pe scenele franceze, ei vor prezenta un program variat, alcătuit din suite de dansuri populare specifice diferitelor zone folclorice ale țării, piese muzical-instrumentaie de virtuozitate și cîntece populare, care va oferi o imagine autentică a tezaprului nostru popular.
EXPOZIȚIILa Muzeul de artă din Cluj- Napoca s-a deschis o expoziție a unor tineri artiști plastici, membri ai Cenaclului tineretului al Filialei Cluj a Uniunii artiștilor plastici, care au beneficiat de bursa de specializare a Ministerului Educației și Invă- țămînitului pe 1974—1975. Expun Andrei Butak — pictură. Ladis- lau Molnar — grafică, Constantin Darius — sculptură și Emi- lian Mureșan — textile.

★în timp ce la Varșovia este deschisă o expoziție românească de forme mici sculpturale, la Galeria Eforie din Capitală poate fi vizitată cu începere de joi o expoziție de scenografie poloneză contemporană, ambele manifestări înscrlindu-se pe linia colaborării dintre uniunile de artiști plastici din cele două țări. Expoziția de la București prezintă schițe de decor si costume realizate de 19 artiști pentru piese din dramaturgia poloneză și cea shakespeariană.Cu prilejul vernisajului, pictorii scenografi Dan Nemțeanu și Krysztof Wejman, comisarul expoziției, au rostit scurte alocuțiuni.Au fost prezenti Wladyslaw Wojtasik. ambasadorul R.P. Polone la București, și alți membri ai corpului diplomatic.
Cel de-al patrulea forum 

pionieresc în județul 
Mehedinți

Municipiul Drobeta-Turnu Se
verin și orașul Orșova au găz
duit timp de două zile — 30 și 
31 iulie — lucrările celui de al 
IV-lea forum al Organizației 
Naționale a Pionierilor. Conti- 
nuindu-și activitățile începute 
în județul Caraș-Severin, în ur
mă cu citeva zile, aici în Me
hedinți, organul suprem al ti
nerilor purtători ai cravatelor 
roșii cu tricolor, au dezbătut o 
serie de pobleme legate de preo
cuparea organizației de pionieri 
pentru traducerea în viață a 
sarcinilor trasate de cel de al 
III-lea forum național, privind 
cultivarea atitudinii înaintate 
față de muncă și învățătură, 
contribuția organizației la edu
carea patriotică, revoluționară in 
spiritul eticii și echității socia
liste, intensificarea muncii legate 
de viața de organizație și lărgi
rea democrației pionierești. In 
cadrul acțiunilor consacrate a- 
cestui eveniment de importanță 
deosebită, s-au desfășurat ample 
dezbateri pe marginea temelor 
din program, vizite la muzeul 
Porților de Fier, la mari obiec
tive economice, printre care Hi
drocentrala Porțile de Fier, Șan
tierul naval Drobeta-Tr. Severin, 
Șantierul naval Orșova, expoziții 
pionierești, intîlniri și demon
strații sportive cu caracter de 
masă, drumeții și plimbări de a- 
grement pe Dunăre, spectacole 
cultural-artistice de mare atrac- 
tivitate, intîlniri cu oameni de

cultură și artă, personalități ale 
vieții politice și științifice din 
Mehedinți. Trebuie precizat fap
tul că, alături de cei peste 500 
de aleși ai forumului la buna 
desfășurare a activităților cu
prinse in program, au contribuit 
alte citeva mii de pionieri ai ju
dețului de pe malul Dunării. 
Cu această ocazie, mehedințenii 
au prezentat rezultatele muncii 
lor, in activitatea practică și la 
învățătură, pe parcursul altului 
care a trecut de la forumul pre
cedent, au demonstrat cu exem
ple vii modul cum se achită de 
sarcinile încredințate, felul cum 
dau viață sarcinilor încredințate 
de partid, de Organizația Națio
nală a Pionierilor.

ȘTEFAN ILIESCU

PREMIILE UNIUNII 
ARHITECȚILOR

PE ANUL 1974Continuînd o veche tradiție încetățenită in cadrul Uniunii ar- hitecților, aceea de a stimula creațiile valoroase de arhitectură din țara noastră, ieri au fost decernate într-un cadru festiv, la Casa Arhitectului din Capitală, premiile pe anul 1974.Menționăm marea varietate a propunerilor primite — 76 de proiecte și lucrări — dintre care au fost premiate cele mai reprezentative.Lucrările premiate reflectă sugestiv efortul de creație, orientarea arhitecților pentru împlinirea dezideratelor de eficiență eoonomică, socială și estetică a arhitecturii din țara noastră.Premiul anual a fost acordat arhitecților Bujor Gheorghiu, Nicolae Radulescu, Rodica Luca, Dan Voicu, Nicolae Vlădescu, Constantin Frumuzache, Adam Toma, Corneliu Grigore, Cornelia Sucu, Dumitru Iacob și Victor Abraham pentru lucrarea 
Centrul Național de fizică (construcții de învățămînt și cercetare, sistematizarea ansamblului, construcții de locuințe și cu alte destinații sociale).

Au mai fost acordate următoarele premii : prof. Cezar Lăză- rescu, Gabriel Cristea, Nicolae Laszlo pentru Palatul Sporturilor și Culturii ; Dinu Gheorghiu, Gabriel Tureanu, Gabriel Ior- dăchescu, Ileana Neicu, Robert Voii, Ștefan Steblea, pentru Central de formare și perfecționare a cadrelor din turism și industria hotelieră ; Sebastian Moraru, Tudor Dumitrașcu pentru Facultatea de îmbunătățiri funciare ; Iulian Deșcu, Ștefan Damianoff, Doina Nicolescu, Eugen Crocos, Ecaterina Stan- cu. Aurelia Spanili, pentru ansamblul întreprinderii de oțeluri aliate din Tîrgoviște ; Nicolae Dancu, Șerban Sturdza, pentru Spitalul Clinic din Timișoara ; Alexandru Pușkaș. pentru hotel „Sanatorial" din Sovata, Virgil Nițulescu, pentru hotel „Dorobanți" ; Constantin Ju- gurică. Anca Pruncu, Paul Foc- șa, Mihai Krochmalnic, pentru hotel „Modern", Vladimir Per- ceac. Ion D. Popescu, Ion V. Popescu, pentru zona centra-est din Pitești ; Rodica Mănciulescu pentru Biserica Sf. Vineri din Tîrgoviște (restaurare) ; Miloș Cristea, pentru Monumentul E- roilor de la Păuliș-Arad (arhitectura) ; Victor Popa, pentru zona centrală Curtea de Argeș (sistematizare) ; Lucia Hagiescu, pentru Centrala termoelectrică din Brăila ; Mircea Lupu, pentru contribuția adusă la ridicarea calității numerelor revistei „Arhitectura" apărute în 1974 ; Mircea Ochinciuc, Mircea Lupu, pentru hotel în Deltă (la mila 14.5) ; loan Spătaru, Mariana Gheorghiu, Matei Lyckiardopol, Cornel Borcoman. Cătălin Stan, ciu, pentru întreprinderea „Teh- noton" din Iași ; Constantin Ru- lea, Mircea Anania pentru cantina Academiei „Ștefan Gheorghiu" ; Matei Lychiardopol, Irina Vasiliu pentru laborator de construcții al M.C.I. ; Boris Stupara, pentru Sala de sport din complexul „23 August" din București ; Paul Mihăilescu, pentru clădiri de locuit din panouri mari, proiect refolosibil.
GEORGE MILITARU

Secția mașini de calculat — montajul general — de la „Electromu- 
reș", din Tîrgu Mureș

Foto : O. PLECAN

M,

în județul dîmbovița

Grijă sporită pentru recoltarea 
fiecărui spic, pentru încheierea
la timp aîn sală sînt peste 200 de ticipanți — specialiști și cu răspunderi precise în cultura dîmbovițeană. Sînt meni pe brațele și chipurile cărora sudoarea muncii din actuala campanie a lăsat semne definitorii. Obișnuiți cu munca cîmpului, ei par stînjeniți in băncile strimte — și doar carnetele de pe pupitre, multe boțite dar și multe noi, imaculate, fac mărturia unui eveniment deosebit.'Se discută calm, cumpătat, alteori aprins, înflăcărat dar cuvintul este același : chibzuit, gindit din timp, ales cu grijă....Am anticipat în rîndurile de mai sus o secvență de la apropiata consfătuire a griului care va avea loc în județul Dîmbovița peste aproximativ 10 zile. Pînă atunci, însă, oamenii despre care aminteam, alături de toți gospodarii satelor, se află în cîmp, în plină bătălie pentru strîngerea grabnică a recoltei. „La această oră, ne spune tovarășul Dumitru Buzescu, director adjunct la Direcția agricolă județeană, se dă asaltul pe ultimele suprafețe din oele 40 000 hectare cultivate cu

! par- cadre agri- oa-

la i septembrie Nou concurs de admitere

în invățămîntul superior pentru ocuparea

locurilor rămaseLa 1 septembrie 1975 va avea loc concursul de admitere în învățămîntul superior pentru ocuparea locurilor rămase libere după sesiunea din iulie 1975. Concursul se va organiza pentru :— învățămîntul de ingineri la institutele politehnice din București, Cluj-Napoca. Iași și Timișoara, la universitățile din București și Galați și la Institutul de Petrol și Gaze din Ploiești ;— învățămîntul de subingineri la institutele politehnice din București, Cluj-Napoca. Iași și Timișoara, la universitățile din Craiova și Galați, la Institutul de Construcții din București, Institutul de Petrol și Gaze din

libere după sesiunea din iuliePloiești, institutele de subingi- neri din Hunedoara și Reșița, Institutul Agronomic din București și la Institutul de învățămînt superior din Pitești ;— invățămîntul economic, seral și fără frecvență, la Academia de Studii Economice din București și la universitățile din Cluj-Napoca, ~ Iași ;— Invățămîntul cursuri de zi, la universitățile din Craiova și Iași, pentru specialitatea fizică, la Institutul de învățămînt Superior din Pitești pentru specialitatea fizică-chi- mie și la Institutul Pedagogic din Suceava pentru specialitatea în limba și literatura română — limba și literatura mană ;

Craiova șiuniversitar,

CAMPIONATELE MONDIALE DE CAIAC-CANOE
Pe lacul Ada Ciganlija din 

Belgrad a inceput cea de-a 12-a 
ediție a campionatelor mondiale 
de caiac-canoe la care participă 
peste 500 de concurenți din 30 
de țări. In prima zi a competi
ției s-au desfășurat eliminato
riile probelor olimpice. Din lo
tul României s-au remarcat 
campionul olimpic Ivan Patzai- 
chin și Maria Mihoreanu, învin
gători in seriile respective, la 
canoe simplu 1 000 m și caiac

500 m. In proba de caiac du
blu 500 m echipajul român, alcă
tuit din Maria Mihoreanu și Ma
ria Ivanov, s-a clasat pe locul 
doi în seria a 2-a, ciștigată de 
sportivele din R.D. Germană, 
Barbel Koster și Karola Zirzov. 
S-au mai calificat pentru semi
finale echipajele masculine ale 

României la caiac 4, caiac 
canoe dublu — 1 000 m.

