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30 DE ANI PE CALEA
DEZVOLTĂRII LIBERE,

SOCIALISTE A ROMÂNIEI
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

România socialistă sărbătorește 
anul acesta împlinirea a trei de
cenii de la victoria insurecției na
ționale armate antifasciste și 
antiimperialiste de la 23 August 
1944 — eveniment de însemnătate 
crucială pentru destinele poporu- 
lui român, pentru întreaga evolu
ție a societății românești. încunu
nare a luptei duse de Partidul 
Comunist Român pentru apărarea 
independenței și integrității țării, 
pentru unirea intr-un larg front 
ce luptă a tuturor forțelor revo- 
iuțfonare; democratice, antifasciste 
în vederea salvgardării intereselor 
naționale ale poporului, istorica 
victorie din august 1944 a dus Ia 
răsturnarea guvernului de dicta
tură fascistă si eliberarea țării de 
sub dominația Germaniei hitleris- 
te. la alăturarea țării noastre Uni
unii Sovietice, coaliției antifascis
te. a marcat începutul unei vieți 
r.oi a României. Bilanțul acestor 
trei decenii constituie o vie ilus
trare a ceea ce poate realiza un 
popor liber și stăpin pe destinele

Articol apărut In ziarul ,,Pravda", organ al C.C. 
al P.C.U.S.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Miniștri
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al Uniunii Sovietice, Alexei Nikolaevici Kosighin

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, miercuri 
după-amiază. De tovarășul Alesei 
Ndrolaeviri Kosighin, membru al 
Biroului Politic al Comitetului Cen
tral a! Partidului Comunist al Uni
unii Sovietice, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., con
ducătorul delegației de partid și 
guvernamentale a Uniunii Sovie
tice. care va participa la festi- 
vitățile prilejuite de sărbătorirea ce

sale. a marii superiorități a orîn- 
duirii noi. socialiste.

*
Pe parcursul îndelungatei sale 

îslorâ. poporul român a dus lupie 
apr.ge împotriva dominației și 
asupririi străine, pentru libertate 
și dreptate socială, pentru apă
rarea ființei naționale și afir
marea sa.ca națiune liberă și in
dependentă. Clasa muncitoare, 
partidul său marxist au ridicat pe 
o treaptă superioară aceste glo
rioase tradiții. Partidul Comunist 
Român s-a dovedii forța"pul iii ca 
cea mai înaintată în conducerea 
luptei pentru cucerirea drepturi
lor și libertăților democratice ale 
celor ce muncesc, pentru apărarea 
intereselor naționale și dezvol
tarea liberă și independentă a pa
triei.

In perioada ascensiunii fascis
mului, conștient de pericolul pe care 
acesta îl reprezenta pentru intere^ 
sele poporului român, ca și pentru 
celelalte popoare din Europa, 
Partidul Comunist Român a des- 

lei de-a XXX-a aniversări a elibe
rării României de sub dominația fas
cistă.

La primire au participat tovarășii 
Manea Mânescu. membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R.. 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România. Gheorehe 
Rădulescu. membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. viceprim- 
ministru al guvernului.

A fost prezent, de asemenea. V. I. 
Drozdenko, ambasadorul Uniunii So
vietice la București. 

fășurat o largă activitate de mobi
lizare și unire a maselor populare, 
a forțelor înaintate ale țării in 
mișcarea antifascistă. In același 
timp, partidul a militat cu toată 
energia împotriva pregătirii răz
boiului antisovietic. pentru priete
nie și colaborare cu Uniunea So
vietică.

Instaurarea dictaturii militaro- 
fasciste. politica antinațională a 
claselor dominante au subordonat 
țara Germaniei fasciste, au trans
format România intr-o țară ocu
pată.-’ Aceasta a făcut' ca; împotri
va voinței poporului nostru. 
România să intre în războiul dus 
de Germania nazistă. Războiul, 
marile distrugeri care au avut loc 
in această perioadă, jefuirea bo
gățiilor țării de către hitleriști au 
creat în rîndul maselor largi ale 
poporului o profundă stare de ne
mulțumire. au intensificat tot 
mai mult împotrivirea față de po
litica cercurilor guvernante. încă 
de la începutul războiului, parti
dul comunist a chemat masele 
largi populare, forțele democra
tice. progresiste, la luptă hotărîtă 
împotriva guvernului antonescian, 
a Germaniei fasciste, pentru răs
turnarea dictaturii militaro-fas- 
ciste, ieșirea țării din război și

Președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. din partea tova
rășului Leonid Brejnev. secretar ge
neral al Comitetului Central al Par
tidului Comunist al Uniunii Sovie
tice. un cordial și frățesc salut, feli
citări călduroase si prietenești la a 
XXX-a aniversare a oliberăril Româ
niei de sub dominația fascistă, pre
cum sl urări de noi si Imoorian'p 
succese poporului român in opera de
(Continuare in pag. a IlI-a) 

alăturarea ei la coaliția antihiîle- 
ristâ. Partidul a organizat și con
dus nemijlocit acțiunile de sabo
tare a mașinii de -război hitleriste, 
a constituit grupe de partizani și 
gărzi patriotice — ca forțe înar
mate ale maselor populare împo
triva armatelor Germaniei fascis
te. Totodată, a fost intensificată 
activitatea partidului pentru uni
rea într-un puternic front de 
luptă a forțelor antifasciste ale 
țării. Ca rezultat al acestei activi
tăți s-a constituit Frontul Patrio
tic Antifascist, tar la- 1 Mai 1944 
a fost realizat Frontul Unic Mun
citoresc intre Partidul Comunist 
Român și Partidul Social-De
mocrat și apoi Blocul Partidelor 
Democratice. S-a dezvoltat colabo
rarea cu toate forțele interesate 
în înlăturarea dominației fasciste, 
cu armata, cu cadre de conduce
re ale acesteia, stabilindu-se legă
turi inclusiv cu Palatul regal.

Un rol important in pregătirea 
actului de la 23 August au avut, 
de asemenea, condițiile internațio
nale. Victoriile strălucite obținute 
pe front de Armata Roșie, care a 
dat cele mai mari jertfe în aceas
tă uriașă încleștare, ducînd pe u- 

(Continuare in pag. a Il-a)

Președintele Republicii, 
tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, 
a primit scrisorile 

de acreditare 
a ambasadorilor

• Republicii Malgașe

• Republicii Democra
te Vietnam

• Republicii Zambia
In pagina a Vil-a

Astăzi, în jurul orei 
17,00, posturile noas
tre de radio ți tele
viziune vor transmite 
direct de la Sala Pala
tului Republicii sesiu
nea jubiliară a Marii A- 
dunări Naționale, con
sacrată celei de-a 
XXX-a aniversări a eli
berării României de 
sub dominata fascistă.

Delegația de partid și de stat 
a Republicii Democrate Germane 
condusă de tovarășul Willi Stoph

Miercuri după-amiază a .sosit in 
Capitală delegația de partid si de 
stat a Republicii Democrate Germa
ne, condusă de tovarășul Willi Stoph, 
președintele Consiliului de Stat al 
R D. Germane, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului Socialist 
Unit din Germania, care va participa 
la manifestările prilejuite de cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberării pa- 
.t rit|î. .

întllnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu cu prințul 

Norodom Sianuk și prințesa Moniițue Sianuk

Miercuri după-amiază. tovarășul! 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. președintele Frontului Unității 
Socialiste, si tovarășa Elena 
Ceausescu s-au Intilnit. la Palatul 
Republicii, cu prințul Norod?m Sia
nuk. șeful statului cambodgian, pre
ședintele Frontului Unit National al 
Cambodelei. și soția sa. prințesa 
Monique Sianuk.

Salutind călduros pe oaspeți, to
varășul Nicolae Ceausescu s'.-a ex
primat satisfacția de a se revedea, la 
București, cu șeful statului cambod- 
e:an. in zilele cind întregul popor 
român sărbătorește cea de-a XXX-a

Din delegație fac parte dr. Her
bert Weiz. membru al C.C. al 
P.S.U.G.. vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, ministru pentru ști
ință și tehnică, dr. Johanna Topfer, 
membru al C.C. al P.S.U.G.. membru 
al Secretariatului Federației Sindica
telor Libere Germane, si Hans Voss. 
ambasadorul R. D. Germane la 
București.

La aeroportul Otopeni. unde a a- 

aniversare a ©Liberării patriei de 
sub dominația fascistă.

