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ÎNTRUNIND 0 PARTICIPARE DE O AMPLOARE FĂRĂ PRECEDENT, 
IERI S-A DESCHIS LA BUCUREȘTI

Conferința mondială a populației
• Președintele României socialiste, 

Nicolae Ceaușescu, a lansat un 
stăruitor apel la responsabilitate și 
conlucrare între state pentru solu
ționarea problemelor dezvoltării, în 
vederea îmbunătățirii condiției 
umane și asigurării viitorului 
omenirii

• Deschizînd lucrările, secretarul ge
neral al O.N.U., Kurt Waldheim, 
a subliniat însemnătatea excepțio
nală a conferinței pentru abordarea 
problemelor demografice din per
spectiva bunăstării națiunilor și jus
tiției sociale

Cuvîntarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu

,,Ne exprimăm convingerea că această conferință va exercita o profundă influență asupra vieții inter
naționale, va constitui un imbold puternic pentru unirea eforturilor națiunilor in vederea înfăptuirii unei politici noi 
de pace ți colaborare internațională, a unei lumi mai drepte și mai bune, in care popoarele să conlucreze rodnic 
pentru bunăstarea și fericirea fiecăruia, pentru progresul și civilizația omenirii in ansamblu".

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
A PRIMIT PE SECRETARUL GENERAL 

AL 0. N. IL, KURT WALDHEIM

Domnule secretar general al Or
ganizației Națiunilor Unite,

Doamnelor si domnilor.
Tovarăși (i prieteni.
Este o deosebită plăcere pentru 

' ne să adresez delegațiilor guver
namentale. reprezentanților Organi
zației Națiunilor Unite si ai celor
lalte organisme intențaționale, 
tuturor participantilor la Conferința 
mondială a populației un s|lut cor
dial. in numele Consiliului de Stat,

Cuvîntarea secretarului general 
al 0. N. U., Kurt Waldheim

„Conferința este un eveniment care a putut avea loc datorită generoasei ospitalități a guvernului și po
porului Republicii Socialiste România. Aș dori să exprim calda recunoștință pe care noi, cei de la Națiunile Unite, 
o avem pentru multele dovezi de amabilitate și pentru munca făcută de către guvernul român și de către poporul 
român in activitatea de pregătire a acestei conferințe. Sintem onorați de prezența președintelui României, Exce
lența Sa Nicdae Ceaușescu, și doresc sâ-i exprim recunoștința noastrâ câlduroasâ și sinceră".

Domnule președinte Ceauziscu,
Excelențele Voastre.
Distinși delegați și observMori,
Doamnelor și domnilor, j
Ne-am reunit aici, din toile re

giunile lumii, pentru a partfcipa la 
un eveniment unic, de impjrtanță 
istorică. Ne-am întilnit la prima 

al guvernului și poporului român, 
precum și al meu personal. (Aplauze 
puternice).

Inițierea de către Organizația Na
țiunilor Unite a Conferinței mon
diale a populației, care iși propune 
să dezbată una din problemele fun
damentale ale viitorului omenirii, 
ale civilizației umane, are o impor
tanță deosebită in actualele împre
jurări internaționale.

Desigur, politica demografică și. In 
general, problemele dezvoltării 

conferință Internațională la nivel 
guvernamental pentru a discuta po
litica demografică. Conferința este 
evenimentul major al Anului mon
dial al populației și a trezit inte
resul general in lume, făcind ca lu
mea să devină conștientă de proble
mele legate de populație.

Conferința este un eveniment care 

populației trebuie analizate în ra
port de condițiile istorice, naționale, 
economico-sociale din fiecare țară. 
Numai pornindu-se de la realitatea 
concretă se pot trage concluzii care 
să ducă la soluționarea justă a pro
blemelor populației. Harta demogra
fică a lumii contemporane prezintă 
o mare diversitate. Pe planeta noas
tră există regiuni cu o mare densi
tate a populației, după cum există 
zone unde numărul locuitorilor, in 
raport cu «uprafața si resursele 

a putut avea loc datorită generoa
sei ospitalități a guvernului și po
porului Republicii Socialiste Româ
nia.

A? dori să exprim astăzi calda 
recunoștință pe care noi, cei de la 
Națiunile Unite, o avem pentru 
multele dovezi de amabilitate și 
pentru munca făcută de către gu

existente, este încă foarte mic. 
Pornind de la faptul că problema 
populației reprezintă factorul deter
minant al progresului fiecărui popor, 
fiecare stat are dreptul suveran să 
promoveze politica demografică și 
măsurile pe care le consideră cele 
mai potrivite, in conformitate cu in
teresele sale naționale, fără nici un 
amestec din afară.

Considerăm că în abordarea pro-
(Continuare in pag. a ni-a)

vernul român și de către poporul 
român în activitatea de pregătire a 
acestei conferințe. (Aplauze puter
nice).

Sintem onorați, astăzi, de prezența 
președintelui României, Excelența 
Sa Nicolae Ceaușescu, șl doresc
(Continuare In pag. a Il-a)

Luni dimineață. înaintea deschide
rii lucrărilor Conferinței mondiale a 
populației, secretarul general al Or
ganizației Națiunilor Unite, Kurt 
Waldheim, a făcut o vizită protoco
lară președintelui Republicii Socia
liste România. Nicolae Ceaușescu.

După deschiderea conferinței, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu. a 
primit pe Kurt Waldheim, secretarul 
general al Organizației Națiunilor 
Unite.

Cu acest prilej, Kurt Waldheim 
a exprimat președintelui Nicolae 
Ceaușescu sentimente de caldă gra
titudine pentru interesul și grija ma
nifestate fată de organizarea si buna 
desfășurare a Conferinței mondiale a 
populației, subliniind că ideile gene
roase cuprinse in cuvîntarea șefului 
statului român la inaugurarea acestei 
reuniuni oferă lucrărilor cele mai 
favorabile auspicii.

în continuare a avut loc un schimb 
de vederi privind însemnătatea Con
ferinței mondiale a populației, pro
blemele complexe pe care ea urmea
ză să le examineze. în acest cadru, 
s-a apreciat că problema viitorului 
populației depinde de dezvoltarea 
multilaterală, progresistă, a societă
ții omenești, de lichidarea subdez
voltării. apropierea nivelurilor de dez
voltare. crearea unor relații de ega
litate. colaborare rodnică intre toate 
continentele și statele globului, de 
înfăptuire a unei păci trainice pe 
Pămint.

Președintele Nicolae Ceausescu a 
arătat că solutionarea în mod cores
punzător a problemei populației a- 
partine fiecărei țări, statele avlnd 
dreptul suveran de a promova poli
tica demografică si măsurile pe care 
le consideră cele mai potrivite, în 
conformitate cu interesele naționale, 
fără nici un amestec din afară.

în timpul convorbirii au fost abor
date unele aspecte ale situației in
ternaționale actuale. în context, s-a 
relevat necesitatea intensificării efor
turilor tuturor națiunilor în direcția 
destinderii și colaborării internațio
nale. pentru democratizarea relațiilor 
dintre state, pentru așezarea aces
tor relații pe baza principiilor 
de egalitate, respect al independenței 
si suveranității naționale, neamestec 
in treburile interne și avantajului 
reciproc. S-a subliniat, de asemenea, 
necesitatea rezolvării cit mai grab
nice. oe cale politică, a conflictelor 
din Orientul Mijlociu, din Peninsula 
Indochineză. din Cipru și din alte 
zone unde există încă tensiune, a 
instaurării în lume a unui climat de 
pace și securitate, cooperare si înțe
legere. De ambele părți s-a apreciat 
că un rol important in îmbunătăți
rea climatului politic internațional, 
in consolidarea cursului spre destin
dere îl are întărirea colaborării, secu
rității și păcii in Europa. S-a sub

Astăzi, în Jurul orei 
10,00, posturile noastre 
de radio și televiziune 
vor transmite direct 
festivitatea de înainta
re la gradul de general, 
de absolvire a Acade
miei militare și de a- 
cordare a gradului de 
locotenent absolvenți
lor școlilor militare de 
ofițeri activi din Minis
terul Apărării Naționale 
și Ministerul de Interne, 
promoția 23 August 
1974. 

liniat. totodată. Importanta creșterii 
rolului Organizației Națiunilor Unite 
in viata internațională, pentru în
făptuirea idealurilor nobile de pace, 
progres, bunăstare ale tuturor po
poarelor.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat hotârirea României de a-și 
aduce și în viitor Întreaga sa contri
buție la întărirea rolului O.N.U., de 
a sprijini eforturile organizației con
sacrate instaurării unui climat de 
pace si securitate, apărării indepen
dentei si suveranității popoarelor, li
chidării asupririi coloniale și rasiale, 
dezvoltării colaborării internaționale 
între toate statele, fără deose
bire de orinduire socială si indife
rent de mărimea lor, edificării unei 
lumi mai drepte și mai bune.

Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Aș dori să exprim bucuria mea, 
a tovarășilor mei, că in România 
se află secretarul general al Organi
zației Națiunilor Unite, domnul Kurt 
Waldheim, și secretarul general al 
Conferinței mondiale a populației, 
domnul Antonio Carillo Flores. Do
resc, de asemenea, să exprim sa
tisfacția că îh România iși desfă
șoară lucrările Conferința mondială 
a populației. Urez conferinței să se 
Încheie cu rezultate cit mai bune !

Sint bucuros că am avut prilejul 
să facem un schimb de păreri asu
pra unor probleme internaționale,

Toastul secretarului general 
al O. N. IL, Kurt Waldheim

Permlteți-mi să spun citeva cu
vinte de recunoștință pentru dum
neavoastră, domnule președinte, și 
pentru guvernul dumneavoastră, 
pentru amabila ospitalitate acorda
tă nu numai astăzi și nu numai cu 
acest prilej, dar pentru tot ce ați 
făcut dumneavoastră și guvernul 
dumneavoastră în interesul păcii 
mondiale, iar acum, in special, in 
pregătirea Conferinței mondiale a 
populației, astfel ca aceasta să fie, 
într-adevăr, un succes.

Aș dori, de asemenea, să vă spun, 
domnule președinte, cit de recunos
cător vă sint pentru prilejul acor
dat de a discuta cu dumneavoastră 
unele probleme ale situației inter
naționale, care sint de interes co

RECEPȚIE OFERITĂ DE PREȘEDINTELE 
NICOLAE CEAUȘESCU 

ȘI TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU 
primirTlatovârășul

NICOLAE CEAUȘESCU
• PRINȚESA ASHRAF, REPREZENTANTA PERSONALA A 

ȘAHINȘAHULU1 IRANULUI
* PS£GAT1A ORGANIZAȚIEI PENTRU ELIBERAREA PA-

După convorbire. președintele 
Nicolae Ceaușescu a reținut la dejun 
pe secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim.

Au participat Emil Bodnaraș, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Manea Mănescu. prim-ministru al 
guvernului. George Macovescu. mi
nistrul afacerilor externe.

A luat parte, de asemenea. Anto
nio Carillo Flores, secretarul gene
ral al Conferinței mondiale a popu
lației.

în timpul dejunului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și Kurt Waldheim 
au rostit toasturi.

întrevederea si dejunul s-au des
fășurat într-o atmosferă de caldă 
cordialitate.

asupra rolului Organizației Națiu
nilor Unite. Aș dori să adresez Or
ganizației Națiunilor Unite și orga
nismelor sale urarea de a crește 
rolul lor in soluționarea probleme
lor complexe ale vieții internațio
nale.

Vă urez succes în activitatea pe 
care o desfășurați în această direc
ție, multă sănătate dumneavoastră, 
domnule secretar general al Orga
nizației Națiunilor Unite, și dum
neavoastră, domnule secretar gene
ral al Conferinței mondiale a popu
lației I 

mun atit pentru România, cit și 
pentru Națiunile Unite.

în sfirșit, doresc să folosesc pri
lejul pentru a vă exprima dumnea
voastră, domnule președinte, și gu
vernului dumneavoastră recunoștin
ța noastră călduroasă pentru spri
jinul puternic pe care dumneavoas
tră personal, guvernul și poporul 
dumneavoastră l-ați acordat și-1 a- 
cordați Națiunilor Unite. De un a- 
semenea sprijin avem nevoie pen
tru a fi valabili și eficienți.

în acest spirit, doresc să ridic pa
harul in sănătatea dumneavoastră, 
domnule președinte, să vă urez mult 
succes in eforturile dumneavoastră, 
depuse in interesul păcii, pentru fe
ricirea $1 bunăstarea poporului ro; 
mân I
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RECEPJIE OFERITĂ DE PREȘEDINTELE 
NICOLAE CEAUȘESCU Șl TOVARĂȘA

Cuvintarea secretarului general 

al O.N.U., Kurt Wuldheim

Președintele Republicii Socialiste 
România. tovarășul N icoî a e 
Ceausescu, si tovarășa Elena 
Ceausescu su oferit, luni seara, o 
recepție in onoarea participanlilor la 
Conferința mondială a populației, in 
foaierele Palatului sporturilor și al 
culturii de pe Dealul Piscului.

La recepție au luat parte secreta
rul general al O.N.U.. Kurt Wald
heim, președintele Conferinței mon
diale a populației. George Macoves
cu.. ministrul afacerilor externe al 
României, secretarul general al Con
ferinței mondiale a populației. Anto
nio Carillo Flores, reprezentanții

La 19 august, la București. în sala 
mare a Palatului Republicii, s-au 
deschis, intr-un cadru festiv, lucră
rile Conferinței mondiale a popu
lației, una din cele mai ample reu
niuni internaționale initiate de Or
ganizația Națiunilor Unite.

Ședința inaugurală a fost ono
rată de prezența președintelui Re
publicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu.

La lucrări participă secretarul ge
neral al Organizației Națiunilor U- 
nite. Kurt Waldheim. Antonio Ca
rillo Flores, secretar general al con
ferinței. delegații guvernamentale 
din 133 de țări, conduse de repre
zentanți personali ai șefilor de stale, 
vicepreședinți de guverne, miniștri 
ai economieu sănătății, planificării, 
afacerilor interne, asigurărilor so
ciale. reprezentanții Secretariatului 
O.N.U.. ai 16 organisme si instituții 
specializate ale O.N.U., 10 organiza
ții. instituții și agenții internațio
nale, 12 organizații interguvemamen- 
tale. 158 organizații neguvemamen- 
taie. în conformitate deplină cu o- 
biectivele conferinței si cu o au
tentică reprezentare a tuturor po
poarelor lumii, la lucrări participă, 
de asemenea, delegați a 14 mișcări 
de eliberare națională recunoscute 
de O.U.A. și Liga Arabă.

Conferința mondială a populației, 
de la București reprezintă o ilus
trare elocventă a prestigiului de 
care se bucură România in întreaga 
lume, prin politica sa de pace, co
laborare si înțelegere internațională. 
d« înfăptuire a marilor idealuri de 
progres si civilizație ale omenirii 
contemporane.

Ora 10.00. In sala mare a Palatu
lui Republicii «ini Întruniți mem
brii delegațiilor guvernamentale, re
prezentanții Secretariatului O.N.U. si 
ai unor organisme internaționale, 
s-fii misiunilor diplomatice acredi
tați la București, numeroși invitați.

La ședința festivă de inaugurare 
tint prezenți : Emil Bodnaraș. Ma
nea Mănescu. Gheorghe Cioară. Lina 
Ciobanu, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas. Petre Lupu, Paul Nlcules- 
cu-Mizil, Dumitru Popescu. Leonte 
Răutu. Ștefan Voitec. Comei Burti
că. Mihai Dalea. Ion Pățan, Iosif 
Uglar. Ștefan Andrei. Nicolae Glo6an. 
președintele Marii Adunări Naționale, 
Constantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, membri ai guvernu
lui, ai Comitetului național român de 
pregătire a conferinței si alte oficia
lități române.

Participă, de asemenea, sute de tri
miși speciali ai marilor agenții inter
naționale de presă, ai unor ziare și 
re /iste, ai posturilor de radio și tele
viziune din Întreaga lume, corespon
denți ai presei străine acreditați la 
București, ziariști români.

întreaga asistență, in picioare, sa
lută cu aplauze îndelungi intrarea in 
sală a președintelui Republicii Socia
list*  România, Nicolae Ceaușescu.

ELENA CEAUȘESCU
Secretariatului O.N.U.. ai organisme
lor si instituțiilor specializate ale 
organizației mondiale, precum și 
peste 3 000 de invitați — oficialități 
guvernamentale și ceilalți membri 
ai delegațiilor statelor participante 
la conferință, organizațiilor inler- 
guvernamenlale și neguvernamenta- 
le, ai delegațiilor unor mișcări de e- 
liberare națională, prezente la n- 
ceastă mare întrunire internațională, 
ș-fi ai misiunilor diplomatice acre
ditați la București.

Au participat tovarășii Emil Bod- 
naraș. Manea Mănescu. Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Emil Drăgă-

Șeful statului român este însoțit de 
secretarul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, care il invită să ia loc pe 
un fotoliu de onoare.

Conferința mondială a populației 
a fost deschisă de secretarul general 
al O.N.U., care a rostit cuvintarea 
inaugurală.

Primit cu puternice aplauze de par- 
ticipanți, a luat cuvintul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România.

Cuvintarea șefului statului român 
a fost urmărită cu deosebit interes, 
fiind subliniată in repetate rinduri 
cu vii și puternice aplauze. Bogatul 
conținut de idei al expunerii a ilus
trat încă o dată spiritul realist, pă
truns de un profund umanism al po
liticii promovate consecvent de sta
tul român — al cârui promotor 
strălucit este președintele Nicolae 
Ceaușescu — preocuparea sa activă 
pentru soluționarea marilor probleme 
ale contemporaneității și asigurarea 
viitorului omenirii, al. civilizației 
umane, intr-o lume a păcii și bună
stării.

Secretarul general al O.N.U., luînd 
apoi cuvintul, a spus :

..Excelență, domnule președinte 
Ceaușescu,

In numele Conferinței mondiale a 
populației, doresc să vă mulțumesc 
pentru mesajul deosebit de important 
pe care l-ați adresat. Știu că a avut 
un impact profund asupra sufletelor 
noastre. încă o dată, vă mulțumesc, 
vă exprim recunoștința noastră, dom
nule președinte, dumneavoastră și 
poporului român, pentru tot ceea ce 
ați făcut, pentru ca această confe
rință să fie, intr-adevăr, o conferință 
istorică și încununată de succes".

întreaga asistentă aplaudă cu în
suflețire. ca o expresie a sentimen
telor de prețuire si stimă fată de 
personalitatea și activitatea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. fată de 
politica externă a României socia
liste.

★
După ședința inaugurală. Conferin

ța mondială a populației a ales în 
unanimitate în funcția de președinte 
pe George Macovescu. ministrul afa
cerilor externe al României. Mulțu
mind pentru încrederea acordată, el 
a subliniat că vede în această alegere 
o nouă mărturie a prețuirii de care 
se bucură politica activă de pace si 
colaborare între toate țările și po
poarele lumii a Republicii Socialiste 
România, politică ce Iși găsește o ex
presie strălucită in vibrantul apel 
adresat de președintele Nicolae 
Ceaușescu conferinței de a face to
tul pentru bunăstarea și fericirea o- 
mulul. pentru civilizația omenirii, 
pentru o lume mai bună și mai 
dreaptă. România, a relevat vorbito
rul. este o promotoare activă a creș
terii rolului O.N.U. în viata inter
națională — necesitate obiectivă a 
relațiilor Internaționale contempora
ne. ii chiar această conferință con

nescu, Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Dumitru Popescu. Gheorghe 
RAdulescu, Leonte Răutu, Gheorghe 
Stoica. Ilie Verdeț, Ștefan Voitec, 
Constantin Băbâlău. Emil Bobu, 
Cornel Burtică, Mihai Dalea, Ion 
Pățan. Iosif Uglar, Ștefan Andrei, 
Nicolae Giosan, precum și membri 
ai guvernului României, al Comite
tului national român de pregătire a 
conferinței, reprezentanți ai institu
țiilor centrale șl organizațiilor 
obștești, oameni de știință, cultură și 
artă.

Printre invitați se aflau sute de 

stituie o nouă manifestare a sporirii 
rolului organizației in solutionarea 
problemelor fundamentale care con
fruntă astăzi omenirea. Tema popu
lației se adaugă astfel marilor dez
bateri initiate in ultimii ani de 
O.N.U. privind dezvoltarea, industria
lizarea, resursele naturale si mediul 
înconjurător, alimentația si dreptul 
mării — probleme care constituie tot 
atitea mari teme de cooperare inter
națională. de a căror soluționare in 
interesul tuturor popoarelor depind 
intr-o măsură hotăritoare progresul 
si prosperitatea întregii umanități.

Exprimindu-și convingerea în suc
cesul conferinței. George Macovescu 
a evidențiat că scopurile sale nu pot 
fi atinse decit prin eforturi conjugate 
intr-un spirit de înțelegere, de coo
perare si inaltă responsabilitate, po
poarele reorezentate la această con
ferință fiind astfel in măsură să a- 
iungă la un ansamblu de acțiuni 
care sâ tină seama de interesele le
gitime ale fiecăruia si să armonizeze, 
in același timp, interesele tuturor.

După ce a amintit contribuția deo
sebită a unor personalități, consfă
tuiri si organisme internaționale la 
pregătirea conferinței, la redactarea 
documentelor sale inițiale. Antonio 
Carillo Flores, secretarul general al 
Conferinței mondiale a populației, a 
relevat că reuniunea de la București 
constituie momentul in care proble
mele populației trec din sfera spe
culațiilor științifice in cea a respon
sabilităților guvernamentale. Pen
tru a se ajunge aici, a arătat 
vorbitorul, au trebuit învinse nu
meroase interpretări eronate in 
ceea ce privește menirea organi
zației internaționale in conturarea 
unei politici demografice comune ca
re să țină seama de particularitățile 
fiecărui stat. în același timp, rezol
varea problemelor populației trebu
ie privită in contextul complex al 
modernizării structurilor sociale, al 
îmbunătățirii condițiilor generale de 
trai.

Subliniind aspectele complexe pe 
care le îmbracă problemele demo
grafice in lumea contemporană dato
rită marii diversități a nivelului de 
dezvoltare, condițiilor fiecărei țări 
și arii geografice, secretarul general 
al conferinței a relevat că un con
sens este posibil, fapt demonstrat și

Conferință
Ieri după-amiază a avut loc con

ferința de presă a președintelui 
Conferinței mondiale a populației, 
George Macovescu, ministrul afaceri
lor externe al României.

Conferința a fost deschisă de Wil
liam Powell, directorul centrului de 
presă.

în declarația făcută cu această 
ocazie, președintele conferinței mon
diale și-a exprimat speranța că reu
niunea internațională de La Bucu
rești va contribui la lărgirea coope
rării |i colaborării intre state, U edi- 

ziariști străini și corespondenți de 
presa acreditați in tara noastră.

La Începutul recepției a fost in
tonat imnul de stat al Republicii So
cialiste România.