Campionatele continuă 
cu serii și recalificări.

dublu,

astăzi

lucrărilor prevăzute

T E L E VI
PROGRAMUL 1
16,00 Campionatele naționale de 

natație pentru copil. 17,00 Emisiu
ne în limba germană. 18,45 Imagini 
helvetice — film documentar. 19.05 
Din lumea plantelor și animale
lor. 19,25 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. 20,00 Turnul de control. 
Reportaj TV. 20,25 Estrada estra
delor. 20,40 Rezultatele tragerii 
Loto. 20,45 Film artistic: „Omul 
din fotografie" — producție a stu
diourilor cinematografice iugo
slave. 22,10 24 de ore. 22,30 închi
derea programului.

PROGRAMUL 2
17,00 Telex. 17,05 Interpretul pre

ferat: Ana Petria. 17,15 Ciclul Fe-

ZIUNE
mei regizor. Filmul artistic 
„5 000 000 de martori" — producție 
a studiourilor cehoslovace. 18,45 
Reporter ’75. 19,10 Inimile noas
tre se-ntîlnesc — melodii lirice. 
19,30 Telejurnal. 20,00 Să făurim o 
țară minunată. Cîntece interpre
tate de corala „Paul Constanti- 
nescu“ a Palatului Culturii din 
Ploiești. 20,10 Biblioteca pentru 
toți: Tudor Arghezi. 20,55 Telex. 
21,00 Viața economică a Capitalei. 
21,25 Seară de operă: „Traviata“ 
de Verdi. Selecțiuni din actele II 
și IV. 22,15 închiderea progra
mului.

NAȚIONALELE DE ATLETISM
In prima zi a campionatelor 

republicane de atletism care se 
desfășoară pe Stadionul Repu
blicii din Capitală, Alina Gheor

ghiu a ciștigat proba de săritură 
in lungime cu performanța de 
6,53 m, intrecind-o pe Dorina 
Cătineanu, campioana europea
nă de sală, situată pe locul doi 
cu 6.43 m. Recordmana noastră 
la 800 m plat. Mariana Suman, 
participind la proba de 100 m, 
s-a dovedit și o bună sprinteră, 
ocupind primul loc cu rezultatul 
de lT’5/10. Argentina Menis și-a 
adjudecat victoria la aruncarea 
discului — 65,06 m, iar Natalia 
Andrei a sosit prima in cursa de 
1 500 m, cronometrată cu timpul 
de 4'15"8/10.

TomaIn concursul masculin 
Petrescu și Claudiu Șușelescu, 
clasați în această ordine pe pri
mele două locuri au egalat re
cordul național la 100 m plat cu 
timpul de 10”2/I0. Alte rezulta
te : 3 000 m obstacole : Gheor- 
ghe Cefan 8'33“4/10 ; 10 000 m t 
Ilie Floroiu 28’52”4I1O ; triplu 
salt : Carol Corbu 16,31 m ; 

1500 m; Gheorghe Ghipu 3’47” 
5/10 ; aruncarea suliței : Gheor
ghe Megelea 79,52 m ; 110 m 
garduri : Ervin Sebestyen 13” 
9/10 ; aruncarea greutății : Ma
rin Iordan 18,01 m.

întrecerile continuă astăzi de la ora 16,00.

— învățămîntul universitar, cursuri fără frecvență, la versitățile din București, șov, Cluj-Napoca, Craiova, Iași și Timișoara pentru specialitatea matematică și la Universitatea din București pentru specialitatea drept juridic.Specialitățile la care se organizează concurs și numărul de locuri sint afișate la instituțiile de învățămînt superior.Condițiile de admitere sînt aceleași ca și pentru sesiunea din iulie a.c., publicate în broșura „Admiterea în învățămîn- tul superior — 1975".înscrierile la acest concurs se fac între 25—30 august a.c., iar pentru specialitatea drept juridic, între 15 și 20 august a.c.

uni- Bra-

• ÎN PRIMUL meci al turneului internațional de fotbal care se desfășoară a Lvov, echipa A.S.A. Tg. Mureș a întrecut cu scorul de 2—0 (0—0) formația cehoslovacă V.S.S. Kosice. Golurile fotbaliștilor români au fost marcate de Pîslaru și Boliini. La turneu mai participă echipele Dunav Ruse, Lokomotiv Leipzig, Dnepr Dnepropetrovsk și Kar- pati Lvov.• IN TURUL DOI al turneului internațional de tenis de la Louisville (Kentucky), jucătorul român Ilie Năstase I-a întîlnit pe iugoslavul Zdravko Mincek, în fața căruia a cîștigat cu 6—2, 6—0. Americanul Arthur Ashe, unul dintre favoriții concursului, l-a eliminat cu 6—2, 6—2 pe englezul Gerald Battrick.• CAMPIONATELE europenede tir Ia armă de vînătoare au continuat la Haringsee (Austria) cu proba de skeet. în concursul juniorilor, după conduce francezul puncte, urmat de tian Pintilie și gliemi, cu cite 49 puncte. La feminin. in frunte se află Jordan (R.F.G.) cu 73 puncte, secundată de Gurvici (U.R.S.S.) — 71puncte.• MECIUL de tenis pentru semifinalele interzonale ale „Cupei Davis" dintre selecționatele Cehoslovaciei și Australiei se va disputa la Praga între 26 și 28 septembrie, a anunțat un purtător de cuvînt al federației cehoslovace de specialitate.

prima manșă Rosetti, cu 50 românul Cris- italianul Gu-

griu“. Se lucrează manual, mecanic, cu ajutoare suplimentare. De la Ilfov, Buzău și Brașov au sosit combine.Parcurgem cîmpul printre coline și șesuri strimte — și prezența masivă a oamenilor, cu mic cu mare, vădește grija pentru fiecare spic de grîu, pentru fiecare bob apropiind actul final al recoltării. Consiliul interco- operatist Bodlogi (inginer șef Constantin Tudor) a raportat deja încheierea secerișului ; de asemenea, consiliul Bilciulești (președinte Tudor Cosac) ; în ritm intensificat se acționează la Vișina (președinte Ion Uță), la Titu, la Răcari — în toate celelalte cooperative și consilii. Practic peste 2 zile se va încheia recoltatul la nivelul întregului județ. Producțiile obținute sint bune, dar observațiile vădind continua lor îmbunătățire nu lipsesc. Soiuri tardive, de pildă, nu au dat rezultatele scontate. De aceea, la apropiata conferință a griului se va face o restructurare ; in condițiile acestui teren sînt recomandate in mod deosebit soiurile Dacia și Excelsior. Vor fi revăzute epocile de însămînțare cu accent pe cea timpurie, vor fi recalculate cantitățile de sămînță, se va hotărî erbicidarea totală și fertilizarea echilibrată.In tot acest timp, însă, cim- pul nu cunoaște odihna. Se eliberează ritmic terenurile de paie, tractoarele acționează grupat la arături. Circa 3 200 hectare de goluri provocate de inundații au fost completate prin reînsămînțări. în citeva zile se va termina și însămîn- țarea celei de a doua culturi pe 16 400 hectare. Pe suprafețele unde plantele s-au înălțat deja, s-a trecut la prășitul mecanic și manual. în săptămîna care urmează va fi recoltat inul

pentru ulei de pe 3 600 hectare. Activitate susținută se desfășoară și pentru asigurarea furajelor. Au fost depozitate pînă la această dată 17 300 tone fin și insilozate 40 900 tone nutrețuri. Datorită calamităților, la fin se prevede un deficit de circa 7 000 tone ; pentru acoperirea lui s-au luat măsuri de recoltare a ierbii din terenurile alpine, păduri și zăvoaie nepă- șunabile. în paralel, DTintr-o bună organizare a muncii s-a trecut la pregătirea campaniei de toamnă eînd vor fi însămîn- țate 43 000 hectare. In atelierele S.M.A. se repară utilajele, bazele de recepție și cele apar- ținînd unităților pregătește sămînța necesară.La toate aceste acțiuni un cu- vint eficient, al faptei și inițiativei, și l-a adus, continuă să-l aducă tineretul județului. Cu sprijinul tovarășului Ion Băr- biera, prim secretar al comitetului județean U.T.C., refacem sinteza contribuției vîrstel tinere în actuala campanie. In agricultură au acționat zilnic 11 000 tineri — elevi, studenți și cooperatori — organizați în brigăzi U.T.C. conduse de Înșiși secretarii comitetelor comunale U.T.C. Pînă acum, ei au recoltat manual peste 1 500 hectare cu grîu, 500 hectare cu plante furajere, 500 tone fructe și legume, au transportat în baze 1 000 tone furaje. Merită dențiată brigada uteciștilor comuna Bodlogi, condusă Nicolae Dinu ; li se cuvin vinte de frumoasă apreciere tinerilor Maria Bodea, Stela Fe- reșteanu, Rodica Iordache, Mariana Dragomir, Niculina Neac- șu, Stelian Antonescu.

la
agricole se

evi- din del 
cu-

ION ANDREIȚA

Județul Satu Mare
raportează încheierea

recoltării griuluiLucrătorii ogoarelor județului Satu Mare au încheiat cu succes campania de recoltare a cerealelor păioase pe cele peste 40 000 hectare cultivate.într-o telegramă adresată cu acest prilej Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, de Biroul Comitetului județean Satu Mare al P.C.R., se spune :In spiritul indicațiilor de inestimabilă valoare pe care le-ați dat cu prilejul recentei Plenare comune a Comitetului Central și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, in prezent eforturile principale pe o- goarele județului sînt concentrate spre a asigura buna întreținere a porumbului, a celorlalte culturi, strîngerea și depozitarea necesarului de furaje.Raportăm, de asemenea. îndeplinirea sarcinilor privind însă- mințarea de culturi succesive pe

cele 25 000 hectare planificate, lucrare care continuă să se realizeze peste prevederi, îndeosebi în scopul creșterii producției de legume, pentru a aduce un aport cit mai substanțial la recuperarea daunelor provocate agriculturii țării de gravele inundații ale acestui an.Vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, — se spune în încheierea telegramei — că nu vom precupeți nici în viitor energia și priceperea noastră, a sătmărenilor, fără deosebire de naționalitate, pentru a pune munca și abnegația noastră întreagă în slujba înfloririi multilaterale a patriei dragi, urmînd cu cea mai mare credință pildui- țoarea dumneavoastră prezență în destinul contemporan al României socialiste, in istoria făuririi unei lumi mai bune și mai drepte, a unei ere noi in raporturile internaționale.
Prognoza meteorologică pentru luna augustîntre 1—5 august, timpul va fi călduros, cu cer variabil și se vor semnala ploi locale in estul țării și in zonele de deal și de munte. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10—20 grade, iar maximele intre 22—32 grade, local mai ridicate.Intre 6—11 august, vremea va fi ușor instabilă mai ales nordul țării și în zonele de deal și munte unde vor cădea ploi locale și sub formă de averse însoțite de descărcări electrice și de intensificări de scurtă durată ale vîntului. în rest, vor cădea ploi locale. Temperaturile minime vor oscila între 8—18 grade, iar maximele între

în

20—30 grade, mai ales în sudul țării.în a doua decadă a lunii, vremea va fi in general frumoasă, exceptind sud-estul țării unde cerul va fi temporar noros și se vor semnala ploi de scurtă durată. Temperaturile minime ■ vor fi cuprinse intre 12—22 grade, iar maximele între 25—35 grade.în ultima decadă vremea va deveni in general instabilă și se va răci ușor și treptat mai ales spre sfirșitul lunii. Vor cădea ploi locale însoțite de descărcări electrice. Temperaturile minime vor oscila între 10—20 grade, iar maximele intre 20—30 grade.
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La Helsinki au continuat ieri lucrările fazei a treia 
a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa

SECRETARUL GENERAI AL

C.C. AL P.C. DIN CEHO

SLOVACIA, PREȘEDINTELE R.S. 