Secretarul general al P.C.R a rea
firmat sentimentele de prietenie și 
de solidaritate ale Partidului Comu
nist Român, ale României socialiste 
șl întregului popor român față de 
lupta eroică a poporului cambodgian 
pentru libertate și independență, pen
tru dreptul de a-și hotări singur soar
ta, fără nici un amestec din afară.

La rinduî său. prințul Norodom 
Sianuk a adresat tovarășului Nicolae 
Ceausescu un cordial si prietenesc 
salut, felicitările cele mai călduroase 
cu nrileiuJ . glorioasei aniversări a 
eliberării României. exprimindu si 
admirația pentru maxlle succese ob

vut loc ceremonia sosirii, erau ar
borate drapelele de stat ale Româ
niei si R. D. Germane.

La coborirea din avion, tovarășul 
Willi Slooh a fost salutat călduros 
de tovarășul Nicolae Ceausescu. Pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia si președintele Consiliului de
(Continuare in pag. a IV-a) 

ținute de poporul român, sub con
ducerea Partidului Comunist Român, 
a secretarului său general, oe dru
mul propășirii economice si sociale, 
i i edificarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. Șerul statului 
cambodgian a mulțumit cu recunoș
tință tovarășului Nicolae Ceausescu, 
nartiduluj Guvernului gi poporului 
român pentru sprijinul ferm, solida- 
rl'atea deolmă si ajutorul acordat 
sub multiple forme Doporului cam
bodgian in lupta sa împotriva agre
siunii străine, pentru construirea u- 
nui viitor In conformitate cu aspi- 
ra'iile sale cele mai profunde.

întllnirea a decurs intr-o atmosfe
ră de caldă cordialitate și prietenia.
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merii el greul războiului, înainta
rea ei Impetuoasă șl intrarea 
pe teritoriul României au exer
citat o puternică inrîurire a- 
supra desfășurării evenimentelor, 
au dat un puternic impuls voinței 
de lupta a poporului român. De 
asemenea, un rol important in e- 
v.’luția luptei antifasciste au avut 
debarcarea trupelor aliate, succe
sele înregistrate pe celelalte fron
turi, precum și mișcarea generală 
de rezistență antifascistă, acțiuni
le partizanilor in țările ocupate ele 
hitleriști. lupta maselor populare, 
care au dat puternice lovituri ma
șinii de război germane, au con
tribuit la Infringerea cotropitori
lor naziști.

In aceste împrejurări interne și 
Internaționale prielnice, Partidul 
Comunist Român. împreună cu 
celelalte forțe naționale au trecut 
la răsturnarea dictaturii militaro- 
iascisle și alăturarea României 
Uniunii Sovietice și aliaților ei in 
războiul împotriva Germaniei hi- 
tleriste. Victoria insurecției națio
nale annate antifasciste și anii- 
imperialiste și intrarea armate: 
române in războiul antifascist au 
adus o contribuție prețioasă la 
prăbușirea frontului german in 
sveastâ zonă a Europei, au zădăr
nicit planurile lui Hitler si Anto
nescu de a organiza pe teritoriul 
României rezistența militară, au 
deschis calea înaintării rapide a 
trupelor sovietice spre sudul și 
centrul Europei.

Importanța actului de la 23 Au
gust din România în zdrobii ea 
mașinii de război hilleriste s-a 
bucurat de o largă recunoaștere și 
apreciere din partea opiniei pu
blice internaționale. Comentînd, la 
27 august 1944, evenimentele din 
România, ziarul „Pravda" scria că 
..Noul guvern român a trecut la 
curățirea țării sale de nemți. El a 
declarat război Germaniei. Izgo
nirea trupelor nemțești din Româ
nia va deschide in fața poporului 
român calea spre libertate, spre 
independență. Numai pe această 
cale vor putea și alte țări, care 
și-au legat soarta de Germania 
hitleriști. să evite groaznicele con
secințe ale politicii criminale dusă 
de cirmuitorii lor... Cele petrecute 
la București s-au răsfrînt. ca un 
ecou politic, la Sofia'*.  De a- 
semenea. revista sovietică ..Voina 
1 rabocii class'*  aprecia în 1944 câ : 
..infringerile suferite de nemți pe 
flancul de sud și trecerea Româ
niei de partea Aliaților sini eveni
mente de considerabilă importanță 
pentru evoluția ulterioară a războ- 
iului“. La rindul ei. presa larilor 
din coaliția antifascista a reliefat 
cu putere rolul important al actu
lui insurecțional ai României in 
desfășurarea cursului războiului 
antihitlerist.