In timpul recepției, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
CeaușeScu s-au întreținut prietenește 
cu secretarul general al O.N.U., se
cretarul general al Conferinței mon
diale a populației, cu șefii unor de
legații și alți participant! la această 
mare reuniune internațională.

Recepția s-a desfășurat intr-o at
mosferă de caldă cordialitate si prie
tenie. (Agerpres) 

de modul favorabil în care a fost 
primit planul mondial de acțiune la 
cele cinci consultări regionale care 
au avut loc pină acum. Deși aceasta 
este o conferință mondială a popu
lației, a arătat el. ea nu poate eluda 
problemele economice, decalajul 
existent intre țările dezvoltate și cele 
în curs de dezvoltare. Ca cetățean 
al unei țări in curs de dezvoltare, 
a spus Antonio Carillo Flores, îmi 
exprim ferma convingere că trebuie 
sâ ne străduim in continuare pentru 
o ordine economică internațională 
mai dreaptă. Sint convins că această 
conferință, indiferent de rezoluțiile 
pe care le va adopta, va râmine 
drept una din cele mai nobile ini
țiative ale O.N.U., fiind inspirată de 
dorința unui mai drept statut social 
pentru femei, copii, pentru cei lip
siți de mijloacele necesare traiului. 
Am venit in renumitul oraș Bucu
rești din dragoste de viață, nu din 
teama față de ea.

★
In încheierea ședinței plenare de 

dimineață s-a dat citire mesajelor 
adresate Conferinței mondiale a 
populației de către Iosip Broz Tito, 
președintele Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, și Gerald Ford, 
președintele Statelor Unite ale Ame
riciu

★
în ședința plenară de după-amiază. 

conferința a aprobat recomandările 
referitoare la regulile procedurale 
stabilite de comisia populației, 
organism interguvernamental al 
E.C.O.S.O.C. pentru pregătirea Con
ferinței mondiale a populației. A 
fost, de asemenea, dezbătută și apro
bată ordinea de zi a reuniunii, au 
fost stabilite comisiile pe probleme, 
grupul.de lucru pentru planul mon
dial de acțiune al populației și a 
fost desemnată Comisia pentru veri
ficarea împuternicirilor. In cadrul 
aceleiași ședințe au fost aleși mem
brii Biroului Conferinței mondiale a 
populației, alcătuit, in afara preșe
dintelui, din 31 de vicepreședinți, un 
raportor general, președinții comisii
lor și președintele grupului de lucru.

Șeful delegației indoneziene a dat 
cLtire mesajului adresat Conferinței 
moyidiale a populației de către pre
ședintele Republicii Indonezia, ge
neral Suharto.

(Agerpres)

de presă
ficarea unei lumi a păcii și Înțele
gerii.

Răspunzind întrebărilor ziariștilor, 
George Macovescu a subliniat im
portanța pe care România o acordă 
întăririi eficienței Organizației Na
țiunilor Unite, rolului pe care il pot 
juca țările mici și mijlocii în viața 
internațională. De asemenea, a con
turat In linii mari poziția țării noas
tre privind complexele probleme ale 
populației, corelate cu cele ale dez
voltării economice și sociale.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

să-i exprim Excelenței Sale, pre
ședintelui, recunoștința noastră căl
duroasă și sinceră pentru faptul că 
s-a interesat personal de această 
conferință și că a făcut multe efor
turi personale pentru a facilita suc
cesul ei. (Aplauze puternice, înde
lung repetate).

Sintem interesați în cel mai înalt 
grad de cuvintele pc care Excelența 
Sa nl le va adresa.

In această săptămînă, România 
va sărbători cea de-a XXX-a ani
versare a eliberării sale. Din partea 
Națiunilor Unite șl in numele meu 
doresc să exprim speranța și antici
parea că această mare națiune va 
cunoaște pacea și prosperitatea in 
anii care vor veni. (Vii și puternice 
aplauze).

Vorbind la sesiunea extraordinară 
a Adunării Generale a Națiunilor 
Unite in primul semestru al acestui 
an. am citat șase probleme primor
diale care solicită acțiuni imediate, 
dacă urmărim să progresăm in di
recția folosirii resurselor naturale și 
a justiției sociale. Iată acesta 
probleme : sărăcia maselor. re
sursele alimentare, utilizarea ener
giei, cheltuielile militare, siste
mul monetar mondial și ritmul fără 
precedent al creșterii demografice. 
In timpul celor două săptămîni — 
sau aproape două săptămîni — in 
care se vor desfășura lucrările acestei 
conferințe, populația lumii va spori 
cu un număr aproape egal cu de 
două ori populația orașului București. 
Intrucit factorii demografici evoluea
ză destul de lent, este aproape sigur 
că populația mondială se va dubla, 
in linii mari, in decursul generației 
următoare. Acest lucru ar trebui să 
ne fie limpede tuturor, chiar dacă 
multe aspecte ale evoluției demo
grafice nu sint încă destul de clare. 
In următorii 30 sau 35 de ani se pot 
ivi probleme dintre cele mai acute 
pentru istoria umanității. Niciodată 
pină in prezent popoarele sau comu
nitatea internațională nu au fost 
confruntate cu astfel de cereri mereu 
crescinde de hrană, locuințe, locuri 
de muncă, educație si ocrotirea să
nătății. Intr-un fel, s-ar putea spune 
că toate aceste probleme de impor
tanță majoră sint interdependente, 
influentindu-se reciproc.

în acest -sens sintem confruntați, 
atit in perspectiva națională, cit și 
cea internațională, cu o problemă 
primordială, generată de ritmul ra
pid al evoluției tehnice și politice și 
care solicită răspunsuri inovatoare la 
întrebarea crucială : cum putem îm
bunătăți calitatea vieții ? Deși poate 
fi privită ca o problemă de sine 
stătătoare, totuși ea apare sub di
ferite aspecte, fiecare dintre acestea 
deschizind drum către o soluție fi
nală. mișcarea populației fiind unul 
dintre ele. •

perspectivă, prezent^, 
cbhiQrwă poate fi. Considerată ca o 
manifestare internațională importan
tă făcind parte dintr-o lungă serie 
de acțiuni care, luate la un loc, ar 
putea foarte bine să determine calea 
ce trebuie urmată de către Organi
zația Națiunilor Unite pină la sfir- 
șitul acestui secol, presupunind. așa 
cum trebuie să nădăjduim, că actuaia 
tendință de reducere a încordării nu 
va suferi nici o întrerupere.

Fiecare din aceste manifestări 
scoate in evidentă un anbmit aspect 
din șirul complex de probleme cave 
ne stau in fată. In fiecare caz este 
nevoie să ne ridicăm la nivelul ce
rințelor situației, și nu să ne cufun
dăm intr-un pesimism sumbru, cu 
privire la ce ne rezervă viitorul. Rc- 
Zolvind fiecare aspect al acestui 
complex de probleme cu care sintem 
confruntați, se va ajunge la găsirea 
unei soluții pentru întreg.

Conferința de la Teheran, din anul 
1968, ținută sub egida Națiunilor U- 
nite, a fost consacrată ..Drepturilor 
Omului", iar acest subiect al dreptu
rilor omului va deține cu siguranță 
un loc important și in dezbaterile 
actuale. Conferința de la Stockholm, 
din 1972, a dezbătut probleme pri
vind „mediul înconjurător", iar in 
primăvara acestui an, sesiunea spe
cială a Adunării Generale s-a ocupat 
de situația resurselor. Desigur, nu 
este o simplă coincidență că una din 
problemele de fond de pe actuala or
dine de zi se intitulează „Populația, 
resursele și mediul înconjurător". 
De asemenea, nu este o coincidență 
nici faptul că in mijlocul celui de-al 
doilea Deceniu al dezvoltării, pro
clamat de Organizația Națiunilor U- 
nite. un alt punct de pe ordinea de 
zi este dedicat temei „Populația și 
Dezvoltarea".

Către sfirșitul acestui an. Organi
zația Națiunilor Unite va convoca la 
Roma o Conferință mondială a ali
mentației. Este oare de conceput ca 
problema stringentă a unei nutriții 
adecvate să poată fi discutată fără 
referire la caracteristicile demogra
fice ale acelora care trebuie sâ fie 
hrăniți ? In anul 1976. Organizația 
Națiunilor Unite va convoca la Van
couver. în Columbia britanică, o con
ferință privind „Așezările omenești". 
Presupune oare cineva că problemele 
orașelor bot fi discutate fără referire

ȘEDINȚA PLENARĂ A TRIBUNEI POPULAȚIEI 
’ ’ ; ’

genia de Navarete, specialistă în 
problem^demografice la Universita
tea din
Camargc de la Centrul brazilian d® 
analiză

Vorbitorii au abordat o gamă largă 
de probl me cu caracter general re
feritoare 
din luma contemporană, 
dezvoltă ii social-economice, 
tul dintu 
iurător, necesitatea lichidării proce
sului d subdezvoltare, metodele si 
tehnicii de investigare și cercetare 
a procdelor demografice. S-a relevat 
dorința ca lucrările Tribunei popu
lației.
de vec re să se desfășoare intr-o at- 
mosfer
structi ă. in spiritul respectării prin- 
cipiilo 
ternaț nale.

Luni după-amiază a avut loc prima 
ședință plenară a Tribunei popu
lației, forum larg in care reprezen
tanții a numeroase organizații ne
guvernamentale și ai opiniei pu
blice, oameni de știință, specialiști 
din Întreaga lume vor dezbate pro
blemele populației in conexiune cu 
cele ale dezvoltării social-economice.

Această primă reuniune de lucru 
a Tribunei populației a fost consa
crată prezentării diferitelor puncte 
de vedere privind tema manifestării, 
inscriindu-se ca o introducere in 
problemele ce urmează a fi discu
tate în comisii și in ședințele ple
nare ulterioare.

Președintele Academiei de științe 
sociale si politice. Mihnea Gheor
ghiu, care a condus ședința, a sub
liniat, in cuvintul său, faptul îm
bucurător că pe plan internațional se 
Înregistrează o cvasiunanimitate in 

la aceia care locuiesc în ele sau la 
cei care se stabilesc in ele intr-un 
ritm fâr.1' precedent ?

Aceste probleme, pe lingă faptul 
de necontestat că se află in strinsă 
corelație, au ajuns să aibă, din ce 
în ce mai mult, un caracter interna
tional. depășind frontierele geogra
fice. in aceeași măsură în care di
feritele națiuni s-au apropiat din ce 
in ce mai mult prin înțelegeri inter
naționale tot mai complexe.

Aceasta este o situație care gene
rează permanent cerințe noi si com
plexe față de sistemul Națiunilor 
Unite. In ce altă direcție 8-ar putea 
orienta națiunile lumii și. in special, 
acelea in curs de dezvoltare ? Eve
nimentele au scris un scenariu în 
care Organizația Națiunilor Unite 
trebuie să ocupe centrul scenei.

Nimeni nu poate presupune că sar
cina noastră va fi ușoară și sint con
vins că vă dati seama de acest, lucru. 
Forța Națiunilor Unite si lim’tele ei 
derivă din aceea că sint comouse din 
state suverane. Succesul nostru va 
depinde de hotăririle națiunilor, ale 
căror aprecieri in probleme din ce 
în ce mai complexe vor necesita, ca 
întotdeauna, o analiză atentă, per
spicacitate și un foarte înalt nivel de 
informare. Asemenea cerințe consti
tuie rațiunea pentru convocarea unor 
conferințe ca cea de fată, aceasta 
fiind una din căile prin care Orga
nizația Națiunilor Unite caută să fie 
de folos comunității internaționale.

Considerațiile referitoare la crește
rea ranidă a populației, un factor 
covîrșitor in problemele omenirii, 
tind să umbrească celelalte preocu
pări demografice. Națiunile înseși 
sint preocupate de o serie de pro
bleme demografice, dintre care creș
terea rapidă, ale cărei efecte se ma
nifestă in modul cel mai drastic in 
anumite regiuni ale Asiei, este numai 
una. Unele națiuni1 sint convinse că 
le linsese resursele umane necesare 
pentru a realiza obiectivele lor de 
dezvoltare. Altele sint îngrijorate 
de ceea ce ele consideră a fi un ritm 
excesiv al urbanizării, care adesea 
reflectă sărăcia de la sate și dă naș
tere periferiilor mizere și unei dis
tribuiri nefavorabile a forței de mun
că. Multe națiuni sint îngrijorate de 
efectele evoluției demografice asuora 
formării familiei și asupra sănătății 
mamei și cooilului. Unele națiuni au 
probleme serioase privind migrația, 
fie că se referă la deplasarea mun
citorilor sau la acel impediment în 
dezvoltarea socială denumit in mod 
curent „exodul competentelor". Toate 
acestea constituie o țesătură demo
grafică pe care in ultimii ani s-a țe
sut un nou fir, o temă sintetizată în 
cuvintele ..Statutul femeii". Este un 
fel de trezire, un strigăt al femeilor, 
care cer să fie complet integrate in 
viata socială, economică si culturală 
a - zilelor noastre și reprezintă per
spectiva upor efecte profunde asii- 
oretidinamiqii'populației.-

Toate acestea sint probleme pe, 
care guvernele ar trebui să le exa
mineze cu grijă, in scopul formulării 
unor politici adecvate condițiilor spe
cifice ale fiecărei națiuni și nevoi
lor fiecărei națiuni, acordind in ace
lași timp respect deplin drepturilor 
fundamentale ale omului. De îndată 
ce s-a căzut de acord asupra lor, ast
fel de politici trebuie să fie aplicate 
ca parte a unei ample strategii me
nite să îmbunătățească condiția 
umană.

Pornind de la aceste considerente, 
am difuzat proiectul unui ..Plan 
mondial de acțiune in domeniul 
populației", care urmează să fie pre
zentat aici pentru examinare. în for
ma lui actuală, acest plan a foșț 
elaborat, beneficiind de consultații 
tehnice și îndrumare politică. Multi 
dintre dumneavoastră, cei prezenți 
aici, au participat la manifestările 
care au dus la formularea proiectu
lui „Planului de acțiune" și fiecare 
a avut prilejul să-1 revadă. Nu 
există îndoială că planul recunoaște 
categoric prerogativele suveranității 
naționale și respectă drepturile fun
damentale ale omului. Deși consacrat 
problemelor legate de creșterea ra
pidă a populației, și ca atare adre- 
sindu-se națiunilor preocupate de a- 
ceastă chestiune, planul tratează și 
alte aspecte demografice, pe care 
națiunile le văd ca probleme — 
mortalitatea și morbiditatea, în
deosebi mortalitatea infantilă, fe
cunditatea redusă, migrația internă 
și internațională, formarea familiei 
și statutul femeii. Planul sugerează 
că națiunile ar fi avantajate dacă 
s-ar ține cont de factorii privind 
populația în cadrul proceselor lor de 
planificare, și prin formularea unei 
politici demografice clare corespun
zătoare cerințelor și particularităților 
lor naționale. El anticipează că ex
tinderea politicii demografice va 
duce la o solicitare tot mai mare a 
resurselor disponibile prin asistența 
inlernațională. In sfirșit, proiectul 
cere îmbunătățirea și dezvoltarea 
culegerii și analizei datelor, ca și un 
efort mai susținut in cercetarea 
științifică in probleme de demo
grafie.

Examinind planul de acțiune tre
buie să ținem seama că prezenta 

sens.

ceea ce privește principiile funda
mentale care trebuie să stea la baza 
abordării problemelor populației. 
Vorbitorul a arătat, in acest 
că politica demografică este un atri
but al suveranității fiecărui stat, 
parte Integrantă a politicii dezvol
tării social-economice a unei țări, că 
ea trebuie să fie compatibilă cu 
drepturile fundamentale ale omului, 
cu sistemul de valori culturale exis
tente In fiecare țară.

Au prezentat referate Carmen 
Miro. președintele Uniunii interna
ționale pentru studiul științific al 
populației, S. Chandrasekhar, profe
sor la Departamentul de sociological 
Universității din San Diego (S.U.A.), 
John Caldwell, profesor la Departa
mentul de demografie al Universi
tății naționale australiene. Vladimir 
Treblci, profesor la Academia de 
Itiințe economice din București, Ifi- 

reuniune este o conferința a popu
lației și, în consecință, planul ar®, 
în mod inevitabil, o sferă limitată. 
El abordează șirul de probleme co
relate care ne stau in față prin li
mitarea perspectivei asupra popu
lației, recunoscind clar, in același 
timp, că ceea ce se propune prin 
planul de acțiune in domeniul popu
lației nu este decit o parte dlntr-un 
mare număr de strategii, menite să 
ridice nivelul calitativ al vieții. Ni
meni nu poate afirma astăzi că 
dezvoltarea economică și socială se 
poate înfăptui numai prin măsuri cu 
efecte demografice, căci astfel de 
acțiuni afectează profund procesele 
de dezvoltare, ele trebuie să fie în
soțite de altele, care fiă aibă efect® 
asupra obiectivelor dezvoltării. înțe
legerea acestui fapt este semnifica
tivă nu numai pentru fiecare națiune 
in parte. ci și pentru Națiunii® 
Unite, deoarece, in ambele cazuri, 
ea conduce la includerea politicii 
demografice In cadrul larg al strate
giei dezvoltării.

Politica demografică, indiferent d® 
formele pe care le poate imbrăca in 
diferite țări, trebuie privită ca un 
element dintr-o politică complexă, 
elaborată in scopul realizării unul 
întreg ansamblu de obiective na
ționale.

De aceea este oportun ca toate 
comisiile conferinței sâ aibă posi
bilitatea să examineze problemele 
populației intr-o serie de contexte 
mai largi și să-și facă recomandă
rile folosind avantajul unei per
spective mai ample.

Doamnelor și domnilor,
Personalități de seamă s-au ridicat 

Împotriva modelelor de consum, ca
racteristice lumii industriale, opinie 
care a fost in mod expres mențio
nată intr-o rezoluție a recentei se
siuni speciale a Adunării Generale, 
care a propus liniile generale ale 
„Noii ordini economice internațio
nale". Cu toate că acesta ar putea să 
nu fie un punct principal al dez
baterilor ce vor avea loc aid, 
documentul ne reamintește o se
rie de aspecte importante. Unul 
dintre acestea se referă la nou do- 
bindita noastră înțelegere a faptului 
că modelele dezvoltării n-au de ce 
să fie — si poate nici n-ar trebui să 
fie — identice în toate părțile lumii, 
că modele de industrializare pentru 
anumite perioade și situații ar putea 
să nu se potrivească peste tot. El 
ar trebui, de asemenea, să ne rea
mintească imensă noastră obligație 
de a satisface unele cerințe funda
mentale și universale de hrană, lo
cuințe, educație si îngrijire a sănă
tății. si acea cerință uriașă, atit de 
des formulată, că un drept funda
mental al omului — dreptul părinți
lor de a hotărî liber si cu spirit de 
răspundere numărul- și eșalonarea in 
tâmp a copijldr și. prin aceasta, să 
e\ercit,e control . asupra desfășu
rării vieții lor. Organismele O.N.U.. 
in special Fondul Națiunilor Unite 
pentru activități in domeniul popu
lației. cooperează cu peste 100 de 
țări care solicită colaborarea noas
tră.

Sint bucuros să remarc că această 
conferință este însoțită și de alte 
manifestări care au avut loc sau 
continuă să se desfășoare mulțumită, 
incă o dată, ospitalității gazdelor 
noastre române, cărora le adresez 
incă o dată mulțumirile noastre.

Săptămînă trecută s-au tinut în 
acest oraș o Conferință internațio
nală a tineretului pe problemele 
populației și un Colodviu al ziariș
tilor. în prezent, Tribuna populației 
reunește organizațiile neguvemamen- 
tale si personalități marcante preocu
pate de problemele complexe, pe care 
evoluția demografică le-a impus a- 
tentiei noa’tre.

Excelență, domnule președinte, c. 
Distinși ;delegați, doamnelor |1 

domnilor.

în

tituie o problemă sensibilă 
irsată. si luarea de decizii 
problemele populației a- 
acțiune plină de riscuri, 

icestea, problemele demo- 
iu impus cu tărie atenției

Schimbările demografice depind _ . 
ultimă instanță de deciziile însuma
te ale indivizilor. Deoarece ele a- 
fecteazâ c le mai intime domenii ale 
vieții, con: 
si controv 
politice în 
pare ca < 
Cu toate 
grafice s- 
noasti'e, cîrind acțiuni și soluții, pe 
care lumea nare azi pregătită să le 
întreprind», străduindu-se să le rea
lizeze. Această conferință reprezintă 
intr-adevăr un punct de cotitură in 
atitudinea] noastră față de acest im
portant sibiect.

Acum sntem gata să discutăm po
litica den< 
ajuns să iitelegern că efectele evolu
ției demo rafice afectează njulle as
pecte ale 
gata să tfatâm această problemă nu 
dintr-o predilecție deosebită pentru 
date statistice, ci pentru că ne in
teresează [bunăstarea umanii și justi
ția sociali.

înaintejde a încheia, a$ dori să vi 
adresez iituror, distinși delegați, 
urări pmtru succesul conferinței, 
(Aplauze)

ografică pentru că am

vieții noastre si sintem

lexico, Candido Procopio de

planificare din Sao Paolo.

la tendințele demografic® 
aspectele 

rapor- 
populație și mediul Incon- 

ca lucrările Tribunei popu- 
xprimarea diferitelor puncte

de conlucrare fertilă, con-

cooperării și Înțelegerii ln-

(Agerpre^

\

grupul.de
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blemei populației este necesar să m 
pornească de la fac tul că omul con
stituie factorul determinant al pro
gresului eoonomico-social. De aceea. 
Întreaga organizare a societății, po
litica cenerală a statelor trebuie sâ 
aibă drent tel suprem bunăstarea și 
fericirea oamenilor, garantarea li
bertății 5i demnității omului, dezvol
tarea personalității sale, participarea 
maselor la făurirea propriei istorii. 
Apreciem, de asemenea, că In poh- 
t ca demografică trebuie să se tină 
seama de necesitatea asigurării unul 
raport normal intre virate. pentru a 
se menține permanent tinerețea fie
cărei națiuni, vitalitatea ei. energia 
creatoare și forța de gândire a fiecă
rui popor.

După părerea noastră. In aborda
rea problemelor complexe ale popu
lației trebuie avută in vedere nece- 
s,tatea dezvoltării continue a forțe
lor de producție, de care depind in 
mod hotăritor satisfacerea cerințelor 
de viată ale popoarelor, progresul 
general al societății.

In acest context, asigurarea unui 
ritm inalt de creștere a producției 
de bunuri materiale are o impor
tantă deoseb.iă pentru modul in 
care se rezolvă problema populației 
in cadrul fiecărei națiuni.