CEHOSLOVACEîn cuvîntarea «a, Guatav Hu- «ak, secretar general al C.C. al P.C. din. Cehoslovacia, președintele R.S. Cehoslovace, a spus că pentru prima dată in istoria sa Europa se folosește de posibilitatea ce i s-a oferit de a crea condiții reale de pace, securitate și cooperare constructivă. Poporul țării noastre — a spus el — care a suportat povara grea a ororilor și suferințelor multor conflicte armate din Europa, consideră politica de pace și cooperare între națiuni ca temelie a activității de politică externă.Vorbitorul a arătat că, pornind de la aceste principii. Cehoslovacia și-a reglementat relațiile cu țările vecine, fapt ce a contribuit la crearea unui important factor stabilizator in partea centrală a Europei.Arătînd că nenumăratele a- gresiuni din Europa au fost legate de abuzul de putere, de violență și de oprimare, el a spus că asigurarea păcii și securității impune ca aceste practici să fie respinse și eliminate din relațiile interstatale In Europa.’^-'ipă ce s-a pronunțat pentru C iațgă colaborare economică și culturală între toate popoarele, pe baza avantajului reciproc și respectării intereselor legitime ale fiecărui stat, Gustav Husak a spus în încheiere :Rezultatele primei conferințe pentru securitate și cooperare în Europa creează premise favorabile pentru o dezvoltare sănătoasă și reciproc avantajoasă a relațiilor dintre toate statele participante. Țelul nostru comun I va fi acum să transpunem aceste principii in viață prin măsuri și pași concreți, prin eforturi pentru lichidarea focarelor existente și potențialelor de conflicte armate, prin reglementarea justă a conflictelor internaționale, pe baza recunoașterii unanime și respectului dreptului fiecărei națiuni la independență, prin crearea unui sistem de securitate colectivă și destindere militară, limitarea cursei înarmării, cuprinzînd toate tipurile de arme și echipamente militare, în primul rînd, armele nucleare, limitare care să ducă în ultimă instanță la dezarmarea generală și totală.
PRIMUL SECRETAR AL

C.C. AL P.M.U.P,Problema păcii — a declarat Edward Gierek, prim-se- cretar al C.C. al P.M.U.P. — este o problemă deosebit de scumpă poporului polonez, care a parcurs o cale lungă și grea spre independență și libertate, plătind pentru ele prețul cel mai mare. De aceea, poporul nostru va saluta cu deosebită satisfacție succesul Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa. In numele Republicii Populare Polone și al întregului popor polonez a- prob hotărîrile conferinței și exprim dorința ca ele să fie îndeplinite cu consecvență.După părerea noastră, Conferința pentru securitate și cooperare în Europa, hotărîrile sale au importanța unui eveniment istoric remarcabil. In istoria continentului nostru au fost întreprinse în repetate rînduri încercări de făurire a păcii, dar i ea nu a fost niciodată și nu a ‘putut fi îndelungată, întrucît s-a încercat făurirea ei pe baza nesigură a sferelor de influență și pe dominația unor țări asupra altora. Acum, pentru prima dată în istorie, ordinea pașnică a Europei este bazată oe recunoașterea generală a drepturilor suverane și a intereselor tuturor statelor de pe continentul nostru, ceea ce creează condiții favorabile de dezvoltare și securitate popoarelor ei.Amintirea trecutului, înțelegerea necesităților contemporaneității și cerințelor viitorului pun în fața noastră o mare sarcină : făurirea unei Europe a păcii. Hotărîrile conferinței noastre care stabilesc principiile relațiilor interstatale trebuie să contribuie la asigurarea unei structuri de pace stabilă. Aceasta necesită respectarea lor deplină, dîndu-le un conținut viu. Com- pletînd destinderea politică cu destinderea militară, limitînd și reducînd arsenalele existente, noi trebuie să tindem treptat spre lichidarea divizării în grupări politico-militare și să creăm sistemul de securitate colectivă general-europeană.Rezultatele pozitive ale acestei conferințe vor constitui un succes comun al statelor participante la ea, un succes al cauzei făuririi unei Europe a păcii și colaborării — cauza primordială a tuturor popoarelor. Republica Populară Polonă nu-și va precupeți eforturile pentru realizarea acestui țel măreț.
PREȘEDINTELE FRANȚEIPreședintele Franței, Valery Giscard d’Estaing, a relevat în cuvîntul său valoarea deosebită a actului final al conferinței. Prin maniera în care a fost organizată. și în care se desfășoară, conferința noastră ilustrează spiritul de destindere care ne animă. Caracterul său distinctiv cel mai evident rezidă in faptul de a fi reunit în jurul a- celeiași mese 35 de state. De la începutul lucrărilor conferinței, totul a fost astfel stabilit încît statele participante să se afle pe picior de deplină egalitate și să poată vorbi fiecare pe cont propriu, indiferent dacă este mic sau mare, dacă aparține sau nu unei alianțe. Aceasta ne-a permis, pentru prima dată intr-o împrejurare de o asemenea importanță, de a beneficia de contribuția unor țări neutre și nealiniate.Conferința a ilustrat o largă voință de dialog. Cele 35 de state participante au putut dis-
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intensificării eforturilor pentru a 

face din Europa un continent al 

păcii, securității și cooperării, 

pentru transpunerea în practică 

a prevederilor „Actului final"

cuta în mod liber despre toate aspectele relațiilor lor reciproce. Dacă conferința a ilustrat spiritul de destindere ce se a- firmă în Europa, ea a elaborat totodată o serie de principii ale relațiilor noi între state în Europa, principii cuprinse în textele pe care le vom adopta. Desigur, aceste texte nu oferă prin ele însele o garanție a păcii, ci exprimă un etalon de măsură a destinderii, iar noi ne obligăm din punct de vedere moral și politic de a ne conduce în acțiunile noastre după acest cod de relații.In același timp, a arătat vorbitorul, faptul că toți principalii lideri ai Europei sînt reuniți aici, că ei se întîlnesc, au întrevederi cordiale, examinează împreună problemele lor. constituie un eveniment esențial nou, fără precedent. Actuala reuniune reprezintă o etapă importantă în lungul proces de destindere. „Conferința, a spus vorbitorul, reprezintă consacrarea a peste zece ani de destindere. Pentru a trece într-o nouă etapă trebuie să dăm o urmare pozitivă Actului final. Franța se angajează să-i aplice complet și minuțios dispozițiunile. Ne obligăm din punct de vedere moral și politic să desfășurăm acțiunea noastră potrivit unui cod de bună purtare. Acceptăm, de a- semenea, să ne expunem judecății altor state, pe baza criteriilor care ne vor fi de acum înainte comune".
SECRETARUL GENERAL AL

C.C. AL P.C.U.S.Participînd la etapa finală a conferinței resimțim cu toții caracterul neobișnuit al acestui eveniment, amploarea sa politică, a spus Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., reprezentantul Uniunii Sovietice — subliniind importanța telului statelor participante — de a contribui prin eforturi comune la transformarea Europei într-un continent care să nu mai cunoască zguduirile războiului. Dreptul la pace trebuie asigurat tuturor popoarelor din Europa și, desigur, tuturor celorlalte popoare.In cuvîntare au fost apoi evocate suferințele prin care au trecut popoarele Europei ca urmare a politicii agresive, a încercărilor, pînă la urmă falimentare, de a se ridica pretenții de dominație mondială la rang de doctrină politică. Iată de ce — a subliniat vorbitorul — a sunat ceasul să se tragă din experiența istoriei concluziile colective inevitabile, cu deplina conștiință a răspunderii.Acum relațiilor dintre statele participante li s-a așezat o bază solidă de principii, care trebuie să determine normele conduitei lor în relațiile reciproce — principiile coexistentei pașnice. însemnătatea politică deosebită și forța morală a acordurilor realizate la conferință constă în aceea că ele vor fi contrasemnate de cei m^i înalți conducători politici ai statelor participante. A conferi deplină eficiență acestor acorduri este sarcina noastră comună de cea mai mare importanță. Pornim de la faptul că toate țările, reprezentate la conferință, vor transpune în viață acordurile realizate. In ceea ce privește Uniunea Sovietică, ea va acționa in acest fel.Rezultatele conferinței, s-a arătat în cuvîntare, reflectă faptul că destinderea pe plan internațional dobîndește tot mai mult un conținut material concret. Și tocmai materializarea destinderii constituie esența tuturor elementelor care trebuie să facă pacea în Europa cu a- devărat trainică și de neclintit, pe prim plan impunindu-se încetarea cursei înarmărilor, obținerea de rezultate reale în domeniul dezarmării. In acest sens a fost abordată problema relațiilor dintre destinderea politică și cea militară, necesitatea ca, după conferință, destinderea militară să capete o continuă dezvoltare.„Este foarte important — a spus apoi vorbitorul — să fie proclamate principiile juste și drepte ale relațiilor dintre state. Nu mai puțin important este însă ca aceste principii să fie înrădăcinate în relațiile internaționale actuale, să fie aplicate în practică și să devină o lege a vieții internaționale care nu trebuie încălcată de nimeni".Desigur, însăsi întâlnirea con-.