Incepînd de la 23 August 1944, 
electivele militare ale României 
care au luptat — alături de glo
rioasele armate sovietice — pen
tru eliberarea întregului teritoriu 
al țării și apoi pentru eliberarea 
Ungariei și Cehoslovaciei, pînâ la 
infringerea definitivă a Germaniei, 
s-au ridicat la peste 500 000 de oa
meni.

In această uriașă încleștare 
militară, armatele române — 
din rindul cărora au căzut la 
datorie 170 000 de ostași — 
au dovedit un înalt spirit de 
jertfă, abnegație și eroism ne
mărginit în îndeplinirea da
toriei lor sacre în slujba cauzei 
libertății, a izbăvirii popoarelor de 
pericolul robiei fasciste. Pentru 
bărbăția și glorioasele fapte de 
arme sâvirșite, peste 190 000 de 
soldați și ofițeri români au fost 
distinși cu ordine și medalii sovie
tice. iar numeroase unități ale ar
matei noastre au fost citate in or
dine de zi și comunicate de răz
boi ale Comandamentului Suprem 
Sovietic.

Poporul român poartă nestinsă 
în inimi amintirea eroilor comu
niști șl antifasciști, a miilor de 
patrioți care au luptat și s-au jert
fit pentru eliberarea țării de do
minația fascistă ; el cinstește cu 
adincâ venerați® memoria bravi
lor ostași români care au căzut la 
datorie luptind pentru eliberarea 
pămîntului pRtriei, pentru infrin
gerea cotropitorilor naziști.

In lupta purtată pe frontul anti
fascist, prin jertfele comune dale 
în uriașa încleștare pentru infrin
gerea dușmanului, s-au întărit și 
cimentat puternic prietenia dintre 
ostașii români și sovietici, alianța 
și colaborarea trainică dintre po
porul român și popoarele sovie
tice. Vor rămîne veșnic întipărite 
in conștiința poporului nostru ad
mirația și recunoștința față de 
eroica armată sovietică, care a 
luptat pentru alungarea ocupanți- 
lor hitleriști de pe pămintul 
României și a adus o contribuție 
hotărîtoare la infringerea Germa
niei hitleriste. la eliberarea po
poarelor de pericolul robiei fas
ciste.

Poporul nostru va cinsti, de a- 
semenea, întotdeauna, memoria os
tașilor celorlalte armate ale coa
liției antifasciste care s-au jertfit 
în această mare bătălie, a nenu
mărat ;lor eroi partizani și din re
zistență, a mllitanților antifasciști 
care n-au precupețit nici un sacri
ficiu pentru libertatea popoarelor, 
pentru cucerirea victoriei.

înfăptuirea actului istoric de la 
23 August 1944 a marcat începu
tul revoluției populare în Româ
nia, al unei epoci de mari trans
formări revoluționare în viața e- 
copomică și socială a țării, în 
structura societății, a asigurat rea
lizarea adevăratei independențe a 
patriei noastre. Valul luptelor re
voluționare declanșat după victo
ria insurecției a înlăturat primele 
guverne instaurate după 23 Au
gust 1944, care încercau să împie
dice democratizarea țării și a in
staurat — la 6 martie 1945 — gu
vernul Petru Groza, în care rolul 
preponderent îl' aveau reprezen
tanții clasei muncitoare și țără
nimii.

Partidul a orientat lupta mase
lor în direcțiile hotărîtoare ale 
transformării revoluționare a so
cietății. Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român ' din 
octombrie 1945 a stabilit sarcina 
refacerii .economiei distruse și 
dezorganizate de război. La capă
tul unor mari bătălii sociale, clasa 
muncitoare, în alianță cu țărăni
mea, a cucerit întreaga putere po
litică. O importanță hotărîtoare in 
realizarea obiectivelor revoluției a 

. avut făurirea, in februarie. 1948. 
a partidului revoluționar unic al 
clasei muncitoare, pe temelia mar- 
xism-leninismului.-

Naționalizarea principalelor mij
loace de producție, în iunie 1943. 
a lichidat puterea economică a 
burgheziei, a dus la crearea secto
rului socialist in economie, a per
mis trecerea la planificarea eco
nomiei naționale. A început apoi 
reorganizarea, pe baze socialiste, a 
agriculturii, desfășurindu-se un 
amplu proces de unire a țărănimii 
in cooperative agricole de pro
ducție.

