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In prezența tovarășului 
Nicolae Ceausescu, 

a celorlalți conducători 
de partid și de stat

EXPOZIȚIA REftLIZARILOR ECONOMIEI NAȚIONALE
și-a deschis ieri porțile, înfățișînd o imagine impresionantă 

a roadelor muncii, iscusinței și forței creatoare 
a poporului nostru - constructor al socialismului

o Aici, totul vorbește despre 
justețea politicii economice 
a Partidului Comunist 
Român

e Tablou cuprinzător al unei 
economii dinamice, in plină 
dezvoltare, in continuu pro
gres tehnic și tehnologic

* Tot ceea ce înfăptuim slu
jește propășirii țării, bună
stării noastre

îndelung cu specialiști, cadre de conducere din ministere și centrale, cu muncitorii și tehnicienii prezenți lingă
produsele făurite prin propria muncă și competență

Un eveniment de dimensiuni sim
bolice, cu ecouri largi. cuprinzind 
perimetrul întregii patrii, a marcat 
simbătă începutul marilor manifes
tări consacrate împlinirii a trei 
decenii de la eliberarea României.

In această zi. în prezența tovarășu
lui Nicolae Ceausescu, aecretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii So
cialiste România, s-a inaugurat Ex
poziția realizărilor economiei na

ționale — 1974. grandioasă frescă a 
drumului parcurs de țara noastră, 
de poporul român, in primii 30 de 
ani de istorie nouă.

In aceste zile, cind întregul ■ nos
tru popor face bilanțul strălucitelor

victorii dobindite, sub conducerea 
partidului, in cei 30 de ani care au 
trecut de la 23 August 1944. expozi
ția înfățișează intr-o emoționantă 
imagine drumul pe care l-am stră
bătut. urcind treaptă cu treaptă, in-

IZii de locuitori ai Capitalei aclamd cu câldurâ Kxwea lovarOfului Nicolae Ceaușescu, a celorlalți conducători de partid șl de slat

totdeauna cu fierbinte entuziasm, 
adeseori cu eforturi eroice, spre 
culmile civilizației și progresului so
cialist.

Cu aceste «Înduri, cu aceste sen
timente se îndreptau, in dimineața 
de 17 august, spre marea expoziție, 
mii de locuitori ai Capitalei — mun
citori, tehnicieni și ingineri din în
treprinderile Bucureștiului, oameni 
ai muncii din instituții, o parte din 
făuritorii realizărilor materiale și 
spirituale înfățișate de Expoziția 
realizărilor economiei naționale.

Ora 9,30. Ovații puternice, uraie 
nesfirșite salută sosirea la festivita
tea inaugurării expoziției a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu. a celorlalți con
ducători ai partidului și statului.

Domnește o atmosferă de puterni
că însuflețire, de entuziasm. Mii de 
cetățeni scandează cu înflăcărare : 
„Ceaușescu-P.C.R. 1", „Ceaușescu- 
P.C.R. IM Oamenii muncii aclamă 
pentru partid, pentru conducătorul 
iubit cu adincă recunoștință pentru 
împlinirea marilor idealuri de li
bertate și fericire, pentru perspecti
vele minunate ce se deschid po
porului român, acum, in anul ani
versar. prin proiectul Directivelor 
Congresului al Xl-lea al P.C.R., care 
trasează o nouă etapă istorică in 
făurirea viitorului luminos al țării 
noastre.

In această atmosferă, profund 
grăitoare pentru unitatea dintre 
partid și popor, dintre conducător și 
națiune, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, sosește in fața intrării 
principale a expoziției.

Sint prezenți la festivitate tovară
șii Emil Bodnaraș. Manea Mănescu, 
Maxim Berghianu, Gheorghe Cioară, 
Lina Ciobanu, Florian Dănălache, 
Emil Drăgănescu, Janos Fazekes, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Dumitru Popescu, Gheor
ghe Rădulescu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica. Ilie Verdet. Ștefan 
Voitec. Chivu Stoica, Constantin Bă- 
bălău. Emil Bobu, Cornel Burtică, 
Mihai Dalea, Magdalena Filipaș, 
Mihai Gere, Ion Ionită, Vasile Pa- 
tilinet. Ion Pățan, Ioslf Uglar, Nico
lae Giosan, Gheorghe Oprea, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat si ai guvernului, re
prezentanți ai Instituțiilor centrale 
și organizațiilor obștești, alte per
soane oficiale.

Asistă șefii misiunilor diplomatice 
acreditat! la București și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Delegați străini la apropiata Con
ferință mondială a populației au 
ținut să fie prezenți la inaugurarea 
expoziției, precum și un mare număr 
de ziariști, fotoreporteri, operatori de 
film si televiziune de peste hotare.

Se intonează Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România.

Cuvintarea inaugurală este rostită 
de tovarășul MANEA MĂNESCU, 
membru a) Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-ministru al gu
vernului.

Inaugurăm astăzi, în prezența pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Expoziția realizărilor economiei na
ționale, manifestare închinată măre
țelor evenimente pe care le trăiește 
In acest an poporul nostru — a 
XXX-a aniversare a eliberării tării 
și Congresul al Xl-lea al Partidu
lui Comunist Român — a spus vor
bitorul.

Permiteti-mi, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să vă adresez, in 
numele guvernului, cele mai calde 
mulțumiri pentru marea cinstire pe 
care ne-o prilejuiti. participind la a- 
ceastă inaugurare, și să vă încredin
țăm de înalta noastră stimă si re
cunoștință, pentru “neobosita dum
neavoastră activitate, pusă in slujba 
prosperității României, bunăstării și 
fericirii poporului român.

Adresăm, totodată, un salut cordial 

Mtine fși începe lucrările

COHFERÎNfĂlflONDIALĂ 
A POPULAȚIEI

Citiți articolul nostru în pagina a V-a
Luni, in jurul orei 10,00, posturile noastre de radio 

șl televiziune vor transmite direct de la Sala Palatului 
Republicii ședința de deschidere a Conferinței mondiale 
a populației.

oaspeților venit! de peste hotar», 
membrilor corpului diplomatic, tutu
ror celor prezenți la această manifes
tare.

Stimați tovarăși, realizările d» 
seamă obținute in construcția e- 
conomică și socială, ilustrate prin 
cele peste 90 000 de exponate, 
reprezintă opera eroicei noastre 
clase muncitoare, a țărănimii, a 
intelectualității, a muncii pline da 
abnegație a întregului popor, care 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român făurește societatea socialistă 
multilateral dezvoltată.

România socialistă se înfățișează 
azi. după trei decenii, ca o țară în
floritoare, cu o economie dinamică, 
in care industria crește in ritm ac
celerat, agricultura se modernizează 
din ce in ce mai mult, invățămin- 
tul, știința și cultura se dezvoltă pu
ternic, iar ca rezultat se îmbunătă
țește sistematic nivelul de viată ma
terială si spirituală a oamenilor mun
cii.

Expoziția realizărilor economiei 
naționale ilustrează progresul consi
derabil al industriei, care obține as
tăzi o producție de 19 ori mai mar» 
decit in anul 1950. Deosebit de sem
nificativ este avlntul pe care l-au 
cunoscut industria constructoare da 
mașini și chimia. Construcția de ma
șini care realizează, numai in patru 
zile, Întreaga producție a anului 1938,

(Continuare in pag. a Il-a)
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EXPOZIȚIA REALIZĂRILOR
(Urmare din pas. I)

a asimilat si modernizat un mare nu- 
de însemnătate*  deosebit*  pentru do
tarea economiei noastre. Chimia, cea 
msi dinamică ramură a industriei 
românești, realizează producția anu
lui 1938 în numai două zile, contri
buind substantial la valorificarea su
perioară a resurselor noastre mate
riale. la modernizarea întrecu acti
vități economice.

același interes sint cercetate mașina 
de alezat și frezat cu afișaj de cote, 
mașina de frezat vertical cu coman
dă numerică, mașina de rectificat u- 
niversală RU 350, cu control activ, și 
altele, realizate de întreprinderi de 
specialitate din București. Arad și 
Tirgoviște. Arâlind că rezultatele de 
pină acum in această direcție consti
tuie un pas important pe calea înfăp
tuirii prevederilor viitorului cincinal, 
factorii de răspundere din minister, 
specialiștii prezenți iși reafirmă an
gajamentul de a înfăptui întregul 
program din domeniul construcțiilor 
de mașini-unelte, program axat pe 
direcțiile prioritare stabilite in con
formitate cu recomandările secreta
rului general al partidului privind 
reînnoirea și modernizarea, ridica
rea gradului de integrare a mașini
lor cu comandă program.

In imediata vecinătate se află mo
torul Diesel-Alco de 4 000 CP, pro
dus al întreprinderii de mașini Re
șița. Răspunzind interesului mani
festat de secretarul general al parti
dului pentru această nouă realizare 
a Rcșiței, specialiștii prezenți aici 
arată că, deși înglobează in plus
1 700 CP față de produsul anterior, 
actualul prototip, destinat îndeosebi 
echipării locomotivelor electrice, are 
o greutate redusă cu 10,5 tone. Tra- 
ducînd in fapt recomandările secre
tarului general al partidului, astăzi 
constructorii de mașini realizează o 
gamă largă de motoare cu combus
tie internă, de la 4 la 4 000 CP. .

Cu sentimentul datoriei împlinite, 
reprezentanții Fabricii de rulmenți 
din Brașov raportează că, înfăptuind 
recomandările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, au realizat, in cadrul pro
gramului de autodotare, o serie de 
mașini cu performanțe de nivel 
mondial pentru soluționarea diferi
telor probleme legate de fabricarea 
rulmenților. Secretarul general al 
partidului cere ca asemenea utilaje 
să fie realizate și pentru export

In fața standului de aparatură 
pentru industria frigului, realizate 
de întreprinderile de specialitate din 
Cluj, apreciind exponatele, secreta
rul general al partidului cere specia
liștilor să asigure o gamă largă de 
utilaje de acest gen, și îndeosebi 
compresoare, astfel ca pe această 
bază să fie lărgită rețeaua frigorifică 
intr-o asemenea măsură incit fiecare 
județ să dispună de cel puțin un 
depozit cu o capacitate de 500 tone.

Directorul filialei din Cluj al Insti
tutului de cercetare și proiectare a 
echipamentului termoenergetic pre
zintă mai multe tipuri de cazane de 
mare randament, precum și un cazan

In expoziție este înfățișată am- 
n. , dezvoltare a celorlalte ramuri in-

■ .i’e industria < -.crci-tică. mi- 
r..eră si metalurgică. industria mate
rialelor de construcții, ndustria lem
nului. industria ușoară si alimenta
ră. precum si industriile locale si al? 
cooperativ Avem, de asemenea, o 
■-nagine a progreselor oe care le-a 

i’l^l activitatea din transporturi si 
telecomunicații, din construcții, arhi
tectură. sistematizare si din comerț. 

Expoziția prezintă dezvoltarea pe 
cai a cunoscut-o agricultura noastră 
socialistă. ridicarea gradului ci de 
mecanizare si chimizare, extindere*  
lucrărilor de Irigații. creșterea an de 
an. pe această bază, a producției a-

In tot ceea ce înfățișează expoziția 
i*i  c.isesc materializarea progresele 
științei românești, care aduce o con
ic.butie din ce in ce mai mare la 
ivrfecticnarea tehnologiilor de pro
ducție. la valorificarea superioară a

Este ilustrată consecventa cu care 
partidul si statul nostru acționează 
pentru repartizarea armonioasă a 
forțelor de producție ne intreg teri
toriul patriei, pentru ridicarea olten
ii fiului economic al tuturor județe-

Sectiuni largi alo expoziției sint 
consacrate dezvoltării invătămintu- 
lui. culturii, ocrotirii sănătății, turis
mului si sportului.

Bilanțul realizărilor obținute in 
d^ voltarea economică si socială a 
tării demonstrează că țelul întregii. 

?-.v:tâti a partidului și statului nos
tru. al operei de edificare a socialis

Orientarea spre modernizare,

competitivitate, înaltă eficiență

economică - dominanta

întregii expoziții
Amplă retrospectivă a unui drum 

glorios. întrupare vie a energiei și 
capacității de creație a poporului 
nostru, această adevărată oglindă a 
României de azi ilustrează puternicul 
avint al economiei țârii, in cele trei 
decenii de la eliberarea sa. dar mai 
cu seamă după Congresul al IX-lea 
al partidului, care a inaugurat cea 
mai dinamică și mai fertilă perioadă 
cin întreaga noastră istorie.

Fără îndoială, ne aflăm in mijlo
cul celei mai mari manifestări ex- 
uoziționale organizate pină acum. Ea 
depășește cu mult edițiile ante
rioare, prin suprafața de expunere 
și numărul produselor prezentate. 
Dar nu proporțiile sint acelea cere 
impresionează in primul rind i.. a- 
ceastă a treia ediție a ,.'EREN“-uiui, 
ci dimensiunile saltului valoric, înal
tul nivel de tehnicitate, de eficien
ță, de calitate și modernitate al pro
duselor industriale, rezultat al suc
cesivelor măsuri luate in ultimii 
cinci ani de conducerea partidului 
și statului, materializarea elocventă 
a liniilor directoare stabilite de Con
gresul al X-lea și conferințele na
ționale ale partidului pentru ridica
rea economiei țării la un stadiu su- 
perior.

Pe o suprafață totală de 80 000 mp, 
din care 50 000 in cele 27 de pavi
lioane ale. complexului, sint prezen
tate peste 90 000 de exponate, intr-o 
gamă extrem de largă, de la aparate 

Pavilionul central al expoziției .sediul" creațiilor industriei construcțiilor de mașini

mului este bunăstarea ți fericirea 
poporului. Înflorirea multilaterală a 
personalității umane.

Participarea activă a României la 
diviziunea internațională a muncii 
este confirmată de extinderea consi
derabilă a relațiilor economice ex
terne. In prezent, țara noastră arc 
raporturi economice cu 120 de state 
ale lumii, d n toate continentele, față 
de numai 29 în anul 1950 : in acest 
an. volumul tothl al comerțului ex
terior va fi de peste 18 ori mai mare 
d‘cit in anul 1950, din care expor
tul de 20 dc ori mai mare. Au avut 
loc mutații calitative remarcabile in 
structura comerțului nostru exterior.

Prin aceste rezultate se evidențiază 
rodnica activitate internațională des
fășurată de partidul și statul nostru, 
contribuția hotărîtoare a președinte
lui republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la acțiunile pentru instau
rarea uner noi ordini economice și 
politice in lume, întemeiate pe prin
cipiile echității, ale cooperării și 
păcii.

Impresionantul tablou al României 
socialiste infătișat in această expo
ziție ilustrează forța de creație a 
unui popor care, prin marile trans
formări revoluționare petrecute in 
răstimpul de la eliberarea patriei, 
a devenit stăpin pe soarta sa, iși 
făurește o viață nouă, conform aspi
rațiilor și intereselor sale fundamen
tale. In potențialul actual al țării, 
avem o puternică bază pentru pro
gresul social viitor, prefigurat in pro
iectul Programului partidului și in 
proiectul de Directive care trasează 
evoluția României pe calea făuririi 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintării spre comunism — 
a spus în incheiere tovarășul Manca 
Mănescu.

Are loc, apoi, momentul solemn al 
inaugurării expoziției. In aplauzele 
puternice ale întregii asistențe, to
varășul Nicolae Ceaușescu taie pan
glica de la intrare și astfel cea de-a 
treia ediție a Expoziției realizărilor 
economiei naționale iși deschide 
porțile.

miniaturizate prin tranzistorizare 
pină la impunătorii stilpi de înaltă 
tensiune, de la carte sau produse 
artizanale și pină la cele mai puter
nice motoare Diesel. Expun aici cir
ca 670 de întreprinderi din intre.-ga 
țară, ca și institute de cercetări si 
proiectări, unități ale cooperației 
meșteșugărești, unități agricole de 
producție etc.

Pătrunzind in incinta pavilionului 
central — cunoscuta clădire rotundă, 
din sticlă și otel — asistăm, in fapt, 
la un adevărat spectacol al muncii. 
Multe din mașinile și utilajele in
stalate sint in plină funcționare. 
Multe dintre ele constituie premiere 
industriale, realizări de virf ale in
dustriei noastre socialiste. Avem as
tăzi, și acest lucru este ilustrat evi
dent in expoziție, o industrie moder
nă, echipată la nivel mondial, pro
ducem mașini, instalații, utilaje și 
aparataj intrate cu succes jn com
petiția internațională a schimbului 
de valori.

Toate acestea îndreptățesc mindria, 
încrederea, hotărirea întregului po
por de a împlini neabătut politica 
partidului, de a transpune în viață 
directivele sale, înfăptuind cit mai 
devreme și cit mai bine, cu înaltă 
responsabilitate comunistă și patrio
tică. prevederile planului cincinal 
actual, primul plan al făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate.

Dragoste și câldurâ

In pavilionul central atrag atenția ze
cile de panouri fotografice infățișind 
aspecte din numeroasele vizite de 
lucru ale secretarului general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în întreprinderi, unități agricole și 
institute de cercetare din întreaga 
țară. Fiecare din aceste vizite s-au 
transformat in momente de cea mai 
mare însemnătate pentru dezvoltarea 
economiei naționale. demonstrind 
grija neobosită, dinamismul cu care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a o- 
cupat personal de crearea și ampli
ficarea unei baze tehnico-materiale 
moderne, de înaltă eficiență, pentru 
industria noastră socialistă, de dez
voltare a tuturor ramurilor econo
miei naționale. De fapt. însăși aceas
tă introspecție în geografia economi
că a țării — vizita pavilioanelor ex
poziției, s-a transformat intr-o fruc
tuoasă și intensă vizită de lucru a 
secretarului general al partidului. 
De-a lungul a peste patru ore. tova
rășul Nicolae Ceaușescu s-a întreți
nut adesea cu miniștri și alți fac
tori de răspundere din instituții gu
vernamentale, cu conducători de cen
trale industriale și de întreprinderi, 
cu ingineri și maiștri, cu inventatori 
și inovatori prezenți la standurile ex
poziției, a dat noi indicații și a fă
cut recomandări do o deosebită va
loare pentru perfecționarea activității 
de producție, tehnologice, de cerceta
re și proiectare atit in ansamblu, cit 
și in numeroase ramuri și sectoare 
de producție, pentru ridicarea pe Un 
plan superior de eficiență și calitate 
a întregii activități economice din 
patria noastră.

Parterul pavilionului 'central, re
zervat mașinilor grele și agregatelor 
de prelucrare a metalului, echipate 
cu elemente de comandă program, o- 
feră o imagine grăitoare a potenția

lului în continuă creștere si a dina
mismului acestei ramuri vitale pen
tru progresul economiei noastre so
cialiste, a diversității și tehnicității 
produselor sale, a înaltului lor randa
ment. întreg.'acest tablou, oglindind 
in mod sintetic o realitate ale cărei 
dimensiuni nu pot fi cuprinse nici 
pe departe in pavilioane și stan
duri. confirmă intru totul cuvintele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu rostite 
intr-o mare întreprindere din Bra
șov : „Noi am numit acest cincinal 
..Cincinalul constructorilor de ma
șini'* 1 pentru că. intr-adevăr, dorim 
ca in 1975 construcția de mașini din 
P.omânia să se ridice la un asemenea 
nivel, atit din punct de vedere can
titativ, cit mai ales calitativ, incit să

0 prezență spectaculoasă:

construcția de moșim
Tn centrul pavilionului sint expu

se o serie de mașini-unelte moderne, 
care oferă vizitatorilor o imagine mai 
închegată despre progresul acestui 
sector cheie decit cea de la ediția 
precedentă a expoziției. Retine a- 
tenția strungul Carusel cu afișe j de 
cote, pentru prelucrarea pieselor cu 
diametre de 3 200 mm. un veritabil 
..Titan", așa cum ne spune însăsi in
scripția de pe el. Se află aici, de a- 
semenea. strungul paralel pentru pre
lucrări liniare și strungul revolver 
SR 100 — toate dotate cu echipa
mente pentru comandă numerică. Cu 

poată fi competitivă cu orice pro
ducție similară din orice țară a lu
mii".