Creșterea producției agroalimen- 
tare. problemă de Drim ordin in 
complexul politicii demografice ge
nerale. cere eforturi susținute din 
partea fiecărei țâri, alocarea unor 
mijloace importante pentru dezvol
tarea și perfecționarea industriei, 
modernizarea agriculturii, pentru 
creșterea productivității muncii so
ciale. In același timp, este necesar 
să se acorde o atenție mai mare 
apărării și conservării naturii, a me
diului înconjurător care, in condi
țiile civilizației industriale moderne, 
reprezintă un factor de importanță 
hotâritoare pentru evoluția omenirii
— atit pentru viața contemporanilor, 
cit si a generațiilor viitoare.

Viata demonstrează că problemele 
populației trebuie analizate in strin- 
să legătură cu evoluția relațiilor in
ternaționale. pomindu-se de ia rea
litatea că in zilele noastre se mai 
mențin încă raporturi inegale și 
inechitabile, de dominație și asu
prire. atit pe plan național, cit și pe 
plan internațional.

In analiza problemelor populației 
nu putem face abstracție de faptul 
că o importantă parte a omenirii 
trăiește iacă in condiții de subdez
voltare economică, de faptul că ' 
rute de milioane de oameni — mai 
mult de o treime din omenire — nu 
dispun de condiții elementare de 
existență. Sute și sute de milioane 
de oameni nu beneficiază nici de un 
minimum de asistentă medicală, iar 
analfabetismul menține in întuneri
cul ignoranței uriașe mase de oa
meni de pe mari zone ale globului.

Constituie o realitate tragică a lu
mii de azi faptul că circa două 
treimi din populația planetei trăieș
te in țări subdezvoltate sau in curs 
de dezvoltare, că decalajele ce se
pară multe din aceste țări de sta
tele avansate din punct de vedere 
economic se accentuează, in loc să 
se diminueze. Datele statistice ale 
Organizației Națiunilor Unite și ale 
instituțiilor sale specializate arată 
in modul cel mai convingător di
mensiunile acestui decalaj. La în
ceputul deceniului actual, produsul 
național brut — indice concludem al 
gradului de civilizație materială a 
popoarelor — era in țările in curs 
de dezvoltare de circa 230 dolari pe 
locuitor, in comparație cu 3 085 do
lari in țările avansate, raportul fiind 
de I : 13. Intr-o serie de țări consi
derate ..cel mai puțin avansate* 1 — 
care numără circa 150 milioane de 
locuitori — produsul național brut 
pe iocuitor este de numai 85 dolari, 
decalajul față de țările dezvoltate 
ridicindu-se la raportul de 1 : 36.

In general, multe popoare nu au 
asigurate nici cele mai elementare 
condiții de muncă și viață, in timp 
cs un număr de state au ajuns la 
un inalt nivel de dezvoltare econo
mică. la baza căreia se află cuceri
rile revoluției tehnico-știintifice con
temporane. împărțirea lumii in țări 
dezvoltate și subdezvoltate este un 
rezultat al evoluției istorice, conse
cința nemijlocită a politicii imperia
liste. colonialiste și neocolonialiste 
de exploatare și asuprire a multor 
popoare. Iată de ce apare evident 
că problemele populației, perspecti
vele dezvoltării diferitelor popoare 
și națiuni, și a umanității in ansam
blu sint legate nemijlocit de lichi
darea politicii imperialiste, colonia
liste și neocolonialiste. de realizarea 
unei lumi mai bune și mai drepte, 
a unei societăți in care omul să se 
bucure din plin de cuceririle civili
zației contemporane. (Vii aplauze). 
Mai mult ca oricind se impune să se 
acționeze cu fermitate pentru așeza
rea relațiilor internaționale pe prin
cipii noi — de egalitate, respect al 
independenței și suveranității națio
nale, neamestec in treburile interne
— pe respectul dreptului fiecărui po
por de a se dezvolta liber, corespun
zător năzuințelor sale. (Aplauze pu
ternice). Problema populației este 
strins legată de realizarea unei noi 
ordini economice internaționale, de 
așezarea relațiilor economice pe 
principiile avantajului reciproc, de 
stabilirea unui raport just intre pre
țurile produselor industriale și ale 
materiilor prime care să favorizeze 
dezvoltarea mai rapidă a țărilor ră
mase in urmă.

După cum se cunoaște, in lumea 
de astăzi este tot mai frecvent dis
cutată problema posibilităților pla
netei noastre de a asigura existenta 
populației in evoluția ei viitoare. Se 
enunță adesea teza pesimistă că, 
dacă se va menține actualul ritm de 
creștere a populației globului. 6e va 
ajunge rapid și inevitabil la epui
zarea resurselor de existentă, la o 
criză alimentară generală. Studiile 
științifice, programele de dezvoltare 
a numeroase țări arată insă că lu
mea dispune de uriașe rezerve ne
puse încă in valoare, că pe planeta 
noastră există Încă vaste zone ale 
căror resurse nu au fost pină în 
prezent nici măcar explorate, că În
seși zăcămintele subsolului nu sint 
decât in mică măsură cunoscute. 
Există, de asemenea, pe glob uriașe 
suprafețe aride, pustii, care prin 
munca omului pot deveni roditoare, 
pot asigura populației un Însemnat 
plus de resurse alimentare. Ști
ința va pune in evidentă noi 
resurse alimentare, va realiza, de a- 
semenea. sporirea fertilității solului 
pe toati suprafața pămlntului. ceea 
€• v*  permite obținerea unor canti

tăți mari de produsa vegetale ii 
animale suplimentare pentru consu
mul oamenilor. în multe țări, da
torită condițiilor de subdezvoltare, 
bogățiile naturale și resursele 
umane rint insuficient exploatate, 
nivelul scăzut al productivității 
muticii sociale exercită o influentă 
negativă asupra creșterii avuției na
ționale. Omul, bazindu-se pe cuceri
rile științei, prin inepuizabila sa 
energie, prin forța geniului său 
creator, va transforma necontenit 
natura, smulgindu-i tot mai multe 
roade, asigurând noi resurse pentru 
satisfacerea in condiții tot mai bune 
a cerințelor de viață ale tuturor po
poarelor.

Condiția esențială a realizării a- 
cestei perspective este dezvoltarea 
tot mai intensă a forțelor de pro
ducție in fiecare tară, valorificarea 
la maximum de către fiecare popor 
a resurselor de care dispune. Aceas
ta impune repartiția mai judicioasă 
a bogățiilor intre populațiile de pe 
diferite meridiane, accesul tuturor 
națiunilor la știința si tehnica con
temporană. la cuceririle civilizației 
moderne. Problema viitorului popu
lației ține. deci, in primul rind. de 
dezvoltarea multilaterală, progresis
tă a societății omenești, de o justă 
repartizare a produsului național și 
de înfăptuirea unor relații sociale 
echitabile atit pe plan național, cit 
și internațional, de realizarea unei 
lumi mai drepte și mai bune, in 
care omul să se bucure din plin de 
cuceririle științei, de munca sa. 
(Aplauze pu(crnice).

Problemele demografice, planifi
carea dezvoltării populației se pun 
in mod diferențiat de la un conti
nent la altul, de la o țară la alta, 
in unele fiind necesară o creștere 
mai accentuată a populației, iar in 
altele o diminuare a creșterii. So
luționarea in mod corespunzător a 
acestor probleme aparține fiecărei 
țâri. O condiție esențială pentru so
luționarea problemei populației este 
lichidarea subdezvoltării, apropierea 
nivelurilor de dezvoltare, crearea 
unor relații de echitate, egalitate și 
colaborare activă între toate conti
nentele și statele globului, înfăptui
rea unei păci trainice pe planeta 
noastră. (Aplauze puternice).

Domnule secretar general, 
Doamnelor și domnilor.
Tovarăși și prieteni.
Trăim o epocă de mari prefaceri 

revoluționare, economice si sociale, 
de schimbări continue în raportul 
de forte internațional. Popoarele își 
afirmă cu tot mai multă hotărire 
voința de a fi stăpine pe bogățiile 
naționale si de a se dezvolta liber 
Si independent. Ca rezultat, in lume 
se afirmă un curs nou. pozitiv. în
dreptat spre destindere și colaborare 
intre națiuni. Noul curs spre des
tindere se eăseste insă de abia la 
început. în lume mai sint forțe 
reacționare care pot să frineze a- 
ceastă nouă politică. De aceea este 
necesară intensificarea lupteT rriâ£eJ 
lor populare, a tuturor forțelor pro
gresiste, antiimperîăliSte, <â tuturor 
popoarelor pentru a asigura întărirea 
noului curs de destindere, a păcii in 
lume. Este necesar să se facă totul 
pentru participarea activă, la soluțio
narea marilor probleme contempo
rane. a tuturor statelor, indiferent 
de mărimea și potențialul lor mate
rial.

Un rol important în însănătoșirea 
climatului politic international, în 
dezvoltarea tot mal accentuată a 
cursului destinderii are consolidarea 
colaborării, securității și păcii pe 
continentul european, care polari
zează atenția generală atit prin uria
șul său potențial economic si știin
țific. cit și prin faptul că aici a fost 
punctul de plecare al ambelor 
războaie mondiale care au zguduit 
lumea, precum si al puternicelor 
conflicte din perioada postbelică ce 
au generat ..războiul rece“. Este in 
interesul nu numai al popoarelor de 
pe acest continent — care nu mai 
vor să se reediteze ororile trecutu
lui — dar si al întregii omeniri ca 
în Europa să se realizeze relații noi, 
de colaborare multilaterală pe baza 
egalității si respectului mutual, care 
să asigure fiecărei națiuni garanții 
împotriva oricăror agresiuni și in
gerințe. să-i permită să se dezvolte 
liber si nestingherit. O contribuție 
esențială la înfăptuirea acestui de
ziderat este chemată să aducă con
ferința general-eurooeană. ale cărei 
lucrări se desfășoară cu rezultate 
pozitive. Sperăm ca ultima fază 
a conferinței să se țină cit mai 
curind, la nivelul cel mai inalt. si 
să marcheze inaugurarea unei epoci 
noi. de încredere si colaborare fruc
tuoasă între toate națiunile conti

nentului. de securitate trainică în 
Europa și in Întreaga lume. Aceas
ta va avea, fără îndoială, repercu
siuni deosebit de favorabile asupra 
Întregului complex al problemelor 
populației, va stimula dezvoltarea 
tot mai accelerată a omenirii pe ca
lea progresului șl civilizației.

O condiție de prim ordin pentru 
concentrarea eforturilor tuturor na
țiunilor in direcția prosperității 
economice si sociale este stingerea 
tuturor focarelor de încordare sl 
război care mai dăinuie in lume, 
evitarea izbucnirii unor noi conflic
te armate, soluționarea litigiilor 
dintre state exclusiv pe cale politi
că. prin metoda tratativelor. In spi
ritul receptivității pentru interesele 
tuturor părților, al stimei si respec
tului reciproc. In acest context se 
impune a fi rezolvate cit mai grab
nic conflictele din Orientul Mijlo
ciu. din Peninsula Indochineză. din 
Cipru sl din alte zone unde există 
încă tensiune și animozitate, in care 
se mențin primejdii pentru secu
ritatea generală. Să nu uităm că 
pacea lumii are un caracter indivi
zibil șl că orice conflict izbucnit în- 
tr-o parte sau alta a globului afec
tează ansamblul vieții internaționa
le. tulbură viața si munca tuturor 
popoarelor, provoacă daune mari 
dezvoltării generale a omenirii. 
Lichidarea totală și definitivă a 
colonialismului, precum și a practi
cilor neocolonialiste. sprijinirea lup
tei drepte a popoarelor pentru scu
turarea oricărei dominații și depen
dente străine. pentru lichidarea 
oricărei forme de exploatare și asu
prire imperialistă, pentru asigurarea 
afirmării neîngrădite, de sine stătă
toare. a fiecărei națiuni impun 
respectarea cu sfințenie a dreptului 
sacru al fiecărui popor de a-și 
hotărî singur destinele, de a parti
cipa cu drepturi egale la viața po
litică internațională — aceasta fiind 
o condiție sine qua non pentru rea
lizarea prosperității generale. a 
bunăstării tuturor locuitorilor planetei. (Vii aplauze).

O problemă a lumii de azi ieste 
eliberarea omenirii de povara chel
tuielilor militare, realizarea unor 
măsuri efective și eficiente pe li
nia dezarmării și, in primul rind. 
a dezarmării nucleare. Trebuie să se 
pună capăt cu fermitate cursei înar
mărilor. care nu numai că face să 
planeze pericole din cele mai grave 
asupra civilizației umane, dar ab
soarbe. an de an. tot mai multe fon
duri materiale și inteligență umană 
pentru crearea mijloacelor de dis
trugere. Nu poate să nu ne preocupe 
în modul cel mai serios, pe noi 
și toate popoarele, guvernele, fap
tul că în prezent cheltuielile mi
litare mondiale sint cu 50 la sută 
mai mari decit cele afectate să
nătății, că aproape jumătate din 
fondurile consacrate cercetării știin
țifice sint absorbite de cercetarea 
pentru tehnica militară. Cheltuielile 
pentru înarmare depășesc astăzi de 
peste 30 de ori volumul ajutorului 
acordat țărilor în curs de dezvol
tare. Alocarea uriașelor mijloace 
ce s-ar elibera' prîri inf£pnjii*ia  
dezarmării în scopul dezvoltării 
economico-sociale ar constitui o sur
să deosebit de importantă pentru 
ridicarea standardului de viață al 
popoarelor rămase in urmă, pentru 
creșterea generală a gradului de ci
vilizație și bunăstare a populației 
planetei noastre.

în soluționarea problemelor ca^e 
confruntă omenirea de azi este ne
cesar ca Organizația Națiunilor Uni
te și alte organisme internaționale 
să joace un rol tot mai activ. 
Organizația Națiunilor Unite, toa
te popoarele, forțele progresiste de 
pretutindeni au datoria să acțio
neze cu hotărire pentru democra
tizarea relațiilor internaționale, pen
tru Înfăptuirea dezarmării și alo
carea unei părți a resurselor elibe
rate in scopul dezvoltării economico- 
sociale a țărilor rămase In urmă, 
pentru soluționarea problemelor ali
mentare, lichidarea analfabetismu
lui. îmbunătățirea asistentei medi
cale si protejarea mediului încon
jurător. în felul acesta se ,vor crea 
condiții mai bune de viață pentru 
întreaga populație a globului pâmin- 
tesc.

Doamnelor șl domnilor.
Tovarăși și prieteni.

Pornind de la considerentele ex
puse mai sus. România pune in cen
trul politicii ei dezvoltarea econo- 
mico-socială în ritm inalt, crearea 
unei economii naționale puternice 
în stare să satisfacă în condiții su
perioare cerințele materiale și spiri
tuale ale întregului nostru popor. Re
alizările obținute de-a lungul celor 
trei decenii care au trecut de la elibe

rarea patriei noastre de «ub domi
nația fascistă demonstrează forța 
creatoare a unul popor care a deve
nit utâpln pe destinele salo șl care 
ișl concentrează energia In direcția 
ridicării nivelului său de civilizație. 
Amploarea dezvoltării economice și 
sociale a României In acești treizeci 
de ani este ilustrată în mod grăitor 
do faptul că producția industrială a 
crescut de aproape 30 de ori față de 
anul 1938 — anul celui mai înalt ni
vel economic atins de România 
antebelică. S-a dezvoltat intens agri
cultura. dind in prezent o producție 
de peste două ori mai mare decit in 
1938. au cunoscut o puternică înflo
rire invățămintul. știința, cultura — 
factori de cea mai mare însemnătate 
pentru progresul națiunii. Toate a- 
cestea au făcut posibilă creșterea in 
ritm susținut a venitului național — 
in prezent de circa 12 ori mai mare 
decit in 1947. Dezvoltarea economiei 
si culturii a asigurat creșterea bună
stării materiale șî spirituale a mase
lor populare, telul suprem al intregii 
politici de edificare a noii orinduiri 
sociale in România. Ca rezultat, du
rata medie a vieții populației a spo
rit in țara noastră în trei decenii cu 
aproape 30 de ani. Dezvoltarea dina
mică. sănătoasă a populației, paralel 
cu satisfacerea nevoilor ei de viață, 
se vor afla permanent și în viitor 
in centrul preocupărilor statului, ca 
o latură fundamentală a însăși poli
ticii de dezvoltare si înflorire a na
țiunii noastre socialiste.

România acționează cu hotărire 
pentru dezvoltarea largă a colaboră
rii internaționale cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orânduire 
socială. Desigur, ca țară socialistă, 
punem pe primul plan relațiile cu 
țările socialiste, cu țările in curs de 
dezvoltare care acționează pentru 
dezvoltarea economico-socială inde
pendentă ; participăm, totodată, ac
tiv la diviziunea internațională a 
muncii, dezvoltăm relațiile cu toate 
statele, in spiritul coexistentei paș
nice. Dorim să ne aducem, pe aceas
tă cale, contribuția activă la schim
bul mondial de valori, la realizarea 
unul climat de colaborare și încre
dere intre popoare, la eforturile ge
nerale pentru pace și securitate in
ternațională, pentru o lume mai 
bună și mai dreaptă. (Vii aplauze).

România consideră că in cadrul 
Conferinței mondiale a populației 
trebuie elaborate căile dezvoltării in 
continuare a colaborării active între 
națiuni, in spiritul deplinei egali
tăți. pentru folosirea largă a cuceri
rilor științei si tehnicii contempo
rane in interesul progresului intregii 
societăți omenești, al ridicării bună
stării tuturor popoarelor, al fericirii 
oamenilor.de pretutindeni.

De la această înaltă tribună adre
săm tuturor șefilor de state, guver
nelor și popoarelor chemarea de a 
face totul pentru realizarea unei 
lumi a colaborării și păcii in care 
fiecare națiune să se poată dezvolta 
liber si să beneficieze din plin de 
cuceririle civilizației mondiale.

Avem cu toții marea răspundere, 
în fața popoarelor nogstrev-;.In fata- 
tuturor popoarelor n. a -fac’e• tol-ul 
pentru bunăstarea și fericirea omu
lui.

Trăim In era uriașei revoluții teh- 
nico-științifice. a unor mari prefa
ceri sociale și naționale care deschid 
perspectiva înfloririi nebănuite a ci
vilizației umane. Să ne unim efor
turile si să punem toate forțele în 
slujba fericirii omului, a păcii pe 
pămint. (Aplauze puternice).

Ne exprimăm convingerea că a- 
ceastă conferință va exercita o pro
fundă influentă asupra vieții inter
naționale. va constitui un imbold 
puternic pentru unirea eforturilor 
națiunilor in vederea Înfăptuirii unei 
politici noi de pace și colaborare in
ternațională, a unei lumi mai drepte 
șl mai bune in care popoarele să con
lucreze rodnic pentru bunăstarea și 
fericirea fiecăruia, pentru progresul 
6i civilizația omenirii in ansamblu.

Dumneavoastră aveți o mare răs
pundere in elaborarea unor docu
mente care să dea o perspectivă 
clară, de luptă tuturor popoarelor 
pentru o viață liberă și independen
tă. Fără îndoială, sint țări cu orin
duiri sociale diferite, cu concepții 
filozofice și religioase diferite — dar 
toate statele, toate guvernele, toate 
națiunile trebuie să aibă permanent 
in minte răspunderea pentru popoa
rele lor, pentru soarta civilizației 
umane. Am dori ca conferința dum
neavoastră să se călăuzească toc
mai de această răspundere pentru 
viitorul omenirii.

Cu aceste gindurl, doresc să urez, 
din inimă, succes deplin lucrărilor 
conferinței dumneavoastră,, bună
stare și fericire tuturor popoarelor 
pe care le reprezentați. (Aplauze 
puternice, îndelungate).

Prințesa Ashraf, reprezentanta personală a șahinșahului Iranului
Președintele Republicii Socialiste 

România, Nicolae Ceaușescu, a pri
mit, luni, pe Alteța Sa Imperială 
prințesa Ashraf, sora Maiestății 
Sale Imperiale Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr, șahinșahul Ira
nului, reprezentanta personală a su
veranului iranian la lucrările Con
ferinței mondiale a populației. Al
teța Sa Imperială a fost Însoțită 
de Majd Rahnama, ambasador, Ma- 
rianous Ansari, doamnă de onoare, 
precum și de Aii Reza Bahrami, 
ambasadorul Iranului la București.

La întrevedere a participat Maria 
Groza, vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale.

Prințesa Ashraf a arătat că are 
plăcuta misiune de a transmite pre

Delegația Organizației pentru Eliberarea Palestinei
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit luni, 19 
august, delegația Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, care, la invita
ția C.C. al P.C.R., face o vizită In 
țara noastră. Delegația este formală 
din Faruk Al Kaddumi, membru al 
Comitetului Executiv al O.E.P., șeful 
departamentului politic, și Ahmed 
Al-Azhari, consilier.

La Întrevedere au participat tova
rășii Cornel Burtică, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., și Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R.

A luat parte, de asemenea, Imad 
Abdin, reprezentantul permanent al 
O.E.P. la București.

Membrii delegației au transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
cordial salut din partea președintelui 
Comitetului Executiv al Organizației

/------------------------------------- '-------------------------------------------- >

Succese în anul 
jubiliar

Au îndeplinit planul pe patru ani ai cincinalului

UNITĂȚILE ECONOMICE 
ALE SECTORULUI 6 

DIN CAPITALA
Unitățile economice ale eectortf-, 

Tiîi 6 din București, antrerthte’'îp. 
ampla întrecere socialistă în ve
derea realizării planului cincinal 
înainte de termen, raportează, în 
cinstea mărețului eveniment de la 
23 August, îndeplinirea sarcinilor 
de plan pe 4 ani. Fină la finele 
acestui an, harnicile colective de 
muncă din sector vor obține un 
spor substanțial la producția glo
bală industriala. Printre întreprin
derile care se află la loc de cinste 
pe lista fruntașilor se numără: 
,,Aurora", „Tricotajul roșu", „Tinăra 
Gardă", fabrica de nutrețuri com
binate „Sabarul", I.C.R.E.T. și al
tele.

15 ÎNTREPRINDERI 
INDUSTRIALE 

DIN JUDEȚUL BRAȘOV
BRAȘOV (Corespondentul „Scîn- 

teii", Nicolae Mocanu). După în
treprinderea „Rulmentul", iată că 
o altă importantă unitate indus
trială din județul Brașov și-a rea
lizat sarcinile de plan pe primii 4 
ani ai cincinalului : întreprinderea 
de utilaj chimic din Făgăraș, im
portantă unitate producătoare de 
echipament pentru industria chi
mică. Acest fapt va permite co
lectivului de aici să realizeze, pină 
Ia sfirșitul anului, o producție-mar- 
fă suplimentară in valoare de peste 
300 milioane lei. Demn de subli
niat este că harnicul colectiv al 
întreprinderii de utilaj chimic din 
Făgăraș și-a realizat angajamen
tele pe întregul an ; recent, adu
narea generală a oamenilor mun
cii care a avut loc in întreprin
dere a hotărit suplimentarea an
gajamentului cu incă 3 milioane 
lei la producția-marfă, cu 14 mili
oane lei la beneficii și cu 12,5 mi
lioane lei la capitolul economii. 
Pină în prezent, un număr de 15 
unități industriale din județul 
Brașov au realizat prevederile ini
țiale de plan pe primii 4 ani ai 
cincinalului.