In cei 30 de ani care au trecut 
de la victoria insurecției de la 23 
August s-au produs transformări 
economice și sociale care au 
schimbat din temelii societatea 
românească.

Aplicînd creator legile generale 
ale socialismului la realitățile con
crete ale României, partidul a pus 
în centrul politicii sale industria
lizarea, ca factor hotăritor al li
chidării stării de înapoiere moște
nite de la vechiul regim și ridi
cării economico-sociale a întregii 
țări. în perioada ce s-a scurs de 
la eliberarea țării, producția glo
bală industrială a crescut de circa 
30 de ori. S-au dezvoltat puternic 

noi ramuri Industriale pe baza cu
ceririlor științei moderne, au fost 
construite mii de întreprinderi do
tate cu tehnica avansată. Indus
tria metalurgică românească pro
duce în acest an de 31 ori mai 
mult decit în 1938. întreaga valoare 
a producției Industriei constructoa
re de mașini din 1938 se realizează 
astăzi în numai 4 zile, iar valoa
rea producției industriei chimice 
din același an în numai 2 zile. 
Față de anul 1938, industria tex
tilă realizează în acest an o pro
ducție de 19 ori mai mare, .indus
tria de pielărie și încălțăminte de 
16 ori, iar alimentară de peste 
7 ori.

O puternică dezvoltare a cunos
cut agricultura, care dispune as
tăzi de 115 mii tractoare — față 
de circa 4 000 în 1938.

înzestrată an de an cu mașini 
și utilaje perfecționate, avînd la 
dispoziție cantități tot mai însem
nate de îngrășăminte chimice, a- 
grlcultura României realizează as
tăzi o producție globală totală de 
peste două ori mai mare decît în 
1938.

In 1973, venitul național a fost 
de peste 12 ori mai mare decît cel 
din anul 1947. A crescut continuu 
nivelul de trai, material și spiri
tual, al întregului popor. In ultimii 
25 de ani, retribuția nominală a 
oamenilor muncii a sporit de a- 
proape 5 ori, iar veniturile țără
nimii, provenite din munca in 
agricultură, de 3.2 ori. S-a îmbu
nătățit continuu aprovizionarea 
populației, s-a lărgit rețeaua de 
ocrotire a sănătății. In perioada 
care a trecut de la eliberare au 
fost construite, din fondurile sta
tului și prin contribuția populației, 
peste 1 600 000 de locuințe la orașe 
și circa 2 300 000 la sate. A cunos
cut o puternică dezvoltare în'văță- 
mîntul de toate gradele, ajungîn- 
du-se astăzi la generalizarea învă- 
țămintului obligatoriu de 10 ani. 
S-a dezvoltat știința, aducînd o 
contribuție tot mai importantă la 
modernizarea forțelor de producție, 
la valorificarea superioară a re
surselor țării. Au cunoscut o puter
nică înflorire arta și cultura, în
treaga viață spirituală a oamenilor 
muncii, s-a desfășurat o largă ac
tivitate de educare socialista a 
maselor populare, in spiritul mar- 
xism-leninismului, al concepției re
voluționare a proletariatului.

în anul XXX al eliberării sale, 
România înfățișează tabloul unei 
țări cu o economie dinamică, cu o 
industrie puternică și o agricultură 
în plină dezvoltare, în care tot 
ceea ce se făurește este subordonat 
bunăstării și fericirii omului.