ducătorilor a 35 de state trebuie să devină o verlgă-cheie în procesul destinderii. Dar pentru ca speranțele popoarelor legate de conferință să fie îndeplinite e- fectiv, sint necesare în continuare eforturi comune, o activitate zilnică a tuturor statelor participante pentru adîncirea destinderii.în cuvîntare s-a subliniat, totodată, Însemnătatea negocierilor purtate în spirit de receptivitate, nu prin impunerea opiniilor unora către ceilalți, ci prin respectarea părerilor și intereselor tuturor. Aceasta s-a reflectat în lucrările conferinței, care reprezintă un succes general, pentru toți, fără „învingători" și „învinși".Principala concluzie care decurge din lucrările conferinței — a subliniat vorbitorul — este că „nimeni nu trebuie, bazîn- du-se pe vreun considerent de politică externă, să încerce să dicteze altor popoare cum trebuie să-și reglementeze treburile lor interne. Poporul fiecărui stat, și numai el. are dreptul suveran de a hotărî în problemele sale. Orice alt mod de abordare a acestor probleme creează un teren instabil și primejdios pentru cooperarea internațională".„Sîntem convinși că înfăptuirea cu succes a celor asupra cărora am căzut de acord aici nu numai că va avea o influentă binefăcătoare asupra vieții popoarelor europene, ci va constitui și o contribuție importantă la cauza întăririi păcii generale" — a afirmat. în încheiere, secretarul general al C.C. al P.C.U.S.
PRIMUL MINISTRU AL 

IRLANDEIDupă ce a subliniat că actuala conferință este unică în istoria continentului nostru, primul ministru al Irlandei, Liam Cos- grave a spus : Noi n-am venit aici pentru trei zile în vederea realizării sau cimentării alianțelor — cel puțin în înțelesul o- bișnuit al cuvîntului. Nu am venit să semnăm sau să ratificăm un tratat de pace sau o reglementare de pace. Ne-am întrunit în vreme de pace pentru a lua în considerare relațiile dintre statele pe care le reprezentăm și modalitățile prin care ele pot fi îmbunătățite și dezvoltate. în a- cest sens documentul pe care îl vom semna mîine aici nu constituie o alianță sau un tratat ci ceea ce eu aș numi un „program" — un program pentru îmbunătățirea relațiilor și creșterea cooperării între state, spre folosul Europei și al omenirii.Spre deosebire de unele reuniuni ample din trecut, a arătat vorbitorul, această conferință a ținut seama de interesele și preocupările tuturor statelor implicate, indiferent dacă ele sînt mari sau mici și a evoluat pe baza consensului. Ca țară mică. Irlanda este deosebit de satisfăcută că principiile documentului subliniază inadmisibi- litatea utilizării forței, amenințării cu forța sau subversiunii în relațiile dintre state. Acceptarea unor asemenea principii constituie o preocupare deosebită pentru statele mai mici și mai puțin puternice.Documentul pe care îl semnăm este un program de acțiune pentru continentul nostru, unul limitat, dar care reprezintă un efort autentic, depus de state cu interese diferite, pentru construirea unor legături care să contribuie la asigurarea supraviețuirii lor comune. Textul pe care l-am negociat nu este și nu poate fi îndreptat împotriva intereselor nici unei alte țări sau regiuni.Nu o facem din complezență, — a conchis primul ministru al Irlandei — cind afirmăm că a- ceastă întrunire a 35 de șefi de state sau guverne reprezintă un eveniment istoric. El poate fi intr-adevăr istoric, în cel mai bun sens al cuvîntului, dacă programul pe care l-am elaborat este pus în aplicare.
PREȘEDINTELE CIPRULUIPrivirile lumii simt îndreptate în aceste zile asupra întîlnirii de la Helsinki, cu speranța că ea va pune baza solidă a unui viitor pașnic și mai bun — a declarat în discursul său președintele Ciprului, arhiepiscopul Makarios. Conferința, a conți;

nuat el, este o piatră de hotar de importanță istorică. întîlni- rea unor atît de multe personalități la cel mai înalt nivel subliniază marea ei semnificație. Actul său final simbolizează consensul în ce privește hotărî- rea statelor participante de a abandona politica bazată pe folosirea forței, indiferent de pretextul folosit.Referindu-se la principiile relațiilor dintre state, cuprinse în actul final, președintele Ciprului a subliniat însemnătatea deosebită a neintervenției în a- facerile interne ale statelor, interzicerea intervenției armate sau a oricărui act de constrângere militară, politică sau economică, ce tind să subordoneze drepturile și interesele inerente suveranității statelor. Elementul fundamental și cardinal care sa află la rădăcina problemelor internaționale, a continuat el, este acum transpunerea efectivă în practică a tuturor prevederilor actului final al conferinței.Vorbitorul s-a referit pe larg la problema cipriotă, subliniind că respectarea principiilor a- doptate de Conferința pentru securitate și cooperare în Europa ar deschide calea spre aolu- ționarea acestei probleme.Obiectivele conferinței în domeniile securității șl cooperării in Europa, implicațiile și repercusiunile acesteia se extind mult dincolo de hotarele geografice ale continentului — a spus șeful statului cipriot. Orice evoluție In Europa afectează în mod inevitabil restul lumii.Ca țară mediteraneană, Ciprul manifestă un interes deosebit față de amplificarea dialogului cu statele din Mediterana neparticipante, inițiat de această conferință, dorind strîngerea contactelor și a cooperării cu acestea. Credem, a declarat președintele, că în acest fel tensiunile în această regiune vor fi reduse, iar securitatea Întărită.
PRIMUL SECRETAR AL

C.C. AL P.M.S.U.Janos Kadar, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., a relevat că pentru R.P. Ungară pacea, securitatea, prietenia, colaborarea dintre popoarele europene nu sînt simple cuvinte, ci o politică îndelungată care se Întemeiază pe principii ferme șl pe învățămintele istoriei. „Noi considerăm că de succesul Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa și de activitatea viitoare în spiritul actualei conferințe depinde viitorul popoarelor noastre, al continentului nostru și nu voi exagera dacă voi spune că în mare măsură depinde viitorul omenirii. Popoarele pe care noi le reprezentăm speră că conferința va desfășura o activitate fructuoasă, și pacea se va întrona pe viitor".Arătînd că „este necesar să se facă totul pentru soluționarea pașnică a problemelor de natură să implice primejdia u- nor conflicte armate, pentru înlăturarea posibilității dezlănțuirii războiului, a unui nou război mondial", tovarășul Janos Kadar a subliniat necesitatea de a se depune în continuare eforturi în sprijinul dezarmării generale. Pentru evitarea unui război mondial mi există o altă alternativă reală și acceptabilă — a spus vorbitorul — decît „reglementarea problemelor litigioase pe calea tratativelor, încetarea cursei înarmărilor, limitarea armamentelor". Vorbitorul a spus că „respectarea principiilor care reglementează relațiile dintre state — egalitatea suverană, abținerea de la folosirea forței, inviolabilitatea granițelor — și transpunerea lor în practică corespunde intereselor celor 35 de state diferite care participă la conferință și asigură pacea. Prin respectarea acestor principii, noi putem elimina de pe continentul nostru războiul, conflictele armate". El a relevat că reglementarea principială de către conferință a relațiilor dintre state și aplicarea în practică a acestor principii vor întări încrederea politică, ceea ce va facilita reducerea rațională a forțelor armate și armamentelor in Europa.Salutînd recomandările elaborate în domeniul cooperării științifice, economice și comercia

le, vorbitorul a relevat că „colaborarea economică reciproc a- vantajoasă consolidează relațiile politice dintre state, în general, șl, In special, dintre statele cu orinduiri sociale diferite".
PREȘEDINTELE R.S.F. IUGO

SLAVIA„Trăim într-o perioadă în care se desfășoară cea mal hotărîtă luptă a popoarelor pentru libertate și Independență, pentru pace și securitate egală pentru toți, pentru egalitatea în drepturi și colaborarea multilaterală, pentru progres economic și social — a spus Iosip Broz Tito — președintele R.S.F. Iugoslavia. Nici un popor nu mal acceptă subordonarea și asuprirea. Pentru a înfăptui libertatea, pacea, independența și egalitatea în drepturi, popoarele sînt hotărîte să facă cele mai mari sacrificii.Oamenii și popoarele își dau seama din ce în ce mal mult că actualele condiții și mijloace de muncă, precum și cerințele progresului tehnic, tehnologic, economic, social și cultural li orientează în mod imperativ spre a- propiere și unire. Aceasta pentru că in epoca noastră numai popoarele unite pot să soluționeze atît problemele comune ale omenirii, cit și problemele care privesc munca, viața șl progresul fiecărui popor. De aceea. popoarele sînt astăzi gata, mal mult decît oricînd înainte, să preia asupra lor și răspunderile reciproce care decurg de aici, dar numai ca popoare libere și egale în drepturi, și nu în cadrul sistemelor de dependentă unilaterală, de subordonare și nesiguranță.Politica de nealiniere — a spus vorbitorul — reprezintă și ea una din căile prin care generațiile actuale caută răspunsuri noi și democratice, dar în același timp realiste, la problemele existente.In lumea actuală caracterizată prin interdependență, pacea și securitatea sînt nu numai indivizibile, dar au devenit imperativul istoric al progresului continuu al omenirii. Atîta timp cit mai există pe alocuri crize și conflicte nimeni nu se poate simți în securitate trainică. în nici o parte a lumii. Problemele dezvoltării au devenit atît de acute încît reclamă angajarea Întregii comunități internaționale. Este de datoria tuturor țărilor de a contribui la instaurarea relațiilor economice mal juste, de datoria celor mai dezvoltați, în special, de a da dovadă de mal multă Înțelegere față de problemele țărilor în curs de dezvoltare, deoarece a- ceasta este In orice caz și In interesul lor, imediat și de perspectivă.„Tendințele pozitive actuale In domeniul destinderii încordării, a continuat vorbitorul, ar intra, în orice caz, foarte rapid într-o criză în cazul în care destinderea s-ar reduce la înțelegerea între blocuri în loc să constituie, în- tr-o măsură tot mai mare, o formă de Înțelegere între toate popoarele, pe baza principiilor respectării independenței, suveranității, egalității în drepturi și neamestecului in treburile interne".După ce a subliniat pericolul continuării cursei Înarmărilor tovarășul Iosip Broz Tito a relevat caracterul inseparabil al aspectelor politice și militare ale securității europene și necesitatea progresului simultan pe a- ceste două planuri, ca o condiție esențială a securității durabile și a păcii în Europa și în lume. Arătînd apoi că este necesar să se impulsioneze ferm procesul de soluționare în continuare a problemelor celor mai importante pentru securitatea colectivă a Europei, vorbitorul a spus în încheiere : „Independența și egalitatea popoarelor nu mai reprezintă niște lozinci, ci sînt cuceriri care vor ciștiga tot mai multă forță și conținut. Și numai pe aceste baze putem merge spre o unitate mai largă și spre depășirea divizării existente în Europa și în lume, vom putea fi mai pregătiți să întîmpinăm dificultățile viitorului".
PRIMUL MINISTRU AL