6 UNITĂȚI 
DIN JUDEȚUL BRAILA

BRAILA (Corespondentul ,.Sdn- 
teii", Mircea Bunea). Pină acum, 
șase întreprinderi industriale din 
acest județ au îndeplinit planul ue 
patru ani din cincinal. Din da
tele statisticienilor rezultă că 
industria județului și-a onorat pe 
deplin, cu depășiri substanțiale, 
angajamentul luat in cinstea zilei 
de 23 August și a celui de-al XI- 
lea Congres al partidului. Față de 
80 milioane lei producție supli
mentară, cit prevedea angajamen
tul anual inițial, colectivele de 
muncă din întreprinderile județului 
Brăila s-au angajat, recent, să 
realizeze peste plan o producție in 
valoare de 135 milioane Iei, din 
care au și anunțat concretizarea 
unei producții suplimentare de 
peste 105 milioane lei. Deosebite 
rezultate în întrecerea socialistă au 
obținut colectivele brăllene de mun
citori. ingineri și tehnicieni de la 
Întreprinderea „Laminorul", schela 
de foraj-extracție, uzina electrică, 
combinatul de prelucrare a lemnu
lui. de la unitatea de celuloză și 
hirtie, întreprinderea de confec
ții ș.a.

10 COLECTIVE 
DE ÎNTREPRINDERI 

DIN JUDEȚELE 
ARGEȘ, OLT ȘI V1LCEA

La aproape un miliard de lei 
se va ridica producția suplimenta
ră pe care o vor realiza pină 
la sfirșitul acestui an colectivele 
celor zece întreprinderi Industriale 
din județele Argeș. Olt |1 Vilcea, 

ședintelui Nicolae CeaușeBcu și to
varășei Elena Ceaușescu un cordial 
salut și călduroase urări de sănătate 
și fericire din partea Maiestății Sa
le Imperiale Mohammad Rcz.a 
Pahlavi Aryamehr Și a împărătesei 
Farah. »

Mulțumind, președintele Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe Alteța Sa Im
perială să transmită din partea sa 
și a tovarășei Elena Ceaușescu un 
călduros salul și cele mai bune urări 
șahinșahului Mohammad Reza Pah
lavi Aryamehr șl împărătesei Fa
rah.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, in cadrul căreia au fost re
levate cu satisfacție bunele relații 
româno-iraniene, subliniindu-se că 

pentru Eliberarea Palestinei, Yasser 
Arafat, precum si profunda recu
noștință pentru sprijinul constant a- 
cordat de România socialistă, perso
nal de șeful statului român, cauzei 
drepte a poporului palestinean. Tot
odată, oaspeții au adresat președinte
lui Nicolae Ceaușescu sincere feli
citări cu prilejul apropiatului jubileu 
— cea de-a XXX-a aniversare a eli
berării României de sub dominația 
fascistă.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe membrii dele
gației să transmită președintelui 
Yasser Arafat, celorlalți membri ai 
conducerii Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, un salut călduros 
și cele mai bune urări de succes in 
înfăptuirea idealurilor de libertate, 
independență, pace șl progres social 
ale poporului palestinean.

în cadrul întrevederii s-a procedat 
Ia un schimb de păreri cu privire la 

In aceste zile. In preajma aniversării a 30 de ani de la eliberarea pa
triei de sub dominația fascistă, colectivul întreprinderii „23 August" 
din Capitală este preocupat să devanseze termenele de livrare a di
verselor utilaje tehnologice, să onoreze contractele cu beneficiarii în 
cele mai bune condiții. Numai in secția aparataj, colectivul de aici s-a 
angajat ca la livrarea unor subansamble pentru aparatai de frină să 
devanseze termenul final cu două luni. In fotografia de sus : șeful 
de echipă Borșa loan si maistrul Safta Ilie se consultă in vederea 
omologăm unui nou produs pentru frine în cadrul secției aparataj. 
In fotografia de jos : șeful de echipă Stoia Emil lucrează la cen- 
trajul motorului pentru o locomotivă de 450 CP, executind numai 

operații de calitate
Foto-text : E. DICHISEANU

care au anunțat pină în prezent 
atingerea cotelor finale ale planu
lui pe primii patru ani ai cinci
nalului. Intre acestea se găsesc co
lectivele întreprinderilor județene 
de industrie locală Argeș și Vilcea, 
întreprinderii de confecții din 
Curtea de Argeș, Inspectoratului 
silvic județean Olt, Grupului șan
tierelor de construcții și instalații 
petroliere Pitești ș.a.
10 UNITĂȚI DIN JUDEȚUL 

IALOMIȚA
SLOBOZIA (Corespondentul 

„Scinteii", Lucian Ciubotaru) : In 
3 ani, 7 luni și 18 zile, colectivul 
de la întreprinderea de confecții 
din Călărași a îndeplinit sarcinile 
planului cincinal. Cea mâi mare 
contribuție la această realizare au 
adus-o secțiile 1, 2, 4 și 5. Acest 
succes se datorează creșterii pro
ductivității muncii, folosirii mal 
intensive a spațiilor de producție, 
organizării judicioase a muncii, 
Îmbunătățirii permanente a cali
tății produselor și extinderii ga- 

în dezvoltarea acestora un rol de
terminant l-au avut lntilnirile ai 
înțelegerile dintre cei doi șefi da 
stat.

Au fost abordate, do asemenea, 
probleme privind Conferința mon
dială a populației, evidențiindu-se 
dorința ambelor părți de a-și adu^e 
o contribuție activă la lucrările a- 
cestei însemnate reuniuni. In con
text, a fost exprimată, de ambele 
părți, convingerea că delegațiile ce
lor două țări vor conlucra eficient, 
ca Și in cadrul altor manifestări 
internaționale, pentru ca această 
conferință să se încheie cu rezulta
te cit mai fructuoase.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
ambianță de caldă cordialitate.

unele probleme actuale ale vieții in
ternaționale, Îndeosebi in legătură cu 
situația din Orientul Mijlociu. De 
ambele părți a fost exprimată sa
tisfacția pentru bunele relații prie
tenești existente între Partidul Co
munist Român și .Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei, precum și do
rința de a lărgi aceste relații in in
teresul celor două popoare, al păcii 
și colaborării internaționale.

Secretarul general al P.C.R. a re
afirmat solidaritatea României socia
liste șl a Partidului Comunist 
Român cu lupta dreaptă a poporului 
palestinean si a asigurat pe oaspeți 
de sprijinul dezinteresat al poporu
lui român pentru a se ajunge la re
zolvarea problemelor poporului pa- 
leSttnean corespunzător intereselor 
sale naționale, inclusiv crearea unul 
stat național palestinean.
' întrevederea s-a desfășurat lntr-0 
ambiantă cordială, prietenească.

I 
mei de sortimente. Pină la sfirși
tul cincinalului, colectivul unității 
s-a angajat să realizeze o produc
ție suplimentară în valoare de 1,2 
miliarde lei.

Pină la această dată, un număr 
de 10 unități economice din jude
țul Ialomița — C.C.H. Călărași, fi
latura de bumbac. întreprinderea 
viei și vinului, I.M.A.I.A. Draga- 
lina, fabricile de nutrețuri combi
nate din Ciulnița,/Fetești, Căzâ- 
nești și Călărași ș.a. — au înde
plinit sarcinile de producție pe 4 
ani din actualul cincinal.

13 FABRICI DIN JUDEȚUL 
MUREȘ

Colectivele de muncitori, ingineri 
și tehnicieni — români, maghiari, 
și germani, înfrățiți in muncă și 
in viață — din 13 întreprinderi ale 
județului Mureș, au anunțat 
Îndeplinirea sarcinilor de plan pe 
patru ani ai cincinalului. De ase
menea, cinci unități economice din 
județ au anunțat realizarea sar
cinilor de plan pe Întregul cinci
nal.

J
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științifică din Ura 
tuturor oamenilor

Alăturl de cercetarea In domeniul 
f sicii si chimiei, in anii care au tre
cu: dc la eliberarea patriei de sub 
d^rninatla fascistă, erreetarea știin
țifică in domeniul «ființelor tehnice 
a înregistrat progrese m totul remar
cabile. Ele sr explică, desigur, prin 
faptul că societatea socialistă, dcscă- 
tusind toate forțele creatoare ale na- 

asjgură in același timp cede mai 
posibilități de a Incorpora in

viata economică ?i socială roadele 
gindirii științifice și tehnice, valori- 
f:cindu-le In Interesul dezvoltării e- 
conomice a tării, ridicării 
stării celor ce muncesc,
meritul partidului nostru 
fi transformat această calitate po
tențială a socialismului intr-o rea
litate concretă, orientind In mod con
secvent cercetarea 
noastră, eforturile 
de știintă. inclu
siv ale cercetării 
universitare, că
tre problemele 
importante. ac
tuale si de Per
spectivă. ale eco
nomiei si culturii 
noastre naționale.

In primul rind, 
dupi eliberare au 
fost reluate șl 
dcrvollate o se
rie dc cercetări 
efectuate in do
meniul științelor 
tehnice înainte 
de 23 August 1914. 
destul de putir.e 
la număr, reali
zate de oameni 
de știintă pasio
nați. care au fă
cut o adevărată 
operă de pionie
rat. lucrind în 
condiții de dotare 
materială insufi
cientă. practic, 
fără un soriiin 
corespunzător din 
partea statului si 
care totuși au 
reușit, in condiții 
destul de grele, 
să obțină rezulta
te valoroase, să 
creeze unele școli 
științifice, fiind cunoscuțl și peste 
hotare.

Pornind de la cerințele revoluției 
tehnico-șliințifice contemporane, in 
cadrul căreia activitatea de cercetare 
științifică, îndeosebi cea din dome
niul științelor tehnice, a devenit tot 
mai mult un factor determinant al 
progresului economic și social, par
tidul Dostru. mai ales după Congre
sul al IX-lea, a trecut la o mai bună 
organizare a acestei cercetări, bazată 
pe principiul concentrării forțelor in 
unități puternice, evitindu-se in mo
dul acesta fărâmițarea cercetării și 
paralelismele. De asemenea. s-au 
luat măsuri ca activitatea de cerce
tare. inclusiv cea tehnică, să fie așe
zată pe baze economice, contractuale, 
in așa fel incit pentru fiecare tc îă 
de cercetare să existe un beneficiar, 
cercetarea devenind o activitate u- 
tilă societății, contribuind la rezolva
rea problemelor celor mai impor
tante. actuale sau de perspectivă : 
in felul acesta, cercetarea științifică 
a fost orientată să devanseze produc
ția. să răspundă nevoilor ci concrete, 
laboratorul de astăzi trebuind să de
vină. tot mai mult, uzina de miine. 
în sfirșit, o altă serie de măsuri or
ganizatorice privesc scurtarea ciclu
lui cercetare-proiectare-productie.

Cercetarea tehnică s-a diversifi
cat in același timp substantial, eâ e- 
fectuindu-se in cadrul unei relele 
complexe care cuprinde catedrele din 
învățământul superior și unele unități 
de cercetare din învățământ, unitățile 
'dîn Tețeaua academiilor de științe 
li unitățile din rețeaua ministerelor
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„ROMÂNIA - FILM'1 prezintă :

„în numele poporului italian"

Producție a studiourilor italiene. Regia : Dino Risi. Cu: Ugo Tognazzi, VittorioGass- 
man, Ely Galleani, Yvonne Furneaux.
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A doua etapă - un pas înainte
Astă-seară echipa reprezentativă joacă

Odată cu cea de-a doua etapă, 
toate echipele au jucat cite un meci 
pe terenurile de-acasâ, inregistrin- 
du-se aproximativ 120 000 de spec
tatori in tribunele stadioanelor unde 
nouă formații se prezentau, pentru 
prima dată in acest sezon, in fața 
propriilor suporteri. Relatările croni
carilor consemnează in general 
jocuri de o calitate mai bună decit 
in etapa precedentă. Excepțiile de 
la regulă s-au produs exact acolo 
unde jucau echipele despre care se 
presupune că și in acest campionat 
vor avea un cuvînt greu de spus in 
privința titlului național : Craiova 
(Universitatea) și Cluj (Dinamo).

Vizitindu-i duminică la Snagov pe 
membrii lotului reprezentativ, am 
ales citeva păreri ale celor direct 
interesați, ca o completare de apre
cieri la cele consemnate in cronici. 
De ia A-S.A. Tg. Mureș — c-chipâ 
care a provocat surpriza etapei in- 
vingindu-i pe campioni chiar la ei 
acasă, la Craiova, unde nu mai pier
duseră un meci de peste un an de 
zile — era prezent In lotul A Haj- 
nal luliu. autor de altfel al golului 
victoriei formației sale. Prima păre
re. importantă pentru ambianța in 
care trebuie să se desfășoare parti
dele campionatului nostru, privește 
publicul. Jucătorul din Tirgu-Murc-ș 
a apreciat mult sportivitatea specta
torilor craioveni care și-au incurajat 
perseverent echipa favorită, fapt ce 
nu i-a împiedicat să aplaude la 
sfirșitul meciului pe adversarii vic- 
torioil. O altă opinie — care priveș

economice (Institutele departamenta
le). In acest cadru este, desigur, greu 
«A fie prezentatei, fie chiar si su
mar. numeroasele si importantele re
zultate obținute de cercetarea știin
țifică din tara noastră in domeniul 
Științelor tehnice. De aceea, mă voi 
referi numai la unele contribuții a- 
dusc In acest domeniu dc invătâmln- 
iul tehnic superior, in particular, dc 
Institutul politehnic București in ul
timii 10 ani, cind ritmul activității 
dc cercetare științifică a fost mai ac
celerat. în domeniul Ingineriei chi
mice au fost elaborate procese teh- 
nolociee noi privind fabricarea alcoo
lului pnlivlnillc cu grad de hldro- 
llzft dirijabil, poltmerizarea «cotatu
lui de vinii in emulsie, inhibitorii 
aminicl dc coroziune, cimenturi cu 
rezistente mecanice superioare, fibre 
ontice din sticlă (cu aplicații in cal

TEHNICA
Cercetarea universitară, propulsor

al modernizării economiei naționale
1

însemnări de acad. Radu VOINEA, 
rectorul Institutului politehnic din București

culatoarele electronice) ș.a. Cercetă
rile științifice întreprinse in dome
niul metalurgiei au permis elabora
rea otelului in convertizoarele cu o- 
xigen folosind fondanti sintetici (cu 
consecințe favorabile privind produc
tivitatea procesului tehnologic si ca
litatea otelului obținut), a unor teh
nologii noi de elaborare a feroalia
jelor. a otelurilor super-raoide pen
tru scule, a unor aliaje de metale 
neferoase cu caracteristici mecanice 
superioare, de metale ușoare, de ex
tragere a aluminei, de fabricare la 
cald a țevilor din otel inoxidabil. In 
energetică cercetările au abordat pro
bleme referitoare la modelarea sis
temelor electroenergetice si termo- 
energetice. economisirea de energie, 
bilanțurile energetice, termoficarea. 
optimizarea instalațiilor hidroenerge
tice. la noi surse de energie s.a.

Bogate în rezultate s-au dovedit a 
fi si cercetările in domeniul atit de 
vast al construcțiilor de mașini. De 
pildă, trebuie relevate studiul mo
toarelor cu ardere internă si, în
deosebi. al căilor de reducere a 
noxelor din gazele de evacuare, cer
cetările privind unele tipuri de u- 
tilaje tehnologice necesare industriei 
chimice (mașini de extrudare pen
tru foliile de polietilenă de mică 
densitate, ciururi vibratoare, reci- 
pienti. concasoare), 
parametrilor mașinilor 
Sinile-unelte, matrițele 
niversale cu elemente 
laborindu-se un sistem 
ginal de asemenea elemente), scule 
și dispozitive pentru verificări, mi

îmbunătățirea tribuție substanțială 
agricole, mâ- 
și stanțele'u- 
modulare (e- 
românesc ori-

te siguranța în jocul de apărare al 
echipei noastre campioane — este 
lipsa de calm a fundașilor craioveni, 
care, din această cauză, fie că au 
recurs la procedee neregulamentare, 
fie că n-au respectat disciplina tac
tică, părâsindu-și adesea posturile și 
plecînd dezordonat la atac.

Despre partida de la Cluj, in care 
Dinamo a obținut victoria mai ușor 
decit se aștepta, ne-a vorbit Cornel 
Dinu, căpitanul echipei reprezenta
tive. autorul golului Înscris in mi
nutul 90. Dinu era de părere că și 
datorită corectitudinii cu care a ju
cat întreaga formație clujeană echi
pa cu mai multă experiență ti-a 
putut desfășura jocul. Totuși, crede 
Cornel Dinu, Dinamo va trebui să 
adauge mult In precizia jocului său 
tactic spre a face față dificultăților 
competitionale ulterioare.

In sfirșit, despre meciul unde s-a 
realizat scorul etapei, cel de la Pe
troșani, iată opinia celui mai proas
păt dintre componenții lotului na
țional, Mulțescu. Echipa Jiul a avut 
simbătă o formă bună, asemănătoare 
celei din finala „Cupei României", 
formă dătătoare de Încredere pentru 
prima manșă din cupa europeană 
la care participă formația din Pe
troșani. Adversarii vilcenl, deși cu 
o formație promițătoare, au, deo
camdată. prea puțină experiență 
competițională pentru divizia A și 
se lasă adesea surprinși In apărare 
de manevre tactice simple. In totul 
asemănătoare. « fi părerea lui Troi

este 
fie a- 
unele 

teo-

erometre dc marc precizie. In do
meniul electrotehnicii au fost cerce
tate probleme privind acționările e- 
lcctrice cu tiris toare, motoarele elec
trice liniare, diferite aparate elec
trice de măsură, transformatoare, 
pompe electromagnetice pentru me
tale lichide, șunturi coaxiale ș.a.

Ca urmare a cercetărilor științifi
ce. Industria electronicii, automaticii 
șl calculatoarelor beneficiază de di
ferite aparate ca : releuri de pro
tecție a rețelelor electrice tranzisto
rizate. osciloscoape tranzistorizate, 
milivoltmetre electronice, surse de 
tensiune stabilizată, regulatoare e- 
lectronlce automate (dc exemplu, 
pentru temperatura In cuptoarele e- 
lectrice metalurgice), eclipsoare (fo
losite pentru semnalizarea senatului 
navigabil al Dunării), dispozitive e- 
lcctronicc semiconductoare pentru 

microunde. cir
cuite microelec
tronice hibride 
cu straturi sub
țiri. elemente flui- 
dicc (utilizabile 
Ia mașinile-unel- 
te cu comandă 
numerică), pro
gramatoare elec
tronice pentru 
mașinile de sudat 
prin rezistentă, 
calculatoare elec
tronice de birou, 
display (terminal 
grafic al unui 
calculator elec
tronic care per
mite dialogul om- 
calculator) si mul
te altele.

Totodată, 
necesar să 
miritite 
contribuții 
rcttce st experi
mentale in do
menii fundamen
tale ale științelor 
tehnice bine cu
noscute 
mondial, 
care < 
din 
chimiei 
burilor 

scurte din aerodinamică, 
bordat probleme de teorie .. __ ___
de avion in regim supersonic : din 
acroelasticitate (stabilitatea statică 
și dinamică a avioanelor) ; din 
lubrlflcațla și lubrificațiile cu gaze, 
în particular, cu aplicații la ma
șinile de mare turație, din tribo
logic (frecarea și uzura). La aceste 
rezultate trebuie adăugate cele obți
nute de cercetarea științifică din ce
lelalte institute de invățămint tehnic 
superior din tară, precum și cele în
registrate în institutele departamen
tale — dar ele nu constituie obiec
tul însemnărilor de față.

Proiectul de Directive ale Con
gresului al XI-Iea al Partidului Co
munist Român acordă cercetării 
științifice și progresului tehnic o 
importanță deosebită, subliniind clar 
că realizarea importantelor obiecti
ve ale dezvoltării economico-sociale 
a tării in viitorul cincinal și in per
spectivă este condiționată, in mod 
hotăritor, de creșterea aportului 
științei și tehnologiei. Este o datorie 
patriotică a tuturor celor ce activăm 
in domeniul cercetării științifice — 
inclusiv din domeniul invftțămintu- 
lui superior — de a ne uni efor- . 
turile și de a face totul pentru 
ca activitatea noastră să devină cit 
mai fructuoasă, aducindu-ne o con- 
___ _________ ,___ la înfăptuirea 
mărețelor obiective ale viitorului' cin
cinal, ia realizarea sarcinilor âe dez
voltare și modernizare a economiei 
naționale, de ridicare a țării pe noi 
culmi ale progresului și civilizației 
socialiste.

pe plan 
1. Intre 
cercetările 

domeniul 
hidrocar- 

cu cicluri 
ce au a- 
a aripilor
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la Braunschweig
(F. C. Argeș) despre cealaltă nou 
promovată, Olimpia Satu-Mare,

Să lăsăm acum campionatul să 
se Încălzească in așteptarea derbiu- 
rilor ce vor avea loc duminică in 
București (Dinamo — Steaua și 
Sportul studențesc — Universitatea 
Craiova), pentru a descrie pe scurt 
cum va arăta formația reprezenta
tivă în meciul pe care-1 va susține 
astă-seară la Braunschweig in com
pania lui Eintracht. Antrenorul Va
lentin Stănescu s-a oprit asupra 
formației : Râducanu — Cheran, An
tonescu, Sâlmâreanu II, Anghelini — 
Dumitru, Dinu, Iordănescu — Lu- 
ccscu, Mulțescu, Marcu. După cum 
se vede, noutatea absolută o repre
zintă introducerea in virful liniei de 
atac a tinărului Mulțescu. Antreno
rul V. Stănescu explica această mo
dificare prin indisponibilitățile lui 
Dumitrache si Năstase. Oricum, an
trenorul intenționa să-l cheme la 
lot pe 'înaintașul Jiului,- însă con
junctura cere să-1 folosească prim 
virf de atac pe acesta sau, o altă 
improvizație, pe D. Georgescu. In 
rest, formația pare normală, avînd 
drept rezerve pe : Iordache, portar ; 
S. Gabriel, fundaș central ; Hajnal, 
fundaș stingă (in eventualitatea tre
cerii lui Anghelini pe dreapta) ; Bel- 
deanu gi Georgescu in linia de mij
loc (ultimul si pentru soluția mențio
nată anterior) ; Troi. pe ariDă (even
tual, cu Lucescu pe stingă), dar cu 
mențiunea că jucătorul de la Pitești 
nu e in deplină disponibilitate fizică, 

y. MIRONESCU

ÎN PREAJMA
MARII SĂRBĂTORI

ADUNĂRI POPULARE

Luni s-au desfășurat, într-o serie 
de județe ale țării, adunări popu
lare închinate mărețului jubileu al 
celor trei decenii de viață nouă, ani
versării Insurecției naționale arma
te antifasciste de la 23 August 1944. 
Au luat cuvintul, cu acest prilej, 
primii secretari al comitetelor jude
țene de partid, președinți ai consi
liilor populare județene ; la Alba 
lulia — George Homoștcan, la Arad 
— Andrei Cervencovlcl, la Bistrița — 
Adalbert Crișan, la Brăila — Dumi
tru Bălan, la Craiova — Ghcorgha 
Petrescu, la Deva — Ioachlm Moga, 
la Focșani — Simton Dobrovici, la 
Galați — Constantin Dăscălcscu. la 
.Miercurea Ciuc — Ludovic Fazekas, 
la Ploiești — Ion Catrinescu, 
Vorbitorii nu subliniat succesele 
cu care oamenii muncii, români, 
maghiari, germani și de alte naționa
lități, intimpină sărbătoarea eliberă
rii, succesele remarcabile pe cara 
le dedică deopotrivă zilei de 23 Au
gust și Congresului al XI-lea al 
P.C.R. Participant!! la adunări au 
adresat C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ccaușescu, telegrame in 
care ișl exprimă dragostea ne; 
țftrmurită față de patria socialistă, 
față de partid, hotărirea unanimă de 
a face totul pentru îndeplinirea cin
cinalului înainte de termen, de a-și 
aduce contribuția, alături de întregul 
nostru popor, la Înfăptuirea politicii 
partidului de ridicare a țării pe noi 
trepte de civilizație și bunăstare.