In întreaga operă de construcție 
socialistă, clasa muncitoare și-a 
îhdeplinîf cu cinste rolul de clasă 
conducătoare a societății. Realiză
rile istorice dobindite în aceste 
trei decenii sînt rodul activității 
entuziaste, pline de dăruire, des
fășurate de clasa muncitoare, ță
rănime și intelectualitate, de în
tregul popor, care înfăptuiește cu 
succes politica partidului. Ele con
firmă cu strălucire justețea poli
ticii marxist-leniniste a partidului 
nostru, îndeplinirea cu succes a 
rolului său conducător în întreaga 
activitate economică și socială, 
dragostea și încrederea cu care 
este înconjurat și urmat de toți 
oamenii muncii. Totodată, victo
riile obținute au fost posibile și 
datorită colaborării României cu 
Uniunea Sovietică .și cu celelalte 
țări socialiste, cu alte țări priete
ne. cu toate statele lumii. Acesta 
a fost un factor de seamă al înain
tării rapide a țării noastre pe calea 
progresului.

★
în prezent, toate energiile po

porului român sînt îndreptate spre 
traducerea în viață a Directivelor 
Congresului al X-lea și Conferin
ței Naționale ale partidului, în ve
derea făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate. în întrea
ga țară se desfășoară o amplă acti

vitate pentru realizarea înainte de 
termen a prevederilor planului 
cincinal. în trei ani, ritmul mediu 
anual de creștere a producției glo
bale industriale a fost de aproape 
14 la sută, iar în primele 7 luni 
ale acestui an de 15 la sulă ; a- 
ceasta demonstrează realismul pio
nului. precum șl faptul că anga
jamentele asumate de colectivele 
de oameni ai muncii vor fi respec
tate.

Pe baza succeselor obținute In 
economie, în acest an, începînd de 
la 1 august, s-a trecut la cea de-a 
doua etapă a majorării retribuției 
tuturor categoriilor de oameni ai 
muncii. Retribuția minimă lunară 
s-a ridicat la 1 346 lei pentru mun
citori! calificați și 1 140 lei pentru 
cei necalificați. Ca urmare a aces
tor măsuri, retribuția reală crește 
pe întregul cincinal cu 24 la sută, 
față de 20 la sută cît era prevăzut 
prin plan.

Acționăm consecvent, corespun
zător hotărîrilor Congresului al
X- lea și Conferinței Naționale, 
pentru îmbunătățirea activității de 
organizare și conducere a econo
miei și a întregii vieți sociale. Per
fecționăm necontenit cadrul orga
nizatoric pentru participarea lar
gă, efectivă a oamenilor muncii — . 
în calitatea lor de producători și 
proprietari ai mijloacelor de pro
ducție — la organizarea și condu
cerea producției, a întregii vieți e- 
conomico-sociale.

In acest an va avea loc cel de-al
XI- lea Congres al Partidului Co
munist Român — eveniment de o 
mare însemnătate pentru evoluția 
viitoare a societății românești. 
Congresul va adopta Programul 
partidului privind făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintarea României ' spre 
comunism, precum și Directivele 
cu privire la planul cincinal 1976— 
1980 și liniile directoare ale dez
voltării economico-sociale a Româ
niei pentru perioada 1981—1990. 
Atît Programul, cît și Directivele 
sînt elaborate pe baza concepției 
științifice a materialismului dia
lectic și istoric, pornesc de la le
gitățile generale, universal valabile 
și de la cerința aplicării acestora 
la condițiile economico-sociale con
crete din țara noastră. în același 
timp, aceste documente țin seama 
de experiența generală în con
strucția socialismului a altor țări, 
precum și de experiența proprie a 
partidului nostru în edificarea so
cietății socialiste. La elaborarea 
Programului și Directivelor au 
participat activ cadrele de bază 
ale partidului și statului, zeci de 
mii de economiști, muncitori și 
specialiști din toate domeniile de 
activitate, oameni de știință și 
cultură. Se poate spune că ele con
stituie expresia clarviziunii și în
țelepciunii colective a partidului, 
a clasei muncitoare, a întregului 
nostru popor. Unanimitatea cu 
care recenta plenară comună a Co
mitetului Central al partidului și 
a Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale a adop
tat aceste istorice documente con
stituie expresia voinței întregului 
partid, a tuturor oamenilor mun
cii, a întregului popor.

Programul sintetizează mărețele 
victorii obținute de poporul român, 
sub conducerea partidului, în trans
formarea revoluționară a țării, în 
făurirea orînduirii socialiste, tra- 
sînd — pe baza'concluziilor des
prinse din această activitate — o- 
biectivele și căile de acțiune în 
noua etapă strategică de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare pe calea comu
nismului în România : el dă o o- 
rientare generală științifică, mar- 
xist-leninistă pentru întreaga acti
vitate națională și internațională 
a partidului și poporului nostru.