Si iată. încă înainte de a păși în 
ultimul an al cincinalului, industria 
noastră constructoare de mașini și-a 
sporit potențialul de peste 77 ori față 
de 1938, realizind in numai patru 
zile întreaga producție a anului an
tebelic amintit. In același timp, in 
ultimii trei ani și jumătate, ea s-a 
îmbogățit cu incă 4 000 de produse 
noi sau modernizate. Din miile de 
exponate ne vom opri numai la cele 
mai reprezentative mașini, agregate 
si instalații — simboluri ale capaci
tății creatoare a oamenilor muncii 
din tara noastră, ale potențialului ac
tual al industriei românești. 

care funcționează cu cărbuni briche
tați, realizat potrivit Indicațiilor se
cretarului general al partidului. A- 
gregatul asigură încălzirea și cerin
țele gospodărești curente ale unei 
locuințe.

Un punct de atracție 11 constituie 
prima instalație românească de pre
lucrări mecanice superfine prevăzută 
cu dispozitiv laser, rod al colabo
rării dintre institutele de cercetări $1 
proiectări pentru construcții de ma
șini și de fizică atomică. Asistența 
urmărește cu interes demonstrații 
efectuate de specialiști.

Secretarul general al» partidului 
cercetează, în continuare, variate ti
puri de mașini pentru diverse ope
rații de prelucrare a metalului. Sint 
evidențiate performanțele acestora, 
rocomandindu-se. totodată, ca pro
iectant» și constructorii să realizeze, 
pe viitor, utilaje tot mai diferen
țiate. in funcție de tipurile de pre
lucrări — de la cele primare șl pină 
la cele de mare finețe.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu. ceilalți 
conducători de partid și de stat sint 
invitați să urce la primul etaj al 
pavilionului, unde, printr-o mare va
rietate de exponate, prin grafice și 
panouri, sint ilustrate pe larg ne
numărate tehnologii noi. create: pe 
baza activității laborioase desfășu
rate în ultimii ani de lucrătorii in? 
stitutelor de cercetări și, proiectări, 
de specialiștii din întreprinderile 
productive și de cadrele didactice din 
institutele de invătămint superior.

Oaspeții se opresc in fața machetei 
reprezentind instalația F-500 pentru 
forajul pină la adincimi de 10 000 m 
realizată după concepție româneas
că de cunoscuta întreprindere 
..1 Mai" din Ploiești. Adevărată uzi
nă. ea este echipată cu motoare to
talized 7 500 CP, cu pompe de 
mare capacitate, fabricate pentru 
prima oară in țara noastră. Rapor- 
tirid că probele uzinale s-au în
cheiat cu succes vineri, specialiștii 
informează că peste 2—3 săptămini 
F-500 va fi expediată șantierelor de 
lucru.

— Să nu vă opriți aici — subli
niază tovarășul Nicolae Ceaușescu.

— Cu forțe proprii vrem să creăm 
instalații pentru adincimi pină la 
15 000 m. Acesta este angajamentul 
pe care ni-1 luăm in fața dumnea
voastră.

Secretarul general al partidului îi 
felicită călduros pe specialiștii din 
industria constructoare de utilaj 
petrolier și le urează noi succese in 
activitatea lor.

Este prezentată apoi macheta 
platformei marine de foraj, subliniin- 
du-se că echipamentele care com
pun această instalație sint de acum 
in majoritatea lor realizate de între
prinderile noastre de specialitate.

Nu mai puțin interes prezintă pri
mul calculator românesc de proces, 
recentă realizare a specialiștilor de 
la Institutul de cercetări pentru 
tehnică și calcul și cel de proiectări 
pentru automatizări, care funcțio
nează împreună cu calculatorul Fe
lix C 32 P. dirijind in aceste clipe 
mersul citorva mașini-unelte aflate 
la parterul pavilionului.

Apreciind rezultatele obținute in 
direcția realizării echipamentelor 
pentru conducerea automată a 
proceselor industriale, pentru co
manda centralizată a mașinilor- 
unelte, pentru rezolvarea unor 
probleme de gestiune, calcule tehni- 
co-științifice și de proiectare, pre
cum și a calculatoarelor electronice, 
secretarul general al partidului cere 
să fie urgentate studiile pentru rea
lizarea calculatoarelor din generația 
a treia.

Un domeniu în care oamenii noștri

Bilanțul de azi al realizărilor

îndreptățește încrederea și cute

zanța cu care scrutăm viitorul
Se face apoi un scurt popas în 

sectorul mijloacelor de transport, 
prezentate de organizatori intr-o 
succesiune firească, autovehicule ru
tiere. avioane, elicoptere și planoa
re. material rulant și nave. Repre
zentat nrin exponate de marcă, pri
mul sector concentrează circa 40 ti
puri de autovehicule, intre care se 
remarcă „Dacia 1 300". realizată in 
cinci variante, cele patru tipuri de 
autoturisme de teren ARO și „M 
461", autocamioanele DAC și ROMAN 
de 8—10 și 12 tone, autobasculanta 
de 25 tone, precum și modernele au
tobuze și troleibuze. Cu deosebit in
teres este examinat autobuzul pen
tru transportul interurban echipat cu 
motor Diesel. Apreciindu-sc calitatea 
si utilitatea lui, se recomandă con
structorilor de la Întreprinderea 
bucureșteană „Autobuzul" ca in lo
cul metalului utilizat pentru schele
tul scaunelor să fie folosite mate
riale plastice, care sint frumoase, 
mai ieftine și tot atit de rezistente.

Tabloul este întregit de o largă 
gamă de tractoare : U—350. U—650, 
tractorul de 180 CP pe șenile și al
tele. realizate pină acum în peste 
41)0 000 exemplare. Locomotive elec
trice. Diesel electrice și hidraulice, 
vagoane jie călători ilustrează dez
voltarea (a care au ajuns astăzi trans
porturile feroviare în tara noastră.

Un loc aparte. Intr-un cochet pa
vilion. este rezervat construcțiilor 
navale. Intre cele 14 machete ale na
velor fluviale și maritime se remar
că cea a mineralierului de 55 000 
tone, aflat in construcție. Acesta este 
primul vas din seria navelor de mare 
capacitate ce vor ajunge pină la 
150 000 tone, a căror realizare a fost 
încredințată de secretarul general al 
partidului constructorilor de la Șan
tierul naval din Constanta. Vizita
torul retine cu deplină satisfacție 
faptul că flota românească, a cărei 
ascensiune a început in ultimul de
ceniu. efectueâză astăzi transporturi 
în 70 de țări, navele sale acostind 
In circa 300 de porturi. 

de știința au obținut rezultata d« 
prestigiu este cel al elaborării de 
tehnologii și construirii de aparatură 
originală destinată cercetărilor Și a- 
plicațlilor energiei nucleare In di
verse romuri ale economiei naționa
le. Rezultatele muncii cercetătorilor 
de la I.F.A. sint folosite astăzi, pen
tru elucidarea unor probleme fcom- 
plcxe, de peste 400 de unități indus
triale, agricole, de transporturi, me
dicale, de cercfetare, proiectare, în- 
vâțămint și din alte domenii.

Printre noutățile prezentate de a- 
tomiști la această expoziție jubiliară 
se află un nou dispozitiv laser cu 
largi aplicații in industrie pentru tă
ierea tablelor subțiri din oțel inoxi
dabil, a porțelanului și cuarțulul, 
pentru sudarea tablelor din oțel in 
atmosferă protejată, pentru evaporări 
de substanță in vid șl altele. Este 
expusă, de asemenea, o instalație de 
calcul dotată cu laser, prima de a- 
cest gen din țară, cu care vor fi e- 
chipate — conform indicațiilor date 
de secretarul general al partidului — 
unele calculatoare electronice.

Institute specializate participă la 
această trecere in revistă a potenția
lului economic românesc cu tehnolo
gii noi de prelucrare a metalelor la 
cald șl la rece, de extrudare a alu
miniului, dispozitive speciale desti
nate încercărilor in sistemul energetic 
național și in centrale electrice, a mo
toarelor electrice menite să asigure 
reducerea consumului de energia 
electrică și diferite aparate de mă
sură și control. Se remarcă, de ase
menea, micropijoducția realizată de 
numeroase unități de cercetare, de 
laboratoarele unităților economice șl 
de elevii unor licee industriale.

Cercetătorii timișoreni, care s-au 
afirmat și peste hotare prin reali
zările lor in domeniul sudurii, expun 
o instalație cu totul nouă. Ea su
dează prin frecare, consumind a șa
sea parte din energia electrică uti
lizată în cazul procedeelor o- 
bișnuite. Felicitindu-i pe realiza
torii acestui procedeu, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu atrage atenția 
specialiștilor din industria construc
țiilor de mașini și din alte sectoare 
să aplice neintirziat, pe larg, in 
producție această metoda eficientă.

Traseul vizitei de lucru continuă 
apoi prin celelalte pavilioane și pe 
platformele în aer liber. Ca o nouă 
și grăitoare mărturie a puterii de 
creativitate și de realizare a indus
triei noastre constructoare de mașini, 
în jurul pavilionului sint expuse va
riate mașini, instalații și agregate 
din cele mai diferite domenii. Ast
fel. constructorii de la „Progresul" 
Brăila prezintă, între altele, auto
macaraua de 12,5 tone și excavato
rul pe șenile S-1001 cu cupă de 
l.Z mc ; colectivul întreprinderii 
mecanice Timișoara, adevărat meca
nic șef al producției mașinilor da 
ridicat, a adus la „EREN ’74" ma
caraua de 8 tone, echipată cu motor 
Diesel, și o întreagă gamă de auto- 
stivuitoare și electrocare realizat» 
împreună cu întreprinderea din ora
șul Dr. Petru Groza, recent reprofi
lată pentru fabricarea unor aseme
nea produse.

Intilnim aici instalații și agregata 
de înaltă tehnicitate și cu un mart 
randament, realizate de unități in
dustriale care, în ultimii ani, în lu
mina cerințelor majore ale econo
miei naționale, pe baza recomandă
rilor secretarului general al partidu
lui, și-au schimbat profilul din 
mgrs. Printre acestea figurează în
treprinderea „Grivița roșie" din Ca
pitală, care produce acum insta
lații și utilaje tehnologice pentru 
marile combinate chimice, „Vul
can". care a devenit principalul 
producător de instalații și agregate 
termoenergetice.

Secretarul general al partidului 
este invitat. în continuare, să vizi
teze pavilioanele rezervate industriei 
extractive. Pe o imensă hartă, fi
delă oglindă a adincurilor, sint în
fățișate variatele resurse minerale cu 
care este dăruit pămintul nostru stră
bun. Ca urmare a eforturilor ma
teriale făcute de statul socialist, e- 
forturl reprezentind numai in acest 
cincinal 39 miliarde lei, activitatea 
geologică, minieră și petrolieră s-a 
extins in 33 din cele 39 de județe 
ale țării. Rețin atenția macheta celei 
mai noi exploatări de minereuri din 
țara noastră — mina Bălan și cea a 
bazinului carbonifer Rovinari, ale că
rei cariere sint echipate cu excavatoa
re gigant. Sint, de asemenea, prezen
tate diverse utilaje miniere realizata 
de uzinele din Satu Mare, Baia 
Sprie, Filipeștii de Pădure, intre care 
Complexul mecanizat pentru extra
gerea cărbunelui din abataje, care 
elimină complet armarea, precum șl 
macheta unei ingenioase instalații 
pentru săparea puțurilor de mină, cu 
o viteză de lucru de 8—10 ori mal 
mare în comparație cu utilajele cu
noscute. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă să se studieze posibilita
tea realizării unor asemenea insta
lații care să poată săpa pe orizon
tală.

O imensă hartă luminoasă atrag» 
atenția in , pavilionul energiei elec
trice. Cele, citeva becuri răzlețe care 
se aprind la început relevă stadiul 
electrificării in 1950, cind puterea 
instalată era de numai 740 MW. Ur
mătoarea declanșare automată a co
mutatorului luminează la nivelul 
anului 1974 cu forța celor 11 450 MW 
putere instalată la Porțile de Fier, 
pe Bistrița, pe Argeș, pe Olt, pe Lo
tru, la Mintia, Ișalnița, Brazi. Bor- 
zești și in atitea alte centrale. In 
sfirșit, o ultimă fațetă a hărții, sis
temul energetic național al anului 
1980 — cind țara noastră va produc» 
75—80 miliarde kWh. Sint înfățișat»

(Continuare în pag. a IlI-a)
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preocupările pentru asigurarea re
surselor energetice necesare, pentru 
valorificarea tuturor purtătorilor de 
energie, pentru modernizarea utila
jului energetic.

O nouă și impresionantă vitrină a 
„EREN 74“ o constituie pavilionul 
metalurgiei, care te intimpină de la 
intrare cu produsele sale specifice: 
țevi, sirmă, laminate și altele, rea
lizate de marile centre siderurgice 
ale țârii. Galați. Hunedoara,. Reșița, 
ca și de noile centre ale metalurgiei : 
Iași, Roman, Buzău, Tirgoviște. Sla
tina, Tulcea. Oradea și altele. Side-” 
rurgiștii produc anul acesta 8,6 mi
lioane. tone oțel, de peste 24 de ori 
mai mult decît ia 1948. Secretarul 
general al partidului a rugat să se 
transmită felicitări siderurgiștilor 
pentru cele 150 000 tone de oțel ela
borate peste plan. Viitorul acestei 
ramuri, prefigurat in proiectul de 
Directive prin cifra celor 17—18 mi
lioane tone de oțel, lă care țara 
noastră va ajunge in anul 1980, și-a 
găsit noi și puternice • premise in. 
dialogul purtat de secretarul gene
ral al partidului, la începutul lunii 
iulie, cu factorii de răspundere > din.

Imagini elocvente ale progresului
■ I ■ —■ ........... .  ■ — . .. I .X ,

agriculturii socialiste
Agriculturii, cel de-al doilea mare 

sector al economiei, ii sint rezerva
te citeva pavilioane si mari platfor
me in aer liber, in cadrul cărora sint. 
înfățișate, prin mii de exponate, ma
chete și fotografii, marile prefaceri, 
intervenite in satul românesc de-a 
lungul ceior 30 de ani de .viață li
beră. ca urmare a înfăptuirii poli-, 
ticii partidului de transformare so
cialistă a agriculturii. .

Tabloul nou al agriculturii noastre 
socialiste este înfățișat in toată com
plexitatea sa printr-un mare număr 
de standuri organizate pe principiul 
integrării, de la produsul primar 
pină la cel industrializat. Prin gra
fice și fotografii grăitoare, se poate 
vedea astfel că an de an statul a 

jooiorului partidului statului ii tint preienlat» unele din noile utilaje folosite in industria chimică

aceșt sector, pe vatra viitorului com
binat siderurgic de.la Călărași, obiec
tiv care va. reproduce aici proiectul 
marii cetăți de metal de la Galați.

Acordind o permanentă atenție a- 
cestui sector, tovarășul Nicolae 
Ceausescu se interesează de'preocu
pările siderurgiștilor pentru diversi
ficarea producției- de laminate și 
pentru sporirea producției de . oteluri 
înalt aliate; de sporire a producției 
de cocs.

Relevind banele .rezultate dobândi
te de proiectanțți și. constructorii,,de 
acregate siderurgice; secretarul ge
neral al partidului a atras atenția a- 
suora necesității'.realizării unbr la
minoare de 'mare capacitate. S-au fă
cut. de .asemenea, -recomandări pen
tru sporirea producției de țevi, inoxi
dabile. .Iii dialogul purtat cu spe-. 
cialistii, tovarășul Nicola.e Ceaușescu 
a exprimat părerea, că întreprinderea 
„Industria sirmei“ din Cifnpia Turzii, 
care are un colectiv cu o bogată 
experiență, poate realiza o produc
ție mai mare și mai bună. în același 
context, specialiștii au arătat câ la 
întreprinderea de prelucrare a alu
miniului din' Slatina- s-au găsit so
luții ■ potrivit cărora pe suprafețe1? 
existente poate fi' dublată produc
ția.

alocat mari fonduri agriculturii, vo
lumul _ investițiilor.. r.ezetyat. acestui 
sector sporind, in actualul cincinal, 
de peste 9 ori față de perioada 1951— 

.1955. Pe această bază, agricultura și-a 
asigurat 115 000 de tractoare, aproa
pe 44 000 combine, circa 50 000-se
mănători și mii de alte mașini, pon
derea energici mecanice eDorind- de 
la 14.3 la suȘâ- in .1938, la '93 la sută 
in 1973. O asemenea înzestrare teh
nică. conjugată cu promovarea teh
nologiilor industriale in • agricultură 
au determinat schimbări radicale in 
domeniul condițiilor de muncă ale 
țărănimii, al caracterului muncii 
prestate la sate.

în afara tractoarelor, a combine
lor autopropulsate, semănătorilor si 

altor utilate realizate de întreprinde
rile Ministerului Industriei Construc
țiilor de Mașini, pe platformele afe
rente pavilioanelor agricole sint pre
zentate mai bine de 160 de mașini, 
utilaje și instalații din cele aproape 
1 000 de tipuri realizate de întreprin
derile mecanice ale agriculturii. Ele 
oferă o imagine elocventă a progre
sului agriculturii.

La intîlnirea cu reprezentanții ce
lor ce muncesc pe ogo'are, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu recomandă să se 
extindă soiurile de griu. porumb, 
floarea-soarelui, sorg, cartofi, legu
me și' fructe de mare productivitate, 
să se ■ manifeste mai multă preocu
pare pentru ameliorarea raselor de 
animale, in special a oilor.

în același context, s-a cerut întoc
mirea unui program pentru dezvol
tarea producției de p'ante medici
nale, aromatice și melifere.

Ilustrativ este demonstrat rolul 
chimiei pentru ridicarea fertilității

Chimia - impresionantă ilustrare

a dezvoltării industriei

și cercetării științifice
In continuare se vizitează pavi

lionul rezervat celei mai dinamice 
ramuri-a industriei — chimia. Aces
tui -sector, care dispune de mari re
surse de materii prime naturale, a- 
vînd o importanță hotărîtoare pentru 
progresul tehnic și economic al în
tregii țări și ridicarea nivelului de 
trai al populației, partidul și stalul 
i-au acordat in decursul celor trei 
decenii de la eliberare o atenție 
prioritară. Numai intre 1961—1970 au 
fost alocate pentru dezvoltarea sa 
peste 30 miliarde lei.

Ampliflcîndu-și baza tehnico-ma- 
teriaiă prin construirea unoț*  mari și 
modeme platforme și unități indus
triale, centre de cercetare și proiec
tare, industria chimică a devenit azi 
o ramură de primă mărime, plasin- 
du-se prin volumul producției globa
le imediat după industria construc
toare de mașini. Potrivit statisticilor 

pămîntului. Suprafața irigată s-a 
extins la 1 360 000 hectare. Se arată, 
totodată, că in agricultură lucrează 
azi 30 000 de ingineri, 120 000 de me
canizatori, 1 140 de cercetători, 25 000 
de cadre cu pregătire medie.

Beneficiind de asemenea premise 
favorabile, de avantajele pe care le 
oferă cooperativizarea, de sprijinul 
statului socialist, agricultura a obți
nut in actualul cincinal cele mai 
mari producții din întreaga istorie a 
țârii.

Marile transformări înfăptuite în 
agricultură s-au răsfrint nemijlocit 
in viața țăranilor cooperatori. Satul 
românesc de astăzi și-a schimbat 
complet înfățișarea. Au fost, electri
ficate nu mai puțin de 11 634 așezări 
rurale. în intervalul 1945—1974 s-au 
construit 2,3 milioane case. Radioul, 
televizorul, cinematograful sînt azi 
Ia îndemina maselor largi de oameni 
ai muncii de la sate.

mondiale. România ocupă astăzi lo
cul 10 în lume la producția chimică.

Potențialul actual al chimiei româ
nești, capacitatea creatoare a specia
liștilor săi sînt oglindite de vasta 
gamă de exponate. Lista produselor 
realizate azi de chimia românească 
depășește cifra de 6 000.

O contribuție hotărîtoare la-dezvol
tarea și crearea desnoi ramuri ale 
chimiei*  românești au adus-o specia
liștii unităților componente ale Insti
tutului Central de Cercetări Chimi
ce. a căror activitate este înfățișată 
la loc de frunte in pavilionul chi
miei. Tehnologiile moderne elaborate 
de aceștia, aplicate pe marile plat
forme chimice din țară, apreciate 
pentru înalta lor eficiență șl pe plan 
mondial, dlstjnse cu medalii de aur 
la numeroase confruntări internațio
nale, au permis de la an la an o 
valorificare superioară, complexă a 
resurselor naturale ale patriei, lăr
girea gamei de materii prime, îmbo
gățirea nomenclatorului producției. 
Multe din rezultatele științifice de 
prestigiu aparțin colectivului Insti
tutului de Cercetări Chimice — 
ICECHIM, unitate pivot a primului 
institut central de cercetări din țară, 
formă organizatorică care și-a dove
dit pe deplin eficiența, experiența 
sa constituind un model pentru în
ființarea altor unități similare. De 
menționat că in ultimii ani mai mult 
de un sfert din producția indus
triei chimice românești a fost reali
zată pe baza unor cercetări și proiec
te elaborate de specialiștii ICECHIM.