PREMIERĂ

CINEMATOGRAFICĂ

O nouă producție românească — 
„Stejar—extremă urgență" —. reali
zată de Casa de filme nr. 5, a intrat 
luni pe afișul cinematografic al Ca
pitalei. Pelicula, prezentată In pre
mieră la cinematograful „Patria", este 
dedicată celei de-a XXX-a aniver
sări a eliberării patriei de sub do
minația fascistă și evocă un episod 
din zilele eroice ale lui august 1944.

La baza filmului, a cărui regie 
este semnată de Dinu Cocea, se află 
scenariul scris de Horia Lovinescu 
și Mihai Opriș. Distribuția reunește, 
printre alții, pe actorii Constantin 
Diplan, Irina Petrescu, Ion Carami- 
tru. Amza Pellea. Pe generic figu
rează, de asemenea, numele altor 
creatori care au contribuit la reali
zarea acestei producții cinematogra
fice: Ion Marinescu — imaginea, 
Cornelia Tăutu — muzica, arh. Radu 
Călinescu — decoruri și Hortensia 
Georgescu — costume.

în aceeași zi a rulat în premieră 
documentarul „România, azi", reali
zare a studioului cinematografic 
„Alexandru Sahia“. Scenariul și re
gia aparțin lui Octav Ioniță și Ion 
Visu.

i ; . EXPOZIȚII

BUCUREȘTI (Corespondentul 
„Scinteii", Dumitru Tircob). — Ieri 
s-a deschis in sălile Clubului 
finanțe-bănci din str. Doamnei nr. 2 
din Capitală expoziția „Inițiative, 
realizări — cincinalul in patru ani 
si jumătate", organizată de Consiliul 
municipal al sindicatelor București. 
Expoziția prezintă pe larg, prin in
termediul unui mare număr de gra
fice, panouri, proiecții, 64 de iniția
tive care, extinse în numeroase u- 
nităti productive, s-au soldat cu re
zultate deosebite, concretizate In 
creșterea gradului de utilizare a ca
pacităților de producție, folosirea 
timpului de lucru, perfectionarea 
proceselor tehnologice, gospodărirea 
judicioasă a materiilor prime. Ima
gine amplă, deosebit de sugestivă a 
rodniciei eforturilor creatoare din 
întreprinderile bucureștene, expoziția 
ilustrează mutațiile calitative surve
nite în producția acestora, căile pe 
baza cărora oamenii jnuncii din in
dustria Capitalei au realizat oină Ia 
31 iulie a.c„ în cinstea celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării țării, 
o producție suplimentară de 1.024 
miliarde lei.

★
BUZĂU (Corespondentul „Scinteii", 

Mihal Bâzu). — In perimetrul expozi- 
țional situat la intrarea in zona in
dustrială a municipiului Buzău a

CAMPIONATELE MONDIALE DE BOX
In ziua a doua a Campionatelor 

mondiale de box ale amatorilor, care 
se desfășoară la Havana, s-au înre
gistrat următoarele rezultate : cate
goria semimijlocie : Emilio Corrca 
(Cuba) invinge prin abandon in pri
ma repriză pe Aleroh (Nigeria) ; Ka- 
levi Kosuncn (Finlanda) învinge prin 
K.O. in rundul 3 pe Muraly (Ugan
da) ; Marian Beneș (Iugoslavia) în
vinge prin abandon în repriza a treia 
pe Damian Cimpoleșu (România) ; 
John Rogers (Irlanda) bate prin a- 
bandon pe Saez (Spania).; Reginaldo 
Forde (Guyana) întrece la puncte pe 
Weidner (R.D.G.) ; Mukoko Mayo 
(Zair) dispune la puncte de SadioÎN CÎTEV.

Proba de simplu bărbați din cadrul 
Turneului internațional de tenis de 
la Toronto a fost ciștigată de jucăto
rul argentinean Guillermo Vilas, care 
l-a Învins in finală cu 6—4, 6—2, 6—3 
pe spaniolul Manuel Orantes.

La Sumen, In Bulgaria, In prima 
zi a turneului internațional mascu
lin de handbal (echipe de tineret) 
selecționata României a Întrecut cu 
scorul de 25—8 (11—3) formația se
cundă a Bulgariei.

Turneul internațional feminin de 
handbal de la Petrozavodsk, in 
U.R.S.S., s-a Încheiat cu victoria 
echipei Confecția București, care a 
învins cu 11—9 formația locală Spar
tak și a terminat la egalitate 17—17 
cu echipa Petrodvoreț din Lenin
grad. Premiul special „Ursul .alb", 
pentru cea mal bună atacantă «'tur
neului. a revenit bucureștencei Tanța 
Iile. Din echipa Confecția s-au mai 
remarcat Aurica Georgescu și Ni- 
culina Mitu. 

fost deschisă luni după-amlază ex
poziția realizărilor economiei jude
țului ediția 1074, manifestare dedicată 
apropiatei aniversări a eliberării pa
triei de sub dominația fascistă. Su
prafața de 5 hectare a expoziției 
buzoiene Înglobează pavilioane ale 
tuturor întreprinderilor Industriale, 
ale unităților productive ale coo
perației și consiliilor populare, 
caro sintetizează, prin cele 10 000 pro
duse prezentate, efortul constructiv 
al oamenilor muncii pentru transpu
nerea in viață a programului parti
dului de dezvoltare pe multiple 
planuri a economiei județului.

Ritmul de creștere al industriei de 
33 la sută a situat pe locul II in țară 
județul Buzău. Astăzi, industria pro
duce in 7 zile volumul de producție 
realizat In anul eliberării.

★
IAȘI (Corespondentul „Scinteii", 

Manole Corcaci). — Ieri după amia
ză s-a deschis in bolul Palatului Cul
turi! din Iași „Expoziția realizărilor 
economice si sociale ale județului 
Iași In anii construcției socialismu
lui". La vernisaj au luat parte tova
rășul Vasile Potop, prim-secretar al 
comitetului județean de partid, pre
ședinte al comitetului executiv al 
consiliului popular județean, secre
tari ai comitetului județean de par
tid, membri ai birourilor comitetu
lui județean și municipal de partid, 
un numeros public. Expoziția prezin
tă sintetic succesele obținute in In
dustrie, agricultură. învătămint. știin
tă și cultură, in ridicarea nivelului 
de trai al oamenilor muncii din ju
deț in anii socialismului, evidențiind 
îndeosebi aspecte semnificative cum 
sint : crearea si dezvoltarea a 36 de 
Întreprinderi, din care 29 de interes 
republican, realizarea In prezent Ia 
Iasi a 82 la sută din producția de 
antibiotice a tării. 50 la sută dLn cea 
de țevi sudate. 20 la sută din pro
ducția de fire și fibre sintetice, 20 la 
sută din cea de tricotaje etc.

★
„Cartea social-politică !n sprijinul 

formării și dezvoltării conștiinței so
cialiste a maselor" se intitulează ex
poziția deschisă In sala Teatrului 
„Mihail Eminescu" din Botoșani. în
scrisă pe agenda manifestărilor oma
giale din cadrul „Decadei cărții ro
mânești", expoziția cuprinde nume
roase tipărituri editate in ultimii ani 
în țara noastră.

★
„Economia prahoveană ia cotela 

anului XXX", sub acest generic s-a 
deschis luni, la Ploiești, expoziția 
consacrată dezvoltării economice și 
sociale a județului. Prin machete, 
grafice și panouri sint înfățișate ci- 
teva din realizările in cele mai, di
namice ..ramuri economice — chimie, 
construcția de mașini, industria pro
ducătoare de materiale pentru con
strucții și cea ușoară. Exponatele 
ilustrează, de asemenea, dezvoltarea 
agriculturii, creșterea nivelului de 
trai al oamenilor muncii prahoveni. 
Din șuițg de manifestări care au 
avuf loc in județlll 1 Prahova sub 
semnul glorioă'sei' ’ aniversări a "eîi*  
berării patriei menționăm și spec
tacolul jubiliar intitulat: „Treizeci de 
trepte — treizeci de lumini".

★

La Deva si Craiova au fost deschi
se expozițiile „30 de ani de la elibe
rarea -României de sub dominația 
fascistă". Prin, grafice. fotografii, 
machete ele oferă vizitatorilor o 
amplă imagine a dezvoltării econo
mice și social-culturale pe care a 
cunoscut-o județele respective in anii 
socialismului.

SESIUNI ȘTIINȚIFICE

SLATINA (Corespondentul „Scin
teii". Emilia» Rouă). — Luni 19 august 
1a Slatina a avut loc o sesiune de 
referate și comunicări, intitulată 
„Trei decenii de dezvoltare econo
mică și social-culturală In județul 
Olt". Sesiunea, la care au participat 
secretari ai comitetelor de partid și 
cadre de conducere din întreprinderi, 
secretari ai comitetelor comunale de 
partid, activiști ai comitetelor jude
țean si orășenesc de partid si U.T.C., 
lectori ai comitetului județean de 
partid, cadre didactice, juriști, 
ingineri, economiști, a fost des
chisă prin comunicările tovarășilor 
Constantin Gheorghe si Nicolae Lun- 
gu. secretari ai comitetului județean 
de partid, despre insurecția națională

(Guineea) ; Clinton Jakson (S.U.A.) 
bate prin K.O. pe Mussa (Tanza
nia) ; Mac Callum (Jamaica) invinge 
la puncte pe Kaba (Ghana); Zbigniew 
Kickak (Polonia) bate prin K.O. in 
rundul doi pe dominicanul Pena ; 
Carlos Burga (Peru) bate la puncte 
pe canadianul Pelletier ; categoria 
mijlocie : Rufatriskiev (U.R.S.S.) in
vinge prin K.O. în prima repriză pe 
Williamson (Canada) ; Ricardo Arce 
(Argentina) bate prin K.O. în prima 
repriză pe Reek (Olanda) ; Tshiman- 
ga Lukusa (Zair) învinge prin des
calificare in repriza a treia pe Felix 
Lausell (Porto Rico).RÎNDURI

în turneul internațional feminin 
de baschet de la Balaton, echipa 
Crișul Oradea a Învins cu 66—38 for
mația maghiară Spartakus și a ciș- 
tigat cu 42—38 meciul cu selecțio
nata orașului Poznan.

Duminică a avut loc, pe serpenti
nele Gutilului (jud. Maramureș), cea 
de-a doua etapă a campionatului re
publican de viteză în coastă la au
tomobilism. La această Întrecere, or
ganizată de Filiala A.C.R. Maramu
reș, au luat parte peste 40 de aler
gători. Intr-o bună formă sportivă, 
campionul național Eugen Ionescu- 
Cristea (R-8 Gordini) a ciștigat de
tașat această etapă, ocuplnd primul 
loc in clasamentul general, precum 
șl In clasamentul clasei 1 150—1 300 
cmc. Iată ciștigătorii celorlalte cla
se : pină la 1 000 cmc — Mircea Ru- 
sescu (Fiat Abarth 1 000) ; pină la 
1 130 cmc — Dorin Motoc (Fiat 128) ; 
Dacia 1 300, gr. 1 — Dorin Motoc ; 
peste 1 300 cmc — Horst Graef 
(B.M.W, 2 000). 

antifascistă armată din august 1944 
■I realizările ludetulul Olt în cei 30 
de ani da la eliberare. In continuare, 
lucrările a-au desfășurat pe aeclii.

★
La Centrul dc organizare șl ci

bernetică in construcții din Capitală 
a avut loc o sesiune jubiliară cu 
tema „Realizări In domeniul con
ducerii și informaticii în ramura 
construcțiilor". Numeroși participant!
— specialist! 31 lucrători cibcrneticieni
— au dezbătut, cu această ocazie, 
probleme legate de dezvoltarea con
strucțiilor în Republica Socialistă 
România și evoluția metodelor de 
conducere, rolul informaticii in pla
nificarea *i  urmărirea investițiilor, 
procedee de proiectare automată a 
structurilor de rezistență.

★
TIMIȘOARA (Corespondentul 

„Scinteii", Cezar Ioana). — La Timi
șoara a avut loc, ieri, o se
siune omagială de comunicări șl 
referate dedicată celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării patriei și Con
gresului al XI-lea al partidului, la 
care au luat parte activiști de partid 
și de stat, conducători de întreprin
deri și instituții, oameni de știintă, 
artă șl cultură, cadre didactice, alți 
invitați. Tovarășul Mihal Țelescu, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. prim- 
aecretar al Comitetului județean de 
partid Timiș, a prezentat co
municarea : „Dezvoltarea economico- 
socială a județului Timiș in cel 30 
de ani de la eliberarea patriei de 
sub dominația fascistă".

INAUGURĂRI, FESTIVALURI 

CULTURAL-ARTISTICE

MIERCUREA CIUC (Corespon
dentul „Scinteii". Istvan Bartunek).—• 
Luni, 19 august, în centrul orașului 
Miercurea Ciuc a avut loc dezvelirea 
festivă a statuii ostașului român e- 
liberator, opera sculptorului Marius 
Butunoiu. La festivitate au parti
cipat tovarășul Ludovic Faze- 
kas, prim-secretar al Comitetului 
județean Harghita al P.C.R., activiști 
de partid și de stat, precum și nu
meroși oameni ai muncii români și 
maghiari din orașul de reședință al 
județului Harghita și din împreju
rimi. In încheierea festivității, cei 
prezenți, Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm, au adresat o telegramă 
tovarășului Nicolae Ccaușescu.

★
In cinstea celei de a XXX-a ani

versări a eliberării patriei, Teatrul da 
stat din Arad a organizat, incepind 
din 13 august a.c., „Săptămina dra
maturgiei românești". Cu prilejul a- 
cestei manifestări culturale, pe scena 
sălii „Studio 197" a avut loc specta
colul de lirică patriotică intitulat 
„DLn inima poporului stăpin".

★
La Zalău s-a inaugurat In prezen; 

ta tovarășului Laurean Tulai. prim- 
secretar al Comitetului județean Să
laj al P.C.R., noua casă de cultură a 
tineretului. Așezămîntul de cultură 
dispune de o sală polivalentă. încă
peri destinate cercurilor, un punct de 
informare și documentare, o terasă 
cu ring de dans.

★

„Timp de aur" se Intitulează volu
mul de poezie, proză și compoziții 
muzicale dedicat de creatorii suce
veni celei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării patriei și apărut sub egida 
comitetului județean de cultură și 
educație socialistă.

★

în județul Alba s-a inaugurat cea 
de-a V-a ediție a festivalului cul
tural-artistic „Comorile Albei". La 
Alba lulia. în fata unei numeroase 
asistente adunate la obeliscul ridicat 
In memoria lui Horia, Cloșca și Cri- 
șan. tovarășul George Homoștean, 
prim-secretar al comitetului jude
țean de partid, a prezentat expune
rea „Județul Alba in anul celei 
de a XXX-a aniversări a eliberării 
patriei și celui de-al XI-lea Congres 
al Partidului Comunist Român". In 
continuare a avut loc deschiderea 
expoziției tehnico-economice a jude
țului.

Noi baze sportive 

în Capitală
în Capitală au fost inaugurate 

două importante baze sportive și 
de agrement construite prin muncă 
patriotică pentru locuitorii din car
tierele Pantelimon II și Sălaj, pre
cum și un sat de vacanță situat in 
pădurea Dumitrana, pe malul râu
lui Argeș. Baza sportivă și de agre
ment Pantelimon II, amplasată pa 
marginea lacului cu același nume, 
se întinde pe o suprafață de 7 ha și 
cuprinde, printre altele, un teren de 
fotbal cu o tribună pentru 2 000 de 
spectatori, 7 terenuri de tenis bitu- 
minizate, terenuri de baschet și 
handbal, o popicărie acoperită, o pla
jă de 400 mp. un teren de joacă 
pentru copii, umbrare pentru jocuri 
de șah, un restaurant modem cu te
rasă pentru dans. La construcția 
acestui complex sportiv, care Îm
preună cu alte baze similare con
feră un aspect arhitectonic deose
bit unei întregi zone a orașului, nu
mai tinerii din sectorul 3 au efectuat 
lucrări a căror valoare se ridică la 
circa 7 milioane lei. Complexul Să- 
laj-Vicina, amenajat in apropierea 
unui nou ansamblu de locuințe din 
sectorul 6, dispune, de asemenea, de 
platforme asfaltate pentru tenis, vo
lei. baschet și handbal, de teren de 
fotbal cu pistă de atletism și tri
bună, pistă de carting, popicărie, 
platforme pentru gimnastică, mese 
de șah și ping-pong, terenuri de 
joacă pentru copil, estradă pentru 
spectacole, o zonă verde de 3,5 ha. 
Satul de vacantă de la Dumitrana, 
ridicat tn numai o lună de zile pe 
malul Argeșului, oferă 183 de locuri 
de cazare In 55 de căsuțe.

Ifaptul]
'DIVERȘI
I Acești 
| oameni 
■ minunați în i 
halate albe

I Orele de viață ale Măriei I 
• Stan, din comuna Batarci, erau ■ I numărate. O singură speranță ■ 

de salvare : intervenție urgentă I 
cu un rinichi artificial. „Trebuie | 

Isă incercăfn" — și-a asumat răs- 
punderea medicul Augustin I 
Marczi care, ajutat de medicul I 
loan Timar și de două asistente, 1

Ia început „numărătoarea inver- I 
să" pentru salvarea femeii. A I 
fost efectuată o intervenție ex- | 
Itrem de dificilă, complicată șl . 
de procurarea anevoioasă a sin- I 
gelui pentru transfuzie, întrucit I 
pacienta avea o grupă sanguină ' I foarte rară : zero negativ. După I 
mai multe ore de eforturi deo- I 
sebite, Maria Stan, mamă a pa- I 

Itru copil, a fost salvată. Este 
prima Intervenție de acest fel 
din țară făcută în afara unul 
centru universitar medical.

Cu bicicleta, 
I pe urmele... 
I istoriei

114 pionieri de la Școala aene- I 
rală din comuna Zăbrani și de i 
la Liceul din comuna Săvirsin,

I ambele din județul Arad, au 
pornit intr-o expediție pe un 
traseu inedit. Ei și-au propus sd 
străbată drumul de jertfe și vi
tejie parcurs de armata română 
in războiul antihitlerist pe teri
toriul Ungariei și al Cehoslova
ciei pină in munții Tatra. Ex
pediția se va încheia în zilele de 
23—24 august, iar jurnalul de 
bord, întocmit cu acest prilej, va 
îmbogăți colecțiile muzeistice 
din cele două școli.

Viorile din 
Zlatna

La cei 70 de ani ai săi, pen
sionarul Szilagyi Iosif din Zlat
na, fost timplar la exploatarea 
minieră din localitate, iși dedică 
și acum timpul unei statornice 
pasiuni ; confecționarea de viori. 
Prima vioară a construit-o din 
lemn de brad cind avea vîrsta 
de 13 ani. De atunci a făurit, 
cu migală, răbdare și iscusință, 
numeroase viori, violoncele, con
trabasuri, chitare. Acum, locuin
ța sa ă devenit un adevărat 
muzeu de instrumente muzica
le. Cea mai nouă și maâ spec
taculoasă creație a lui este o 
vioară din lemn de frasin spu
mos. Vioara are o rezonanță 
deosebită. Ascultînd-o, unii din
tre cei mai reputați instrumen
tiști din țară au rămas... ineîn- 
tați.

Dendro- 
logică

Deși existenți de multă vre
me, abia acum au fost desco- 
periți la Văleni (Neamț) peste 
100 de specii de arbori și ar
buști foarte rar întilniți pe a- 
ceste meleaguri, prezentind o 
deosebită importanță din punct 
de vedere științific, forestier, 
ornamental. Printre raritățile | 
dendrologice de aici figurează — 
curiozitate a naturii — o specie 
de magnolie, cu denumirea ști
ințifică de Liriodendron Tulipe- 
ra. Ciudățenia acestei specii re
zidă ți in recordul de înmulți
re, prin semințe minuscule. Cer
cetătorii au avut curiozitatea, 
dar mai ales răbdarea, sd nu
mere aceste semințe minuscule. 
Știți cite semințe intră intr-un 
kilogram ? 30 000 ! Cine nu cre
de să le numere l

Trei dintr-un 
foc

Trecuse binișor de miezul 
nopții, cind paznicul de cimp 
Eugen Janu a deslușit, deodată, 
In liniștea care cuprinsese to
tul în jur, niște zgomote sus
pecte. A ciulit din nou urechile, 
și-a continuat rondul, dar zărind 
o umbră furișîndu-se spre tar
laua cu plante medicinale, s-a 
luat după ea, somind-o : „Stai, 
că trag I". N-a apucat să-și ter
mine somația, că alte două 
„umbre" i-au sărit în circă, 
l-au imobilizat, i-au luat arma 
de vinătoare și au dispărut în 
noapte. Dar tot in aceeași noap
te, operativ, organele de miliție 
au reușit să-i identifice pe cel . 
trei veniți să se înfrupte din ro- I 
dul muncii obștei : Victor, Jan I 
și Octavian Ciovică, toți trei ’ 
neamuri și toți din Galicea I 
Mare — Dolj. In noaptea urmă- I 
toare, paznicul se afla din nou | 
la post, cu arma lui de vină- . 
toare In mijlocul timpului llniș- I 
tît și fără... umbre.

Primar și 
dirijor

Deindată ce au aflat că fan
fara lor a obținut premiul II la 
faza finală a concursului muzi- 
cal-coregrafic, gospodarii din 

IForăști-Suceava s-au și grăbit . 
să-l felicite pe Vasile ScUtaru. I 
De ce l-au felicitat tocmai I 

Ipe el, primarul comunei 7 1 
Pentru că primul gospodar al I 
obștei de aici este și primul â- I 
nimator al vieții culturale. Și I 

I încă un „amănunt" : primarul ■ 
I este și dirijorul fanfarei pre- I 
I miate.