Obiectivele pe care ni le pro
punem pentru perioada următoru
lui cincinal urmăresc dezvoltarea 
accelerată a economiei pe baza 

cuceririlor celor mai înaintate ale 
științei și tehnicii contemporane, 
ridicarea continuă a nivelului de 
trai material și spiritual al po
porului, egalizarea înlr-un timp cît 
mai scurt a nivelului României cu 
al țărilor socialiste avansate, a- 
propierea de statele cele mai dez
voltate din punct de vedere eco
nomic ale lumii. în următorul cin
cinal 1976—1980 produsul social 
va spori într-un ritm mediu anual 
de 8—9 la sută, iar venitul națio
nal de 9—10 la sută. Repartfția 
venitului național între fondul de 
dezvoltare și fondul de consum va 
asigura continuarea în ritm intens 
a procesului de industrializare, 
dezvoltarea și modernizarea agri
culturii. înflorirea și mai puterni
că a științei și culturii.

O orientare fundamentală a vii
torului cincinal este ridicarea sus
ținută — în. pas cu dezvoltarea ge
nerală a economiei și a celorlal
te sectoare de activitate — a nive
lului de civilizație a poporului. Ve
niturile totale reale ale populați
ei vor crește anual înlr-un ritm de 
6,2—6,5 la sută, iar retribuția me
die reală va înregistra, pînă în 
1980, o creștere de 18—20 la sută. 
Vor spori în mod corespunzător 
veniturile țărănimii, urmînd ca la 
sfirșitul cincinalului ele să fie cu 
20—25 la sută mai mari decît în 
1975. Potrivit prevederilor noului 
cincinal, desfacerea de mărfuri cu 
amănuntul urrpează să crească cu 
40—45 la sută față de 1975, într-un 
ritm mediu anual de 7—7,7 la su
tă- O puternică dezvoltare va cu
noaște in continuare construcția de 
locuințe : avem în vedere ca în 
următorul cincinal să se constru
iască încă circa 815 mii aparta
mente fizice.

Congresul al Xl-lea al partidu
lui va pune în fața întregului po
por un amplu program, a cărui 
înfăptuire va ridica România pe 
noi trepte de civilizație și pro
gres, va asigura înaintarea ei tot 
mai accelerată pe calea socialis
mului și comunismului.★
Făcînd retrospectiva drumului par

curs rin acești 30 de ani- poporul 
român își manifestă satisfacția și 
mîndria legitima pentru politica 
consecventă de pace și colaborare 
internațională promovată de Ro
mânia. pentru contribuția ei activă 
la întărirea forțelor socialismu
lui. democrației și progresului in 
lume, la lupta generală pentru re
alizarea aspirațiilor și idealurilor 
înaintate ale . omenirii.

în politica externă, țara noastra 
pornește de la realitatea că în lu
mea de azi se afirmă tot mai ho- 
tărit voința popoarelor de a trai 
libere și suverane, de a se dezvol
ta independent : se intensifică lup
ta popoarelor, a forțelor democra
tice de pretutindeni pentru aboli
rea vechilor raporturi de inegali
tate. dominație și dictat, a politicii 
imperialiste, colonialiste și neoco- 
■lonialiste.

Desigur, viața arată că în lume 
există încă forțe reacționare care 
se opun cursului nou spre destin
dere și colaborare. De aceea, 
România consideră necesară unirea 
eforturilor tuturor țârilor, a forțe
lor înaintate pentru promovarea 
politicii noi de egalitate în 
drepturi, respect al independenței 
și suveranității naționale, neames
tec în- treburile interne, nere- 
curgere la forță sau la amenin
țarea cu forța în relațiile dintre 
state.