Succesele cercetării chimice româ
nești. sint strins legate de persona
litatea tovarășei academician Elena 
Ceaușescu. a cărei activitate științi
fică se bucură de o largă recunoaș
tere si peste hotare.

In timpul vizitării pavilionului, to
varășul Nicolae Ceaușescu este in
format despre preocupările chimiș- 
tilor, care vizează îndeplinirea exem
plară a sarcinilor mari trasate de 
partid, pentru Înfăptuirea exemplară 
a cincinalului înainte de termen și 
ridicarea acestei ramuri a industriei 
românești. pe trepte și mai Înalte in 
ierarhia mondială.

In fața exponatelor, secretarul ge
neral al partidului felicită pe specia
liștii acestei ramuri pentru succesele 
dobindite in domeniul diversificării 
produselor, al.ridicării calității, ca și 
pentru realizările lor în direcția asi
gurării cu forte proprii a unor uti
laje el diverse materiale.

Bunuri de larg consum mereu 

mai frumoase, cit mai variate 

pentru viața noastră de fiecare zi
în marea expoziție jubiliară, patru 

pavilioane sint rezervate industriei 
ușoare, care prezintă aproape o trei
me din totalul exponatelor. Gama 
deosebit de bogată de bunuri de larg 
consum, calitatea acestora constituie 
o dovadă grăitoare că obiectivul fun
damental al politicii partidului și 
statului nostru l-au constituit omul și 
nevoile sale, ridicarea continuă a 
bunăstării întregului popor.

Cele 28 de fabrici de confecții de 
ne intreg cuprinsul țării, replică pe 
care industria modernă de astăzi o 
dă micului atelier meșteșugăresc și 
producției casnice de acum 30 de ani, 
prezintă peste 2 500 modele noi de 
articole de îmbrăcăminte pentru di
ferite virste. Un loc aparte il ocupă 
îmbrăcămintea pentru copii, domeniu 
căruia, potrivit indicației secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, i s-a acordat in 
ultima perioadă o atenție specială. 
Sint. prezentate, totodată, o colecție 
bogată de tricotaje, numeroase mo
dele noi de încălțăminte, din piele 
si înlocuitori, articole de blănărie, 
bunuri de uz casnic — mașini de gă
tit. de cusut, seturi complete de vase 
emailate, tacimuri. servicii de masă, 
articole de sticlărie și cristal etc.

Secretarul general al partidului 
cere conducerii ministerului de re
sort. centralei industriale ca toate 
modelele de confecții și alte articole 
vestimentare să fie introduse in fi- 
bricația de serie și să se afle in uni- 
tățile comerciale.

In același timp, sînt prezente un 
mare număr de mașini și utilaje de 
concepție originală, realizate in uni
tățile proprii, printre care războaie 
de țesut, mașini de tricotat, de bro
dat. -linii tehnologice cu flux conti
nuu. mașini automate pentru prelu
crarea sticlei, .unele distinse cu me
dalii de aur la diverse expoziții in
ternaționale.

în continuare, este vizitat pavilio
nul rezervat cooperației meșteșugă
rești si cooperației de consum. Mi
nunatele produse ale meșterilor 
populari, specifice diferitelor zone 
geografice ale țării, demonstrează 
stadiul de dezvoltare al unor stră
vechi îndeletniciri. Valoarea produ
selor este confirmată și de faptul că 
sînt achiziționate de mai mult de 
600 de firme de peste hotare. Este 
apoi vizitat pavilionul întreprinde
rilor de industrie locală, unități care 
ocupă un loc tot mai important in 
dezvoltarea producției de bunuri de 
larg consum, in aprovizionarea popu
lației.

în timpul vizitei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut factorilor de răs
pundere să organizeze cooperarea 
între industria ușoară, unitățile in
dustriei locale si cele ale coopera
ției meșteșugărești, în vederea reali
zării unor produse de serie mică sau 
chiar unicate.

Un popas la pavilionul economiei 
forestiere, industriei de prelucrare a 
lemnului, hirtiei și celulozei. Expo
natele de aici refleclă înfăptuirile in 
domeniul gospodăririi și dezvoltării 
patrimoniului forestier al patriei, al 
valorificării superioare, complete a 
pădurilor. Prin aplicarea unor tehno
logii noi, moderne do exploatare și 
prelucrare, azi dintr-un metru cub de 
material lemnos se obțin produse cu 
o valoare de 9 ori mai mare decît 
în I960.

Vizitatorii apreciază cele peste 50 
de garnituri de mobilă, realizate în 

Sint trecut# in revistă machetele ultimelor realizări ale constructorilor do utila) petrolier

diferite stiluri, la un înalt nivel ca
litativ, originalitatea modelelor, care 
oglindesc măiestria specialiștilor din 
acest domeniu. Ele reflectă, totodată, 
posibilitățile acestei ramuri de a sa
tisface cerințele In continuă creștere 
ale pieței interne și externe. Merită 
menționat faptul că România a a- 
juns in prezent pe locul 6 in expor
tul european de mobilă.

In continuare sint vizitate stan
duri prezentind realizările din do
meniul materialelor de construcții, 
al industrializării construcțiilor, sis
tematizării localităților urbane și 
rurale.

Drumul școlii românești de-a lun
gul acestor trei decenii, transpune
rea in viață a politicii partidului in 
domeniul invățămîntului sint amplu 
și sugestiv ilustrate intr-unui din 
pavilioanele expoziției.

Din grafice, din panouri, din di
verse exponate se desprinde cu cla
ritate faptul câ invățămintul este, 
in țara noastră, unul din factorii 
principali ai amplului proces de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, a cărui înaltă

Totul pentru om, pentru

satisfacerea cerințelor sale 

materiale și spirituale
Urmărind. în pavilioanele expozi

ției, dezvoltarea economiei noastre 
naționale in cele trei decenii de 
libertate, de muncă intensă și rod
nică. vizitatorul înțelege la fiecare 
pas, din datele prezentate, dar mai 
cu seamă din modul său propriu de 
a reflecta asemenea realități trăite, 
că tot ceea ce se înfăptuiește astăzi 
in țara noastră este in folosul omu
lui muncitor, al satisfacerii tot mai 
înalte a cerințelor sale materiale și 
spirituale. Știm și simțim in cel 
mai înalt grad modul binefăcător in 
care se răsfring efectele politicii 
partidului in viața noastră, a fami
liilor noastre. Dar aici. în pavilioa
nele Expoziției realizărilor econo
miei naționale, cifrele da sinteză au 
darul sâ dezvăluie resorturile intime 
ale nivelului’ de trai la dimensiunile 
întregii țâri, să releve adevărata 
semnificație pe care orînduirea so
cialistă o conferă problemelor vieții 
cotidiene. Desprindem la întîmplare 
citeva cifre. în timpul celor 30 de 
ani de muncă și viată liberă, în țara 
noastră s-au construit .3,9 milioane 
locuințe, în care trăiesc aproximativ 
12 milioane de persoane.

Un indicator elocvent al nivelului 
de viață îl reprezintă retribuția rea
lă a oamenilor muncii, care in ulti
mii 25 de ani a crescut de cinci ori, 
precum și veniturile țărănimii, pro
venite din munca in agricultură, ve
nituri care au sporit de 3,2 ori. O 
nouă dovadă a grijii partidului și 
statului în această privință o con
stituie recentele măsuri, potrivit că
rora de la 1 august s-a trecut la ma
jorarea retribuției muncii persona- 

răspundere socială este aceea de • 
forma generații bine pregătite pen
tru viață și muncă, apte să contri
buie cu toate energiile și cu toată 
priceperea Ia edificiul măreț pe care 
il înalță întregul popor.

„Invățămint—Cercetare—Producție" 
devine o tonifianta realitate. Dc 1» 
invățămintul preșcolar și pină la cel 
universitar, atelierul este o compo
nentă certă a invățămîntului. Roa
dele cercetărilor studenților și ca
drelor didactice nu mai sint acum 
prezentate in machete, ci prin apa
ratură de remarcabilă tehnicitate șl 
eficiență, valorind peste 200 mili
oane lei.

In mod firesc, pavilionul învăță- 
mintului este alăturat celui al cul
turii și artei, destinate deopotrivă 
să îmbogățească viața spirituală a 
omului. Totul demonstrează accesul 
larg la cultură și civilizație de care 
se pot bucura din plin toți oamenii 
muncii, atenția permanentă a parti
dului pentru crearea unei culturi 
și unei arte cu un bogat conținut 
educativ, cu un puternic spirit mi
litant, revoluționar, care să contri
buie la formarea și dezvoltarea con- 
ș'iinței socialiste, la înfăptuirea ma
rilor țeluri ale socialismului și co
munismului. în acest cadru, atrage 
îndeosebi atenția bogata activitate e- 
ditorială prezentată in expoziție, în
deosebi literatura social-politică. La 
loc de frunte sint prezentate operei» 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, edi
tate intr-un tiraj total de 16 milioa
ne exemplare, precum și numeroase
le volume dedicate activității și vieții 
conducătorului României apărute in 
Anglia. Belgia. Brazilia. Franța,' 
R. F. Germania. Italia, Iugoslavia, 
Japonia și in alte țări.

luțui din industria construcțiilor d» 
mașini și prelucrarea metalelor, 
construcții montaj și a cadrelor di
dactice din invățămintul primar, ur- 
mind ca ea sâ se extindă și in cele
lalte ramuri. Ca un rezultat al îm
bunătățirii condițiilor de locuit, al 
condițiilor de alimentație, de muncă 
și odihnă, al ridicării pe o treaptă 
superioară a ocrotirii sănătății, du
rata medie a vieții a crescut de la 
42 de ani in 1938 la aproape 70 d» 
ani.

Ca un corolar al întregii expo
ziții, al acestui itinerar pe magistra
lele strălucitoare ale țării, in pavi
lionul culturii și artelbr are loc, în 
prezența conducătorilor partidului 
și statului, un spectacol muzical- 
literar. Actori cunoscuți ai teatrelor 
bucureștene, vestitul cor „Madrigal", 
prin versuri și cintec? închinat» 
partidului și patriei, aduc un oma
giu emoționant României socialiste.

Expoziția realizărilor economiei 
naționale, adevărată oglindă In care 
Iși reflectă chipul Întreaga țară, stă 
mărturie a hărniciei și muncii eroi
ce a întregului popor care, liber șl 
stănin pe orooria soartă. înfăptuind 
politica partidului, a înălțat edifi
ciul luminos al României socialiste.

Reportajul vizitei a fost realizat de i 
Adrian IONESCU
Stellan CONSTANTINES CU 
Nicolae DASCALESCU 
Petra UILACAN

Foto : Anghel Pasat 
Ion Dumitru 
Constantin Ciocan
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ÎNFRĂȚIREA ȘI UNITATEA 
marele izvor de forță în lupta pentru

ÎN MAREA ÎNTRECERE
SOCIALISTĂ

Au îndeplinit planul 
pc primii patru ani ai cincinalului

în efervescenta Întrecerii socialiste care cunoaște și înregistrează 
zilnic. pe cuprinsul patriei, noi și importante realizări in cinstea glo
riosului jubileu al Eliberării și Congresului al XI-lea al P.C.R.. alte 
colective de întreprinderi anunță îndeplinirea inainte de termen a 
planului pe primii patru ani ai cincinalului.

Nave diverse, de mare capacitate, în stadiu de finisaj la Șantierul naval din Galați

Manifestări consacrate zilei de 23 August

lor două mari evenimente din 
acest an — a XXX-a aniversare 
a eliberării patriei și al XI-lea 
Congres al partidului — colectivul 
țesătoriei de mătase „Victoria" din 
Iași a obținut un nou succes in 
producție : a îndeplinit planul pe 
primii patru ani ai cincinalului. Ce 
înseamnă avansul ciștigat ? Ing. 
Vasilc Ionașcu, șeful serviciului 
plan-dezvoltare din cadrul unității, 
ne spune : „S-au creat astfel condi
ții ca numai pină la 23 August să 
realizăm suplimentar, -in contul 
anului 1975. peste 2 200 000 mp țe
sături tip mătase și o producție 
globală de 11 milioane lei. Pină la 
sfirșitul anului. producția->marfă 
suplimentară va ajunge la 10,5 mi
lioane mp".

26 DE UNITĂȚI 
INDUSTRIALE PRAHOVENE

PLOIEȘTI (Corespondentul „Scin
teii'. Constantin Căpraru). — An
gajate intr-o insuflețită întrecere 
in cinstea marii sărbători a po
porului nostru — împlinirea a 30 
de anî de la eliberarea patriei — 
colectivele industriale prahovene 
obțin noi și importante succese in 
muncă. Astfel, ieri, pe lista între
prinderilor cu planul pe patru ani 
ai cincinalului îndeplinit se aflau 
26 unități, dintre care enumerăm : 
întreprinderea de anvelope „Victo
ria" din Florești, uzina de construc
ții „Dacia" Ploiești. întreprinderea 
de hirtie Bușteni, întreprinderea de 
mecanică Cimpina, aceea de utilaj 
minier din Filipeștii de Pădure și 
altele.

dominația fascistă. Lucrările sesiunii 
au fost conduse de tovarășul Ioa- 
chim Moga. prim-secretar al Comi
tetului județean Hunedoara al P.C.R., 
care, in deschidere, a susținut refe
ratul : „Evoluție și tendință in di
namica dezvoltării politice, economi
ce si sociale hunedorene in perioada 
construcției socialiste**.  In cadrul lu
crărilor sesiunii, desfășurate in plen 
si pe secțiuni, au mai prezentat co
municări. alături de activiști de 
partid si de stat, și cadre de condu
cere din Întreprinderile și instituțiile 
județului. conferențiar dr. Ilie 
Ceausescu, conf. dr. Gheorghe I. Io
nita. dr. Vasile Arimia. director al 
Arhivelor Centrale București, confe
rențiar dr. Mihai Fătu, de la Insti
tutul de științe istorice și social-po- 
litice de pe lingă C.C. al P.C.R.

15 ÎNTREPRINDERI 
DIN JUDEȚUL CLUJ

CLUJ (Corespondentul „Scinteii". 
Alexandru Mureșan). Pină in pre
zent. 15 întreprinderi din județul 
Cluj au Îndeplinit sarcinile de plan 
pe primii 4 ani ai cincinalului. 
Printre acestea se numără : între
prinderea mecanică de material ru
lant „16 Februarie*', „Mucart" și 
„Farmec" Cluj. întreprinderea de 
medicamente „Terapia**. „Electro
ceramica** Turda. întreprinderea 
mecanică dc mașini și utilaje agri
cole ș.a. Numai in primele 7 luni 
din acest an. colectivele întreprin
derilor industriale din județ au 
dat. peste prevederi, o producție 
de ,245 milioane lei. concretizată in 
10 000 tone de oțel și laminate. 3 134 
kilometri conductori izolați. 3 142 
tone minereu de fier, medicamente 
in valoare de 3,2 milioane lei. mo
bilă in valoare de 8 milioane lei. 
74 400 perechi încălțăminte» 82 500 
metri pătrați țesături etc.

In adunările generale ale oa
menilor muncii s-au hotârit noi 
măsuri menite să asigure creș
terea producției, să îmbunătățească 
calitatea produselor, să diminueze 
cheltuielile de fabricație. Pină la 
finele anului se prelimină o de
pășire a sarcinilor do plan, pe 
acest an, cu cel puțin 400 milioa
ne lei.

ȚESĂTORI A DE MĂTASE 
,,VICTORIA" IAȘI

IAȘI (Corespondentul „Scinteii", 
Manole Corcaci). Desfășurind larg 
întrecerea socialistă in cinstea ce

Așezămintele culturale din nume
roase localități ale țării au organi
za:. simbătă, ample manifestări de
dicate glorioasei aniversări a elibe
rării patriei de sub dominația fas- 
cistă, înfăptuirii insurecției naționale 
antifasciste armate. Printre manifes
tările cu un bogat conținut politico- 
educativ s-a remarcat evocarea de la 
Muzeul Doftana, intitulată „Cinstire 
înaintașilor**, in cadrul căreia vechi 
militanți ai mișcării muncitorești au 
prezentat momente din lupta comu
niștilor întemnițați de regimul bur- 
ghezo-moșieresc, precum și activita
tea partidului pentru înfăptuirea ac
tului istoric de la 23 August.

La Baia Mare. Galați, Pitești, Ti
mișoara și Tg. Mureș au fost verni
sate expoziții documentare sau de 
artă plastică, infâțișind drumul as
cendent parcurs de România socia
listă in cele trei decenii de viață li
beră. In alte localități — printre 
care Arad, Bacău. Focșani, Piatra 
Neamț, Roman și Satu-Mare — s-au 
desfășurat seri evocative și simpozi
oane avind ca temă Însemnătatea 
insurecției naționale antifasciste ar
mate, ca moment de răscruce in is
toria României, tradițiile de luptă 
ale mișcării muncitorești, ca și dez
voltarea economico-socială și cultu
rală a orașelor și satelor patriei. La 
Suceava, numeroși cititori s-au in
tilnit cu scriitorii Alexe Rudeanu și 
Ion Beldeanu, intilnire prilejuită de 
lansarea volumului de reportaje 
„Destine din nord", care reunește 
treizeci de biografii contemporane 
ale unor oțelari, mineri, forestieri, 
constructori și geologi, reconstituind 
fapte și momente deosebite din viața 
Țării de Sus in cele trei decenii de 
muncă și izbinzi.

★
DEVA (Corespondentul „Scânteii". 

Sabin Ionescu). — Timp de două zile 
(16—17 august 1974) la Deva s-au 
desfășurat lucrările sesiunii de co
municări pe tema : „30 de ani glo
rioși de multilaterală înflorire a me
leagurilor hunedorene" organizată de 
Comitetul județean Hunedoara al 
P.C.R. in cinstea celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării patriei de sub

★
Sub semnul apropiatei aniversări 

a Zilei eiioe* * .a . ir.u-Ji■ • ș: Tis- 
mana s-a desfășurat cea de-a 9-a 
ediție a Festivalului cintecului, jocu
lui și portului popular. In cadrul 
manifestărilor au avut loc concursul 
interjudețean de muzică populară 
dotat ci trofeul „TiF.mana 197J" și 
parada portului popular din județul 
Gorj.

★
In aceste zile, in țară au loc se

siuni omagiale de comunicări și re
ferate consacrate marilor realizări 
obținute in cei 30 de ani care au 
trecut de la eliberare, in toate do
meniile construcției socialiste. Ast
fel de sesiuni s-au desfășurat la Re
șița — in prezența tovarășului Tran
dafir Cocirlă. prim-secretar al Comi
tetului județean de partid Caraș- 
Severin, la Bistrița — in prezența 
tovarășului Adalbert Crișan, prim- 
secretar al Comitetului județean de 
partid Bistrița-Nâsâud, la Vaslui — 
in prezența tovarășului Gheorghe 
Tănase, prim-secretar al Comitetului' 
județean de partid Vaslui, precum și 
in alte județe.

★
Printre manifestările dedicate apro

piatei aniversări a eliberării se nu
mără și organizarea unor interesante 
expoziții. In sălile Muzeului de artă

Camionul nr. 350 000
BRAȘOV (Corespondentul 

..Scinteii'*.  Nicolae Mocanu). — 
în însuflețitoarea întrecere des
fășurată in cinstea celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
patriei și celui dc-al XI-lea 
Congres al partidului, construc
torii de autocamioane din Bra
șov au repurtat un nou succ« s 
de prestigiu : de pc banda de 
montaj a întreprinderii o coborit 
cel de-al 350 000-lea autocamion.