I Rubricd redactata de
Petre POPA
șl corespondenții „Scihtell" .
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Oaspeți de peste hotare 
la sărbătoarea poporului român

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE Șl Al COOPERĂRII 
Al REPUBLICII RUANDA VA FACE 0 VIZITĂ OFICIALA

Manifestări consacrate 
Zilei naționale a României

Delegația de partid șl guvernamentală a R. 0. Vietnam TARA NOASTRA
Luni dimineață a sosit în Genitali 

(’•legația de DRrtid $i guvernamen
tală a Republicii Democrate Viet
nam. condusă de Ha Ke Tan. mem
bru supleant al CC. al Partidului 
celor ce muncesc d:n Vietnam, mi
nistru. care va narticina la festivi
tățile consacrate celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării patriei noastre.

Președintele P.C. din Luxemburg
Duminică la print a sosit în Ca

pitală Dominique Urbany, președin
ție Partidului Comunist din Luxem
burg. care, la invitația C.C. al P.C R.. 
va (ace o vizită de prietenie in tara 
noastră.

Delegația P.C.
La invitația Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român, luni 
după-amiază a «osit la Capitală o de
legație a Partidului Comunist din 
Finlanda, condusă de tovarășul Olavi 
Hanninen. vicepreședinte al Partidu
lui Comunist Finlandez, care va face 
o vizită de prietenie in tara noastră 
și va participa la manifestările ce 
vor avea loc cu prilejul sărbătoririi 

Delegația de partid ți guvernamentală a Republicii 
Guineea

în Capitală a sosit, luni după- 
amiază. pentru a participa la festivi
tățile ce vor avea loc cu prilejul zi
lei de 23 August, o delegație de 
partid șl guvernamentală a Republi
cii Guineea, condusă de Damantang 
Camara, membru al C.C, al Partidu
lui Democrat din Guineea, secretar 
permanent al Biroului Politic Natio
nal. ministru la prezidenție.

Reprezentantul P. C. din Belgia
în aceeași z! a sosit, de asemenea. 

Alber: De Coninck. membru al Bi
roului Politic, secretar național al

Delegația de partid șl guvernamentală a Republicii 
Liberia

Luni după-amiază a sosit în țara 
noastră o delegație de partid si gu
vernamentală a Republicii Liberia, 
condusă de James Greene, vicepre
ședintele Republicii Liberia, care va 
participa la manifestările ocazionate 
de sărbătorirea zilei de 23 August.

Reprezentanții A.N.C. ți ai S.W.A.P.O.
La invitația C.C. al P.C.R.. au so

sit. de asemenea, la București. Oliver 
Tambo. președintele Congresului Na
tional African (A.N.C.) din Africa de 
Sud, și Mishake Muyongo. vicepre

Cronica zilei
Prin decret prezidențial, tovarășul 

Petrache Trofin a fost numit in ca
litatea de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socialiste 
România in.Republica Liberia.

★
Luni dimineața a sosit la Bucu- 

rești Nguyen Thanh Ha, noul am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Democrate Viet
nam in Republica Socialistă România.

★
Luni după-amiază a sosit la Bucu

rești Rankin Titus Sikasula, amba
sadorul extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Zambia in Republica 
Socialistă România.

vremea
Ieri In tară : Vremea s-a menținut 

frumoasă si călduroasă in toate re
giunile. Cerul a fost mai mult senin, 
cu totul izolat după-amiază in Car
nații Meridionali si in împrejurimile 
Cimpulungului Mușcel cerul s-a în
norat trecător și a plouat slab. Tem
peratura aerului la ora 17 a oscilat 
intre 26 grade la Sulina și Constanța 
și 35 de grade la Balta Verde, lingă 
Craiova. In București : Vremea s-a 
menținut frumoasă si călduroasă cu 
cerul senin. Temperatura maximă a 
fost de 33 grade.

tv
PROGRAMUL I

In Jurul orei 10.00 — Trans
misiune directă de la festi
vitatea de înaintare la gra
dul de general, de absolvire 
a Academiei Militare și de 
acordare a gradului de lo
cotenent absolvenților șco
lilor militare de ofițeri ac
tivi dLn Ministerul Apărării 
Naționale șl Ministerul de 
Interne, promoția 23 August 
1674.

16,00 Matineu de vacanță. Film 
sena; : ..Copiii de pe strada 
noastră".

17.30 Telex.
17.35 Lecții TV pentru lucrătorii 

din agricultură.
18.00 Om. oameni, omenire. Emi

siune dedicată Conferinței 
mondiale a populației.

18,10 Revista economică TV. 
ERE?-' ’74 — moment de bi
lanț șl punte spre viitor.

18,40 Cintece de țară nouă — me
lodii populare interpretate 
de tineri cintăreți.

19.00 Oameni șl fapte din Româ
nia — Anul XXX — Genera
ția luminii. Reportaj.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • România la co

tele anului XXX.
20.15 Autograf liric (versuri).
20.35 Luna culturii muzicale româ

nești. Omagiu celei de-a 
XXX-a aniversări a eUbcrfi- 
r:.. Teatru liric TV. Premie
rs .Xcatertna Teodoroiu".

21.43 Concert de estradă susținut 
de orchestrele de muzici 
ușoară și populară ale Ra- 
dioteleviziuniL

22.15 24 de ore.

Din delegație face parte Nguyen 
Thanh Ha, ambasadorul R.D. Viet
nam la București.

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Mihai Gore, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.. Virgil Cazacu, membru al 
C C. al P.C.R.

La sosire, președintele Partidului 
Comunist din Luxemburg a fost 
întimpinat de tovarășii ștefan An
drei. secretar al C.C. al P.C.R.. Ghi- 
zela Vass si Mihai Burca, membri ai 
C.C. al T.C.R.. de activiști de partid.

din Finlanda
celei do-a XXX-a aniversări a eli
berării patriei noastre.

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
delegația a fost intimpinată de to
varășii Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al C.C, 
al P.C.R.. Iosif Uglar. membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. Ghizela Vass 
și Ștefan Voicu, membri ai C.C. al 
P.C.R.

Din delegație face parte si Ibrahim 
Camara, membru al C.C. al Partidu
lui Democrat din Guineea, ambasa
dorul Guineei la București.

Delegația a fost intimpinată. la so
sire, de tovarășul Janos Fazekas, 
membru al Comitetului Executiv a) 
C.C. al P.C.R.. viceprim-miniștru al 
guvernului și ministrul comerțului 
interior, de alte persoane oficiale.

C.C. al P.C. din Belgia, care va par
ticipa la festivitățile de la 23 Au- 
gusL

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost intimpinată de Ște
fan Voitec. vicepreședinte al Consi
liului de Stat. Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne. alte persoane oficiale.

ședinte al S.W.A.P.O.. mișcarea de 
eliberare din Namibia, care vor par
ticipa la festivitățile prilejuite de a 
XXX-a aniversare a eliberării pa
triei noastre.

Primarul orașului Bagdad, Ibrahim 
Mohamed Ismail, care a făcut o vi
zită in țara noastră, a părăsit luni 
dimineața Capitala.

★
Delegația Uniunii generale a ță

ranilor palestineni, care, la invitația 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, a făcut o vi
zită de documentare in țara noas
tră. a părăsit luni Capitala.

La plecare, pe aeroportul Oto
peni, delegația a fost salutată 
de Aldea Militaru, președintele 
U.N.C.A.P.

(Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele de 
21. 22 si 23 august : în tară : Vreme 
in răcire ușoară incepind din nordul 
tării. Cerul va fi variabil cu inno- 
rări mai accentuate in Crișana. Tran
silvania. Maramureș și nordul Mol
dovei. unde vor cădea ploi locale în
soțite de descărcări electrice. în rest 
averse izolate după-amiază. Vint 
moderat cu intensificări de scurtă 
durată. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre 8 si 18 grade, iar ma
ximele intre 20 și 30 grade, mai ridi
cate la începutul intervalului in su
dul tării. In București : Vremea se 
menține călduroasă la început, apoi 
se va răci ușor. Cerul va deveni va
riabil. favorabil averselor de ploaie 
dupâ-amiaza. Vintul va sufla po
trivit.

PROGRAMUL II

20,15 Film serial : „Căsătorii de 
conveniență'* *. Producție a 
studiourilor de televiziune 
cehoslovace. Episodul IX.

• Filarmonica „George Enescu" 
și Teatrul de operetă (în parcul 
muzeului „George Enescu" din 
Calea Victoriei nr. 141) : Spectacol 
de sunet și lumină „Mi-am slujit 
țara" dedicat marelui muzician 
român George Enescu — 20.
• Opera română : Bâlccscu (pre
mieră) — 20.
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Simfonia patetică — 19,30. 
(sala mică) : Dulcea pasăre a tine
reții — 19,30.
• Teatrul de operetă (la Teatrul 
de vară Herăstrău) : Se mărită 
fetele — 20.
• Teatrul de comedie : Molifcre la 
Teatrul de comedie — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mft- 
gureanu) : Între noi n-a fost declt 
tăcere — 19,30, (sala din str. Alex. 
Sahla) : Noile suferințe ale tină- 
rulul ,.W“ - 19,30.
• Teatrul „C. L Nottara" (sala 
Studio) : Hamlet — 19.
• Teatrul de stat Tg. Mureș, sec
ția română (în sala Teatrului Mic 
din str. C. Miile nr. 16) ; Piticul 
din grădina de vară (In cadrul 
„Festivalului dramaturgiei româ
nești") — 19,30.
• Teatrul Mic (!a rotonda scrii
torilor din Clștîilgiu) : Amintirea 
scriitorilor. Spectacol de sunet și 
lumină — 20; 21.
• Teatrul satiric-rnuzlcal .,C. Tfi- 
nase" (grădina Boema) ; Un băiat 
de zahăr... ars ! — 20.
• Ansamblu) artistic ..Rapsodia 
română" : Țară bogată-n frumu
seți — 18,30.

21.00 La izvoarele cîntecului.
21,30 Roman foileton : „Jurnalul 

doctorului Finlay". Episodul 
IX — „Atenție, se filmează".

cinema
• Stejar — extremă urgență : 
PATRIA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.15, GRADINA LUCEAFĂRUL 
— 20.
• Cronica verii fierbinți ; VIC
TORIA — 9; 12.30; 16; 19.30.
• Represalii la Roma : SCALA — 
9.13; 11.30; 13.45: 16,15; 18.45; 21,15, 
GRADINA DINAMO — 20.
• în numele poporului : FESTI
VAL — 9,15; 11.30; 13.45; 16; 13,30;
20.45. la grădină — 19,45.
• 36 de ore : BUCUREȘTI — 8.45: 
11.15; 13,30; 16; 18.30; 20,45. la gră
dină - 20. FAVORIT — 9.30: 12: 
15,30; 18; 20,30, EXCELSIOR — 8.45; 
11.15; 13,30; 16; 18,30; 20,45. MELO
DIA — 8,45; 11; 13,15; 16; 10,30;
20.45.
• Ciprian Porumbeseu : CAPITOL
— 9.30; 12,30; 16,15; 19,15, la gră
dină — 19.45.
• Aici zorile «int din nou liniș
tite : CENTRAL — 8.30; 12: 15,30:
19.15.
• Porțile albastre ale orașului
— 10: 12,30: 15,45, Felix șl Otilia 
(ambele serii) — 18: CASA F1L- 
MULUL
• Fără un adio : FEROVIAR — 9: 
11.15; 13,30; 15,45: 1«; 20,15. GLO
RIA — 9; 11.15; 13,30: 16: 18.15. 
GRADINA TITAN — 20.
• Ceața : LUMINA — 9; 11,15: 
13.30; 16; 18.15; 20.30.
• Cleopatra : GRIVIȚA — 9; 13; 
17; 20.
• Tunurile din Navarone s BU- 
ZEȘTI - 9; 12,15; 15.30; 18,45, la 
grădină — 19,30, MIORIȚA — 9:

La începutul lunii septembrie 1974. 
Ia invitația ministrului afacerilor ex
terne nl Republicii Socialiste Româ
nia. George Macovescu, ministrul 
fiuacerilor externe și al cooperării al

MINIS moi Al ACEU EXTERNE Al REPUBLICII IIIIPINI 
VA FACE 0 VIZITA OFICIALA IN TARA NOASTRA

La Invitația ministrului afaceri
lor externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, minis
trul afacerilor externe al Republicii

Plecarea la Moscova a unei delegații A.R.LU.S.
O delegație A.R.L.U.S., condusă de 

tovarășul Nicolae Guină. membru al 
C.C. al P.C.R.. președintele Colegiu
lui contrai de partid. președintele 
Comitetului foștilor luptători antifas
ciști, care, la invitația conducerii 
centrale a Asociației de prietenie 
sovicto-română. va participa la festi
vitățile organizate in Uniunea Sovie
tică cu prilejul celei de-a XXX-a a- 
niversări a eliberării României de

0 delegație a Asociației de prietenie româno-mongole 
a plecat la Ulaii-Bator

La invitația Federației organizații
lor mongole pentru pace și prietenie 
și a Asociației de prietenie mongolo- 
române. luni după-amiază a plecat 
spre Ulan-Bator o delegație a Aso
ciației de prietenie româno-mongole, 
care va face o vizită in R. P. Mon
golă și va participa la manifestările 
organizate in această țară cu prilejul 
celei de-a XXX-a aniversări a elibe

A apărut nr. 16/1974 al revistei

„ERA SOCIALISTĂ4
Consacrat in întregime gloriosu

lui jubileu al Eliberării patriei, 
noul număr al revistei se deschide, 
cu editorialul: „România socialistă 
a anului XXX in fața viitorului 
comunist". In continuare sînt inse
rate articolele: „Prezentul și viito
rul, social al României" .de Mânea 
Mânescu ; „Perfecționarea conțlț- 
nuă a organizării și conducerii 
imperativ al progresului economic 
și social" de Ilie Verdeț: „Relațiile 
socialiste de producție în agricul
tură" de Vasile Vîlcu; „Dinamis
mul politicii externe a României" 
de George Macovescu.

Programul unităților comerciale, de alimentație publică 
și a celor de prestări de servicii in zilele de 21 - 25 august

In vederea bunei aprovizionări a 
populației cu prilejul zilei de 23 Au
gust. unitățile comerciale și de ali
mentație publică, precum si cele de 
prestări de servicii de la orașe și 
sate vor funcționa după următorul 
program :

In zilele de 21 și 22 august, maga
zinele alimentare, nealimentare și 
unitățile de prestări de servicii vor 
funcționa cu program prelungit de 
1—2 ore. in funcție de necesități ; 
halele și piețele agroalimentare vor 
avea program continuu de funcțio
nare. cu pauză de masă prin rotație.

în ziua de 23 August, unitățile co
merciale si de prestări de servicii 
vor fi închise, cu excepția unităților 
de desfacere a laptelui, gheței, piinii 
si a centrelor de umplere a sifoane- 
lor. care vor funcționa oină la ora 
10.00 : in ziua de 24 august, unitățile 
comerciale pentru mărfuri alimenta
re vor funcționa după programul u- 
nei zile de duminică : in ziua de 25 
august, unitățile de desfacere cu a-

12,30; 16; 19.30, FLAMURA — 9; 
12,30; 16; 19,30.
• Program de desene animate : 
DOINA — 9.45.
• Veronica se întoarce : DOINA
— 11.15: 13,15: 15,45; 18; 20.
• Vandana : BUCEGI - 16; 19.45.
la grădină — 20, ARTA — 15.30;
19, ia grădină — 19,30, GRADINA 
AURORA — 20. POPULAR — 9,30; 
12: 15.
• Columna : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15.30; 19.
• Apartamentul : MODERN — 
8,45; 11; 13.30; 1G; 18,30; 21. la gră
dină — 19.30.
• Băiatul cu un cal alb : UNI
REA — 16; 18: 20.
• Urmftrește-mă ! : VOLGA — 9: 
11,15; 13.30; 15.45; 18: 20. TOMIS
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18: 20,15, 
la grădină — 19.30.
• Puterea șl Adevărul : LIRA — 
15.30; 19. la grădină — 19.43.
• Diminețile unui băiat cuminte ; 
DRUMUL SĂRII — 15.30: 18; 20,15.
• Duel pe autostradă : CIULEȘTI
— 15,30; 13: 20,15, COSMOS — 
15,30; 18: 20,15.
• Fluturii : VIITORUL — 16; 18.
• Duminică la ora 6 : VIITORUL
— 20.
• Fata care vinde flori : DACIA
— 9; 12; 15,15; 17.45; 20.15.
• Haiducii : FERENTARI — 15,30; 
18; 20,15.
• Duelul : COTROCENI - 14: 16; 
18; 20.
• Cel mal bun om pe care 11 cu
nosc : PACEA — 15.30; 18: 20,15. 
a Iarna fierbinte : CRÎNGAȘI — 
16: 18.15.
• Războiul subteran : FLOREAS- 
CA — 15.30; 18; 20.13.
• O picătură in marc : MOȘILOR
— 16; 13; 20.
• Roman vesel : POPULAR — 
18; 20.
• Fiecăruia ce i se cuvine : 
FLACARA — 15,30: 13: 20.15.
• Judo : MUNCA — 16; 18: 20.
• Curajoșii : VÎTAN — 15,30;
18; 20.
• Adam și Eva In conflict : RA
HOVA — 16; 18; 20.
• A trăi pentru Iubire : PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20.15.

Republicii Ruanda. locotenent-colonel 
Nsekalije Aloya, va face o vizită ofi
cială tn Republica Socialistă Româ
nia. •

Filipino, Carlos P. Romulo, va efec
tua o vizită oficială in țara noastră 
in prima parte a lunii septembrie 
a.c.

sub dominația fascistă, a plecat luni 
după-amiază la Moscova.

Pe aeroportul Otopeni au fost pre- 
zenti tovarășii Simion Bughici. mem
bru al C.C. ai P.C.R.. vicepreședinte 
al Colegiului central de partid. Oc- 
tav Livezeanu. membru in Biroul 
Consiliului general A.R.L.U.S.

Au fost de fată V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei. 

(Agerpres)

rării României de sub dominația 
fascistă.

Delegația este formată din Marin 
Argint, vicepreședinte al Asociației 
de prietenie româno-mongole, pre
ședinte al Uniunii județene a coope
rativelor agricole de producție Ilfov, 
și Cornel Piloff, membru in Comite
tul de conducere al asociației, redac- 
tor-șef adjunct la ziarul „Munca".

(Agerpres)

Revista mai cuprinde, articolele: 
„îmbogățirea gîndirii revoluționare 
în procesul edificării socialismului" 
de Florin Balaurc și Petru Pin- 
zaru; „Insurecția din august 1944 
— încununare a luptei de eliberare 
socială și națională" dft Aron Pe
trie ; „Direcții și realizări'ftpșliin- 
ța istorică românească" de Ștefan 
Pascu; „Unitatea națiunii noastre 
socialiste — forță motrice a dez
voltării noii orinduirl" de Mihai 
Arsene; „Știință—tehnologie—dez
voltare" de loan Ursu.

mânuntul vor avea program normal 
pentru ziua de duminică.

Direcțiile comerciale județene și 
Direcția generală comercială a mu
nicipiului București vor putea sta
bili program de lucru in aceste zile 
si pentru alte activități, precum și 
program prelungit în orașele, cen
trele muncitorești și comunale unde 
se consideră necesar. Unitățile de 
alimentație publică, precum si uni
tățile comerciale de pe litoral, din 
stațiunile balneoclimaterice, zonele 
de interes turistic si de agrement, 
precum și în locurile unde se orga
nizează serbări populare vor func
ționa in aceste zile după un orar 
special stabilit pe plan local.

Depozitele întreprinderilor comer
țului cu ridicata și ale întreprinde
rilor comerciale cu amănuntul isi vor 
adanta programul de lucru in asa fel 
incit să asigure in condiții normale 
aprovizionarea rețelei de desfacere 
cu amănuntul, cu produsele necesare.

(Agerpres)

• Odiseea generalului Jose : 
GRADINA UNIREA — 20.
• Păcală : GRADINA MOȘILOR 
— 20.
• Felix șl Otilfa : GRADINA VI- 
TAN — 19,45.

teatre • DE PRETUTINDENI • DE PRETUTINDENI •

ADUNAREA FESTIVĂ 
DE LA SOFIA

SOFIA. — Consiliul Național al 
Frontului Patriei din R. P. Bulgaria, 
Comitetul orășenesc Sofia al P.C.B. 
șl Consiliul popular orășenesc au or
ganizat luni, Io Sofia, o adunare fes
tivă consacrată aniversării o 30 de 
ani de la eliberarea României de sub 
dominația fascistă.

Adunarea a fost deschisă de Ivan 
Panev, prim-secretar al Comitetului 
orășenesc Sofia al P.C.B.

Jivko Jivkov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.B., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, și ambasadorul Ro
mâniei la Sofia, Trofin Simedrea, (iu 
rostit, in cadrul adunării, cuvintărL 
in care s-au referit la însemnătatea 
actului istoric de la 23 August 1944 
in viața poporului român Și la ma
rile succese obținute de acesta, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, in ultimele trei decenii. El 
au relevat, de asemenea, legăturile 
care se dezvoltă necontenit intre po
poarele român și bulgar.

Jivko Jivkov a subliniat, tn cu
vântarea sa. „adincile rădăcini isto
rice ale prieteniei dintre popoarele 
român și bulgar" și „veșnica recu
noștință a poporului bulgar față de 
vecinul său, poporul frate român", 
pentru activa sa participare la răz
boiul care a dus în secolul trecut la 
eliberarea Bulgariei de sub domina
ția otomană. In continuare, vorbito
rul a scos in evidență noile dimen
siuni ale prieteniei româno-bulgare, 
bazate pe condițiile noi create de 
construcția socialismului in cele două 
țări. Factor liotăritor al acestei strîn- 
se prietenii, „intilnirile dintre tova
rășii Todor Jivkov și Nicolae 
Ceaușescu din anii 1970 și 1972, ca 
și convorbirile din acest an de la 
Voden, au dat noi impulsuri pentru 
dezvoltarea și îmbogățirea formelor 
de colaborare economică și tehnico- 
științifică dintre cele două țări" — 
a arătat Jivko Jivkov.

Au luat parte Petăr Mladenov, 
membru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.B., ministrul afacerilor 
externe al R.P.B., Konstantin Tella- 
lov, secretar al C.C. al P.C.B., Gheor- 
glii Djagarov, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, reprezentanți ai con
ducerii organizațiilor de masă din 
Bulgaria. Adunarea s-a încheiat prin- 
tr-un concert fostiv închinat marii 
sărbători a României.