TURCIEIPrimul ministru al Turciei, Suleyman D emir el, a subliniat, 

în cuvîntarea sa, Importanța deosebită a Conferinței — eveniment fără precedent în istoria modernă a Europei. El a arătat că rezultatele obținute de conferință constituie continuarea procesului de destindere și că Turcia a considerat de la început conferința ca un important pas înainte.Primul ministru turc s-a referit apoi pe larg la situația din Cipru, evidențiind poziția țării sale In această problemă.Referindu-se în continuare la conținutul documentului final, vorbitorul a relevat semnificația acordurilor realizate pentru consolidarea temeliilor păcii în Europa. în ce privește problemele securității, el a declarat că principiile ce vor sta la baza relațiilor între state în Europa trebuie respectate pe deplin în litera și spiritul lor, subliniind legătura strînsă ce există între securitatea europeană și securitatea zonei Mediteranei. De a- ceea, relațiile statelor participante cu cele din alte regiuni ale lumii trebuie să fie ghidate de aceleași norme privind cooperarea și înțelegerea.Turcia — a arătat el — acordă o mare atenție problemelor cooperării economice, tehnico-ști- ințifice, culturale și în alte domenii, cu convingerea că aceasta contribuie atît la progresul general, cit și la o mai bună înțelegere între state și popoare. Este pe deplin logic să așteptăm ca actuala conferință să genereze un nou climat politic în Europa, cu atît mai mult cu cît ea nu reprezintă un punct final, ci un moment în procesul de înfăptuire a securității pe continent.In încheiere, vorbitorul a evidențiat o strînsă interdependență între pace, justiție și prosperitate, manifestîndu-și speranța că prin eforturi comune se va putea ajunge la eliminarea suspiciunilor, neînțelegerilor și insecurității. Prin aceasta ea își va putea îndeplini misiunea sa istorică.
PRIMUL MINISTRU AL 

DANEMARCEIImportanța deosebită a conferinței constă în faptul că cele 35 de state participante au ajuns la un acord asupra unei game largi de probleme în vederea impulsionării securității și cooperării în Europa — a declarat primul ministru al Danemarcei, Anker Joergensen. Acest e- fort comun este o realizare fără precedent și sperăm că el va avea consecințe mari și pozitive pentru viitorul Europei. în același timp, a subliniat vorbitorul, nu putem trece cu vederea că aspecte importante ale situației din Europa nu au fost cuprinse în cadrul acestor înțelegeri, ca de pildă problemele privitoare la reducerea înarmărilor și dezarmarea pe continent. Adoptarea de măsuri în aceste domenii constituie, de asemenea, o necesitate pentru o adevărată destindere.Apreciind drept pozitive rezultatele conferinței, el s-a referit, in acest sens, la faptul că grație procedurii consensului toate statele participante au acceptat în totalitatea lor deciziile conferinței, fapt care le dă o bază puternică.In același timp, Actul final al conferinței nu constituie și un sfîrșit al procesului multilateral de negocieri inițiat de aceasta. Vor trebui avute în vedere mijloace pentru continuarea și dezvoltarea acestui proces, în avantajul tuturor statelor participante și al situației în Europa în general.Declarația privind principiile care guvernează relațiile între statele participante, documentul cuprinzînd măsuri de întărire a încrederii și alte texte privitoare la aspectele securității în Europa. reflectă evoluția pozitivă a situației politice generale între statele participante. Prin respectarea lor, prin punerea lor în aplicare, ele vor servi dezvoltării și amplificării evoluțiilor pozitive ale acestui proces. Premierul danez a exprimat speranța că aceste măsuri vor fi dezvoltate șl extinse în viitor.
PREMIERUL BELGIEIDocumentul final al conferinței este rezultatul discuțiilor îndelungate, în cursul cărora cele 35 de state au avut posibi-.

lltatea să-șl expună punctele lor de vedere, uneori foarte diferite, asupra cărora s-au putut realiza acorduri, general acceptabile — a declarat premierul Belgiei, Leo Tindemans. Vorbitorul a subliniat importanța considerabilă a reafirmării, în textul Actului final, a principiilor care trebuie să guverneze relațiile dintre țările participante — eliminarea forței și amenințarea cu forța, excluderea oricărui amestec în afacerile interne ale altor state, obligația de a reglementa diferendele exclusiv prin mijloace pașnice. El a subliniat faptul că destinderea politică trebuie să includă și destinderea pe plan militar. Hotărîrile conferinței, a spus vorbitorul, recunosc legătura dintre aceste două aspecte, dar adevăratele probleme ale securității militare nu au fost, totuși, soluționate în cadrul fazei de la Geneva. Documentul final cuprinde în această privință doar o problemă, fără îndoială importantă, dar cu obiectiv limitat : notificarea manevrelor militare de anvergură. O veritabilă destindere reclamă obținerea de rezultate satisfăcătoare în cadrul diferitelor negocieri de dezangajare militară și dezarmare pe continent.Subliniind progresele înregistrate pe calea destinderii în Europa, el a spus că acest proces trebuie să țină seama și de necesitatea îmbunătățirii situației in Orientul Apropiat și în Mediterana, de soluționarea problemelor existente pe plan mondial între care subdezvoltarea, resursele alimentare, populația, materiile prime, probleme de care depinde, în ultima instanță însăși pacea lumii.Relevînd că stabilirea, în cadrul conferinței, a principiilor menite să călăuzească acțiunea statelor participante în domeniile politic, economic și umanitar, premierul belgian a declarat că acest fapt reprezintă doar un prim pas, următorul constind in transpunerea în practică a hotăririlor conferinței.
PREMIERUL SUEDIEIApreciind conferința drept un Important pas în procesul destinderii. premierul Suediei. Olof Palme, a declarat că eforturile comune ale țărilor participante trebuie să Ce astfel conjugate Incit să asigure statelor exercitarea deplină a responsabilității lor in rezolvarea marilor probleme de care depinde pacea și bunăstarea întregii lumi.Exprlmînd preocuparea față de ritmul accelerat al înarmărilor din Europa și de faptul că nu sînt indicii care să demonstreze încetinirea acestei acțiuni, vorbitorul a declarat că enormele resurse umane si materiale folosite în scopuri militare micșorează. în aceeași măsură, posibilitățile de promovare a bunăstării popoarelor.Progresele înregistrate de conferință în vederea întăririi securității în Europa sînt un început modest, a apreciat el, adăugind că realizarea unui acord asupra notificării prealabile a marilor manevre militare constituie doar un prim pas pe calea măsurilor sau activităților care trebuie să ducă în final la întărirea încrederii intre state în Europa.Continuarea și adîncirea procesului destinderii politice trebuie să se sprijine pe măsuri de reducere a forțelor armate și. mai important, pentru începerea dezarmării.Conferința noastră, a continuat vorbitorul, este o parte a procesului de durată al destinderii. Ea trebuie urmată de eforturi multilaterale si bilaterale în vederea lărgirii și adin- cirii rezultatelor obținute. Valoarea modalităților stabilite în vederea continuării acestui proces constă în faptul că toate statele, mari și mici, membre ale alianțelor militare sau țări neutre, au posibilități egale pentru exprimarea pozițiilor și afirmarea intereselor lor.

CANCELARUL__ FEDERAL AL

REPUBLICII AUSTRIADocumentele pe care le vom semna aici, documente al căroi conținut, sferă de preocupări și natură constituie un fapt unic, sînt un cod de bună conduită intre state în vremea noastră, a 

daclarat, în cuvîntarea sa, cancelarul federal al Republicii Austria, Bruno Kreisky. Cuprinderea largă și ideile minunate conținute în Actul final trebuie puse în valoare în procesul de transpunere în realitate a documentului. „Privim această conferință ca -un prim, dar hotărî- tor, pas al politicii de destindere — a continuat el. Conferința este punctul de plecare al politicii de destindere ; de acum înainte trebuie să se producă rezultate substanțiale în această privință".Politica de destindere a devenit indivizibilă. In acest sens este necesar să se depună eforturi susținute în vederea lichidării focarelor de tensiune din zonele apropiate Europei, cum ar fi Orientul Apropiat. Vorbitorul s-a referit în continuare la necesitatea dezvoltării cooperării in forme moderne între țările din estul și vestul continentului.In documentele pe care le vom semna, a relevat vorbitorul, găsim referințe frecvente la faptul că noi înțelegem să cooperăm în ciuda diferentelor de sistem social existente între țările Europei.Cancelarul Austriei a reamintit faptul că țara sa a sprijinit încă de la început ideea Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, cunoscînd din experiența proprie importanta destinderii pe continent. Tara noastră — a spus el în încheiere — dorește să contribuie din toată Inima și manifestă o atitudine deosebit de pozitivă în ceea ce privește afirmarea conceptului de destindere. „O primă fază importantă s-a încheiat ; o alta, încă și mal fructuoasă, trebuie să urmeze după Helsinki".
PREȘEDINTELE FINLANDEIEvocînd etapele parcurse pînă Ia actuala reuniune, președintele Finlandei, Urho Kekkonen, a arătat că Actul final, ce urmează a fi adoptat, exprimă dorința statelor participante, ca_ re diferă prin istoria lor, prin obiectivele sociale și sistemele lor politice, de a elimina factorii care le despart și de a pune accent în principal pe factorii de apropiere, pe nevoia de securita. te resimțită de fiecare dintre ele. Declarația asupra principiilor pe care statele participante sînt hotărîte să le aplice în practica relațiilor lor constituie fundamentul conferinței. Nu este vorba de o reproducere pur și simplu a principiilor Înscrise în Carta O.N.U. și în alte documente internaționale, ci de precizarea unei game de norme destinate să deschidă noi perspective relațiilor dintre state. Principiul egalității suverane, de pildă, a căpătat o definiție cuprinzătoare și de o precizie fără precedent. Subliniind semnificația acestui principiu, noi subliniem rolul independent ce revine fiecărui stat în viața continentului. în același timp, de o importantă deosebită este declarația asupra renunțării la forță sau Ia amenințarea cu forța în relațiile dintre state.Referindu-se la faptul că viitoarea reuniune va avea loc la Belgrad, vorbitorul a arătat că aceasta simbolizează caracterul paneuropean al operei ce se înfăptuiește. Noi sîntem însă conștienți că deși direcția drumului nostru este bine trasată, noi nu sîntem încă la adăpost de amenințări. Imense mașini de război continuă să se afle față în față, gata pentru o confruntare distrugătoare fără precedent. Iată de ce în orientarea activităților viitoare trebuie luată în considerație problema dezarmării. Cooperarea pe care am început-o între noi este o garanție a unei mai mari securități. Recunoscînd indivizibilitatea securității șl interdependenta noastră — a spus președintele Finlandei — noi apreciem că revine o mare responsabilitate fiecăruia din statele participante pentru traducerea în viață a obiectivelor fixate în comun.