In cei 20 de ani care au trecut 
dc la fabricarea primului auto
camion, românesc — S.R. 101, 
producția dc autocamioane din 
țara noastră a înregistrat suc
cese remarcabile. Alături de 
binecunoscutele „Carpați" și 
„Bucegi", in ultimii ani pe șose
lele și pc șantierele țârii și-au 
făcut apariția, in număr tot mai 
marc, autocamioanele echioate 
cu motor Diesel din familiile 
„ROMAN" și „DAC" care, prin 
concepția lor constructivă și 
tehnologică, se situează la nive
lul celor mai prestigioase mărci 
și clase do autocamioane dc a- 
ccst gen din lume. în prezent, 
întreprinderea brașoveană pro
duce autocamioane intre 3 tone 
și 30 tone.

Al doilea hidroagregat 
al centralei Tarnița ra
cordat la sistemul ener- 

qetic național ■
Ieri, 17 august a.c., s-a ra

cordat la sistemul energetic na
țional și cel de-al 2-lea hidro- 
agregat de la centrala Tarnița, 
din cadrul sistemului hidroener
getic de pe Someș. Evenimentul 
este închinat de către construc
tori, montori și energeticieni ce
lei de-a XXX-a aniversări a e- 
liberării natriei și Congresului al 
XI-lea al partidului. Primul hi- 
droagregat, intrat in producția 
industrială cu o lună și jumă
tate in urmă, a livrat eco
nomiei naționale peste 21 mili
oane kWh.

din Cluj s-a deschis „Al doilea sa
lon al cărții și al artei plastice clu
jene**  ; la Muzeul de istorie din mu
nicipiul Alba Iulia s-a deschis o ex
poziție documentară omagială inti
tulată „30 de ani de lupte și victo
rii**  ; la Pitești a avut loc vernisajul 
expoziției „August biruitor**,  orga
nizată de filiala Argeș a Arhivelor 
statului, in colaborare cu biblioteca 
județeană Argeș ; la Brăila, in in
cinta liceului „Nicolae Iorga**,  s-a 
deschis expoziția intitulată „învăță- 
mintul brăilean de-a lungul celor 
trei decenii de viață liberă" ; la Ga
lați a avut loc vernisajul expoziției 
„Omagiul contemporaneității româ
nești in arta celor trei decenii".

★
Membrii biroului Comitetului ju

dețean Iași al P.C.R. și alți activiști 
de partid țin in aceste zile expuneri 
in fața oamenilor muncii din intre- 
prinderi și de la sate cu tema „In
surecția din August 1944 și însemnă
tatea ei". Totodată, intr-un număr 
de 40 de comune din județul Iași se 
deschid expoziții care oglindesc dez
voltarea economică și social-cultura- 
lă a localităților respective.

★
La cluburile unităților industriale 

și căminele culturale din satele re
ședință de comună, membrii birou
lui și lectorii Comitetului județean 
Sălaj al P.C.R., activiști de partid 
prezintă in aceste zile expunerea 
„Semnificația istorică a celei de-a 
XXX?a aniversări a eliberării patriei 
de sub dominația fascistă — sărbă
toarea națională a poporului român".

★
Simbătă la ora 12,00 pe treizeci 

de Discuri din Carpati s-au aprins 
30 de focuri de tabără sărbătorești 
In cinstea celei de-a XXX-a aniver
sări a eliberării patriei. Cu citeva 
ore înainte, in tabăra de la confluen
ta Vilsanului cu Dobraneagul. patru 
sute de pionieri purtind cravata ro
șie cu tricolor si ecusonul cu inscrip
ția „Marșul Victoriei**  erau adunați 
intr-un careu pentru a da raportul 
comandantului lor. Camelia Avram, 
fiica primarului din Brăduleț, co
mună pe raza căreia și-au instalat

libertatea și
Legăturile de strlnsă unitate si fră

ție dintre poporul român si națio
nalitățile conlocuitoare iși au obir- 
șia in îndelungata lor conviețuire pe 
meleagurile patriei, in munca și lup
ta duse in comun timp de secole îm
potriva exploatării și asupririi, pen
tru libertate, dreptate și progres so
cial.

Această luptă comună a fost ridi
cată la un nivel superior de către 
mișcarea muncitorească revoluțio
nară, dc către Partidul Comunist 
Român, care, de la crearea sa, a 
militat cu cea mai mare hotărî re 
împotriva politicii de asuprire na
țională promovată de clasele domi
nante. pentru asigurarea deplinei e- 
galități in drepturi a tuturor cetățe
nilor tării, fără deosebire de națio
nalitate. a acționat consecvent pen
tru făurirea unității oamenilor mun
cii români și a celor ȘLparținind na
ționalităților conlocuitoare, ca o con
diție esențială a succesului in lupta 
revoluționară. In realizarea acestor 
teluri o contribuție importantă a 
adus Uniunea oamenilor muncii ma
ghiari din România (MADOSZ), de 
la a cărei înființare se împlinesc in 
aceste zile patru decenii.

Militanțil sociali care, la Conferin
ța de la Tg. Mureș din 19—20 august 
1934, s-au desprins din Partidul Ma
ghiar din România (partid ce repre
zenta interesele burgheziei și moșie- 
rimii de naționalitate maghiară, pro- 
movind o politică izolationistă. națio
nalistă) întemeind ' MADOSZ-ul, au 
ințeles pe deplin însemnătatea politi
cii P.C.R. de făurirea unui front unic 
al tuturor celor ce muncesc. fără 
deosebire de naționalitate, in lupta 
pentru o viată mai bună.

încă de la întemeiere, MADOSZ-ul 
s-a afirmat in viața social-politică a 
tării ca o organizație democratică, 
care, sub conducerea P.C.R.. a 
mobilizat masele muncitoare ma
ghiare la luptă hotărită. -alături, 
de masele muncitoare ale poporului 
român. împotriva exploatării capita
liste și moșierești. Pe această linie 
s-a înscris organizarea unor acțiuni 
revendicative comune ale muncitori
lor și țăranilor români și maghiari, 
dintre care cea mai puternică și 
combativă a fost răscoala țăranilor 
din Valea Ghimeșului din 1934.

In perioada cind in viața poli
tică a României începuse ascensiu
nea fascismului, creind tot mai gra
ve primejdii pentru democrație, in
dependenta si integritatea teritorială 
a țării. MADOSZ-ul, răspunzind che
mării P.C.R. la unirea tuturor for
țelor democratice și patriotice intr-un 
larg Front Popular Antifascist, a 
încheiat la 24 septembrie 1935 o în
țelegere pentru acțiuni comune cu 
Frontul Plugarilor, iar in luna de
cembrie a aceluiași an a aderat la 
acordul încheiat la Țebea intre Blo
cul democratic. Partidul Socialist și 
Frontul Plugarilor; in anii următori 
a contribuit la victoria obținută de 
candidații comuni ai forțelor demo
cratice in alegerile parțiale din 1936 
și 1937.

O intensă activitate a desfășurat 
MADOSZ-ul pentru a demasca și .ză
dărnici încercările fascismului ma
ghiar și român de a învrăjbi cele 
două popoare. explicînd . maselor 
muncitoare că numai luptind îm
preună. fără deosebire de naționali
tate, iși vor putea realiza idealurile 
comune ale eliberării naționale și 
sociale. Congresul MADOSZ-uiui din 
noiembrie 1937 a reafirmat hotărâ
rea organizației de a lupta cu con
secventă. alături de forțele demo
cratice ale poporului , român. îm
potriva fascismului. pentru de
mocrație. pentru apărarea integri
tății teritoriale a țării. „Alianța 
noastră cu democrația română aici 
in Ardeal nu este numai o necesi
tate politică, ci și una istorică — se 
arăta in rezoluția congresului. Nici
odată nu a fost mai mare nevoia de 
solidaritate a forțelor doritoare dc 
pace, decit astăzi. Vrem să trăim in 
pace și sintem împotriva violării tra
tatelor internaționale. Sintem con- 
știenți însă că remedierea doleanțe
lor naționalității maghiare din Româ
nia nu poate să vină decit din inte
rior**.

în perioada următoare, cînd prin 
acordul de la Miinchen expansiunii 

tabăra. De aici, un echipai format 
din reprezentanții tuturor județelor 
au urcat la 2 543 m pe Moldoveanu, 
cel mai inalt pisc din tară, unde au 
instalat, in numele organizației pio
nierilor. o placă comemorativă 
si au transmis tovarășului Nicolae 
Ceausescu, cel mai iubit prieten al 
copiilor, recunoștința lor curată pen
tru condițiile de care se bucură cea 
mai tinără generație a României so
cialiste. In acest moment ei au dat, 
prin radio, un semnal către colegii 
lor din tară, care au aprins focuri 
sărbătorești pe alte douăzeci si nouă 
de virfuri carpatine. Acest imens bu
chet de făclii a marcat închiderea 
„Marșului Victoriei**,  amplă manifes
tare cultural-educativă. organizată de 
Consiliul Național al Organizației 
Pionierilor, la care au participat toți 
cei peste un milion de purtători ai 
cravatelor roșii cu tricolor. In etapa 
sa finală, desfășurată in cursul a- 
cestei săptămini in masivul Făgă
raș, pionierii s-au intilnit cu doi 
dintre cei mai cunoscuți combatanți 
pe fronturile eliberării, generalii în 
rezervă Ilie Antonescu și Ion Oană 
Rădulescu, au evocat bătăliile purta
te de ostașii români împotriva co
tropitorilor fasciști, au organizat și 
desfășurat programe artistice închi
nate Zilei eliberării.

„Vă informăm, mult stimate și iu_- 
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, se 
spune printre altele in telegrama 
pionierilor participant la faza finală 
a „Marșului Victoriei**,  că misiunea 
Încredințată de partid a fost îndepli
nită cu succes.

Dorim ca acțiunea noastră să ex
prime înflăcărarea tinerească, avin- 
tul patriotic, devotamentul și destoi
nicia pionierească, năzuința noastră 
fierbinte de a cuceri prin fapte dem
ne cele mai inalte culmi ale idealului 
de viață comunist. In numele tutu
ror purtătorilor cravatei roșii cu tri
color, vă promitem in mod so
lemn, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom păși pe acest 
drum plin de fapte demne de epoca 
pe care o trăim și pe care ne că
lăuziți cu atita dragoste, mereu — 
Tot inainte 1".

înflorirea patriei eomune

FAPTUL 
DIVERS

Germaniei hitlerlste i-a fost deschi
să calea spre sud-eslul Europei, iar 
ca urmare a odiosului Dictat dc la 
Viena a fost smulsă din trupul țării 
partea de nord a Transilvaniei, ma
nifestele MADOSZ-uluI subliniau că 
interesele vitale ale populației ma
ghiare ii cer să răspundă cu clan 
chemării adresate de P.C.R. întregu
lui popor dc a lupta cu arma in 
mină pentru apărarea independenței 
naționale șl integrității teritoriale a 
statului. In uriașele mitinguri și de
monstrații de protest împotriva po
liticii expansioniste a hitlerismului 
și horthysmului care au avut loc la 
Cluj. Brașov. Timișoara și alte ora
șe ardelene, coloanele demonstranți
lor români erau urmate de cele ale 
populației maghiare purtind pancar
te cu lozincile : „Vrem pace și de
mocrație, nu revizuirea tratatelor !".

în anii dictaturii fasciste, pozi
ția patriotică a MADOSZ-uiui 
și-a găsit reflectare în aderarea sa,

40 de ani de la crearea 
Uniunii oamenilor 

muncii maghiari 
din România (MADOSZ)

in septembrie 1943, la Frontul Pa
triotic Antihitlerist. In cadrul siste
mului larg de alianțe închegat de 
Partidul Comunist Român, organiza
ția oamenilon muncii de naționalitate 
maghiară a adus o contribuție efec
tivă la pregătirea și înfăptuirea mă
rețului act revoluționar din august 
1944. a chemat populația maghiară 
să-și unească forțele cu ale întregu
lui popor român in marea mișcare 
insurecțională pentru răsturnarea re
gimului antonescian și alungarea o- 
cupantilor hitleriști. „Din robia hitle- 
ristă comună nu este decit o singură 
scăpare : lupta comună antihilleristă 
dc eliberare — se arăta intr-un apel 
al MADOSZ-uiui. difuzat la Timi
șoara in februarie 1944. Mirșavii 
trădători de patrie din România lui 
Antonescu și din Ungaria lui Horthy 
folosesc ambele popoare drept unel
te pentru războiul de jaf al lui 
Hitler, iar acum ar vrea să le jert
fească in întregime pentru apărarea 
hoardelor hitleriste care se retrag 
in debandadă. Populația maghiară 
din țara noastră iși poate dobindi li
bertatea numai prin scuturarea, îm
preună cu poporul român, a jugului 
liillcrist".

Victoria insurecției antifasciste, 
deschizind calea unor profunde trans
formări revoluționare in'viața țării, 
a instaurării unei r>eaJe democrații, 
a creat un nou cadru de dezvoltare 
relațiilor de colaborare dintre masele 
populare românești și oamenii mun
cii apartinind altor naționalități.

Transformată, ca urmare a hotă- 
ririi conferinței pe țară din octombrie 
1944, in Uniunea Populară Maghiară 
din România, organizația politică de
mocratică a naționalității maghiare a 
îndeplinit un rol important in atra- 
gerea celor mai largi mase ale popu
lației maghiare la lupta desfășurată 
de întregul popor muncitor, sub con
ducerea P.C.R.. pentru refacerea eco
nomică si dezvoltarea democratică a 
tării, pentru sprijinirea frontului an
tihitlerist. pentru cucerirea întregii 
puteri Dolitice de către oamenii mun
cii și făurirea noii orînduiri sociale.

Spiritul patriotic in care și-a con
ceput misiunea Uniunea Populară 
Maghiară și-a găsit o elocyentă re
flectare in scrisoarea ei de aderare la 
Frontul Național Democrat : „Noi, 
maghiarii din România, nu putem 
despărți nici un moment soarta noas
tră de a fraților noștri români. U- 
niunca oamenilor muncii maghiari 
din România a fost și in trecut a- 
depta neclintită a conlucrării paș
nice intre maghiari și români. Se 
cere acum să se stringă și mai mult 
această legătură în spiritul lui Budai 
Nagy Antal și ai lui Gheorghe Doja".

Simpozion
în Capitală a avut loc simbătă un 

simpozion organizat de Academia 
de științe sociale și politice și In
stitutul de studii istorice și social- 
politice, consacrat împlinirii a 40 
de ani dc la inființarea organizației 
de masă „Uniunea oamenilor muncii 
maghiari din România" (MADOSZ).

Simpozionul a fost deschis dc Ion 
Popescu-Puțuri, directorul Institutu
lui de studii istorice și social-politice 
dc pe lingă C.C. al P.C.R.

Au fost prezentate apoi comunică
rile „Partidul Comunist Român, pro
motorul creării organizației de masă 
legale a oamenilor muncii maghiari 
din România**  de prof. dr. Ladislau 
Bânyai, vicepreședinte al Achdemiei 
de științe sociale și politice ; „MA

EXPOZIȚII
In cadrul Muzeului de artă al 'Re

publicii Socialiste România, in sălile 
de la parter este organizată expo
ziția „Creația populară in lemn la 
români". Numeroasele exponate, pro
venind din patrimoniul unor muzee 
din întreaga țară, evidențiază însem
nătatea deosebită pe care arta in 
lemn o ocupă in viața poporului 
nostru, marea ei înflorire, vitalita
tea trăsăturilor sale originale păstra
te pină in zilele noastre. însoțite de 
fotografii, de citate din folclorul 
românesc, din operele unor scriitori, 
obiectele expuse dovedesc un auten
tic și neistovit spirit inventiv, a- 
lesele însușiri ale creatorului Dopular 
in prelucrarea tehnică și artistică a 
lemnului. Pot fi intilnite aici ele
mente de arhitectură — ancadra
mente de uși și ferestre, stilpi de 
prispă, porți — mobilier, unelte fo
losite in diferite meșteșugu-l, ca 
teascurile de ulei, melițe, rișnițe, 
pină la obiectele mărunte de uz cas
nic ; fusuri, căucele, lingurile, tipa
rele pentru caș — variate ca forme 
și tehnici de execuție, purtind spe
cificul zonelor din care provin. Re
marcabile sint și motivele, compozi
țiile decorative ce impodobesc aceste 
piese care ilustrează inepuizabila 
fantezie creatoare a poporului ro
mân, virtuțile sale artistice. 

înțelegtnd că propria lor bunăstare 
si fericire depinde de Înflorirea pa
triei comune, România socialistă, 
oamenii muncii de naționalitate ma
ghiară. alături de români, și-au pus 
întreaga energie și putere de creație 
in slujba operei de construcție so
cialistă. In fabrici și uzine, in coo
perativele agricole, printre fruntașii 
producției, ai Întrecerii pentru înde
plinirea cincinalului inainte dc ter
men, printre promotorii remarcabile
lor inițiative pentru dezvoltarea e- 
conomiei naționale se numără deopo
trivă oameni ai muncii români, ma
ghiari. germani și de alte naționali
tăți. care iși dedică toate forțele dez
voltării avuției .obștești, sporirii po
tențialului economic al țării. Așa 
cum a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „in tot ce s-a în
făptuit in tara noastră in anii con
strucției socialiste, in întreaga dez
voltare economică, socială a patriei, 
este incorporată munca românilor, 
maghiarilor, germanilor, a tuturor 
cetățenilor, fără deosebire dc națio
nalitate. care făuresc pe pămintui 
României viitorul lor liber, indepen
dent — viitorul comunist*'.

Prietenia și unitatea, frățească a 
poporului român șl naționalităților 
conlocuitoare. închegate in lupta co
mună împotriva exploatării și asu
pririi. pentru libertate, democrație și 
socialism, au dobindit o temelie de 
nezdruncinat datorită rezolvării mar- 
xist-leniniste de către Partidul Co
munist Român a problemei naționale. 
Este o cucerire istorică a socialismu
lui faptul că in România a fost e- 
fectiv realizată și asigurată deplina 
egalitate in drepturi a tuturor cetă
țenilor țării, fără deosebire de națio
nalitate. Aceasta constituie o strălu
cită victorie a întregului nostru po
por. reprezintă un puternic izvor de 
forță al coeziunii sale indestructibile. 
Egalitatea in drepturi a tuturor cetă
țenilor patriei iși găsește expresie 
concretă in absolut toate domeniile 
de activitate. în absolut toate sferele 
vieții sociale — în reprezentarea co
respunzătoare a naționalităților con
locuitoare in toate organele centrale 
și locale ale partidului și statului, ca 
și in organizațiile obștești *. posibi
litatea asigurată de a studia in 
limba maternă și de a o folosi in ra
porturile cu organele de stat și in
stituțiile in unitățile administrativ- 
teritoriale locuite și de populație de 
altă nationâlitate decit cea română ; 
înflorirea fără precedent a vieții 
cultural-artistice a naționalităților 
conlocuitoare etc. în scopul asigură
rii unei tot mai active participări a 
naționalităților conlocuitoare la con
ducerea activității obștești, la întrea
ga viată politică și socială a tării au 
fost create, in ultimii ani. consiliile 
acestor naționalități, ca organisme 
componente ale Frontului Unității 
Socialiste.

O insemnătate hotăritoare pentru 
consolidarea egalității in drepturi a 
tuturor cetățenilor țării are înfăptui
rea consecventă a politicii Partidu'- 
lui Comunist Român de dezvoltare 
armonioasă a forțelor de producție 
pe întreg teritoriul tării. Această 
linie generală, care s-a dovedit atit 
de fertilă, va fi continuată cu fer
mitate. proiectul de Directive ale 
Congresului al XI-lea prevăzind, pe 
fundalul dezvoltării economice a în
tregii țări, un ritm mai accentuat de 
industrializare a zonelor altădată 
menținute in înapoiere economică, 
printre care și cele in care, alături 
de români, locuiesc și oameni ai 
muncii de alte naționalități, astfel 
incit in 1980 nici un județ să nu 
aibă o producție industrială mai 
mică de 10 miliarde lei.

Aniversarea a patru decenii de la 
întemeierea MADOSZ-uiui in atmos
fera de puternică însuflețire cu care 
poporul român și naționalitățile con
locuitoare intimDină gloriosul jubi
leu al Eliberării și cei de al XI-lea 
Congres al P.C.R. prilejuiește oa
menilor muncii de naționalitate ma
ghiară^ alături de toti cetățenii tării, 
angajamentul de a-și consacra toate 
forțele luptei pentru înflorirea pa
triei comune — Republica Socialistă 
România.