PEKIN. — In cadrul manifestărilor 
organizate in R.P. Chineză, in comu
na populară „Prietenia chino-romă- 
nă" a avut loc o adunare populară. 
Au participat Wang Lei, vicepre
ședinte al Comitetului revoluționar 
municipal Pekin. Li Min-shun, se
cretarul comitetului de partid al 
comunei populare, cadre cu munci 
de răspundere in Ministerul Aface
rilor Externe, numeroși membri al 
comunei populare, ziariști. Au luat 
parte, de asemenea, Nicolae Gavri- 
lescu, ambasadorul țării noastre, 
membri ai Ambasadei și Agenției e- 
conomice române de la Pekin.

lp cursul adunării — care s-a des
fășurat ințr-o atmosferă de puterni
că‘.solidaritate militantă, in spiritul 
tradiționalelor relații de prietenie și 
colaborare multilaterală dintre cele 
două partide, țâri șl popoare — cadre
le de conducere ale comitetului de 
partid și membrii comunei populare 
au adresai călduroase felicitări po
porului român pentru importantele 
înfăptuiri dobindite în cel 30 de 
ani care au trecut de la eliberarea 
țării și au urat poporului nostru să 
obțină victorii și mai mari in con
struirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, in frun
te cu secretarul său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Echipa artistică a comunei popu
lare „Prietenia chino-romănâ" și an
samblul folcloric „Maramureșul", din 
Baia Mare, care efectuează un tur
neu in R.P. Chineză, au prezentat un 
bogat program de cintece și dansuri 
populare chinezești și românești. în
chinate profundei prietenii dintre 
partidele, guvernele și popoarele din 
România și China.

La Agenția economică română din 
Pekin a avut loc, luni, deschiderea 
unei expoziții de produse ale indus
triei electronice românești. La fes
tivitate au participat Țai §u-tan, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior. Wan Wen-liu, vicepreședin
te al Comitetului pentru promova
rea comerțului exterior, directori ge
nerali și alte cadre de conducere 
din Ministerul Comerțului Exterior 
și din întreprinderile de comerț 
exterior, specialiști.

Reflectind ampla dezvoltare a e- 
lectronicii românești in ultimii ani, 
expoziția cuprinde o gamă variată 
de exponate.

Sub auspiciile Grupului cultural de 
pe lingă Consiliul de Stat al R.P. 
Chineze și ale Asociației de priete
nie a poporului chinez cu străinăta
tea, la Pekin a avut loc la „Palatul 
culturii naționalităților" o seară cul
turală, organizată cu prilejul pre
zenței ansamblului folcloric „Mara
mureșul", din Baia Mare.

• COOPERARE O- 
CEANOGRAFICÂ. Unmare 
experiment oceanografie va fi 
efectuat anul viitor, in comun, 
de oameni de știință sovietici, 
americani și vesl-germani. Pro
iectul. denumit ..Deep-Sea- 
Drilling", va fi realizat cu aju
torul vasului american de cer
cetări „Glomar Challenger", 
care poate sonda adincurile 
oceanice pină la 6 000 m, strâ- 
pungind solul subacvatic pînâ 
la 1 000 m. Scopul acestor cer
cetări este de a culege noi 
date privitoare la formarea mă
rilor, deriva continentelor, cu- 
renții marini, rocile subacva
tice.

• BILANJUL ACCI
DENTELOR MONTANE 
in Alpii francezi, care au fost 
în regres in ultimii ani. cunoaște 
in anul 1974 o creștere sensibilă. 
La data de 18 august Alpii fran
cezi făcuseră 65 de victime, in 
timp ce in întregul an 1973 bilan
țul a fost de 41 morti. Potrivit 
aprecierilor lui Jean Minster, 
responsabil cu operațiunile de 
salvare montană in zona Cha
monix. una din cauzele princi
pale ale creșterii numărului de

MOSCOVA. — La cinematograful 
„Mit" din Moscova a avut loc, la 
19 august, deschiderea expoziției de 
fotografii „Cultura si arta Republicii 
Socialiste România1', organizată de 
societatea unională „Znanie".

Luind cuvintul la vernisaj, 1. K. 
Fișevski, prlm-vlcepreședinte al con
ducerii centrale a societății „Znanie", 
a vorbit despre legăturile de priete
nie șt colaborare dintre oamenii de 
știință și-cultură din U.R.S.S. șl din 
România, despre semnificația acestei 
expoziții care, in zilele premergătoa
re marii sărbători naționale a po
porului român, prezintă oamenilor 
sovietici semnificative aspecte ale 
vieții culturale a poporului român. 
Au luat, apoi, cuvintul G. S. Roșal, 
regizor, artist al poporului din 
U.R.S.S., și ministrul consilier al 
Ambasadei române la Moscova, 
Gheorghe Colț.

La vernisajul expoziției au parti
cipat acad. 1. I. Artobolevski, pre
ședintele conducerii centrale a so
cietății „Znanie", oameni de artă și 
cultură sovietici, un numeros public. 
A fost prezent, de asemenea, amba
sadorul României in Uniunea Sovie
tică, Gheorghe Badrus.

In cadrul manifestărilor consacrate 
aniversării a 30 de ani de la elibe
rarea României de sub dominația 
fascistă, la ambasadele' țării noastre 
de la Belgrad, Phenian, Bruxelles, 
Roma. Atena și Lima au fost orga
nizate conferințe de presă, la care 
au participat reprezentanți ai princi
palelor ziare, posturi de radio și tele
viziune din țările respective, cores
pondenți ai presei străine acreditați 
in aceste capitale, membri ai corpu
lui diplomatic.

Ambasadorii României, care au 
luat cuvintul cu acest prilej, au evi
dențiat însemnătatea actului insurec
țional de la 23 August 1944. au re
levat succesele obținute de poporul 
român, sub conducerea partidului său 
comunist, in cele trei decenii de 
construcție socialistă. perspectivele 
de dezvoltare multilaterală a Româ
niei in următoarele decenii.

VARȘOVIA. — La clubul central 
a! presei și cărții internaționale din 
Varșovia a avut loc vernisajul ex
poziției de fotografii „Viața cultura
lă și artistică a României".

Luind cuvintul la deschidere, am
basadorul României la Varșovia, Au
rel Duca, a subliniat că această ac
țiune, alături de alte manifestări 
consacrate țării noastre in Polonia, 
va oferi o imagine cuprinzătoare a 
transformărilor profund-revoluțio- 
nare care au avut loc in viața eco
nomică și social-politică a României.

Televiziunea poloneză a transmis, 
sub titlul „Ziua României", un pro
gram dedicat țării noastre, realizat 
în colaborare cu Radioteleviziunea 
română. Programul, care a durat 
cinci ore, a cuprins filme de tele
viziune ilustrative pentru dezvolta
rea țării noastre in diferite domenii, 
precum și secvențe semnificative ale 
vieții culturale românești.

PR AGA. In capitala R.S. Ceho
slovace au. fost inaugurate, luni.sea- 

■ ra. „Zilele filmului românesc", in 
cadrul cărora sint programate fil
mele „Un comisar acuză". „Explo
zia", „Dragostea începe vineri" și 
„Ultimul, cartuș". Ari participat re
prezentanți ai Ministerului Culturii 
al R.S. Cehe, Ministerului Afaceri
lor Externe, diplomați acreditați în 
R.S. Cehoslovacă.

BERLIN. — La Magdeburg a fost 
inaugurată, printr-o adunare festivă, 

-seria manifestărilor din cadrul „Zi
lelor prieteniei cu Republica Socia
listă România". Cu acest prilej a 
luat cuvintul Kurt Ranke, președin
tele Consiliului regional Magdeburg, 
care a relevat activitatea plină de 
abnegație desfășurată de poporul ro
mân, sub conducerea partidului său 
comunist. în cei 30 de ani de la eli
berarea României d'e sub dominația 
fascistă. El a evidențiat faptul că 
semnarea Tratatului de prietenie, co
laborare și asistență mutuală dintre 
R.D. Germană și România a deschis 
o nouă etapă în cooperarea multila
terale? dintre cele două țări.

A luat cuvintul apoi Vasile Vlad, 
ambasadorul României la Berlin, 
care a subliniat semnificația actului 
istoric de la 23 August, trecind in re
vistă principalele succese ale țării 
noastre.

In aceeași zi, la Magdeburg a fost 
inaugurată o expoziție documentară 
de fotografii consacrată zilei de 23 
August și realizărilor obținute, de 
poporul român in ultimele trei de
cenii.

HAVANA. — Cu prilejul Săr
bătorii naționale a României, Aso
ciația națională a micilor producă
tori agricoli (A.N.A.P.) a organizat, 
in provincia Pinar del Rio, o serie 
de manifestări. Ambasadorul român 
la Havana, Petre lonescu. a prezen
tat, in cadrul unor discuții purtate

accidente mortale in Alpii fran
cezi o constituie căldura exce
sivă din vara acestui an, care 
facilitează avalanșele de pietre 
și dislocarea rocilor.

• TAINA LACURILOR 
NORDICE. între riurile din 
Siberia de nord Kollma și In- 
dighirka există numeroase 
lacuri populate din abundență 
cu pește. Periodic se petrec insă 
fenomene bizare, apele devin, 
pe neașteptate, poluate, iar peș
tele capătă un puternic miros 
de... gaz metan. Cercetind 
acest curios fenomen, oamenii 
de știință s-au adresat băștina
șilor, care povestesc că, adeseori, 
din crăpăturile solului de lingă 
aceste lacuri tișnește un miros 
ciudat, iar „aerul" din jurul lor 
se aprinde. Cercetările ihtiolo- 
gilor din Iakuția duc la con
cluzia că pe fundul acestor 
lacuri există un strat gros de 
„gaze solide" (gazul metan, su
pus unor mari presiuni, la tem
peraturi foarte scăzute, sc soli
difică) care, din cind in cind, 
mai ales in timpul verii, iși 
revine la stare .naturală și tîș- 
nește prin fundul lacurilor. 
Orașul nordic Norilsk primește 
o bună parte din gazele solide, 

cu cadre de conducere șl membri al 
unor unități agricole din provincie, 
realizările obținute In agricultura 
românească in cel 30 de ani de la 
eliberare. Duminică, în regiunea San 
Cristobal, ambasadorul român a pre
zentat, in fața unei numeroase asis
tențe, o amplă expunere privind rea
lizările istorice obținute de Româ
nia, în anii construcției socialiste, In 
toate domeniile de activitate. Au 
luat cuvintul și cadre de conducere 
de partid din provincie, relevînd 
cursul ascendent al relațiilor româ- 
no-cubaneze in domeniile politic, so
cial, economic și cultural, subliniind 
importanța deosebită pe care o au 
pentru dezvoltarea continuă a aces
tor relații vizita efectuată în Cuba 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
cum. și vizita in România a tovară
șului Fidel Castro.

DELHI. — Asociația de prietenia 
India-Românla a organizat la Delhi 
o adunare festivă, in deschiderea că
reia Ashok Sen, președintele asocia
ției, a adresat calde felicitări și u- 
rărl de prosperitate poporului român 
cu prilejul zilei sale naționale.

Ambasadorul României la Delhi, 
Petre Tănăsie, a relevat semnificația 
acestei aniversări, marile înfăptuiri 
obținute dc poporul român, sub con
ducerea partidului, In edificarea noii 
orînduiri.

Președintele Camerei Reprezentan
ților a parlamentului indian. G. S 
Dhillon, a relevat munca harnică a 
poporului român sub o conducere 
clarvăzătoare, care a determinat pro
gresele obținute in toate domeniile 
de activitate in intervalul de timp 
scurs de la eliberarea țării. „Rela
țiile dintre India și România — « 
spus G. S. Dhillon — oferă o ilus
trare fericită a două țări cu sisteme 
sociale diferite care merg împreună, 
realizind o cooperare constructivă in 
beneficiul mutual și al cauzei gene
rale a prieteniei și progresului. Ele 
sint marcate de stimă și încredere 
reciprocă. Ambele noastre țări con
lucrează in promovarea unui climat 
de pace și destindere internațională. 
Fiecare dintre noi apreciază, îndeo
sebi. contribuția importantă adusă 
de România la dezvoltarea sectorului 
public al Indiei in industria petro
lului și există interesul continuu 
pentru lărgirea colaborării in acest 
domeniu".

în încheiere a fost prezentat fil
mul de scurt metraj „România, (ara mea".

LONDRA. — La „International 
Hall" din Londra, sub auspiciile 
Asociației de prietenie Anglia-Româ- 
nia, a avut loc o adunare consa
crată Zilei naționale a RtAnâniel. 
Au fost prezenți. viceprimarul Marii 
Londre, Ben Mason, alte persoane 
oficiale, precum fi reprezentanți ai 
corpului diplomatic. Au adresat cu
vinte de salut poporului român pri
marul sectorului Camden. Janet Par- 
nel. și președintele Asociației de 
prietenie Anglia-România, Edgar P. 
Young. V. Tilincă, consilier al amba
sadei române, a vorbit despre rea
lizările obținute de poporul nostru 
in anii de dupg ^liberfire.

In ineheiere>. a fosP adoptat textul • 
unui mesaj- prin care cei prezenți 
felicită poporul român cu prilejul 
zilei de 23 August. Au fost adresa
te, in mod deosebit, felicitări pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, Parti
dului Comunist Român, sub a căror 
conducere clarvăzătoare se așteaptă 
noi și importante realizări, așa cum 
sint definite in proiectul planului 
cincinal 1976—1980.

TOKIO. Corul de copii al Ra- 
dioteleviziunii române, care între
prinde un turneu in Japonia, la in
vitația companiei „Nihon Denpa 
News Ltd." a susținut, sub bagheta 
dirijorilor Ion Vanica și Elena Vid
eo, primul concert. în sala „Iino", 
din Tokio. Un public numeros a a- 
plaudat cu căldură arta interpreta
tivă a micilor coriști.

Compania națională de radiotele- 
viziune din Japonia, „N.H.K.", a pre
zentat, in cadrul unei emisiuni de 
15 minute, în direct, corul de copii 
al Radioteleviziunii române și ima
gini filmate din țara noastră, relie- 
find frumusețea peisajelor și a cos
tumelor populare românești.

ROMA. în saloanele Ambasa
dei României din Roma a avut loc, 
in prezența unui numeros public, 
vernisajul unei expoziții de fotogra
fii care prezintă imagini ale Româ
niei de astăzi, ale realizărilor în 
cele mai diferite domenii de activi
tate. înfăptuite de poporul român in 
decursul celor trei decenii de viață 
liberă, ale acțiunilor de politică ex
ternă de pace și largă cooperare in
ternațională. promovată cu consec
vență de partidul și statul nostru.

OTTAWA. La 19 august s-a des
chis, in foaierul „Centrului de arte" 
din Ottawa, unul din cele mai. im
pozante edificii de cultură din Ca
nada — expoziția foto-documentară 
„Imagini din viața culturală și ar
tistică a României socialiste".

readuse, bineînțeles, la starea 
naturală.

• PARCUL DE AUTO
VEHICULE DIN ÎNTREA
GA LUME se ridică, conform 
statisticilor întocmite pe 1973. 
la o cifră impresionantă : 
232 257 587. Trebuie precizat că 
în acest număr nu intră moto
cicletele și tractoarele. Compa
rativ cu 1963, este un salt spec
taculos, cu zece ani in urmă ci
fra respectivă fiind doar de 
146 238 200.

• MUZEUL PĂPUȘI- 
LOR. Originalul „Muzeu al 
păpușilor" din orașul Hrudima 
(R. S. Cehoslovacă) găzduiește 
nu mal puțin de 3 500 de ex
ponate, intre care cele mai va
loroase sint marionetele din 
Jawa, R. P. D. Coreeană, In
dia și R. D. Vietnam. Multe 
din exponate reprezintă daruri 
din partea centrelor naționale 
ale Asociației internaționale a 
păpușarilor (UNIMA). Situat 
intr-un castel din secolul al 
XVII-lea. muzeul este vizitat 
anual de peste 25 000 de per
soane.

I
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• CONTACTE DIPLOMATICE IN VEDEREA RELUĂRII NEGOCIERILOR
O AMBASADORUL AMERICAN LA NICOSIA UCIS IN TIMPUL UNEI MANIFESTAȚII

PRIMUL MINISTRU Al PORTUGALIEI DESPRE PROBLEME 
AU REDRESĂRII ECONOMICE

NICOSIA 19 (Agerpres). — Postul 
d- radio cipriot a transmis o decla
rație a președintelui interimar. 
Glafkos Clerides. care menționează 
că guvernul său controlează situația 
in insulă, principala lui preocupare 
constituind-o soluționarea dramati
cei probleme a rcfugiaților.

Totodată, președintele interimar a 
lansat populației un apel la calm.

♦
LONDRA 19 (Agerpres). — Rezu- 

mind poziția Marii Britanii in pro
blema Conferinței de la Geneva asu
pra Ciprului, un purtător de cuvint 
al Foreign Office-ului a anuntat că

Exodul refugiatilor
NICOSIA 19 (Agerpres). — Lungi 

cortegii de mașini supraîncărcate 
c'nti’iuâ sd parcurgă. intr-o totală 
dezordine, drumurile Incd practica
bile din sud-vestul Ciprului, in cău
tarea unui adăpost ; de miercurea 
trecută, problema cea mai impor
tantă in insulă a devenit situația 
rcfugiaților. in cca mai mare ma- 
j-ritatc ciprioți greci. relatează in
tr-o corespondență din Nicosia un 
trin.-s special al agenfiei France 
Pressc.

De aproximativ o lună și, îndeo
sebi. după ultima ofensivă inițiată 
miercurea trecută de forțele turcești, 
pc*tc  20 la sută din populația ci
priotă și-a părăsit așezările. In sate 
și orașe s-au repetat Ia nesfirșit 
scene similare : îndată ce zgomotele 
exploziilor se auzeau mai aproape. 
/amilii întregi se precipitau in ma
șini, luind in fugă ceva alimente, 
abandonindu-și locuințele.
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Toți acești refugiați rătăcesc acum 
pe drumurile care se inchid unul 
după altul, pe măsura deplasării 
trupelor turcești. Familiile se insta
lează sub arbori, de-a lungul șose
lelor, sau se refugiază in bazele bri
tanice. de unde pleacă... „spre nică
ieri-. după cum remarca, duminică, 
unul din responsabilii Comitetului 
pentru problema rcfugiaților.

Potrivit aprecierilor oficiale ale 
autorităților cipriote grecești șl ale 
Crucii Roșii internaționale, numărul 
rcfugiaților din Cipru este, in pre
zent. de aproximativ 125 000. Dintre 
aceștia, peste 12 000 se află la baza 
britanică Dekhelia, la ctțiva kilome
tri de Famagusta. 100 000 de refugiați 
și-au găsit adăpost in districtul Lar- 
naka, din sud-estul Ciprului. Aici, 
micul sat Ormidhia, enclavă ciprio-

Vizita ministrului 
de externe iugoslav 

la Ankara
ANKARA 19 (.Agerpres). — Milos 

Minici. vicepreședinte al Consiliului 
Executiv Federal și secretar federal 
pentru afacerile externe al R.S.F. 
Iugoslavia, a sosit, luni, la-Ankara, 
pentru o serie de convorbiri cu ofi- 
cialitățile turcești. In aceeași zi. el 
a fost primit de președintele Turciei. 
Fahri KorQtiirk. căruia i-a inminat 
un mesaj din partea președintelui 
Iosip Broz Tito, in legătură cu situa
ția din Cipru.

Aceeași problemă a constituit unul 
din subiectele abordate in cadrul în
trevederii avute, luni după-amiază. 
intre Miloș Minici și ministrul de 
externe turc, Turan Gunes.

Un mesaj similar urmează să fie 
laminat primului ministru turc, 
Bulent Ecevit, marți, cind. inchein- 
du-și vizita, Miloș Minici va părăsi 
Turcia. 

guvernul britanic dorește ca nego
cierile să fie reluate cit mal curind 
posibil. El a subliniat că Marea Bri- 
tanie si Statele Unite an avut la 
sfirșitul săntaminil trecute contacte 
la nivel diplomatic. ..Cele două gu
verne efectuează, in prezent, sondije 
pn lingă celelalte părți interesate, 
eforturile lor in această direcție fiind 
complementare" — a menționat el.

★
NICOSIA 19 (Agerpres). — în 

timpul unei demonstrații antiameri- 
cane organizate, luni. Ia Nicosia, am
basadorul Statelor Unite in Cipru, 
Rodger Davies, a fost ucis cu un foc 

tă greacă in mijlocul bazei Dckhc- 
Ita, a primit cel mat mare număr de 
refugiați. Satul, care, înaintea de
clanșării ostilităților, avea 2 000 de 
locuitori, adăpostește astăzi 42 000 
de persoane.

Pentru a se veni in ajutorul rc
fugiaților. la Nicosia a fost creat un 
comitet special, care urmează să 
acționeze cu concursul Crucii Roșii 
internaționale și al societăților na
ționale de Cruce Roșie.
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agențiile de presă
Kim Ir Sen, secreUr senc^i 

al C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, președintele R.P.D, Coreene, a 
primit delegația de partid și guver
namentală din Republica Guineea 
Ecuatorială, condusă de Migucl 
Eyegue Ntutumu, membru al C.C. al 
Partidului Unic Național al Munci
torilor din Guineea Ecuatorială, vi
cepreședinte al țării, ministru al 
securității naționale și delegat la 
președinția republicii. Cu acest pri
lej a avut loc o convorbire cordială 
și prietenească.

Lucrările Congresului Con
siliului General al Sindica
telor din Japonia (S0HY0) 
— cea mai mare centrală sindicală 
din țară, s-au deschis, ieri, la To
kio. Cei aproximativ 600 de delegați 
vor face bilanțul ofensivei de pri
măvară a oamenilor muncii și vor 
elabora un plan de acțiuni pentru 
toamna acestui an și anul viitor.

Acord argentineano-po-
I-a Buenos Aires's-â anunțat 

semnarea unui acord privind crea
rea unei întreprinderi mixte argen- 
tineano-poloneze in domeniul pes
cuitului. La șantierele navale argen- 
tinene vor incepe. in scurt timp., 
lucrările de construcție a 28 de nave 
de pescuit, destinate întreprinderii 
mixte care va funcționa la Puerto 
Deseado, in sudul Argentinei.

Președintele S.U.fl.,
raid Ford, a declarat duminică re
prezentanților presei că intenționea
ză să-1 desemneze pe viitorul vice- 

de revolver. tras de umil dintre 
manifestanțl.

într-un comunicat difuzat de pos- 
t’il de radio Nicosia. Glafkos Clc- 
rides, președintele Interimar a1 Ci
prului. a condamnat această crimă. 
. Condamn cu oroare această crimă 
hidoasă care se îndreaptă împotriva 
cauzei cipriote șl exprim profunda 
mea durere", a spus el.

★
Exprimindu-și, de asemenea, re

gretul si neliniștea in legătură cu a- 
coastă crimă, primul ministru grec. 
Constantin Caramanlis, a condamnat 
asemenea acțiuni do violentă care 
subminează efortul guvernului de a 
trata in mod competent problemele 
actuale.