PRIMUL MINISTRU AL 

SPANIEIPrimul ministru al Spaniei, Carlos Arias Navarro, a arătat că de o mare importantă pentru desfășurarea negocierilor din cadrul conferinței a fost faptul că ele s-au bazat pe respectarea strictă a egalității între toate statele. Principiul consensului a constituit un element fundamental al procesului in care țările mijlocii sau mici, neutre sau nealiniate au putut participa pe picior de egalitate la dialogul multilateral, să-și facă cunoscute în mod clar punctele de vedere.Vorbitorul a subliniat apoi valoarea politică a principiilor ce vor fi așezate la baza relațiilor intre statele participante, relevînd, între acestea, egalitatea suverană a statelor, renunțarea la folosirea forței și amenințării cu forța, abținerea de la orice intervenție. directă sau indirectă, in treburile interne ale altor state. Primul ministru al Spaniei a declarat în continuare : este regretabil că aspectele militare ale securității nu au fost luate în considerație de conferință in toată amploarea lor. astfel incit ea să ducă la adoptarea unor măsuri mai substanțiale de creștere a încrederii și întărirea stabilității pe continent.Referindu-se la legătura dintre securitatea în Europa și din regiunea Mediteranei, premierul spaniol a relevat că Actul final include o serie de prevederi prețioase în acest sens, revenind statelor participante să depună eforturi concertate pentru instaurarea în această zonă a unei păci juste și durabile pentru toate popoarele respective. Nu este o exagerare să definim acest moment ca avînd o semnificație istorică — a spus el în încheiere. Actualul dialog trebuie să fie continuat, extins și aprofundat, An funcție de necesități, de evoluția permanentă a situației internaționale.



MESAJUL 
ADRESAT DE TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUSESCU, 
președintele Republicii Socialiste România, 

participanților la cea de-a XXI-a Conferință 
internațională împotriva bombelor atomice
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și cu hidrogen - GensuikyoAm deosebita plăcere ca, în numele poporului român, al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și al meu personal, să vă adresez dumneavoastră, participanților la cea de-a XXI-a Conferință internațională împotriva bombelor atomice și cu hidrogen — Gensuikyo — un cordial salut prietenesc, precum și cele mai sincere urări de succes.Apreciem această conferință ca o manifestare a voinței poporului japonez și a opiniei publice mondiale de a acționa pentru a nu se mai repeta niciodată ororile unui nou război mondial, pentru a feri omenirea de coșmarul amenințării atomice.Problema dezarmării reprezintă una din problemele fundamentale ale vieții politice internaționale, de care depinde însuși cursul civilizației mondiale, existența și dezvoltarea popoarelor pe calea bunăstării și a progresului. Este știut că cursa înarmărilor — și îndeosebi a înarmării nucleare — continuă într-un rîtm accelerat, că cheltuielile militare absorb fonduri uriașe care se ridică în prezent Ia circa 250 miliarde dolari pe an, că gigantice forțe materiale șl umane, un vast potențial de cercetare științifică și de producție sint mobilizate pentru producerea de mijloace de distrugere în masă. Toate acestea afectează, pînă la urmă, bugetele tuturor statelor, interesele tuturor popoarelor de a-și ridica nivelul de viață, de a-și asigura condiții de existență mai bune. In același timp, această uriașă acumulare de armament de toate tipurile — inclusiv de arme atomice și cu hidrogen — creează o mare primejdie pen

tru pacea mondială, face să planeze un grav pericol asupra însăși existenței umanității, reprezintă un puternic impediment în calea eforturilor pentru lichidarea stărilor de încordare, neîncredere și animozitate, pentru continuarea și consolidarea cursului destinderii, pentru întărirea păcii și colaborării între națiuni. Iată de ce dezarmarea, și îndeosebi dezarmarea nucleară. este astăzi o cauză vitală a tuturor popoarelor, a întregii omeniri.Este timpul ca popoarele să-și facă tot mai puternic auzit glasul, să-și impună cu fermitate voința pentru a determina guvernele, conducătorii statelor să acționeze consecvent în direcția opririi cursei înarmărilor, a reducerii bugetelor militare, a interzicerii producerii și apoi a scoaterii în afara legilor a armamentului nuclear.România a militat și militează neobosit pentru realizarea acestui mare deziderat al popoarelor, pentru înfăptuirea de măsuri în direcția reducerii bugetelor militare, a interzicerii folosirii armei nucleare și cu hidrogen, a lichidării bazelor militare de pe teritoriile altor state, a retragerii tuturor trupelor în granițele naționale, a diminuării efectivelor militare ale statelor.Problema dezarmării poate fi soluționată numai trecîndu-se ferm de la faza declarațiilor generale, Ia măsuri practice, la acțiuni concrete pe care trebuie să le întreprindă toate statele, și in primul rînd principalele țări

deținătoare de armament modern, indeosebi de arme nucleare.Realizarea dezarmării ar elibera uriașe mijloace de producție și forțe de muncă pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale popoarelor, accelerarea dezvoltării economico-sociale a națiunilor și, în primul rind, a celor rămase in urmă. Dezarmarea ar asigura ca minunatele cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii contemporane să nu mai fie subordonate cauzei războiului și distrugerii, ci să fie puse în slujba progresului și civilizației, a bunăstării și fericirii omului, a ameliorării existenței sale pe planeta noastră.Iată de ce se cuvine ca toate statele, toate popoarele, toate forțele progresiste și democratice să acționeze cu cea mai mare energie și perseverență pentru a pune capăt cursei înarmărilor, pentru a asigura dezarmarea, pantru făurirea unei lumi din care să fie excluse pentru totdeauna războaiele și distrugerile, din care să fie abolită arma atomică și cu hidrogen, celelalte mijloace de exterminare în masă, a unei lumi a securității, destinderii și colaborării pașnice intre popoare.Exprimîndu-mi convingerea că consfătuirea dumneavoastră va aduce o contribuție pozitivă la mobilizarea opiniei publice internaționale in lupta pantru cauza dezarmării generale, și in primul rînd nucleare, vă urez încă o dată succes deplin și vă asigur de cele mai calde sentimente de simpatie și solidaritate ale poporului român.
NICOLAE CEAUSESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaTELEGRAME
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat locotenent-colonelului MATHIEU HERE- KOU, președintele Republicii Dahomey, următoarea telegramă :Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Dahomey, vă adresez cele mai călduroase felicitări împreună cu urări de sănătate și fericire personală, bunăstare și succes poporului dahomeyan prieten pe calea dezvoltării sale economice și sociale.Sint convins că relațiile de prietenie și colaborare între țările noastre vor cunoaște o dezvoltare multilaterală spre binele celor două popoare, al cauzei păcii și înțelegerii în lume.

ELVEȚIA

Un element fundamental al politicii 
externe a României — solidaritatea

cu lupta de eliberare națională 
a popoarelor

CUVÎNTUL REPREZENTANTULUI ȚARII NOASTRE IN CADRUL 
LUCRĂRILOR SESIUNII E.C.O.S.O.C.în cadrul lucrărilor sesiunii Consiliului Economic și Social al O.N.U., care se desfășoară la Geneva, a început examinarea chestiunii privind „Aplicarea de către instituțiile specializate șl organismele internaționale asociate la O.N.U. a Declarației a- supra acordării independenței țărilor și popoarelor coloniale".Luînd cuvîntul în cadrul dezbaterilor, reprezentantul țării noastre, Valeriu Tudor, a arătat că atitudinea militantă, de profundă solidaritate a poporului român în lupta tuturor popoarelor pentru eliberare națională și socială, constituie un e- lement fundamental al politicii externe a României.După ce a subliniat că România susține activ, pe plan politic, moral, material, lupta de eliberare națională a popoarelor, vorbitorul a evidențiat importanța contactelor și relațiilor de solidaritate dintre țara noastră și mișcările de eliberare națională.Recunoașterea internațională a mișcărilor de eliberare națională, a continuat el, trebuie să fie lărgită, să capete mai multă substanță. în acest sens, va trebui avut în vedere, pe de o parte, asigurarea participării reprezentanților acestor mișcări la toate activitățile organismelor O.N.U. și, pe de altă parte, a- doptarea de măsuri eficiente pentru a constrînge statele rasiste, colonialiste sau neocolo- nialiste — care duc o politică de forță și dictat — să renunțe la practicile lor anacronice.Consiliul a adoptat, prin consens, o rezoluție prezentată de 22 țări între care și România, prin care se cere instituțiilor specializate ale O.N.U. să acorde asistență mișcărilor de eliberare națională și popoarelor care au obținut, recent, independența și să întrerupă orice asistență a- cordată regimurilor rasiste din Africa de Sud și Rhodesia pînă cind nu vor recunoaște dreptul popoarelor Namibiei și Zim

babwe la autodeterminare și independență. Prin aceeași rezoluție se solicită organizațiilor internaționale să întreprindă măsurile necesare pentru a permite mișcărilor de eliberare națională recunoscute de Organizația Unității Africane, să participe ca observator la reuniunile organizațiilor respective.
Departamentul de Stat 

al S.U.A. se pronunță 
pentru începerea nego

cierilor cu Cuba

Departamentul de Stat al S.U.A. a anunțat, miercuri, că este pregătit să înceapă „discuții serioase" cu Cuba în ceea ce privește normalizarea relațiilor. Această declarație, survine la scurt timp după adoptarea de către reprezentanții țărilor membre ale Organizației Statelor A- mericane (O.S.A.) a proiectului de rezoluție privind ridicarea măsurilor discriminatorii impuse Cubei. Purtătorul de cuvînt al Departamentului de Stat, Robert Anderson, a arătat că a- ceastă hotărîre înlătură o ..problemă litigioasă" în cadrul relațiilor interamerica- ne. Potrivit purtătorului de cuvînt, anularea embargoului S.U.A. va constitui una dintre problemele ce urmează să fie negociate cu Cuba de îndată ce voț începe discuțiile bilaterale.

Evoluția pozitivă a relațiilor 
româno-americane

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat președintelui Confederației Elvețiene» PIERRE GRABER, următoarea telegramă :Cti ocazia Zilei naționale a Confederației Elvețiene, îmi este deosebit de plăcut să adresez Excelenței Voastre calde felicitări împreună cu cele mai bune urări de pace și prosperitate pentru poporul elvețian prieten.Folosesc acest prilej pentru a exprima convingerea că raporturile dintre România și Elveția se vor dezvolta și adinei spre binele popoarelor noastre, al cauzei păcii, înțelegerii internaționale, securității și cooperării în Europa și în întreaga lume.
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii Socialiste România, a primit din partea Comitetului Central al Partidului Comunist din Reunion următoarea telegramă :Am aflat cu consternare despre inundațiile distrugătoare care au devastat o parte a României și care au provocat pierderi de vieți omenești. In numele poporului din Reunion exprimăm solidaritatea noastră cu populația greu încercată și vă rugăm să transmiteți con- doleanțele noastre familiilor victimelor.Cu salutări comuniste.Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit din partea președintelui F.R.E.L.I.M.O., președintele Republicii Populare Mozambic, SAMORA MOISES MACHEL, următoarea telegramă :Șocat și cu profund regret am primit vestea despre inundațiile care au pricinuit pierderi de vieți omenești și mari pagube economiei țării dumneavoastră.în numele F.R.E.L.I.M.O., al poporului și guvernului Republicii Populare Mozambic și al meu personal, vă transmit profunda mea compasiune și prin dumneavoastră familiilor îndoliate ale nefericitelor victime. Sint sigur că poporul muncitor al României, ca și în trecut, condus de către Partidul Comunist Român, sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă, va învinge dificultățile cauzate de aceste calamități naturale și va merge cu curaj și succes mai departe pe calea construcției socialiste.Cu sentimente de înaltă considerație, prietenie și stimă.