Prof. dr. docent 
Ladlslau BANYAI 
Dr. Gheorghe ȚUȚUI

Un „snop“ 
de urări

Un moment emoționant la re
centa „consfătuire a griului", la 
care au participat lucrători ai 
ogoarelor din județul Ilfov : 
sărbătorirea inginerilor Gh. Za- 
haria,'C. Belu, Ion Aurel. V. 
Diaconu și Ion Păunescu. Cinci 
specialiști care, de peste 30 de 
ani, „au servit cu fidelitate mi
nunata meserie dc agronom". 
Toți cinci au lucrat de la în
ceput și pină acum numai in 
satele Ilfovului. Ziua pensionă
rii i-a găsit tot la datorie. A- 
plauzelor și îmbrățișărilor cole
gilor agronomi le adăugăm și 
noi un „snop" de urări. De ani 
multi, cu sănătate.

„Vrem la 
tăticu si la* 
mămica“

Intre Cluj și Dej, in trenul 
personal 4 244, au fost găsiți doi 
copii sinauri : o fetit'-, care răs
pundea la numele de Marioa- 
ra, de 5 ani și un băiețel, 
Gavrll, de 4 ani. Cu multă 
greutate, dar și cu tnultă iițimă, 
lucrătorii de miliție au reușit, 
pină la urmă, să afle că cei doi 
copii aparțin familiei $u.țcă din 
comuna Săcel, județul Maramu
reș. Cum de ajunseseră ei in 
tren tocmai prin părțile Cluju
lui 7 O întrebare la care incă nu 
s-a găsit un răspuns. Cert este 
că cei doi copii au fost lăsați 
singuri acasă de mama și tatăl 
lor. Mai bine zis, au fost pără
siți pentru că, după o ceartă, 
mama a apucat intr-o direcție, 
tata in alta, spre alte județe, iar 
copiii o porniseră să-i caute, 
pentru că „vrem la tăticu șl la 
mămica". Și noi vrem, și toc
mai de aceea ii rugăm și pe ci
titori să-i ajute să-și găsească 
părinții.

DOSZ — parte integrantă a sistemu
lui de alianțe creat de P.C.R. 
in lupta pentru eliberarea ță
rii de sub dominația fascistă 
și instaurarea unui guvern de
mocratic" de dr. Florea Drag- 
ne. șef de secție la Institutul 
de studii istorice și social-politice ; 
„Politica P.C.R. de realizare a ega
lității in drepturi a tuturor oameni
lor muncii din România**  de Pamfil 
Nichițelea, cercetător științific la 
Institutul de studii istorico și so
cial-politice.

La simpozion au participat acti
viști de partid și de stat. foști 
membri ai organizației MADOSZ, cer
cetători din domeniul științelor so
ciale. (Agerpres)

Portul popular, documentul viu 
care, dăinuind peste veacuri, a 
transmis generațiilor mesajul unei 
creații artistice autentice, cu un 
conținut original, propriu, manifes
tat in formă ornamentică, cromati
că, constituie tema expoziției deschi
se simbătă la Muzeul de artă popu
lară al Republicii Socialiste Româ
nia. După cum arăta la festivitatea 
inaugurală directorul muzeului, Tan- 
cred Bănățeanu, tematica expoziției 
se axează pe două idei principale : 
desfășurarea unei sinteze tipologice 
a pieselor componente ale portului 
femeiesc și bărbătesc din țara noas
tră și sublinierea varietății, bo
găției, unității stilistice a portului 
românesc. Exponatele, care fac par
te din colecțiile muzeului, sint pie
se specifice secolelor XVIII și XIX 
și începutului secolului XX, repre- 
zentind formele clasice de înaltă 
valoare artistică din perioadele de 
maximă Înflorire a artei populare 
tradiționale. Selecția relevă, in ace
lași timp, frumusețea șl varietatea 
ansamblului și detaliului, armonia 
cromatică, calități recunoscute ale 
portului popular românesc.

(Agerpres)

„Salva- 
montul“ — 
la înălțime!

9

Dintr-un autocar cu excursio
niști din Strehaia, sosit la Băile 
Herculane, au coborit și doi bă- 
trini — Pavel Gheorghe și Ovi- 
diu Borcos. Cei doi s-au dus să 
admire frumusețile de prin îm
prejurimi. Au1 mers ei cit au 
mers prin pădure, dar la întoar
cere, luind-o pe o scurtătură, 
s-au rătăcit, au ajuns intr-o vi- 
roagă cu grohotiș și, de aici, au 
căzut intr-o prăpastie. Spre no
rocul lor, sesizîndu-le dispariția, 
o echipă „Salvamont" pornise 
încă dinainte pe urmele lor și 
tocmai in momentul in care cei 
doi erau în cel mai mare peri
col, le-au apărut in față salva
torii. O intimplare fericită. Alt
fel. autocarul pleca la Strehaia 
fără ei..

Cu cine 
plecați 
la drum ?

O întrebare pe care minora 
M.B. nu și-a pus-o cind s-a 
hotărit să plece, in puterea nop
ții, din Caracal spre comuna de 
baștină Redea. Dimpotrivă. S-a 
arătat chiar bucuroasă cind l-a 
intilnit pe un consătean, Ion 
Ghiță, deși il cunoștea foarte 
puțin. Însoțită de acesta, M.B. a 
pornit la drum, dar inainte de 
a ajunge la marginea comunei, 
Ion Ghiță a devenit, deodată. a~ 
gresiv, a bruscat-o și a violat-o. 
M.B. a fost internată la spital, 
indignați de faptul săvirșit, să
tenii au ajutat organele de mi
liție să-l prindă cit mai repede 
pe Ghiță Ion, care este acum 
anchetat in stare de arest.

Ziua si mia
9

Circumscripția 5 miliție din 
cadrul Inspectoratului muni
cipiului București al Ministeru
lui de Interne cercetează in 
stare de reținere pe Gheorghe 
Constantinescu, autorul unui 
„record" mai puțin obișnuit. In
tr-o singură lună, cit a lucrat 
(și a „lucrat", nu glumă !) la 
întreprinderea comercială cu ri
dicata pentru produse alimen
tare „Obor", a delapidat suma 
de 24 348 lei. Cu alte cuvinte, 
pentru fiecare zi lucrătoare, o 
mie de lei „lucrată". Cercetări
le continuă pentru a se stabili 
și răspunderile celor care au 
„închis" ochii la matrapazlîcuri- 
le acestuia. Să deschidă punga. 

Puneți frîna!>
Autocamionul 21-BZ-938, al 

cooperațivei agricole din Bră- 
tilești, județul Buzău, circula 
pe un drum forestier. Deși în
cărcat cu butoaie de benzină, 
șoferul acestuia, Nicolae Dedu, 
a mai suit în el și cițiva pa
sageri ocazionali. La un mo
ment dat, autocamionul s-a răs
turnat*  patru butoaie de benzi
nă au explodat și trei persoa
ne au murit. In ultima clipă, 
șoferul a reușit să se salveze, 
sărind din cabină. Din primele 
cercetări rezultă că accidentul 
s-a produs dintr-o gravă defec
țiune la sistemul de frinare. 
Motiv pentru care aducem incă 
o dată in atenția factorilor de 
răspundere actul iresponsabil 
al celor care trimit in cursă 
mașini cu defecțiuni tehnice, 
precum și practicile neinfrina- 
te ale unor șoferi care, in goa
nă după ciubuc, pun in pericol 
sau retează viața unor oameni 
nevlnovați.

Rubrică redactată de
Petre POPA
șl corespondenții „ScîntelP
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Succes deplin lucrărilor

marelui forum international

Miine, In sala marc n Palatului 
Republicii Socialiste România, se 
deschid lucrările Conferinței mon
diale a populației. în spiritul tra
diționalei ospitalități românești, 
opinia noasîră publică intimpină și 
salută cu căldură pc participantii 
la această reuniune sosiți din circa 
150 de state ale globului, delegați 
ai guvernelor, reprezentanți ai 
mișcărilor de eliberare națională 
și ai țârilor pe cale să-și dobin- 
dcască independenta, reprezentanți 
ai Secretariatului O.N.U. si ai in
stituțiilor specializate din familia 
O.N.U., observatori din partea a 
circa 200 de organizații interguver- 
namentale si neguvernamentale. 
însăși această participare cu un 
caracter atit de larg reprezentativ 
definește reuniunea de la Bucu
roșii ca una din cele mai ample 
manifestări organizate pină acum 
de Națiunile Unite, ca un eveni
ment de amplă rezonantă interna
țională.

Conferința mondială care-și în
cepe lucrările este chemată sâ 
examineze multilateral problema 
populației — una din problemele 
fundamentale ale lumii contempo
rane. Intr-adevăr, populația repre
zintă bunul suprem al fiecărei țări, 
principala forță de producție, fac
torul determinant al progresului șl 
dinamismului oricărei societăți. In 
această viziune, căreia ii este 
profund atașată România socia
listă. subiectul conferinței include, 
In mod firesc, factorii social-eco- 
r.omici care au rolul determinant 
in această problematică, proble
mele condiției umane, intr-un cu- 
vir.t tot ce este legat de situația 
populației in lumea de azi și de 
perspectivele ei in lumea demiine.

Deosebit de semnificativ este 
faptul că pentru prima oară in is
torie o reuniune internațională 
dezbate problemele populației la 
nivel guvernamental — ceea ce re
flectă faptul că aceste probleme se 
impun tot mai mult atenției ca 
probleme de stat, care implică res
ponsabilitatea factorilor de răspun
dere si de decizie, precum și so
luții eficiente, măsuri practice. In 
acest sens, conferința mondială va 
putea aduce contribuții importante 
la identificarea unor asemenea 
măsuri, precum și la dezvoltarea 
cooperării internaționale in scopul 
aplicării lor cu succes. Firește, pro
blemele demografice se pun in 
mod diferit de la țară la țară ; 
ceasta face necesară alegerea de 
sine stătătoare de către fiecare 
guvern a căilor și metodelor de 
acțiune in vederea soluționării 
problemelor populației, in funcție 
de situația concretă, politica de
mografică fiind un atribut inalie
nabil al suveranității naționale.

In mod firesc, atenția conferin
ței mondiale se va îndrepta spre 
întinsele zone ale planetei unde 
2 3 din omenire continuă să tră
iască in condiții caracterizate prin 
subnutriție, boli, mortalitate pre
matură. analfabetism. Desigur,
cauzele acestor stări de lucruri 
inadmisibile rezidă nu in creșterea 
demografică, ci in condițiile de 
flagrantă subdezvoltare in care au 
fost menținute țările respective 
ca urmare a îndelungatei perioa
de de dominație colonială. De aci 
decurge in mod logic că soluțio
narea reală, eficientă a probleme
lor populației rezidă in lichidarea 
fenomenului de subdezvoltare, in 
eliminarea decalajelor dintre sta- 

j lele avansate economicește si cele 
rămase in urmă, in realizarea pro
gresului economic și social al tutu
ror statelor, in statornicirea unei 
noi ordini. economice și politice, 
internaționale. Dind expresie punc
tului de vedere susținut consec
vent de România socialistă, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu arăta: 
„In concepția noastră, problemele 
populației isi pot găsi o rezolvare 
corespunzătoare cerințelor dezvol-

a-

Manifestări în întîmpinarea Conferinței
mondiale a populației

Colocviul ziariștilor 
și-a încheiat lucrările
Colocviul ziariștilor pe problemele 

populației și-a încheiat simbătă lu
crările.

Ședința colocviului, prezidată de 
Jean Pierre N’Diaye, membru al con
ducerii redacției „Jeune Afrique", a 
fost consacrată dezbaterii temei 
„Populația și dezvoltarea socială și 
economică". Au prezentat expuneri 
prof. Costin Murgescu. directorul In
stitutului român pentru studierea 
conjuncturii economice internaționale. 
Dr. Saburo Okita. președintele Fon
dului economic de cooperare de peste 
mări (Japonia), și prof. Candido Men
des de Ălmeida. membru al Comisiei 
pontificale pentru justiție și pace.

încheierea lucrărilor colocviului a 
fost marcată de o masă rotundă, in 
cadrul căreia președinții ședințelor 
in care au fost dezbătute temele 
„Populația și resursele mondiale", 
..Politica demografică", „Așezări ome
nești — urbanizare și populație" și 
„Populația și dezvoltarea socială și 
economică" au prezentat scurte con
cluzii asupra acestor aspecte.

Manifestare internațională nongu- 
vernamentalâ, premergătoare Confe
rinței mondiale a populației, coloc
viul — la care au participat perso
nalități de prestigiu din lumea știin
țifică și ziaristică mondială — a pri
lejuit un larg și fructuos dialog asu
pra problemelor esențiale ce vor fi
gura pe ordinea de zi a uneia din cele 
mai ample reuniuni internaționale, 
probleme menite a sta tot mai mult 
in atenția opiniei publice și a state
lor. a factorilor chemați să infor
meze și să educe masele largi. Co
locviul a evidențiat, totodată, in mod 
pregnant, necesitatea ca abordarea 
prin mijloace de informare a proble-

principiilor 
i resp-'ctu- 

forfei și 
asigurării 
de a-și 
propriei

țării civilizației umane numai In 
contextul promovării pe plan mon
dial a unor raporturi noi, care să 
excludă orice manifestări dc ine
chitate și practici discriminatorii, 
să garanteze respectarea indepen
denței și suveranității naționale a 
tuturor statelor, să ofere fiecărei 
tari condiții dc participare activă 
la cooperarea economică interna
țională și — desigur, nu in ultimul 
rind — să asigure un sprijin electiv 
eforturilor popoarelor din țările in 
curs de dezvoltare".

O importanță cardinală nu 
numai pentru dezvoltarea popu
lației. dar pentru înseși destinele 
ei pe planeta noastră, arc asigu
rarea păcii și securității interna
ționale. In acest sens, problemele 
populației cer o abordare in strin
să legătură cu problemele lichidă
rii conflictelor singeroase. care mai 
duc incă la pierderea de vieți 
omenești, cu măsurile destinate să 
elimine focarele de încordare, să 
promoveze consecvent cursul spre 
destindere. înțelegere și colaborare 
intre state. întreaga populație a 
lumii este vital interesată in rea
lizarea dezarmării generale, in 
primul rind nucleare — deziderat 
de împlinirea căruia depind în 
mod esențial evitarea războiului 
termonuclear și eliberarea unor 
uriașe fonduri care ar putea fi 
astfel folosite pentru dezvoltarea 
economică și ridicarea standardu
lui de viață pe continentele vitre
gite. Este convingerea fermă a țării 
noastre că problemele complexe 
ale populației iși pot găsi o rezol
vare corespunzătoare aspirațiilor 
popoarelor numai prin întărirea 
păcii și cooperării internaționale, 
prin dezvoltarea încrederii și con
lucrării intre toate statele, prin 
promovarea consecventă în rapor
turile interstatale a j 
egalității in drepturi și 
lui reciproc, excluderii 
amenințării cu forța, 
dreptului fiecărui popor 
făuri destinul potrivit 
sale voințe.

Atribuind o deosebită ______
tate activității Organizației Națiu
nilor Unite in viața internațională, 
tara noastră consideră că soluțio
narea problemelor populației soli
cită și oferă un larg cimp de ma
nifestare a rolului O.N.U. și a 
organismelor sale specializate. — 
care, de altfel, au desfășurat o in
tensă activitate pregătitoare in pe
rioada premergătoare Conferinței 
de *la  București, in cadr.ul „Anului 
mondial al populației".

8,30 Deschiderea programului.
• Gimnastica pentru toți .

8,40 Cravatele roșii — „Noi creș
tem odată cu țara".

9,35 Film serial pentru copii : 
Daktari.

10,00 Viața satului.
11.15 Contemporanele noastre.
11,45 Bucuriile muzicii : „Imn pen

tru timpul prezent".
12.30 De strajă patriei.
13,00 Album duminical.
15,00 Magazin sportiv • Pledoarie 

pentru scrimă — film « Cam
pionatul mondial de fotbal.

10,40 Drumuri in istorie — Cronică 
in piatră.

17,00 Jurnal de Festival. Selecțiunl 
din recitalurile susținute în 
afara concursului la Festiva
lul național de muzică ușoa
ră — Mamaia ’74.

17,33 Avanposturi ale științei șl 
tehnicii românești (II).

18,05 Publicitate.
18.10 Om, oameni, omenire. Emi

siune dedicată Conferinței 
mondiale a populației.

18,20 Film serial pentru tineret : 
„Cireșarii". Episodul II — 

x „Prizonieri in Peștera Nea
gră".

19,00 Lumea copiilor : „Floare al
bastră" — partea a Il-a a o- 
peretei pentru copil de Aurel 
Giroveanu.

19.30 Telejurnal • Săptămlna poli
tică internă și internațională 
In imagini.

20,00 Cintare patriei, cîntare parti
dului, cîntare eliberării. Spec
tacol festiv susținut de lau- 
reațil concursului coral ln- 
terjudețean „Cintare patriei".

21.10 Antena TV vă aparține — 
„La mare șl la... mal mare". 
Spectacol de varietăți.

22.30 Telejurnal • Duminica spor
tivă.

PROGRAMUL II

10,00 — 11,45 Luna culturii muzica
le românești. Omagiu celei 
de-a XXX-a aniversări a eli
berării. Concert de muzică 
de camerâ.

20,00 Film artistic : „Misiune spe
cială" — premieră pe țară. 
Cu : Michael Connors. Re
gia : Russel Rouse.

21,20 Luna culturii muzicale româ
nești. Omagiu celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberă
rii. Cbncert simfonic extra
ordinar susținut de corul șl 
orchestra simfonică a Radio- 
televizlunil.

România se înfățișează la aceas
tă conferință mondială cu o expe
riență bogată in domeniul demo
grafic. acumulată in procesul 
transformărilor social-economice 
radicale ce au avut loc in cele trei 
decenii de viață nouă, liberă. Este 
o experiență care învederează re
lația strinsă dintre problema popu
lației si condițiile social-economice. 
este experiența unei societăți care 
situează consecvent omul ca țel su
prem al întregii activități, care în
dreaptă eforturile constructive spre 
ridicarea nivelului de trai al în
tregului popor. îmbunătățirea să
nătății. creșterea gradului de cul
tură. întărirea familiei, asigurarea 
tuturor premiselor pentru ca o 
populație in continuă dezvoltare să 
se bucure tot mai plenar de con
dițiile unei vieți demne și civili
zate.

Este dorința vie a opiniei noas
tre publice ca prestigiosul forum 
mondial ce se deschide la Bucu
rești să se desfășoare cit 
fructuos, să fie încununat de 
mai deplin succes, răspunzind ast
fel așteptărilor popoarelor, aspira
țiilor lor spre făurirea unei lumi 
a păcii și colaborării, in care toți 
oamenii de pe planeta noastră sâ 
6e bucure de binefacerile progre
sului și civilizației.

însemnă-

melor populației să fie făcută in 
strinsă conexiune cu problemele dez
voltării economice, sociale, culturale, 
ale omenirii, cu eforturile popoarelor 
pentru instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale, conform 
intereselor fiecărei națiuni.

încheierea lucrărilor 
seminarului cu tema

JJ Consecințele culturale 
ale schimbării

populației"
La București au luat sfirșit. simbă

tă. lucrările seminarului cu tema 
..Consecințele culturale ale schimbă
rii populației", organizat sub auspi
ciile Uniunii internaționale pentru 
științele antropologice și etnologice 
si Centrului pentru studiul omu
lui cu ocazia Conferinței mondiale a 
populației.

Au luat parte antropologi din Eu
ropa. cele două Americi. Africa și 
Asia.

în concluziile adoptate, la Încheie
rea seminarului, se subliniază ade
ziunea deplină a tuturor particlpan- 
ților la documentele O-N.U. care con
firmă dreptul fiecărei națiuni de a 
decide singură asupra măsurilor ce 
le consideră necesare in problemele 
populației. Se recomandă, totodată, 
ca in elaborarea politicii populației 
să se tină seama de tradițiile, obi
ceiurile. cultura, contextul social-e
conomic si instituțiile matrimoniale 
caracteristice fiecărui 
subliniat necesitatea 
reccnsămintelor populației, a supra
vegherii dinamicii familiei, pentru o

popor. S-a 
îmbunătățirii

Primiri la Consiliul de Stat Cronica zilei
Tovarășul Emil Bodnnraș. vicepre

ședinte al Consiliului de Sfat, pre
ședintele Comitetului național român 
pentru pregătirea Conferinței mon
diale a populației, a primit, simbă
tă dimineața, pe reprezentanții Co
mitetului de planificare și conduce
re al Tribunei populației. Tribuna 
populației iși desfășoară lucrările 
paralel cu cele ale Conferinței mon
diale a populației.