Sosirea lui A. Papandreu 
la Atena

Andreas Pauandreu, cunoscut lider 
politic grec, fost, deputat, s-a întors 
la Atena după șase ani de exil. La 
sosirea pe aeroport, unde a fost in- 
timpinat de o serie de foști deputat! 
de centru-stinga. precum si de o 
mare mulțime de simpatizanti poli
tici. el a declarat că revine in Gre
cia „in scopul de a contribui la lupta 
poporului pentru reînnoiri sociale și 
politice, pentru consolidarea suvera
nității".

președinte al S.U.A., in cursul zilei 
de marți. După cum este știut, vi
cepreședintele trebuie să fie confir
mat de Congresul american.

La Congresul Asociației 
studenților asiatici, care ’ 
avut Ioc recent la Melbourne (Aus
tralia), participants la lucrări au 
adoptat o rezoluție de solidaritate cu 
lupta poporului coreean pentru reu- 
nificarea independentă, pe cale paș
nică, a patriei — relatează agenția 
A.C.T.C.

împroprietăriri în flfga- 
nîsînn. continuarea acțiunii de 
Împroprietărire a țăranilor fără pă- 
mint, săptămina trecută un nou 
grup de țărani au primit păminturi 
in valea riului Ghilmend, numărul 
celor care au beneficiat de această 
măsură ajungînd, astfel, la 5 000.

0 furtună da 0 >ntcns‘,a|e 
deosebită. însoțită de ploi torențiale, 
grindină și descărcări electrice, s-a 
abătut simbătă după-amiază asupra 
capitalei cehoslovace șl localităților 
din jur. Vintul, care a atins o viteză 
de 144 km pe oră, a smuls acoperi
șuri, a rupt rețele electrice, a intre- 
ruot transporturile, a scos din rădă
cini sau a rupt pomi de pe străzi, 
din grădini și parcuri publice, a 
dărimat schele. Un mare număr de 
subsoluri au fost inundate. Din cau
za înfundării gurilor de canal, au 
devenit impracticabile zeci de străzi 
si piețe. Cu o intensitate mai redusă, 
fenomenul s-a repetat duminică 
noaptea.

LISABONA 19 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Portugaliei. Vasco 
Goncalves, a rostit, duminică scara, 
o alocuțiune radiotelevizată. Alcă
tuind un bilanț al situației economi
ce in perioada de pină la 25 aprilie, 
primul ministru a declarat că, con
trar celor afirmate de vechiul re
gim, deficitul balanței de plăți se 
ridica la peste 6 miliarde escudos, 
Iar in luna martie prețurile erau cu 
30 la sută mai mari decit In aceeași 
lună a anului 1973. Politica fiscală 
a vechiului regim apăsa mai ales 
asupra celor cu venituri reduse, iar 
războiul colonial absorbea 45 la sută 
din venitul național.

Ca urmare a acestei situații eco-

CONTACTE PRELIMINARE
LISABONA 19 (Agerpres). — Mi

nistrul portughez al afacerilor ex- A 
terne, Mario Soares, s-a reîntors la 
Lisabona, venind de la Dar es Sa
laam — capitala Tanzaniei — unde 
a avut convorbiri cu reprezentanți ai 
Frontului de Eliberare din Mozam- 
bic. Surse guvernamentale din capi
tala lusitană, reluate de agenția 
U.P.I.. au declarat că Mario Soares, 
însoțit de ministrul coordonării in- 
terteritoriale, a examinat cu liderii
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transmit:
La minele de cărbune din

12 state americane — care asigură a- 
proximativ 75 la sută din producția 
totală a țării — au fost declanșate 
greve de o sâptăânînă in memoria 
celoncare au pierit in accidente de 
muncă. Acțiunea are. totodată, un 
caracter revendicativ. Participă apro
ximativ 120 000 de muncitori de la 
1 200 exploatări miniere.

La Copenhaga s a anunîat 
încetarea apariției unuia dintre cele 
mai vechi ziare ale Partidului So

Locuitori al capitalei Bangladesh-ulul iși părăsesc cartierul, Inundat de 
marile revărsări ale Gangelui șl Brahmaputrel

Din știrile de duminică
■* 1

• PREȘEDINTELE INTERIMAR AL CIPRULUI, GLAFKOS CLE- 
RIDES, a adresat unui număr de șefi de stat un mesaj prin care so- ] 
licită sprijin pentru depășirea dificultăților actuale cu care este con- ( 
fruntat poporul cipriot.

• PROSPECȚIUNILE, EXTRACȚIA ȘI VlNZAREA PETROLULUI |
VENEZUELEAN TREBUIE SA SE AFLE SUB CONTROLUL STA- l 
TULUI — se arată in proiectul de lege adoptat de comisia guverna- j 
mentală pentru problemele naționalizării industriei petroliere din Ve- ] 
nezuela. proieet - supus aprobării președintelui Carlos Andres Perez. 1 
Președintele'Perez, a declarat că industria petrolieră.„se va întoarce in 1 
miinile venezuelenilor in cursul acestui an". I

• IN VEDEREA AJUNGERII LA UN ACORD DE DEZANGAJARE 1 
MILITARĂ IORDANIANO-ISRAELIANA, S.U.A. și Iordania au con- j 
venit să continue consultările — se arată In declarația comună publi- j 
cată la încheierea convorbirilor dintre președintele Gerald Ford și 1

1 regele Hussein.
• IN URMA INUNDAȚIILOR CATASTROFALE provocate de plo- I 

lie musonice, președintele Filipinelor, Ferdinand Markos, a decretat I 
starea de urgență in zona Manilei șl in 13 provincii, unde peste o ju- J

I mătate de milion de oameni au rămas fără locuințe.
Grave pierderi materiale au provocat inundațiile și într-o serie de i 

I state ale Indiei : in Bengalul de Vest peste 150 000 ha de culturi agri- 
i cole se află sub ană, iar in Bihar — circa 4 milioane de oameni sint i 

amenințați cu foametea. 1

nomlce, primul ministru a arătat că 
s-a impus aplicarea unei serii de 
măsuri de austeritate, printre care 
majorarea prețurilor la unele produ
se alimentare, produse petroliere șl 
îngrășăminte chimice, precum șl blo
carea salariilor mai mari de 7 500 
escudos.

Concomitent cu aceste măsuri, a 
arătat el, guvernul Intenționează să 
ducă o politică do progres social in 
favoarea celor ce muncesc, o politi
că de dinamizare a economiei, de 
susținere a întreprinderilor mici șl 
mijlocii, de stimulare și garantare a 
Investițiilor, urmlnd să fie creat, In 
acest sens, un institut de promovare 
industrială.

CU LIDERII FRELIMO
FRELIMO detaliile procesului de 
transferare a puterii poporului din 
Mozambic. Reuniunea de la Dar es 
Salaam, au precizat sursele amin
tite, a avut un caracter preliminar, 
urmind ca, in următoarele citeva 
săptămlnl, reprezentanți ai guver
nului de la Lisabona și ai Frontului 
de Eliberare din Mozambic să se re- 
intilnească pentru a discuta proble
mele de fond ale procesului de deco
lonizare a Mozamblcului.
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cial-Democrat din Danemarca — 
..Demokraten" — editat In orașul Ar
hus timp de 92 de ani. Cauzele în
cetării apariției ziarului sint lipsa 
de mijloace financiare in condițiile 
inflației tot mai puternice și crește- 
rep prețului hirtiei. Cu o săptămir.ă 
în urmă, din același motiv a încetat 
să mai apară un alt ziar social-de
mocrat danez, „Sonderjyden".

Economia americană va 
progresa foarte lent in următoarele 
6-12 luni — a declarat Paul Mac 
Cracken, fost președinte al Consi
liului consilierilor economici al 
Casei Albe, intr-un interviu publi
cat in săptăminalul „U. S. News 
and World Report". Expertul ameri
can apreciază că în etapa actuală 
conjunctura economică rămine „depri
mantă", iar șansele unei recesiuni se
rioase persistă.

Reducerea bugetelor militare 

— în slujba dezvoltării 
Elaborarea unui raport al O. N. U.

GENEVA 19 (Corespondentă de la 
C. Vlad). — La Palatul Națiunilor 
s-a Încheiat o nouă sesiune de lucru 
a crupului de experti desemnați de 
secretarul general al O.N.U. pentru 
elaborarea unui raport privind re
ducerea bugetelor militare ale sta
telor cu un puternic potential eco
nomic si militar și utilizarea unei 
părți a fondurilor eliberate in acest 
fel pentru sprijinirea eforturilor de 
progres ale țărilor In curs de dez
voltare. In cadrul lucrărilor sesiunii, 
desfășurată sub președinția repre
zentantului secretarului general el

ORIENTUL APROPIAT
• Comunicat comun egipteano-american * încheierea vizitei 
președintelui Libiei la Cairo • Convorbirile lui Yasser Arafat 

la Riad

WASHINGTON 19 (Agerpres). — 
Comunicatul comun semnat cu pri
lejul vizitei la Washington a mi
nistrului egiptean al afacerilor ex
terne, Ismail Fahmy, informează că 
schimbul de vederi efectuat cu pre
ședintele S.U.A., Gerald Ford, și cu 
secretarul de stat american, Henry 
Kissinger, a fost fructuos.

Documentul difuzat de agenția 
M.E.N. subliniază angajamentul șe
fului executivului american de a 
menține neschimbată politica externă 
a Statelor Unite și, in particular, de 
a continua eforturile intense vizlnd 
instaurarea păcii in Orientul Apro
piat. Convorbirile purtate de Ismail 
Fahmy cu președintele Gerald Ford 
și cu Henry Kissinger au constituit 
o contribuție fructuoasa la actualele 
consultări, in curs de desfășurare, 
in vederea pregătirii viitoarei etape 
a negocierilor destinate să ducă la 
instaurarea unei păci permanente și 
echitabile in Orientul Apropiat. A- 
ceastă pace — afirmă comunicatul 
— trebuie șă țină seama de inte
resele legitime și de dreptul la 
existență al tuturor popoarelor din 
regiune, inclusiv poporul palesti- 
nean.

Exprimind dorința consolidării re
lațiilor dintre S.U.A. și Egipt, pre
ședintele Gerald Ford a relevat sa
tisfacția in legătură cu viitoarea vi

O.N.U.. dr. Pumendu K. Banerjee, 
adjunct a) secretarului general al 
O.N.U. pentru probleme ’ politice el 
de securitate, a fost adoptată cea 
mai mare parte a proiectului rapor
tului.

Grupul de expert!, care a mal țl- 
nut o sesiune de lucru In luna a- 
prllie. urmează să-și Încheie activi
tatea de redactare a raportului in 
cursul unei reuniuni care va începe, 
tot la Geneva, la 9 septembrie.

Raportul va fi prezentat spre exa
minare sesiunii din acest an a Adu
nării Generale a O.N.U.

zită a președintelui egiptean Anwar 
Sadat la Washington, care urmează 
să aibă loc înainte de sfirșitul aces
tui an.'

CAIRO 19 (Agerpres). — Pre
ședintele Consiliului Comandamen
tului Revoluției din Libia, colonelul 
Moamer El Geddafi, și-a incheiat 
duminică vizita oficială la Cairo, 
plecind spre Tripoli. După cum in
formează agenția M.E.N., Moamer 
El Geddafi a examinat cu președin
tele Egiptului, Anwar Sadat, pro
bleme privind relațiile dintre cele 
două țări. La sfirșitul convorbirilor, 
cel doi șefi de stat au convenit asu
pra continuării dialogului la nivel 
inalt libiano-egiptean.

La convorbiri a asistat șl șeful de 
stat al Emiratelor Arabe Unite, șei- 
cul Zaid Bin Sultan Al-Nahyan, aflat 
lntr-o vizită oficială la Cairo.

DAMASC 19 (Agerpres). — Pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei (O.E.P.), Yasser Arafat, a 
declarat că a avut cu regele Feisal 
al Arabiei Saudite convorbiri fruc
tuoase asupra problemelor interesind 
mișcarea palestineană de rezistență 
și a situației din Orientul Apropiat, 
cu prilejul recentei sale vizite la 
Riad — anunță agenția M.E.N.

,------------- - Pe itinerarul istoricelor vizite ale tovarășului Nicolae Ceaușescu ---------

Deschideri largi spre cooperarea internațională, contribuții valoroase 
la cauza înțelegerii și prieteniei între popoare

Ilustrări din cele mai grăitoare ale prezenței active, dinamice a Româ
niei socialiste pe arena internațională, strălucite manifestări ale politicii de 
dezvoltare a prieteniei. înțelegerii și cooperării cu toate popoarele lumii, 
vizitele întreprinse în ultimii ani de tovarășul Nicolae Ceaușescu in nu
meroase țări din Europa. Asia. Africa. America Latină au marcat momente de 
însemnătate istorică in cronica relațiilor României cu aceste țări, deschizind 
cimp lorg conlucrării cu popoarele respective, inscriindu-se totodată ca 
valoroase contribuții la promovarea păcii, colaborării și destinderii, la afir
marea principiilor de justiție și legalitate in raporturile interstatale.

in preajma zilei de 23 August, ziarul „Scinteia" s-a adresat, prin inter
mediul corespondenților săi. unor personalități de seamă ale vieții politice 
și obștești, unor reprezentanți ai altor sfere de activitate, din țările vizitate 
— rugindu-i să răspundă la intreborea :

„Cum apreciați roadele dialogului Ia nivelul cel mai inalt 
cu prilejul vizitei președintelui Nicolae Ceaușescu în țara 
dv. și ce perspective s-au deschis extinderii colaborării cu 
România

„Un puternic stimulent 
al colaborării spre binele 

reciproc” 
VARAHAGIRI VENKATA GIRI, 

președintele Republicii India

Din chiar momentul stabilirii relațiilor 
diplomatice intre țările noastre, ele au coo
perat larg în domeniile politic, economic, 
științific și cultural, spre binele reciproc al 
popoarelor noastre. Această strinsă coope
rare a fost puternic stimulată prin vizita 
președintelui Nicolae Ceaușescu in India, 
ca și prin vizitele pe care eu însumi și pri
mul ministru, Indira Gandhi, le-am efectuat 
in România. Nutrim convingerea că priete
nia și cooperarea dintre India și România 
se vor întări tot mai mult și vor servi atit 
intereselor popoarelor noastre, cit fi celor 
ale păcii fi progresului in lume.

Este o mare satisfacție pentru mine să 
am prilejul de a’ adresa salutul și urările 
noastre rfe bine poporului prieten al Româ
niei, cu ocazia celei de-a XXX-a aniversări 

\________ —__________  

a zilei sale naționale, salutul și felicitările 
noastre călduroase președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

„Forța creatoare a hotăririlor 
adoptate la nivel inalt”

LEOPOLDO TETTAMANTI, 
secretar de stat pentru comerțul exterior 

al Argentinei

Importantul eveniment care a fost vizita 
președintelui Nicolae. Ceaușescu în Argen
tina este strins legat de dezvoltarea schim
burilor comerciale dintre țările noastre. Vi
zita. convorbirile la nivelul cel mai înalt 
au dat un puternic impuls colaborării din
tre țările noastre. Cu ocazia vizitei au fost 
semnate acorduri și ințelegeri concrete, rea- 
lizindu-se astfel cadrul juridic necesar dez
voltării relațiilor bilaterale. Aș adăuga că 
aceste acorduri sint o fericită și echili
brată îmbinare de realism și Imaginație. 
Imaginație — pentru că au fost create noi 
formule care au favorizat impulsul amintit. 
Și realism — pentru că nu 6-au oprit la 
simple declarații, ci' au cuprins obiective 
concrete din ariile de dezvoltare industrială 
ale ambelor țări.

Progresele in colaborarea noastră consti
tuie o demonstrație vie a modului in care 
sint concretizate hotărîrile luate doar cu 
citeva luni in urmă. Mă gindesc, de pildă, 
la acordul privind cumpărarea din România 
a unor utilaje petroliere in valoare de mai 
multe zeci de milioane de dolari. Prind 
viață și hotărîrile lu^te cu privire la coo
perarea in sectoarele petrochimiei, siderur

ANCHETA INTERNAȚIONALĂ A „SCÎNTEII
giei. telecomunicațiilor etc. Colaborăm foar
te bine cu specialiștii și tehnicienii români, 
care vin in Argentina, și sîntem convinși 
că această colaborare va fi ridicată, prin 
eforturi comune, pe trepte superioare.

„Ne amintim 
cu deosebită emoție..." 

LECH SABOZEK, 
prim-secretar ol Comitetului de partid 

al Combinatului chimic „Azot" din Polawy 
(R. P. Polonă)

Ne amintim cu o deosebită emoție de 
prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
mijlocul celor aproape 7 000 de muncitori 
ai combinatului nostru in decembrie 1971. 
Vizita efectuată atunci. în zilele celui de-al 
VI-lea Congres al P.M.U.P., a constituit un 
mare eveniment pentru noi. Am așteptat 
cu nerăbdare și interes sosirea in mijlocul 
nostru a unei asemenea inalte per-sonalități 
— reprezentantul poporului frate român. 
Ne-au impresionat in mod deosebit capa
citatea excepțională a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de a stabili un contact nemijlo
cit cu muncitorii, modul convingător în care 
se adresează interlocutorilor, consecvența 
intre vorbe și fapte. întreaga sa persona
litate degajă căldură și hotărire.

Aceste impresii ne-au fost confirmate pa 
deplin In timpul vizitei în România a unei 
delegații a combinatului nostru, cind am 

avut cinstea să fim primiți de tovarășul 
Ceaușescu. La întoarcerea in țară am orga
nizat mai multe intilniri cu tineretul din 
combinat, căruia i-am vorbit despre minu
natele realizări ale poporului român, des
pre conducătorul său.

Cred că avem toate temeiurile să putem 
afirma că intilnirile și convorbirile dintre 
conducătorii de partid și de stat ai țărilor 

noastre, schimburile de experiență creează 
cadrul unei colaborări rodnice, peni i întă
rirea relațiilor de prietenie frățească dintre 
cele două popoare ’.

„Momente care au pus 
temelii trainice prieteniei” 

ABDELLATIF GHISSASSI, 
ministrul comerțului, industriei, minelor 

și marinei comerciale din Maroc

România este o țară prietenă a Maro
cului. Temeliile acestei prietenii au 
fost puse de către președintele Nicolae 
Ceaușescu și maiestatea sa Hassan al II-lea, 
în timpul vizitelor șefului statului, român 
la noi, in Maroc. Poporul nostru ișl amin
tește cu deosebită plăcere de aceste vizite. 
Comunicatele comune date publicității după 
întrevederile și convorbirile celor doi șefi 
de stat evidențiază clar o serie de puncte 
de vederi comune ale celor două țări, atit 
in domeniul politicii internaționale, cit și 
al extinderii colaborării bilaterale.

Am o mare considerație față de politi
ca României, pusă in slujba intereselor 
păcii, a înțelegerii și cooperării internațio
nale. Tocmai in acest spirit se dezvoltă re
lațiile dintre România și Maroc. Ne bucură 
faptul că o serie de acțiuni de cooperare 
stabilite de cei doi șefi de stat s-au și con
cretizat prin punerea în valoare a unor 
importante resurse naturale din țara noas

tră. Experiența valoroasă a României în 
multe domenii ne este de mare ajutor.

Doresc să adresez poporului român, cu 
ocazia aniversării a 30 de ani de la elibe
rarea sa, un călduros salut și urări de noi 
succese pe calea propășirii patriei sale .

„Ne-a onorat vizita, 
ne bucură rezultatele 

ei fructuoase” 
CLELIO DARIDA, 

primarul orașului Roma

Am avut deosebita onoare să-1 primim 
anul trecut la Roma, cu cele mai înalte 
onoruri, pe președintele Nicolae Ceaușescu. 
Am rămas foarte impresionat de pozițiile 
de principiu ale președintelui României pri
vind necesitatea afirmării și apărării va
lorilor care stau la baza oricărui progres 
efectiv al popoarelor și care se traduc in 
eforturile cotidiene îndreptate spre edifi
carea unei lumi mai drepte și mai umane, 
prin contribuția independentă și directă a 
tuturor țărilor.

Orice om politic realist trebuie să fie de 
acord cu principiile care conduc ' acțiunea 
politică desfășurată cu tenacitate de pre
ședintele Ceaușescu. El este un interpret 
fidel și ferm al acestui spirit nou pe care 
poporul român a știut să-1 aducă in con
certul națiunilor lumii. România a dobindit, 
după traumele războiului, o nouă conștiință 
care i-a permis să creeze, in interior, o tot 
mai puternică și adevărată unitate națio
nală. ale cărei valori s-au proiectat in ex
terior intr-o efectivă capacitate de a dez
volta legăturile cu toate forțele democra
tice, cu toate țările angajate pe calea des
tinderii și progresului.

Afirmarea acestor valori — in cea mai 
Înaltă fidelitate față de propriile orientări 
ideologice și politice — a determinat pe 
bună dreptate ca, pretutindeni unde se ac
ționează pentru pace și egalitate între na
țiuni, România să se bucure de consensuri, 
simpatie și încredere.

Din acest punct de vedere, vizita în Ita

lia a președintelui Nicolae Ceaușescu a că
pătat o deosebită importanță. Fără îndoială 
că. în urma acestei vizite, excelentele re
lații dintre România și Italia vor urma o 
tot mai intensă și mai fructuoasă dezvol
tare, aducind în acest fel o contribuție po
zitivă la procesul de destindere internațio
nală.

„Aportul remarcabil 
la promovarea păcii 

și securității”
B. DE GAAY FORTMAN, 

membru al parlamentului din Olanda

Este caracteristică politicii externe a 
României dorința ca națiunile mici și mij
locii să joace un rol tot mai activ în arena 
internațională. împărtășim convingerea că 
această politică servește din plin la promo
varea păcii și securității in lume. Ne ală
turăm, de asemenea, românilor in eforturile 
de a se inlocui confruntările pe care Ie' ge
nerează existența blocurilor in Europa prin 
raporturi noi, de încredere și bunăvoință 
reciprocă intre toate statele continentului.

între Olanda și România se poate apre
cia că asemenea raporturi există de pe 
acum, ele fiind caracterizate printr-o deo
sebită cordialitate. Vizita oficială a. pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu a adus, fără 
îndoială, o contribuție de cea mai mare 
însemnătate în acest sens. Cu prilejul unei 
convorbiri cu care am fost onorat de pre
ședintele Ceaușescu, la București, am putut 
să constat, o dată in plus, cit de numeroase 
fiosibilități au România și Olanda de a co- 
abora in domeniul economiei, al științei șl 

tehnicii, al culturii și artei, ca și in sfera 
politicii internaționale, inclusiv în dome
niul atit de important al cooperării cu ță
rile in curs de dezvoltare.

Nu Încape indoială că vizita oficială pe 
care regina Iuliana urmează să o facă in 
România va Întări și mai mult strinsele 
legături între cele două țări. Felicitările pe 
care le adresăm României de ziua sa na
țională sint felicitări izvorite dintr-o sin
ceră prietenie și stimă.