Se împlinesc astăzi 684 ani de cind in inima Alpilor, în masivul St. Gothard, reprezentanții a trei cantoane elvețiene au ho- tărit crearea unei confederații pentru a-și apăra independența. Rînd pe rînd acestora aveau să li se adauge noi și noi cantoane, ajungînd astăzi la 25. Independența Confederației Elvețiene avea să fie recunoscută pe plan european abia in anul 1648, iar două secole mai tirziu (1815), la Congresul de la Viena, Elveția este declarată stat cu neutralitate perpetuă. De atunci, ea nu a mai participat la nici un conflict armat.Situată Ia confluența marilor drumuri continentale, Elveția Îndeplinește rolul de gazdă a dialogului internațional. „Orașul diplomației", cum a fost denumită Geneva, a găzduit și găzduiește zeci șl sute de conferințe și reuniuni pentru soluționarea unor crize sau conflicte internaționale, dezbateri pe cele mai variate teme (economie, comerț, știință, cultură etc.). Elveția a devenit sediul a numeroase organizații internaționale. Printre ele figurează Oficiul Națiunilor Unite din Geneva, O.I.M., O.M.S., U.I.T., O.M.M., G.A.T.T., Comisia internațională a juriștilor, Comisia Economică a O.N.U. pentru Europa, UNCTAD,

Vedere aeriană a Genevei

Relațiile româno-americane înregistrează un curs pozitiv. Este o constatare care suscită o firească satisfacție, cunoscută fiind preocuparea statornică a României socialiste de a aprofunda legăturile cu toate statele, indiferent de sistemul lor social-politic. Raporturile cu S.U.A. — al căror progres constant apare evident — se înscriu în acest context — al politicii externe românești definită prin claritatea opțiunilor, principialitatea desăvîrșitâ a pozițiilor, realismul și spiritul constructiv vădite în toate împrejurările. Intr-un moment de profunde mutații în viața internațională, cind se afirmă viguros năzuința popoarelor de a fi stupine pe destinul lor și de a a- șeza pe baze noi, democratice, relațiile dintre state, indiferent de mărimea lor, legăturile româno-americane cunosc o evoluție ascendentă cărei demonstrează atit necesitatea, cît șl posibilitatea dezvoltării colaborării între țări diferite ca dimensiuni, ca așezare geografică și ca orinduire socială. Existența unor firești deosebiri nu poate reprezenta — și nici nu reprezintă — o piedică de netrecut în calea unei fertile conlucrări.Colaborarea dintre România și S.U.A. a fost favorizată do dialogul la nivel înalt început la București, în 1969, continuat la Washington în 1970, 1973 și recent, în iunie, cu ocazia vizitei președintelui României, Nicolae Ceaușescu, în capitala S.U.A. A- propiata vizită în România a președintelui Gerald Ford va o- feri prilejul unui nou schimb de opinii în problemele de interes comun pentru cele două țări, stimulînd ridicarea Ia un nivel superior a cooperării româno-americane. Această conlucrare își are un fundament trainic : principiile consacrate prin Declarația comună din 5 decembrie 1973 și Declarația comună cu privire la cooperarea economică, industrială și tehnică, și-au vădit viabilitatea, rodnicia, s-au dovedit a fi singurele capabile să asigure colaborarea dintre cele două țări pe o bază solidă. Deplina egalitate, respectul scrupulos al independenței și suveranității naționale, neamestecul in afacerile interne, avantajul reciproc sînt principii cu o vocație univer

sală, esențiale in zilele noastre pentru dezvoltarea corespunzătoare a relațiilor dintre state.Preocuparea României pentru amplificarea legăturilor cu S.U.A., ca și cu toate statele lumii, fără deosebire de orinduire socială, a fost subliniată de tovarășul Nicolae Ceaușescu in raportul său la Congresul al XI- lea al partidului : „S-au dezvoltat, de asemenea, puternic relațiile României cu Statele Unite ale Americii ; ele au fost impulsionate îndeosebi de vizitele la nivel înalt și au la bază Declarația comună din 1973. Apreciem că există condiții pentru dezvoltarea multilaterală a colaborării economice, tehnico-ști- ințifice și culturale dintre cele două țări".Dialogul la nivel inalt dintre conducătorii români și americani a permis să se evalueze progresele certe pe planul colaborării bilaterale și, în același timp, să se identifice disponibilitățile e- xistente pentru a da noi dimensiuni acestei colaborări, posibilitățile ample care provin atit din creșterea economică accelerată a României, cît și din binecunoscutul potențial economic și tehnic al S.U.A. Volumul schimburilor s-a mărit, s-au făcut pași înainte în privința cooperării industriale în variate forme, inclusiv prin societăți mixte. Diversificarea și extinderea relațiilor economice era, însă, de neconceput fără eliminarea tuturor obstacolelor artificiale, fără înlăturarea efectelor negative ale barierelor restrictive. In mod statornic România s-a pronunțat pentru raporturi echitabile, eliberate de povara unor măsuri anacronice, pentru o largă colaborare în concordanță cu interesele reciproce și cu evoluția pozitivă in ansamblu a relațiilor româno-americane. Hotărirea Congresului S.U.A. de a acorda României clauza națiunii celei mai favorizate reprezintă un e- veniment cu o deosebită semnificație, un act de realism poiitio care răspunde cerințelor dezvoltării cooperării reciproc avantajoase între cele două țări, imperativelor înțelegerii și apropierii intre popoare. Este o hotărîre deschizătoare de promițătoare perspective pentru lărgirea legăturilor economice dintre România și S.U.A., pentru amplificarea volumului schimburilor dintre ele și pentru diversificarea formelor de cooperare.

Declarația președintelui Ford publicată de Casa Albă apreciază că hotărirea Senatului și Camerei Reprezentanților „corespunde evoluției generale favorabile a relațiilor din ultimii ani dintre S^U.A. și România". S-a creat un cadru prielnic pentru a depista noi modalități de conlucrare, de a extinde raporturile pe multiple planuri.Dialogul româno-american la nivel înalt dobîndește o importanță care depășește cadrul strict bilateral. Recentele convorbiri dintre președinții Nicolae Ceaușescu și Gerald Ford au reprezentat o contribuție constructivă la eforturile pentru destindere, în vederea consolidării tendințelor pozitive pe plan mondial în concordanță cu dezideratele vitale ale tuturor popoarelor. In cadrul discuțiilor de la Washington s-a relevat voința celor două țări de a conlucra în interesul cauzei păcii și destinderii. Evenimentele prin întreaga lor desfășurare atestă necesitatea căutării atente, răbdătoare, a unor soluții pozitive, pașnice, pentru problemele complicate ale lumii contemporane, participarea efectivă a t'itoxn statelor la găsirea soluțiilor,; ^ transpunerea lor în viață fiind indispensabilă pentru o pace durabilă.Desfășurîndu-se in contextul unui eveniment menit să se înscrie în Istoria continentului — reuniunea la cel mai înalt nivel în cadrul fazei a treia a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, mărturie a cerinței de acută actualitate a intensificării pe mai departe a eforturilor consacrate aprofundării cursului destinderii — continuarea dialogului româno-american confirmă, încă o dată, importanța contactelor și schimburilor de păreri directe între factorii cei mai autorizați ai statelor. Opinia publică din țara noastră exprimă convingerea că apropiatele convorbiri dintre președinții României și S.U.A. — pe care le va găzdui Bucureș- tiul — se vor inscrie ca un moment important pe planul dinamizării legăturilor dintre cele două țări, ca un aport substanțial la eforturile consacrate îmbunătățirii climatului politic mondial, întăririi păcii și colaborării internaționale.
EUGENIU OBREA

PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT

Primul ministru al Republicii Socialiste România, MANEA MA- NESCU, a primit din partea vicepreședintelui Consiliului Comandamentului Revoluției din Irak, SADDAM HUSSEIN, următoarea telegramă :Am aflat cu mîhnire și durere despre inundațiile care au avut loc în țara dumneavoastră.în aceste momente vă transmitem compasiunea noastră și ne rugăm celui atotputernic să păzească România de nenorociri.
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Dahomey, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Ma- covescu. a trimis o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe dahomeyan, Michel Alladaye.

Cu prilejul Zilei naționale a Confederației Elvețiene, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a transmis șefului Departamentului politic federal din Elveția, Pierre Graber, o telegramă de felicitare.
Sosirea în Capitală a ministrului 

apărării al Republicii GuineeaJoi dimineața a sosit în Capitală Alafe Kourouma, ministrul apărării al Republicii Guineea, în fruntea unei delegații militare, care, la invitația generalului de armată Ion Ioniță, ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, face o vizită oficială în țara noastră.La sosire, pe aeroportul Oto- peni se aflau generalul de armată Ion Ioniță, ministrul apărării naționale, generalul- colonel Ion Coman, prim-ad- junct al ministrului apărării naționale și șef al Marelui Stat Major, adjuncți ai ministrului apărării naționale, generali și ofițeri superiori.

Erau de față Ibrahima Camara, ambasadorul Republicii Guineea în România, și membri ai ambasadei.Au fost, de asemenea, pre- zenți atașați militari ai unor misiuni diplomatice la București.
★La amiază Alafe Kourouma și delegația care îl însoțește au făcut o vizită protocolară la Ministerul Apărării Naționale, unde au fost primiți de generalul de armată Ion Ioniță. Au avut loc convorbiri.
★în aceeași zi. delegația militară din Republica Guineea a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Patriei din Capitală.

DAHOMEY
In urmă cu 15 ani, la 1 august 1960, pe harta politică a lumii apărea un nou stat independent — Dahomey.• Dahomey are aspectul unei fîșii înguste de pămînt ce se întinde pe coasta vestică a Africii, mărginind Golful Guineei. Suprafața sa măsoară 112 622 kmp., numărul locuitorilor fiind de a_ proximativ 3 000 000. Relieful include o cîmpie litorală joasă și netedă, acoperită de lagune și mlaștini, care urcă în partea de nord-vest spre un podiș a cărui înălțime maximă este de 914 m. Cîmpiile fertile Borgou și Kandi, aflate în partea de nord-est a țării, ca și condițiile climaterice bune — climat ecuatorial pe coasta atlantică — au favorizat dezvoltarea din timpuri străvechi a agriculturii, ramură ce și în prezent deține locul preponderent în economia Dahomeyu- iui. Aproximativ 90 Ia sută din populația activă a țării este o- cupată în acest sector. Pe suprafețe întinse se cultivă manioc, porumb, sorg, bumbac, cafea, nuci, palmieri, cocotieri, a- lune. 50 la sută din exporturile Dahomeyuiui ii constituie uleiul de palmier.• Subsolul țării ascunde bogă ții încă neexplorate total. Au fost identificate zăcăminte de calcar, petrol, fier, aur, diamante, fosfați, cărbune. Industria s-a dezvoltat relativ puțin, principa-

Fondul mondial pentru protecția naturii, C.I.C.R., numeroase alte organisme și organizații (după unele statistici, în prezent, în Elveția își au sediul aproximativ 200 de organizații internaționale).Elveția este extrem de bogată în frumuseți naturale (farmecul lor devenind de mult cunoscut și căutat de amatorii de turism) și extrem de săracă în resurse minerale. Cu toate acestea, datorită priceperii, hărniciei și perseverenței acestui popor, Elveția se prezintă ca un puternic stat industrializat, situîndu-se la unii indicatori pe primul Ioc în lume. Ramuri economice ca: mecanica de precizie, în special industria de ceasuri, mașini-unei- te și aparate, industria chimică și farmaceutică, energia hidraulică, construcția de mașini au cunoscut o dezvoltare puternică.