Au participai Rnfacl M. Salas, di
rectorul executiv al Fondului Națiu
nilor Unite pentru activitățile pri
vind populația (F.N.U.A.P.), d-na 
Rosalind W. Harris, președinta Co
mitetului de planificare și conduce
re al Tribunei populației, canonicul 
Joseph Moerman, secretar al Birou
lui catolic al copiilor, prof. dr. doc.

locuitorilor acestei 
de conducătorul iu- 
tovarășul Nicolae 

de conducerea par-

Locuitorii orașului Dumbrăveni au 
sărbătorit simbătă împlinirea a șase 
secole de atestare documentară a 
frumoasei lor așezări. Primarul lo
calității, Ieremia Bădilă, a evocat, la 
festivitatea organizată cu acest pri
lej. istoria Dumbrăvenilor, subliniind 
înnoirile pe care le-a cunoscut in 
anii socialismului.

Decretul prezidențial prin care se 
acnrdă orașului Dumbrăveni „Ordi
nul Muncii" clasa I a fost primit 
de participantii la festivitate cu o 
puternică manifestare a recunoștin
ței și dragostei ’ 
>•00171 urbe fată 
bit al țării, 
Ceaușescu, fată_ ________ __„...
tidului și statului. Pensionarul Va- 
sjle Serban. tractoristul Eugen C. 
Kolosvari, maistrul constructor > Ale- | 
xandru Toma și tehniciană Lederer i 
Liane au exprimat hotărirea oa- 
menilor muncii din Dumbrăveni de 
a depune noi eforturi pentru ob
ținerea unor succese deosebite în 
producție, in gospodărirea și infru- 
musețarea orașului lor.

In cuvintul său. primul secretar al 
Comitetului județean de partid Si
biu. RicWard Winter, a transmis ce
tățenilor orașului sărbătorit un cald 
salut și felicitări din partea con
ducerii de partid și de stat, a to
varășului Nicolae Ceaușescu perso
nal.

Participantii la festivitate au 
adresat o telegramă C.C. al P.C.R.. 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. in ; 
care populația orașului — români. , 
germani, maghiari — dă glas re
cunoștinței deosebite fată de partid 
și de stat pentru condițiile de viață 
și de muncă din ce in ce mai bune 
create, pentru cinstea decorării lo
calității cu prilejul împlinirii a 600 
de ani de atestare documentară. „Ur- 
mind permanent insufletitorul și 
mobilizatorul dumneavoastră exem
plu. se arată in telegramă, vă asi
gurăm. mult stimate tovarășe secre-

GHEORGHIENI

Un nou lăcaș de cultură
MIERCUREA CIUC (Coresponden

tul „Scînteii", Bartunek Istvan) : 
Simbâtă, 17 august a.c., in orașul 
Gheorghieni. județul Harghita, a fost 
inaugurată noua casă de cultură a 
sindicatelor. Clădirea impunătoare, 
la ridicarea căreia au contribuit lo
cuitorii orașului prin miile de ore 
de muncă patriotică efectuate aici, 
dispune de o sală de spectacole cu 
400 de locuri, o sală de conferințe, 
biblioteci, săli de repetiții, săli des
tinate diferitelor cercuri aplicative 
ș.a. Cu această ocazie au fost des
chise două expoziții 
cuprind lucrări ale ___ __
plastici din județ și din țară, o 
expoziție de artă populară 
expoziție de fotografii.

de artă care 
unor artiști

și o

vremea
Tlmpul probabil pentru 19, 20 și 21 

august. In țară : Vreme călduroasă și 
în general frumoasă, mai ales la în
ceputul intervalului. Cerul va fi varia
bil, mai mult senin noaptea. Izolat, în 
nordul țării, precum șl în zonele de 
munte, vor cădea ploi de scurtă dura
tă. Vînt potrivit. Minimele vor fi cu
prinse intre 10 și 20 de grade, iar ma
ximele intre 24 și 34 de grade, local 
mal ridicate. în București : Vreme căl
duroasă și In general frumoasă, cu 
cerul variabil, mai mult senin. Vint 
slab. Temperatura ușor variabilă.

mai bună cunoaștere a fenomenului 
populational.

Concluziile reuniunii vor fi pre
zentate in cadrul Tribunei populației.

Participantii și-au exprimat in în
cheiere satisfacția pentru condițiile 
favorabile create dezbaterilor de gu
vernul român și Academia Republi
cii Socialiste România, pentru contri
buția științifică a delegației de an
tropologi din tara noastră.

Expoziție de artă 
plastică românească

Muzeul de artă al Republicii So
cialiste România a dedicat Conferin
ței mondiale a populației o expo
ziție de artă plastică românească pe 
care o găzduiește începînd de sim
bătă. Menită să cinstească constan
tele permanente ale umanității — 
conilăria. tinerețea, maternitatea, fa
milia — expoziția prezintă o selecție 
de 136 opere de pictură, sculptură, 
grafică din secolele XIX și XX. ca
pabile să demonstreze in ansamblul 
lor — după cum arăta la vernisaj 
Maria Bădulescu. director adjunct aJ 
muzeului — suflul de umanism ce 
se degajă din creația plastică româ
nească. Ele relevă, totodată, ceea ce 
arta noastră are mai caracteristic : 
respectul pentru tradițiile valoroase 
si dragostea de viață. De la portre
tele datorate unor pictori necunos- 
cuti. de la portretul realizat de Ni
colae Polcovnicul, reprezentind un 
Început de drum in arta noastră, pînă 
la creațiile maeștrilor generației con
temporane. toate lucrările expuse 
reliefează capacitatea autorilor de 
investigare și exprimare a realității 
imediate, dovedesc ștrinsa lor comu
niune cu idealurile umanității, liber
tății si progresului.

(Agerpres)

Mihnea Gheorghiu, președintele 
Academic! dc științe sociale șl poli- 
ti< e, membri ai comitetului.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, a luat parte Mir
cea Malița, ministru secretar de stat, 
secretar general al Comitetului na
țional român pentru pregătirea Con
ferinței mondiale a populației.

★
în aceeași zi, tovarășul Emil 

Bodnaraș a primit pe tovarășul An
ton Vratușa. vicepreședinte al Consi
liului Executiv Federal al R.S.F. 
Iugoslavia, șeful delegației acestei 
țări la Conferința mondială a popu
lației.

întrevederea s-a desfășurat înlr-o 
atmosferă tovărășească, dc prietenie.

(Agerpres)

de atestare documentară Recepție oferită
de ambasadorul Republicii Gaboneze

tar general, că vom milita cu fer
mitate si consecventă pentru a în
deplini prevederile actualului cinci
nal înainte de termen, pentru a 
transpune in fapte hotăririle de im
portanță istorică pe care le va a- 
dopta Congresul al XI-lea al P.C.R.".

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL Ieri in divizia A ASTĂZI, PE STADIONUL „REPUBLICII“ SOSEȘTE 
ȘTAFETA SPORTIVĂ OMAGIALĂ

Etapa a Il-a a campionatului di
viziei A, desfășurată in mod excep
țional intr-o zi de simbătă pentru 
a se facilita programarea unui meci 
de. verificare a echipei reprezentati
ve la mijlocul săptămînii viitoare — 
a fost mai interesantă și mai plină 
de spectacol decit cea precedentă. 
Echipele-gazdă au ciștigat in majo
ritatea cazurilor, uneori la scoruri 
mari, ceea ce a avut drept urmare 
înscrierea a nu mai puțin de 31 de 
goluri ! S-au înregistrat totuși două 
excepții importanta : victoria lui Di
namo la Cluj, in fața C.F.R.-ului, cu 
2—0 (1—0) — prin golurile înscrise 
de Georgescu și Dinu — bucureștenii 
fiind acum singura echipă cu patru 
puncte ciștigatc din două meciuri 
discutate ; a doua excepție si. tot
odată, o mare surpriză, succesul for
mației A.S.A. in fața camnioanci, 
Universitatea, chiar pe stadionul din 
Craiova, cu 3—2 (2—2), goluri mar
cate de Fazekas, Mureșan. Hajnal, 
pentru învingători și de Oblemenco 
și Deselnicu, pentru învinși. La 
București, un excelent meci-sperta- 
col : Steaua — Universitatea Cluj
4— 2 (3—1). punctele fiind înscrise de 
Năstase (2), Iordănescu și Sătmărea- 
nu I, resoectiv Porațchi și Coca.
5- au distins la acest ioc atractiv 
Dumitru, Dumitriu IV. Năstase, 
Smarandacfie. Pantea și Anghelini, 
iar la clujeni, Batacliu, Coca și ti-

TRAGEREA LA SORȚI 
PENTRU CAMPIONATELE

MONDIALE DE BOX
HAVANA 17 (Agerpres). — în 

urma tragerii la sorți, la Campiona
tul mondial de box de la Havana, 
pugiliștii români vor susține in pri
mul tur următoarele intîlniri : in or
dinea celor 11 categorii : Remus Coz- 
ma — Srednicki (Polonia) ; Marian 
Lazăr — Cosentino (Franța) ; Gabriel 
Pometcu — pe învingătorul dintre 
Gonzales (Salvador) și Ndukwu (Ni
geria) ; Simion Cuțov — Amah (Ni
geria) ; Calistrat Cuțov — Gajda 
(Polonia) ; Damian Cimpoieșu — Be- 
neș (Iugoslavia) ; Sandu Tirilă — 
Angeletti (Franța) ; Alee. Năstac — 
Brown (Jamaica) : Constantin Dafi- 
noiu — Parlov (Iugoslavia) ; Ion A- 
lexe — Hussing (R.F.G.).

c;nema
9.15;

animate
9.45.

EX-
ME-
TO- 

. —................- gră-
GRADINA AURORA

• Fluturii : CENTRAL -
11,30; 13.45; 16; 18,15; 20.30.
o Băiatul cu un cal alb : LUMI
NA — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20,30.
• Program dc desene 
pentru copil : DOINA -
• O picătură in mare : DOINA — 
11,15; 13,15; 15,45; 18; 20,15.
© 36 de ore : SCALA — 11,15;
13.45; 16,15; 18,45; 21,15, BUCU
REȘTI — 8,45; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20.45, la grădină — 20. GRA
DINA DINAMO — 20.
• Fără un adio ; PATRIA — 9,30; 
11.45; 14; 16,15: 18,30: 20.45. FESTI
VAL — 9,15: 11,30; 13,30; 16; 18,30; 
21, la grădină — 20, FAVORIT — 
9.15; 11.30; 13.45; 16; 18,15; 20,30. 
GRADINA LUCEAFĂRUL - 20.
e Apartamentul : CAPITOL — 
9.30; 12; 15.30; 18; 20,30, la gră
dină — 19,45, CASA FILMULUI — 
10; 12,30; 15,30: 18; 20.30.
• Țara lui Sannikov : BUZEȘT1
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18.
a Urmărește-mă ! : FEROVIAR — 
9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MO
DERN — 9; 11,15; 13.30; 16; 18;
20.15, la grădină — 19,45.
• Roman vesel : DRUMUL 
RII — 15.30; 13; 20,15.
• Tunurile din Navarone :
CELSIOR - 9; 12.30; 16; 19.30. 
LODIA — 9; 12.30; 16; 19,30, 
MIS — 9: 12,15: 15,45; 19, la 
dină — 20, — '"................. ..
— 20.
e De bună voie șl nesilit de ni
meni : FLOREASCA — 15.30; 18;
20.15.
• Șapte păcate : VICTORIA — 
9.15: 11.30; 13.45; 16; 18,15; 20.30.
e Cel mai bun om pe care 11 cu
nosc : PROGRESUL — 16; 18; 20.
• Cleopatra : GLORIA — 9; 13; 
17, GRADINA TITAN — 19.45.
• Inimă pc fringhie : COTRO- 
CENI — 14: 16; 10; 20.
• Facerea lumii : PACEA — 15,30; 
17,45; 20.
• Vandana : GRI VIȚA — 9: 12.30; 
16; 19,30, VOLGA — 9; 12,15; 15.45; 
19. FLAMURA — 9: 12.30; 16; 19,30. 
q Pămlntul părinților noștri : 
BUCEGI — 16; 18.
• 50 000 de dolari recompensă : 
DACIA - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30.
• Felix șl Otilla : VIITORUL — 
15,30; 19.
a Afacerea Domlnlcl : UNIREA — 
15,30; 18. la grădină — 20,15.
e Columna : MUNCA — 9; 13; 
16; 19.
0 Judo : LIRA — 15,30: 18.
• Contesa Waiewska : GIULEȘTJ
— 15.30; 18; 20.30.
o Ceața : RAHOVA — 15,30.
a Marea hoinăreală : RAHOVA — 
18; 20.30.
A Luminile orașului : FEREN
TARI — 15,30; 18; 20,15.

SA-

Oaspeți la marea sărbătoare
a poporului român

Reprezentantul P. C din Japonia

al 
al

Simbătă a sosit în Capitală tova
rășul Itaru Yonehara, membru 
-Prezidiului Comitetului Central 
P.C. din Japonia, deputat în Came
ra Reprezentanților, care, la invita
ția C.C. al P.C.R., va participa la 
festivitățile ocazionate de cea dc-a

prilejul Zilei naționale a Rcpu- 
Gaboneze. ambasadorul acestei 
la București. Jean Firmin

Cu
blicii 
țări -------- - -----
N’Gondet, a oferit, simbâtă seara, o 
recepție în saloanele ambasadei.

Au participat Theodor Burghele și 
Ion Cosma, miniștri. Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afacerilor ex- 

nărui Cimpeanu II. La Petroșani, 
Jiul — F. C. Chimia Rm. Vilcea 
5—0 (3—0), scorul etapei, prin punc
tele marcate de Mulțescu (2), Rozs- 
n.ai (2) și Fildiroiu ; la Brașov, 
Steagul roșu — F. C. Galați 3—0 
(2—0) — autorii golurilor, Papuc, 
Pcscaru, Gergeli ; la Pitești, F. C. 
Argeș — Olimpia 3—0 (2—0) — au
torii golurilor. Radu I, Radu II, Do- 
ru Popescu ; la Reșița, F.C.M.R. — 
U.T.A. 3—1 (2—1) — autorii goluri
lor Nestorovici (2) și Pușcaș, res
pectiv, Trandafilon ; la Timișoara, 
Politehnica — F. C. Constanța 2—0 
(1—0) — autorii golurilor Dașcu și 
Covalcic ; la Iași, Politehnica — 
Sportul studențesc 1—0 (1—0) — au
torul golului, Dânilă.

în clasament conduce Dinamo cu 
patru puncte, urmată, in ordinea go
laverajelor, de Steaua. Politehnica 
Timișoara și A.S.A., fiecare cu cite 
trei puncte. Pe locul ultim, F. C. 
Galați — zero puncte.

Tn etapa viitoare (25 august) cu
plaj la București : Dinamo — Stea
ua și Sportul studențesc — Univer
sitatea Craiova 1

DERBIUL DE TRAP. — Pe hlDO-
• dromul din Ploiești se desfășoară du

minică dimineața ..Derbiul de trap 
al României", cursă clasică pe dis
tanta de 2 800 m. care reunește cei 
mai buni cai de 4 ani din țara noas
tră. Printre favoriți se numără Viraj. 
Rațiunea. Garofita și Datina. Primul 
start al reuniunii, la ora 9.15.

ÎNCEP CAMPIONATELE EURO
PENE DE NATAȚIE. — Cea de-a 
XIII-a ediție a Campionatelor euro
pene de natatie se va desfășura in
tre 18 $i 25 august, la Stadionbad din 
Viena, programul cuprinzind toate 
probele olimpice. La intreceri vor 
lua parte peste 600 de înotători și 
înotătoare, săritori de la trambulină, 
echipe de polo pe apă din 27 de 
țări europene, printre care si Româ
nia. La întrecerile de la Viena vor 
paVticipa inotătorii Marian Slavic și 
Zeno Oprițescu. precum si echipa re
prezentativă de polo.

CONCURSUL ATLETIC DE LA 
ZURICH. — Atleta româncă Valeria 
Bufanu-Stefănescu a ciștigat proba 
de 100 m garduri in marele concurs 
de la Zurich. Reprezentanta noastră

e Plimbare In ploaia de primă
vară : MIORIȚA — 9; 11,15; 13.30; 
15.45; 18; 20,15.
a Odiseea generalului Jose : 
FLACARA — 16; 18; 20.
a Duel pe autostradă : ARTA — 
15.30: 18; 20,15.
a Walter apără Sarajevo : POPU
LAR - 16 •„ 19.
a Anonimul veneția» : MOȘILOR
— 15.30: 18; 20. la grădină — 20.15. 
a Aclam șl Eva in conflict : COS
MOS — 15.30; 18; 20,15.
o Cat Ballou : CRINGAȘI — 16:
18.15.
a Fafa care vinde flori : VTTAN
— 15.30; 19. la grădină — 20.
o Opiul și bita : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15.30: 13;
20.15.
a Pe aripile vintului : GRADTNA 
BUCEGI — 19,45.
a Păcală : GRADINA BUZEȘTI — 
19,45.
a Mihal Viteazul : GRADINA
ARTA — 20.
a Inamicul public nr. 1 :
DINA LIRA — 20.
a Fete in soare : CLUBUL U-
ZINELOR „REPUBLICA" — 16;
18; 20.

GRA-

tatr
• Filarmonica „George Enescu" șl 
Teatrul de operetă (in parcul mu
zeului „George Enescu" din Calea 
Victoriei 141) : Spectacol de sunet 
și lumină „Ml-am slujit țara" de
dicat marelui muzician român 
George Enescu — 20.
A Teatrul Național București (sala 
mare) : Oameni și șoareci — 19.30. 
(sala mică) : Dona Diana — 19,30. 
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mâ- 
gureanu) : Chlțimia — 19.30. (sala 
din str. Alex. Sahia) : Puterea șl 
Adevărul — 19.30.
e Teatrul „C. I. Nottara" (la Tea
trul de vară Herăstrău) : Hotelul 
astenicilor — 20.
a Teatrul Mic (la rotonda scrii
torilor din Cișmlgiu) : Amintirea 
scriitorilor. Spectacol de sunet șl 
lumină — 20; 21.
a Teatrul maghiar din Cluj (la 
sala Teatrului Mic) : Strada Înge
rilor șchiopi (in cadrul „Festiva
lului dramaturgiei românești") —
19,30.
a Teatrul Ciulești : Copacii mor 
in picioare — 19.30.
a Teatrul evreiesc de stat : Au 
fost odată un băiat și o fată — 
19,30.
• Teatrul __ ______  v. __
„I. Vasilescu” : O fală imposibilă 
- 19,30.
• Teatrul satlrlc-muzlca) ,,C. Tâ- 
nase" (sala Savoy) : Pardon... 
scuzați... bonsoar ! — 19.30, (gră
dina Boema) : Un băiat de zahăr.,, 
ars ! — 20.

de revistă șt comedie

XXX-a aniversari a eliberării pa
triei noastre.

La sosire, pe aeroportul internațio
nal Otopeni, oaspetele a fost salutat 
de tovarășii Ștefan 
al C.C. al P.C.R., 
membru al C.C. a! 
viști de partid.

Andrei, secretar 
Ghlzela Vass, 
P.C.R., de acti-

terne, reprezentanți ai unor instituții 
centrale, generali si ofițeri superiori, 
ziariști

Au luat parte șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București si 
alti membri ai corpului diplomatic. 

(Agerpres)
o

Stadionul „Republicii" din Capitală 
va găzdui, astăzi după-amiază. un 
bogat program polisportiv, cu oca
zia primirii ștafetei omagiale „A 
XXX-a aniversare a eliberării Româ
niei si Congresul al XI-lea al 
P.C.R.".

Incepind de la ora 15.00, pe sta
dion se vor desfășura demonstrații 
de judo. lupte, box. gimnastică mo
dernă. curse cicliste și intreceri de 
atletism, intercalate cu două meciuri 
de fotbal, la care vor participa echi-

Start în moto ștafeta organizată
de C C. al U T C

la stadionul
în aplauzele .......
s-a dat startul în moto-

Steaua din 
miilor de

Ieri, de 
București, 
spectatori, _ . ....... ........................ .....
ștafeta „Pe drumul parcurs de ar
matele române în războiul antihitle
rist", manifestare organizată de C.C. 
al U.T.C., în cinstea celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării pa
triei de sub dominația fascistă.IN CITEVA RINDURI

13’TO'IOO, fiind 
Tereza Novak,

a realizat timpul de 
urmată de poloneza ___________ _
13”19 100. în proba de săritură in 
lungime Valeria Bufanu-Ștefănescu 
s-a situat ne locul al doilea cu 6.38 
m. Victoria a revenit atletei ceho
slovace Eva Suranova cu 6.50 m.

TENIS LA TORONTO. — Turneul 
de tenis de la Toronto a continuat 
cu partidele sferturilor de finală ale 
probei de simplu bărbați. Argenti
neans Guillermo Vilas l-a eliminat 
ne suedezul Borg cu 7—6. 6—0. Alte 
rezultate : Juan Gisbert (Spania)— 
Marcelo Lara (Mexic) 6—4. 6—4 ; 
Manuel Orantes (Spania)—Hans Poh- 
mann (R.F.G.) 6—1. 6—2. In semifi
nalele probei de dublu femei, suro
rile Chris si Jeanne Evert au între
cut cu 4—6. 6—2. 6—0 cuplul Virgi
nia Ruzici — Anna Marie Pinto- 
Bravo. e

In turul al treilea al probei de du
blu bărbați, cuplul Ilie Năstase 
(România), Jimmy Connors (S.U.A.) 
a învins cu 6—4. 4—6. 6—1, pere
chea Antonio Munoz (Spania), Mar
cello Lara (Mexic).

In sferturile de finală la simplu

• Teatrul Țăndărică (sala din str. 
Academiei) : Răi și nătărăi — li.

t
PROGRAMUL I

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. George 
Macove.scu, a primit o telegramă de 
mulțumire din partea ministrului re
lațiilor externe bolivian, Alberto 
Guzman Soriano, pentru felicitările 
transmise cu ocazia Zilei naționale a 
Republicii Bolivia.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a primit o telegramă de 
mulțumire din partea ministrului re
lațiilor externe al Republicii Ecua
dor pentru felicitările transmise cu 
ocazia Zilei naționale a Ecuadorului.

★
Simbătă dimineața, George Maco- 

vescu. ministrul afacerilor externe, a 
primit, succesiv, pe Ivan 
Abaglev, noul ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al 
Populare Bulgaria, și 
Pascal Zafera, ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Republicii 
Malgașe in Republica Socialistă 
România — în legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor lor de acre
ditare.

Stefanov

Republicil 
pe Maxime

(Agerpres)

pele Rapid si Autobuzul București, 
Metrom și C.S.U. Brașov.

Ultimele schimburi ale ștafetei o- 
magiale vor sosi in jurul orei 18,00 
in pauza meciului de fotbal Rapid— 
C.S.U. Brasov. Ștafetele, plecate din 
cinci colturi ale tării, primite de 
zeci de mii de cetățeni prin orașele 
pe unde au trecut, se apropie de Ca
pitală. purtate de motociclisti. cicliști, 
călăreți, atleti, sportivi de frunte ai 
tării, care participă cu însuflețire la 
această manifestare închinată zilei 
de „23 August".

Pc traseul București — Care! 
București, 42 de tineri motocicliștl 
vor poposi la monumente ale osta
șilor români căzuți pe frontul anti
hitlerist. întoarcerea la București 
este prevăzută pentru ziua de 
22 august.

bărbați, olandezul Tom Okker l-a 
eliminat cu 7—5, 7—5 pe americanul 
Harold Solomon.

CAMPIONATELE MONDIALE DE 
CICLISM. — Proba feminină de vi
teză din cadrul Campionatelor mon
diale de ciclism de la Montreal s-a 
încheiat cu victoria sportivei sovie
tice Tamara Pilisikova. Pe ultimii 200 
de metri noua campioană a lumii a 
fost cronometrată cu timpul de 
12**51/100.  Proba de urmărire indivi
duală a fost ciștigată de concurentul 
vest-german Hans Lutz. învingător 
in finala susținută cu italianul Or- 
feo Pizzoferrato. Campionul a aco
perit distanta de 4 000 m in 
4*52 ”72/100.

ÎNTRECERI DE VOLEI PENTRU 
ECHIPELE REPREZENTATIVE DE 
TINERET. Turneul de volei mascu
lin (echipele de tineret), ce se des
fășoară in localitatea maghiară Za- 
laegerseg, a continuat cu intilnirile 
semifinale. Selecționata României a 
învins cu 3—1 (14—16, 15—7, 15—10, 
15—12) formația Poloniei, in timp ce 

. echipa Ungariei a întrecut cu 3—2 
reprezentativa Cehoslovaciei.
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PROGRAMUL I

în Jurul orei 10, 
slune directă de la 
latului Republicii : _____
de deschidere a Conferinței 
mondiale a populației.

16.30 Emisiune în limba maghiară. 
19,00 Oameni și fapte din Româ

nia — anul XXX. Gînduri 
•pentru trei decenii.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • Itinerar XXX.
20,10 Luna culturii muzicale româ

nești. Omagiu celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberă
rii. „Drum însorit tinereții 
noastre".

20.25 Publicitate.
20.30 Roman foileton :

doctorului Finlay*  
IX : --------

transmi- 
sala Pa- 

Ședința

„Jurnalul 
-------- ------- . Episodul 

----- „Atenție, se filmează".
21,20 Revista Hterar-artistieă TV. 

Comunistul — personajul 
care a revoluționat literatura 
română a ultimelor trei de
cenii.

22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II

17.30 Telex.
17,35 Avanpremiera săptămînii.
17,43 Inscripții pe celuloid. Reali

zările celui de-al treilea de
ceniu • România — cronica 
eliberării. Regla : Ion Moscu 
șl Dumitru Done • Un minut 
ieri șl azi — regla : Doru 
Cheșu • începuturi — regla : 
Constantin Vaeni • Dună
rea, această legendă în formă 
de fluviu. Regia : Mlrel Ilie- 
șu. Comentariu : loan Grlgo- 
rescu.

19,00 Țara mea, pămint de glorii
— cîntece patriotice în inter
pretarea corului petroliștilor 
din Moreni, dirijat de Traian 
Vlădescu.

19.13 Publicitate.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • Itinerar XXX.
20,10 Partidule, ți-ntimpinâm con

gresul scrllndu-țl cartea ’nal
tei demnități — emisiune de 
versuri.

20.20 Film serial pentru copil : 
Daktari.

20,45 Viața economică a Capitalei. 
București — teri, azi, mline
— film documentar.

21,05 Luna culturii muzicale româ
nești — Omagiu celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberă
rii. Tinerii României socia
liste In festivalurile șl con
cursurile muzicale ale lumii.

21,40 Drumuri In istorie — Cronică 
in piatră.

22,00 La noi nu-1 nimenea bfttrln. 
Romanțe șl cintece de petre
cere cu Constanța Cimpeanu, 
Ileana Sftrârolu, George Haz- 
gan, Sergiu Cloiu șl o for
mație Instrumentală condusă 
de Jean Lucacl.
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EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN CIPRU
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„Este necesar să se ajungă 
fără întîrziere la o soluție politică"

0 NOUA REZOLUȚIE A CONSILIULUI DE SECURITATE
NAȚIUNILE UNITE 17 (Agcrprrs). 

— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
s-a întrunit din nou. in cursul non- 
tii de vineri spre simbătă. intre orele 
23.13 GMT si 01.00 GMT. pentru a 
continua examinarea situației din 
Cioru. La sfirșltul dezbaterilor, care 
au fost precedate de intense consul
tări neoficiale, membrii consiliului 
au adoptat, cu 11 voturi pentru, trei 
abțineri și o neparticiparc la vot, 
un proiect de rezoluție in problema 
cipriotă, prezentat de Franța.

în preambulul rezoluției sint a- 
mintite hotâririle din ultima perioa
dă ale Consiliului de Securitate in 
Iccătură cu situația din Cipru, se ia 
notă dc faptul că slatele lumii au a- 
f-.rmat respectul lor fată de suvera
nitatea. independenta si integritatea 
teritorială a Republicii Cipru si este 
exprimată preocuparea membrilor 
consiliului In legătură cu agravarea 
situației din C-.nru. ca urmare a o- 
peratiunilor militare.

DUPĂ INTRAREA IN VIGOARE A ÎNCETĂRII FOCULUI
La aproximativ 24 de ore de la 

Intrarea in vigoare a încetării focu
lui. anunțată de forțele militare 
turcești, atmosfera generală din Ci
pru este liniștită, calmul fiind resta
bilit in cursul după-amiezii de sim- 
bătă in cea mai mare parte a insu
lei.

Președintele interimar al Ciprului, 
Glafkos Clerides, a convocat simbă- 
tă guvernul său intr-o reuniune 
specială in cadrul căreia a exami
nat problema participării ciprioților 
greci la Geneva la o nouă confe
rință.

O problemă deosebită cu care sînt 
confruntate in prezent autoritățile 
cipriote este aceea a refugiaților, a- 
preciindu-se că aproximativ 100 000

GRECIA Larg sprijin față de hotărirea
de retragere a forțelor armate din N.A.T.O.

ATENA. — Actul retragerii forțe
lor armate grecești dm alianța 
militară a N-A.T.O. constituie tema 
principală a comentariilor presei 
din Atena, care subliniază sprijinul 
unanim înregistrat in țară față de 
această hotărire a guvernului Cara- 
manîis. Astfel, „TO VIMA" con
sacră un amplu articol „atitudinii 
ferme a guvernului grec, care res
pinge orice noi negocieri sub pre
siunea faptelor împlinite". „Un act 
istoric a avut loc vineri" — grupul 
N.A.T.O. de la Salonic a fost dizol
vat. iar ofițerii americani și turci 
afectați grupului au plecat la Izmir. 
De pe clădirea unde lucra acest grup 
au fost coborite inscripția și emble-

Programul economic
ATENA 17 (Corespondență de la 

I. Badea). Xenophon Zolotas. minis
trul coordonării și planificării al 
Greciei, a anunțat, simbătă, progra
mul economic al noului guvern grec, 
menit să „asigure restabilirea și în
sănătoșirea economiei și readucerea 
tării pe calea unui progres economic 
și social real, in cadrul unei coope
rări economice internaționale".

Politica economică a guvernului, a 
spus el. iși propune stimularea acti
vităților productive și restaurarea 
stabilității monetare. Stabilirea pre
țurilor la produsele agricole este 
scoasă de sub controlul statului, gu
vernul propunindu-și să urmeze o 
politică de aliniere a acestora la ni- 

în partea dispozitivă a rezoluției. 
Consiliul de Securitate „dezaprobă 
in mod oficial acțiunile militare u- 
nilatcrale întreprinse împotriva Re
publicii Cipru" și ..invită Insistent 
părțile să respecte toate prevederile 
conținute in rezoluțiile sale ante
rioare. Inclusiv cele care se referă I» 
retragerea fără intirzlerc dc pe teri
toriul Republicii Cipru a tuturor mi
litarilor străini care se află in a- 
ceastâ tară altfel decit in baza acor
durilor internaționale".

Consiliul Invită insistent părțile 
interesate să reia fără intirzlerc. in
tr-o atmosferă dc cooperare con
structivă. negocierile cerute prin re
zoluția nr. 353 a Consiliului dc Secu
ritate. negocieri al căror rezultat nu 
trebuie să fie nici împiedicat, nici 
prejudiciat de obținerea unor avan
taje decurgind din operațiunile mili
tare.

Consiliul de Securitate cere secre
tarului general al Națiunilor Unite 

de cîprioți greci și-au abandonat lo
cuințele. refuglindu-sc din fata îna
intării forțelor turcești, de-a lungul 
așa-numitei linii „Attila".

★
ATENA 17 (Agerpres). — Miloș 

Mlnlci, vicepreședintele Consiliului 
Executiv Federal. secretar federal 
pentru afacerile externe al Iugosla
viei. aflat in vizită la Atena, a în
muiat mesaje, din nartea președin
telui Iosin Broz Tito, președintelui 
Republicii Elene. Phaedon Ghizikis, și 
primului ministru grec. Constantin 
Caramanlis. Intr-o declarație făcută 
presei, el a precizat că mesajele 
transmise se referă la situația din 
Cipru.

ma N.A.T.O. — scrie, la rîndul său, 
„AVGHI".

La loc de frunte este publicată, de 
asemenea, știrea câ Grecia s-a retras 
din comandamentele militare ale 
N.A.T.O. de la Bruxelles și Neapole.

Sint relevate, totodată, marile de
monstrații in sprijinul hotărârii gu
vernului de la Iraklion, centru ad
ministrativ al insulei Creta, precum 
și de la baza militară americană de 
la Gouria.

Numeroase organizații profesiona
le ale oamenilor muncii greci au dat 
publicității declarații prin care salu
tă și iși exprimă sprijinul pentru 
hotărirea guvernului de retragere a 
forțelor armate ale țării din N.A.T.O.

al noului guvern grec
velul prețurilor de pe piața mon
dială.

Pentru diminuarea presiunilor in
flaționiste și restaurarea stabilității 
monetare, programul anunțat de mi
nistrul grec prevede instituirea unui 
control deplin al statului asupra ex
cedentelor monetare, precum și a 
unei politici a veniturilor și prețuri
lor. Cheltuielile bugetare curente au 
fost reduse cu 2,5 miliarde drahme 
și s-a introdus o contribuție fiscală 
specială pentru persoanele fizice și 
juridice.

Un capitol separat este consacrat 
balanței de plăți, preconizindu-se 
măsuri în direcția redresării ei. prin
tre care promovarea exporturilor. 

să-i raporteze, in caz de nevoie. în 
vederea adoptării unor noi măsuri, 
care sâ favorizeze restabilirea con
dițiilor dc pace în Cipru și decide să 
fie sesizat in permanență cu proble
ma cipriotă, urmind a se întruni. în 
orice moment, pentru a examina 
măsurile pe care le va impune evo
luția situației.

In cadrul ședinței, reprezentanții 
diferitelor state care au luat cuvintul 
au exprimat preocuparea guvernelor 
lor in legătură cu situația din această 
tară si au subliniat necesitatea de a 
se găsi fără întîrziere o soluție ne
gociată. care să restabilească pacea 
in insulă.

Delegatul Franței. Jacques Le- 
compt. care a prezentat proiectul de 
rezoluție adoptat de consiliu, a sub
liniat necesitatea ca părțile intere
sate să reia, fără întirziere. într-o at
mosferă de cooperare constructivă, 
negocierile dc la Geneva in problema 
Ciprului. Reprezentantul Statelor U- 
nite, John Scaii, a exprimat speranța 
că părțile în conflict „vor decide că 
este in interesul lor național să se 
deplaseze la Geneva, fără întirziere, 
și să reia negocierile de pace, sus
pendate la începutul acestei săptă- 
mîni“.

Reprezentantul Uniunii Sovietice. 
Iakov Malik, a arătat, intre altele, că 
garanțiile tripartite privind statutul 
Ciprului ar trebui înlocuite printr-un 
„sistem de garanții internaționale 
autentice, mult mai eficient și mai 
de nădejde". Delegatul sovietic a 
sprijinit propunerea avansată de ță
rile nealiniate ca secretarul general 
al O.N.U. să prezideze viitoarele ne
gocieri de pace in problema cipriotă 
si s-a declarat pentru trimiterea u- 
nei misiuni a Națiunilor Unite în 
insulă, care să raporteze asupra evo
luției situației.

în cadrul ședinței consiliului au 
mai luat cuvintul delegații Marii Bri
tanii. Turciei și Greciei, care au ex
pus punctele de vedere ale guverne
lor lor in legătură cu evenimentele 
din. Cipru.

Secretarul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, a informat pe membrii 
consiliului asupra situației din insu
lă. după încetarea focului, interve
nită vineri, la ora 16,00 GMT.

□ c a o o e a

agențiile de presă transmit:
Lu Prcgu a fost dată public,~ 

tății o declarație a Federației Sindi
cale Mondiale, care iși exprimă pro
testul fată de bombardarea de către 
aviația saigoneză a localității Loc 
Ninh și altor localități din regiunile 
eliberate din Vietnamul de sud. 
F.S.M. cheamă oamenii muncii și 
sindicatele din lumea întreagă să 
condamne aceste acțiuni militare cri
minale și să ceară respectarea stric
tă a acordurilor de la Paris cu pri
vire la Vietnam și restabilirea păcii 
in această țară.

După convorbirile de la
cu președinteleWashington

Gerald Ford si cu secretarul de stat, 
Henry Kissinger, regele Hussein al 
Iordaniei a declarat că acestea au 
permis realizarea unei mai bune 
înțelegeri reciproce in ce privește 
pregătirea viitoarelor inițiative pen
tru soluționarea problemelor din 
Orientul Apropiat.

0 I.P.E.C. — 0 nouă organiza
ție înființată prin hotărirea Venezue

In favoarea reorganizării 
sistemului de relații 

interamericane
CIUDAD DE MEXICO 17 (Ager

pres) — Intr-o declarație a Congre
sului mexican in legătură cu vizitele 
oficiale alo președintelui Luis Eche
verria in Costa Rica. Ecuador. Peru, 
Argentina. Brazilia. Venezuela și Ja
maica se menționează că toate aces
te țări se pronunță pentru reorgani
zarea sLstemului de relații interame
ricane, in favoarea dreptului inalie
nabil al statelor de a reglementa re
gimul investițiilor străine si activi
tățile companiilor multinaționale 
caro oneroasă pe teritoriul lor națio
nal. Aceste stale se opun oricăror 
forme de manifestare a politicii im
perialiste și neocolonialistc. acțiuni
lor arbitrare ale companiilor multi
naționale care, in goană după pro
fituri excesive, amenință suveranita
tea țărilor latino-americane. S-a re
afirmat sprijinul statelor din regiune 
fată de cauza poporului și guvernu
lui panamez privind redobindirea 
suveranității asupra Canalului Pana
ma și pentru denucleari zarea Ameri- 
cii Latine.

Congresul Uniunii Generale 
a Studenților Palestine™

în capitala Algeriei se desfășoară 
în aceste zile lucrările celui de-al 
VII-lea Congres Național al Uniunii 
Generale a Studenților Palestineni. 
La lucrări iau parte, ca invitați, re
prezentanți a numeroase organizații 
similare de peste hotare. Din Româ
nia participă o delegație a Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști 
(U.A.S.C.R.). condusă de Stelian Mo- 
tiu. secretar al Consiliului U.A.S.C.R. 
El a transmis salutul tineretului ro
mân, subliniind solidaritatea cu cau
za poporului palestinean.

Mulțumind pentru prezenta delega
ției studenților români la lucrările 
acestui congres, mărturie a solidari
tății tineretului român cu aspi
rațiile tineretului palestinean. Lamy 
Kamberdjl. președintele Uniunii Ge
nerale a Studenților Palestineni. și-a 
exprimat satisfacția față de contri
buția activă a României la soluționa
rea situației din Orientul Apropiat, 
in conformitate cu dorința poporului 
Dalestlnean de a dispune de o viată 
liberă si independentă.
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• PEKIN. — Tn cadrul turneului 
pc care 11 efectuează in R.P. Chineză, 
cu prilejul manifestărilor organizate 
in cinstea zilei de 23 August, ansam
blul folcloric „Maramureșul" din 
Baia Mare a prezentat, vineri seara, 
un spectacol de gală pe scena „Pala
tului culturii naționalităților" din 
Pekin.

La spectacol au participat U De, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Chinez, președintele Comite
tului revoluționar municipal Pekin, 
Giou Țien-jen, vicepreședinte nl Co
mitetului Permanent al Adunării Na
ționale a Reprezentanților Popular! 
a R.P. Chineze, Iu Hui-iun, adjunct 
al șefului Grupului cultural de pe 
lingă Consiliul de Stat al R.P. Chi
neze. Iu Gian, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Li En-țiu, vi
cepreședinte al Asociației de priete
nie a poporului chinez cu străinăta
tea, alte persoane oficiale, precum și 
un numeros public din capitala chi
neză.

In alocuțiunea rostită înainte de 
începerea spectacolului, Iu Hui-iun 
a subliniat entuziasmul cu care po
porul chinez participă, alături de po
porul român, la sărbătorirea celei 
de-a XXX-a aniversări a eliberării 
țării noastre de sub dominația fas
cistă, precum și importanta contri
buție pe care o aduc frecventele 
schimburi culturale la adincirea cu
noașterii reciproce, la întărirea prie
teniei militante dintre cele două țări 
și popoare. Spectacolul de muzică și 
dansuri populare prezentat de artiș
tii români s-a bucurat de un frumos 
succes.