Chiar și in domeniul agricol (numai o treime din teritoriu este productiv), datorită investițiilor și aplicării unor metode moderne de exploatare a solului, rezultatele sînt pozitive.Intre România socialistă și Elveția s-au dezvoltat și statornicit legături prietenești care favorizează extinderea schimburilor și cooperării pe plan bilateral.. Contactele la diferite niveluri între cele două țări, vizitele reciproce ale unor reprezentanți ai vieții economice, științifice și culturale, au evidențiat existența unor condiții prielnice pentru lărgirea în continuare a cooperării fructuoase româno-elveție- ne pe diverse planuri, dorința comună de a dezvolta pe mai departe raporturile de prietenie și colaborare dintre țările noastre.
GH. SPRINȚEROIU

Clădirea unei școli din orașul Porto Novo

• PREȘEDINTELE PORTUGALIEI, Francisco da Costa Gomes, a anunțat, joi seara, formarea unui nou guvern. Noul cabinet portughez înlocuiește formula guvernamentală de coaliție dizolvată, Ia 16 iulie, prin_ tr-o hotărîre a Consiliului Revoluției.Președintele nu a furnizat detalii privind componența noului guvern.
RELUAREA CONVORBIRILOR 

INTERCIPRIOTELa Viena s-a deschis, joi, cea de-a treia rundă a negocierilor intercomunitare din Cipru, la care participă reprezentanții comunităților greacă și turcă din insulă — Glafkos Clerides și respectiv Rauf Denktaș.La convorbirile — care vor dura trei zile — participă secretarul general al O.N.U., Kurt .Waldheim.
MITING AL POPULAȚIEI DIN 
ZONA SAIGON - GIA DINHReprezentanții diferitelor categorii ale populației din zona Saigon — Gia Dinh s-au întrunit în cadrul unui miting pentru a saluta, succesul pe care l-au reprezentat lucrările Congresului al III-lea al Comitetului din a- ceastă zonă al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud, Încheiat zilele trecute.• CINCI persoane au fost ucise, joi, în primele ore ale dimineții, în Irlanda de nord, în urma unui atentat comis împotriva unui microbuz care se întorcea dintr-o localitate din apropierea frontierei cu Republica Irlanda. Potrivit declarațiilor poliției locale, o bandă înarmată a oprit microbuzul in apropiere de Newry, deschizind focul asupra pasagerilor. In acel moment, s-a produs o puternică explozie.

Poliția a găsit la fața locului cinci cadavre, dintre care unele se pare că aparțin atentatorilor. Alte două persoane au fost internate in spital in stare gravă.
CONFERINȚA LA NIVEL ÎNALT 

A O.U.A.• CONFERINȚA la nivel înalt a Organizației Unității Africane, ale cărei lucrări se desfășoară la Kampala — capitala Ugandei — în prezența șefilor de stat și de guvern, a adoptat Declarația cu privire la Africa de sud și rezoluțiile sesiunii extraordinare a Consiliului Ministerial al organizației, reunit la Dar Es Salaam. In aceste documente este expusă poziția comună a țărilor independente de pe continentul african în problema lichidării definitive a dominației coloniale străine și a eliberării întregului continent șl față de regimurile rasiste din Rhodesia și Republica Sud-Africană.• LA PANMUNJON a avut loc o nouă reuniune a Comisiei militare de armistițiu din Coreea. Luînd cuvîntul, reprezentantul principal al R.P.D. Coreene, general-maior Kim Phun Sob, a denunțat înarmarea

lele obiective industriale existente fiind o fabrică de ciment și cîteva întreprinderi textile și alimentare. In prezent se intensifică acțiunea de control a statului asupra bogățiilor țării și de valorificare a acestora în interesul poporului. La începutul a- cestui an, telegramele de presă venite din Cotonou anunțau naționalizarea filialelor societăților petroliere străine „Shell" „British Petroleum", „Texaco", „Mobil Oil", „Agip“ și „Depp" care operează pe teritoriul Dahomeyuiui.• Pe plan social în Dahomey se acordă o mare importanță problemei învățămintuiui. Refor

ma învățămîntului, aflată în curs de desfășurare, își propune să asigure cadrele necesare dezvoltării economice și sociale a țării, invățămintul fiind obligatoriu și gratuit. La „University de Dahomey" din Cotonou învață in prezent aproximativ 600 de stu- denți.• In spiritul politicii de fertilă conlucrare și statornică solidaritate cu statele africane aflate pe drumul dezvoltării de sine stătătoare, România dezvoltă relații de prietenie cu Dahomey, relații ce se amplifică în interesul celor două popoare.
D. I.

ORIENTUL 
APROPIAT

CAIRO. — începînd din data de 31 iulie, traficul prin Canalul Suez se realizează simultan in ambele sensuri, a anunțat purtătorul de cuvînt al Administrației canalului. După cum se știe, la reluarea navigației prin canal, după o întrerupere de opt ani, deplasamentul navelor a fost limitat.AMMAN. — Convorbirile dintre primul ministru al Iordaniei, Zeid El-Rifai, și primul ministru al Siriei, Mahmoud Al-Ay- oubi, prilejuite de desfășurarea la Amman a reuniunilor Comitetului superior mixt siriano- iordanian, au condus la adoptarea unor hotăriri importante menite să contribuie la consolidarea și adîncirea relațiilor de prietenie dintre cele două țări și popoare — se arată în comunicatul comun dat publicității la Amman și Damasc. I -s
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Coreei de sud și acțiunile provocatoare puse la cale de regimul de la Seul împotriva R.P.D. Coreene și a cerut încetarea a- ceștora.A NOUL ȘEF DE STAT AL NIGERIEI, Murtala Rufai Mohamed, a reafirmat politica de prietenie și colaborare a țării sale cu toate statele și a declarat că guvernul va onora toate obligațiile asumate de fosta conducere federală. Vom continua să sprijinim activ, a spus el, Organizația Unității Africane, Organizația Națiunilor Unite și Commonwalth-ul.
MARI INUNDAȚII IN INDIAMAI MULTE milioane de persoane au fost grav afectate, de inundațiile care au făcut ■*ra-J  vagii în șase state din nacduN Indiei, distrugînd case și recolte de pe suprafețe întinse — s-a anunțat la Delhi. Există numeroși morți al căror număr nu a putut fi încă stabilit. Potrivit datelor furnizate, 4 milioane de persoane au fost victime ale ploilor musonice și inundațiilor semnalate în peste 3 000 de localități din statul Bihar, regiunea cea mai sinistrată din India — a anunțat purtătorul de cuvînt al guvernului local.

• ȘANSA PARAȘUTISTEI. Susan Luger, 18 ani, a făcut 
o săritură în spațiu de la 3 000 m. După 2 500 m a în
cercat să deschidă parașuta dar n-a reușit. A continuat 
să cadă cu o viteză de 64 km/h și, din fericire, a putut 
evita pista de ciment a aeroportului Daytona Beach (Florida — 
S.U.A.) ajungînd pe iarba unei pajiști învecinate. în patul său 
de spital unde 1 se tratează fracturile de la umăr, Susan se în
treabă cum de a rămas în viață • CHARLES AZNAVOUR SE 
VA INSTALA IN CANADA? Vedeta franceză care de cîțiva ani 
preferă să cînte in engleză pe scene americane și canadiene, a 
cumpărat în toamna trecută un teren de 250 ha. la Villageode 
(1 200 locuitori), la jumătatea drumului între Montreal și gra
nița S.U.A. El a început lucrările de construcție a unei case 
pe această proprietate, și a anunțat la o emisiune de televiziune 
americană că intenționează să se stabilească in toamna viitoare 
în Canada « MAFIOȚII DIN FRANKFURT PE MAIN. Numiții 
,,Arnaud", „Massimo“, un fost boxer „Ossi" și un detectiv par
ticular „UIf“ sint șefii mafiei din Frankfurt pe Main (R.F.G.). 
Această revelație a fost făcută in fața unui tribunal de fra
tele unui om asasinat într-un club de dans pentru vina de a 
fi ucis la rfndul Iul un șef mafiot în Elveția. Principalul acuzat 
pare să fie un individ, pe numele lui adevărat Poulo Lippera, 
deținut de poliția vest-germană. El este căutat în Italia pentru 
șantaje, în Franța pentru diverse escrocherii și în Suedia pen
tru spargerea unei bănci din Stockholm și sustragerea unei 
jumătăți de milion de coroane * CRUZIMEA ÎMPOTRIVA ANI
MALELOR CONDAMNATĂ ÎN BELGIA. Luni a intrat în vi
goare o nouă lege în Belgia care sancționează drastic toate 
actele de cruzime comise împotriva animalelor. Proiectul de 
lege în acest sens a fost elaborat în anul 1965 și votat după 10 
ani Ș ÎNGRIJIRE MEDICALĂ DE LA DISTANȚA. Folosind cu
ceririle tehnologiei spațiale, un grup de cercetători americani 
din Houston, statul Texas, a realizat un aparat cu ajutorul 
căruia pot ii salvate, anual, 200 000 de vieți omenești, victime 
ale accidentelor de tot felul, bolilor de inimă, congestiilor ce
rebrale, convulsiilor etc. Aparatul, numit „Telecare“ sau „în
grijire medicală de la distanță", este folosit de cei care acordă 
primul ajutor pentru a transmite, în sala de urgență a spita
lului cu care se află în legătură, electrocardiograme, encefalo- 
grame și alte semne vitale ale bolnavului; instrucțiunile medi
cului de gardă se primesc prin același aparat, care este înzes
trat și cu telefon. „Telecare" clntărește 18 kg și este,, tot
odată, echipat cu un aparat de oxigen, un laringoscop, un sti
mulator cardiac, un măsurător semiautomat de tensiune și o 
minifarmacie, conținînd medicamente esențiale primului aju
tor. Considerîndu-se că primele 30 de minute după atacul de 
cord sau accidente sint hotărîtoare pentru evoluția sănătății bol
navului, oficialitățile orașului Houston au echipat toate cele 23 
de stații de ambulanțe din oraș cu „Telecare"
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