• BERLIN. — La Dresda a avut 
loc vernisajul expoziției . foto-docu- 
mentare „Cultura și arta în Republi
ca Socialistă România". Expoziția 
cuprinde imagini semnificative ale 
dezvoltării culturii românești jn cei 
30 de ani de la eliberarea patriei de 
sub dominația fascistă. Sint înfățișa
te aspecte din domeniile, invățămin- 
tului de toate gradele, ale vieții cul
turale a tării in toată diversitatea ei. 
Georg Schneider, directorul Cen
trului de expoziții al R.D.G., a 
trecut în revistă remarcabilele suc
cese obținute în domeniul culturii, 
ne multiple planuri, de România so
cialistă.
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la. Canadei, Liberiei și altor țâri 
exportatoare de minereu de fier. 
O.I.P.E.C. va fi un instrument care 
va reprezenta și apăra interesele țâ
rilor exportatoare de fier și va con
tribui la stabilirea unor prețuri echi
tabile pentru acest produs pe piața 
mondială. Statutul organizației,' care 
urmează să fie adoptat, va avea ca 
model pe cel al Organizației țârilor 
exportatoare de petrol — O.P.E.C.

Un nou incident in „răz
boiul codului". 0 navă dc p” 
trulare a Islandei a tăiat cablurile 
de susținere ale plaselor traulerului 
vest-german „Hand Buckler", din 
Bremerhaven, in regiunea de 
nord-est a apelor de coastă ale in
sulei, Intrucit pescadorul se afla în 
interiorul zonei naționale de pescuit 
a acestei țări.

Comitetul de coordonare 
a forțelor armate din Eiio- 
pjjj a hotărit desființarea unor or
gane ale puterii de stat aflate sub

controlul personal al împăratului. 
A fost desființat Consiliul de coroa
nă, precum și Tribunalul imperial 
suprem. Aceste organe ale puterii 
dublau activitatea parlamentului și 
a Tribunalului Suprem al Etiopiei 
și nu corespundeau intereselor po
porului etiopian, se spune intr-o 
declarație dată publicității de Comi
tetul dc coordonare.

Alegeri prezidențiale în 
India au avut loc ieri, ca urmare a 
expirării mandatului încredințat în 
urmă cu cinci ani actualului pre
ședinte al țării, Venkata Varahagiri 
Giri. La scrutinul prezidențial parti
cipă candidatul desemnat de par
tidul de guvemămint — Con
gresul Național Indian — mi
nistrul pentru problemele ali
mentației și agriculturii, Fakhruddin 
Aii Ahmed, și candidatul propus de 
Partidul Socialist Revoluționar in 
persoana lui Trldib Kumar Chaud- 
hury, care a obținut și sprijinul unor 
importante partide și grupări poli
tice de opoziție, cum ar fi Partidul 
Socialist Indian și Partidul Comu
nist (marxist) din India.

Manifestări consacrate 
sărbătorii naționale 

a României
• MOSCOVA. — în cadrul turneu

lui pe care 11 Întreprinde in U.R.S.S., 
ansamblul „Rapsodia română" a pre
zentat un spectacol, de gală la Kiev. 
Au participat A. K. Romanovski, 
ministrul culturii al Ucrainei, șl alți 
membri ai guvernului republicii, con
ducerea Asociației ucrainene de prie
tenie și relații culturale cu străină
tatea și a filialei Asociației de prie
tenie sovieto-romfinfi, oameni de 
cultură și artă, precum și - membrii 
corpului consular acreditați la Kiev.

• SAN JOSE — în capitala Repu
blicii Costa Rica s-a inaugurat ex
poziția ..A XXX-a aniversare a e- 
liberărli României dc sub dominația 
fascistă".

La vernisai a luat cuvintul guver
natorul provinciei San Josd, Jorge 
Diaz Leal, care a evidențiat realiză
rile tării noastre in cei 30 de ani de 
la eliberare, relevind. totodată, bu
nele relații, pe multiple planuri, in
tre România și Costa Rica.

Ambasadorul României la San 
Josă, Constantin Stănescu, a evocat 
evenimentele din august 1944. poli
tica de industrializare, de dezvolta
re a tuturor sectoarelor social-eco- 
nomice și a prezentat perspectivele 
dezvoltării relațiilor dintre România 
$i Costa Rica.

Au fost prezenti ministrul muncii 
și asigurărilor sociale. Francisco Mo
rales. șefi ai unor misiuni diploma
tice si alti membri ai corpului di
plomatic. personalități ale vieții po
litice. ziariști. .
• Tn cadrul manifestărilor care se 

desfășoară in cinstea celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării Româ
niei de sub dominația fascistă, la am
basadele tării noastre din Havana, 
Berna și Montevideo au fost organi
zate conferințe de presă la care au 
participat reprezentanți ai presei 
centrale, ai radioului și televiziunii, 
precum și corespondenți străini 
acreditați in aceste capitale. Cu acest 
prilej, ambasadorii României au re
levat succesele obținute de poporul 
nostru, in toate domeniile de activi
tate, sub conducerea P.C.R., în cele 
trei decenii care au trecut de la 
eliberarea țării.
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Intîlnire la Alexandria.

Moarner El Geddafi, președintele 
Consiliului Comandamentului Revo
luției' al Libiei, a sosit simbătă sea
ra la Alexandria, la invitația preșe
dintelui R.A. Egipt, Anwar Sadat, 
informează agenția M.E.N. El a fost 
întimpinat la aeroport de președin
tele egiptean și de șeful statului 
Emiratele Arabe Unite, Zaid Bin 
Sultan Al-Nahvan, care se află în
tr-o vizită oficială in R.A. Egipt.

Un val de căldură ne
s-& abătut zilele aces-obișnuită

tea asupra unor zone ale Europei 
occidentale. în mai multe localități, 
printre care Vichy și Clermont-Fer
rand (Franța) și Florența (Italta), 
mercurul termometrelor a urcat vi
neri pinâ la 39 de grade Celsius.

La aproape un an de la 
accident. august 1973, in
tr-o zonă muntoasă din vestul Co
lumbiei, s-a prăbușit un avion care 
transporta pulbere de aur. Vineri, 
corpurile celor 11 persoane aflate la 
bord și prețioasa încărcătură au fost 
descoperite, din intimplare, in cursul 
unor cercetări privind accidentul 
unui alt avion, prăbușit marți. în 
aceeași regiune. Cadavrele s-au con
servat perfect, datorită temperaturii 
scăzute din această zonă, denumită și 
„cimitirul avioanelor".

Ol PRETUTINDENI
• SPORT SAU BUȘI-

NESS ? 25 septembrie vor
intra in ring, la Kinshasa 
(Zair), pentru titlul de campion 
al lumii la categoria grea, bo
xerii Muhammad Aii (Cassius 
Clay) și George Foreman, ac
tualul campion. Va fi. după 
cum apreciază presa Internațio
nală. un bizar amestec de sport, 
spectacol, business financiar, 
tehnologie avansata — pejltru 
că meciul va fi transmis in 
direct in numeroase țări ale 
lumii cu ajutorul sateliților de 
telecomunicații. Totodată, in*  
tilnirea va pune punct și carie
rei, atit de agitate, a lui Aii, 
care a declarat că se va re
trage din ring. Indiferent dacă 
bate sau este învins. La spec
tacolul „artistic" vor contribui, 
desigur, nelipsitele sale tirade 
in limbai poetic, precum și mal 
mulți actori și cintăreti de re
nume. Grosul veniturilor se va 
stringe din cele peste 450 săli 
cu circuit închis din S.U.A. (in
clusiv „Astrodromul" din Hous
ton, cu 60 000 de locuri, și „Ma
dison Square Garden" din New 
York, cu 20 000 locuri), unde 
spectatorii vor putea urmări 
intilnirea pe ecrane gigantice, 
un bilet costind in medie 20 de 
dolari. Cei doi boxeri vor primi 
cam cite 5.5 milioane dolari fie
care ; totalul încasărilor va a- 
tinge — se scontează — 25 mi
lioane dolari. Cu alte cuvinte, 
pinâ la urmă, businessul va fi 
pe primul plan.
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• LORDUL GRIMSBY 
DE KATMANDU * murit 
recent în Lancashire (Marea 
Britanie) și i s-au făcut fu
neralii deosebite : corpul ne
însuflețit a fost expus timp de 
trei sâptămini, exact cum a 
fost cazul cu regina Victoria, 
coșciugul fiind împodobit cu 
1 000 de garoafe ; au avut loc 
orații funerare in cadrul că
rora au fost recitate versuri de 
Shelley și Wordsworth, pe cap 
i s-a pus o coroniță. Se spune 
că in această categorie a fost 
cea mai costisitoare inmormin- 
lare — 1 500 lire sterline. Do
vadă că cel ce a suportat chel
tuielile, domnul David Bates din 
Preston, ținea nespus la lordul 
Grimsby... papagalul său ne- 
palez.

• ESOP INEDIT. In
hiva Universității catolice din 
Milano a f06t făcută o des
coperire extrem de valoroasă : 
un papirus continind două fa
bule pină acum necunoscute ale 
lui Esop. Fabulele poartă titlu
rile ..Lupta șoarecelui cu pi
sica" și, respectiv, „Nunta mo
tanului cu șoricelul".

• DIAMANTELE DE-A 
LUNGUL MILENIILOR.
Se estimează că in decurs de 
2000 de ani in întreaga lume 
s-a obținut o cantitate de 230 
tone de diamante, producție 
care a necesitat extragerea a 
nu mai puțin de 5 miliarde tone 
de pămînt, piatră și nisip. As
tăzi, producția mondială depă
șește anual 50 milioane de ca
rate (5 carate « un gram). 
Este o creștere considerabilă, 
dacă se are in vedere că in 
1900 producția anuală nu atin
gea decit 700 000 de carate, pen
tru ca in 1939 să ajungă la 7 
milioane, iar în 1965 la 37 mi
lioane.

---------- Prestigiul internațional al României socialiste -----------
ÎNALTE APRECIERI PENTRU ÎNFĂPTUIRILE INTERNE, 

PENTRU POLITICA EXTERNĂ CONSTRUCTIVĂ (nn
Publicăm, în continuare, răspunsuri la ancheta internațională a 

„Scinteii" :

— Cum apreclațl România anului 1974 7

— Cum se reflectă în sfera dv. de activitate relațiile de 
colaborare cu țara noastră și ce perspective întrevedețf pen
tru extinderea acestei colaborări 7

— Ce gîndurl doriți

„Prilej de bucurie pentru 
toate țările socialiste" 
CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ, 
membru ol Secretoriatului C.C. al P-C. 

din Cuba, viceprim-ministru al Republicii 
Cuba

..Prietenia dintre popoarele român și 
cubanez, dintre partidele și guvernele 
noastre a primit un puternic stimulent 
prin vizita tovarășului Fidel Castro in 
România și vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in Cuba. Aceste vizite au per
mis celor doi conducători sâ cunoască ne
mijlocit condițiile specifice ale dezvoltării 
proceselor noastre revoluționare, să impul
sioneze tot ceea ce ne unește In lupta co
mună.

între țârile noastre au fost inițiate im
portante planuri de colaborare economică 
si tehnico-științifică, ce se află in curs de 
finalizare. Este cazul proiectului privind 
construirea in Cuba a unei fabrici de ci
ment in colaborare cu România. Utilaje 
petroliere românești sint minuite acum de 
muncitorii cubanezi ; Cuba prețuiește spri
jinul pe care il acordă România socialistă 
in formarea de tehnicieni și specialiști in 
acest domeniu.

Vizitele noastre în țara frățească ne-au 
permis să constatăm profundele transfor
mări care au avut loc in România in de
cursul celor trei decenii șl cărora noi le 
dâm o înaltă apreciere.

\_____________ ____ ________________

să împărtășiți poporului român 7

Considerăm că cea de-a XXX-a aniversa
re a eliberării României este un prilej de 
bucurie pentru toate țările socialiste. Cu
banezii vor sărbători cu un entuziasm fră
țesc aniversarea eliberării României, succe
sele sale pe calea construcției socialiste".

„In spiritul înțelegerii 
și colaborării prietenești" 

HANS DIETRICH GENSCHER, 
vicecancelar și ministru al afacerilor externe 
- al Republicii Federale Germania

„Relațiile dintre Republica Federală Ger
mania și Republica Socialistă România s-au 
dezvoltat in ultimii ani. intr-un spirit de 
prietenie și înțelegere, spre un înalt nivel 
de colaborare practică, aceasta referindu-se 
atit la domeniul politic, cit și la cele eco
nomic, tehnico-științific și cultural. în a- 
celași timp, contactele dintre oamenii de 
stat ai celor două țări s-au multiplicat in 
mod Îmbucurător.

Vizita în țara noasfră a președintelui 
Nicolae Ceaușescu a marcat, ca și vizita 
anterioară a președintelui R.F.G. in Româ
nia. un punct culminant în relațiile dintre 
cele două țâri, s-a soldat cu un șir de re
zultate concrete — ca, de pildă. încheierea 
unor importante convenții, care de pe acum 
iși demonstrează eficacitatea in ce privește 
dezvoltarea in continuare a cooperării. Tot
odată, această vizită a pus in evidență in 
mod grăitor stadiul bun al relațiilor exis

tente și perspectivele favorabile pentru 
dezvoltarea în continuare a acestora.

Personal, am vizitat România in calitate 
de ministru federal de interne și imi amin
tesc cu plăcere de această călătorie.

Rezultatele obținute in cadrul colaborării 
noastre demonstrează, în mod convingător, 
că o conlucrare multilaterală intre state cu 
orinduiri sociale diferite este pe deplin po
sibilă. Consider aceasta un aport esențial la 
destindere și menținerea păcii in Europa 
și in lume.

Impulsurile puternice date in ultimii ani 
colaborării pe multiple planuri, similitudi
nea îmbucurătoare de opinii cu privire la 
problemele europene și internaționale ne 

ANCHETA INTERNAȚIONALĂ A „SCÎNTEI!"]
fac să ne declarăm mulțumiți de stadiul 
relațiilor noastre și întăresc, incă o dată, 
ferma noastră hotărire de a continua dru
mul deschis — spre binele țărilor și po
poarelor noastre".

„Promotor consecvent 
al metodei dialogului" 

VALENTIN HERNANDEZ ACOSTA, 
ministrul minelor șl hidrocarburilor

din Venezuela

..Am trăit mai mulți ani la București ca 
diplomat și păstrez amintiri de neuitat 
despre țara dv. Consider perioada respec
tivă ca una din cele mai frumoase din 
viața mea. îmi place să sper că am avut 
și eu o părticică de contribuție la dezvol
tarea bunelor relații ce există la ora ac
tuală intre Venezuela și România.

Vizita președintelui Nicolae Ceaușescu 
in țara noastră, in septembrie anul trecut, 
a îngăduit identificarea a numeroase zone 
de interes comun, multiple ' posibilități de 
colaborare și cooperare in cele mai diferite 

sfere. In prezent problema constă în cana
lizarea pe făgașuri concrete a Înțelegerilor 
care au fost stabilite atunci.

Președintele Ceaușescu a realizat in ul
timii ani contacte personale cu mulți șefi 
de state. Este o metodă care, in practica 
vieții internaționale, se dovedește deosebit 
de fructuoasă. Aș dori să menționez că 
președintele României a manifestat un in
teres deosebit pentru America Latină, pen
tru problematica sa economică și socială, 
poziție pe care noi o considerăm ca foarte 
importantă pentru continentul nostru — și 
ca inițiativă, și ca realizare.

în temeiul bunelor relații dintre România 

șl Venezuela, dintre popoarele continentu
lui nostru latino-american și poporul ro
mân, in temeiul sentimentelor adinei care 
mă leagă personal de țara dv., aș dori să 
mi se îngăduie să adresez României, de 
Ziua națională, felicitări cordiale și un sa
lut prietenesc".

„Profundă considerație 
pentru conducătorul de stat" 

Sir JOHN HALL,
membru al Camerei Comunelor din Anglia

„Am vizitat in două rinduri România, o 
țară atractivă, într-un proces de continuă 
dezvoltare, și de fiecare dată am fost im
presionat de hărnicia și ospitalitatea po
porului român, de frumusețea și farmecul 
peisajului românesc. Prietenilor și cunos- 
cuților mei din Anglia le-am recomandat 
stăruitor să. viziteze țara dv. Prin astfel de 
vizite, prin schimburi de delegații, prin 
dezvoltarea relațiilor economice, culturale 
și științifice se poate ajunge la mai buna 
cunoaștere intre popoare, la apropierea și 

mai buna înțelegere între țări. Cind am 
fost in România, am avut fericita ocazie 
să-1 întilnesc pe președintele Nicolae 
Ceaușescu. Am fost profund impresionat 
de personalitatea sa și nutresc o mare con
siderație pentru omul și conducătorul de 
stat. Cunoașterea și puterea de înțelegere 
a evoluției situației internaționale, opiniile 
sale asupra proceselor lumii contemporane 
il recomandă ca un mare șef de stat. Ro
mânia și poporul român pot fi fericiți că 
au un asemenea conducător.

Aș dori să subliniez că relațiile dintre 
Marea Britanie și România sint foarte bune 
și continuă să se dezvolte, bazindu-se pe 
egalitatea deplină în drepturi, pe respectul 
și avantajul reciproc. Sperăm că aceste re
lații se vor dezvolta in continuare".

„Glasul României este 
astăzi ascultat cu atenție" 

D. DE ZEEUW, 
președintele Partidului Popular Catolic 

din Olanda

„Istoria universală, ca și istoria contem
porană, a pus in evidență faptul că națiu
nile mici și mijlocii pot juca un rol de
terminant in concertul internațional. Ab
stracție făcind de întinderea lor teritorială, 
de situația lor demografică sau de poten
țialul lor economic, influența inițiativelor 
pe care aceste țări le adoptă trece, in multe 
cazuri, dincolo de mijloacele de care ele 
dispun. Modalitatea prin care România îm
bină in politica sa principiile de bază ale 
cooperării internaționale cu identitatea na
țională si independenta sa se- bucură in 
Olanda de un deosebit respect. Datorită 
acestei atitudini, România, glasul Româ
niei, care se face auzit pretutindeni, este 
ascultat cu multă atenție. Aceasta conferă 
României un loc important in numeroase 
domenii ale vieții internaționale contem
porane.

Vizita președintelui Nicolae Ceaușescu în 
Olanda, in 1973, constituie o dovadă im
portantă a evoluției favorabile a raportu

rilor dintre cele două țări. După această 
vizită, relațiile olandezo-române s-au dez
voltat pe planuri multiple. Am in vedere 
nu numai eforturile noastre comune pe 
terenul căutării unei soluții la probleme in
ternaționale importante — in primul rind, 
Conferința de la Geneva asupra securității 
și cooperării în Europa — dar și contactele 
și schimburile bilaterale, care îmbrățișează 
tot mai multe aspecte fundamentale și care 
contribuie la o mai bună înțelegere și co
operare intre cele două popoare ale noastre. 
Este firesc, de aceea, să participăm la o 
sărbătoare atit de importantă a unui popor 
prieten, căruia îi transmitem urările noastre- 
cele mai sincere".

„Un model de îndeplinire 
a obligațiilor internaționale"

RALPH EVENSON,
director ad-lnterim al Departamentului 

european al Fondului Monetar Internațional

„Raporturile dintre Fondul Monetar In
ternațional și România sint dintre cele mai 
bune și evoluează in continuare in sens 
pozitiv, facilitînd dezvoltarea cooperării in 
cadrul instituției noastre, în vederea reali
zării obiectivelor de progres economic și 
social ale statelor membre. Apreciem că 
țara dv. este un model' in ce privește 
felul în care înțelege să-și respecte obliga
țiile internaționale, inclusiv in cadrul 
F.M.I.

Personal, am fost in țara dv. de patru 
ori și am rămas plăcut impresionat de 
amploarea dezvoltării industriale ă Româ
niei, de ritmul înalt al progresului ei eco
nomic. de planurile sale vaste in vederea 
afirmării industriale și micșorării decala
jului față de statele avansate economic. Și 
cred că România are toate condițiile pen
tru a intra intr-un timp relativ scurt in 
rindul țărilor puternic industrializate ale 
lumii".