Ca țară socialistă, România 
acordă o importanță deosebita în
tăririi prieteniei și colaborării 
multilaterale — pe plan politic, 
economic, tehnico-științific și cul
tural — cu toate statele socialiste, 
consolidării relațiilor de tip nou 
dintre ele. bazate pe principiile 
marxism-leninismului și interna
ționalismului socialist, pe încredere, 
stimă, respect reciproc și întraju
torare tovărășească în făurirea 

noii orinduiri sociale. Dezvoltăm o 
largă colaborare economică, teh- 
nico-științifică și culturală cu 
Uniunea Sovietică, care ocupă lo
cul principal în comerțul exterior 
al României, cu celelalte țâri so
cialiste, apreciind că aceasta este 
un factor important în înflorirea 
fiecărei economii naționale, în 
propășirea generală a socialismu
lui. Acordăm o mare însemnătate 
dezvoltării colaborării în cadrul 
C.A.E.R., adîncirii șl perfecționării 
formelor de colaborare și coope
rare economică cu țările membre, 
în vederea egalizării nivelului de 
dezvoltare a acestora. Considerăm 
că relațiile economice și cooperarea 
dintre țările socialiste trebuie să 
fie un exemplu de raporturi echi
tabile între state libere și suve
rane. România este hotărîtă să-și 
aducă și în viitor contribuția la 
dezvoltarea și perfecționarea re
lațiilor dintre țările socialiste, la 
întărirea unității lor, la creșterea 
influenței socialismului asupra 
dezvoltării mondiale contempo
rane.

Promovăm relații largi cu țările 
care au pășit pe calea dezvoltării 
independente, sprijinind eforturile 
acestora de a-și valorifica în inte
res propriu bogățiile naționale, 
aducindu-ne și pe această cale 
contribuția la cauza generală a 
luptei antiimperialiste, la înfăp
tuirea unei politici noi, democra
tice în lume.

Poporul român sprijină activ 
mișcările de eliberare națională, 
militează pentru lichidarea ulti
melor vestigii ale colonialismului, 
a oricărei politici imperialiste, 
neocolonialiste, de dominație și 
asuprire.

Acționînd în spiritul coexisten
tei pașnice, promovăm, totodată, 
relații economice, tenhico-științi- 
fice, culturale cu toate țările lu
mii. inclusiv cu statele capitaliste 
dezvoltate, participăm activ la 
schimbul mondial de valori.

Acordăm cea mai mare atenție 
dezvoltării colaborării și întăririi 
securității pe continentul euro
pean. In acest sens, ne-am adus și 
ne vom aduce în continuare con
tribuția activă la succesul Con
ferinței general-europene, astfel 
ca ea să elaboreze documen
te clare, menite să stator
nicească noile principii și relații 
pe continent, să pună bazele co
laborării economice, tehnico-știin- 
țiflee și culturale neîngrădite in
tre toate popoarele europene, să 
dea tuturor statelor garanția unei 
depline securități.

Ținînd seama de faptul că exis
tă incă zone de încordare care pot 
pune in, pericol pac^a internațio
nală, România consideră necesar 
să se depună in continuare eforturi 
neslăbite pentru lichidarea tuturor 
focarelor și surselor de conflicte, 
pentru soluționarea problemelor 
litigioase pe cale politică, prin tra
tative. In acest spirit ne pronun
țăm pentru lichidarea conflictului 
din Orientul Mijlociu pe baza re
zoluțiilor Consiliului de Securitate, 
pentru soluționarea pașnică a si
tuației create în Cipru, prin res
pectarea independenței și suvera
nității acestui stat, pentru înfăp
tuirea întocmai a acordurilor de 
la Paris privind pacea in Vietnam, 
în întreaga Indochina. *

România consideră că o proble
mă majoră a lumii de azi este li
chidarea marilor decalaje dintre 
țările dezvoltate și cele în curs de 
dezvoltare — decalaje determinate 
și menținute de politica imperia
listă, colonialistă și neocolonialis- 
tâ. In acest scop se impun in
staurarea unor relații echitabile de 
schimb și cooperare, asigurarea 
condițiilor pentru ca fiecare na
țiune să poată avea acces deplin 
la cuceririle științei și civilizației 
moderne. Țara noastră este hotă
rîtă să acționeze în modul cel mai 
consecvent pentru instaurarea unei 
ordini economice noi internaționa

le. în cadrul căreia fiecare națiu
ne să poată prospera cît mai rapid.

Considerăm că una din proble
mele cruciale ale epocii noastre 
este înfăptuirea dezarmării și, în 
primul rînd, a dezarmării nuclea
re. Este necesar să se treacă la 
măsuri concreta pentru a se ajun
ge la o dezarmare reală, la redu
cerea trupelor, desființarea bazelor 
străine și a blocurilor militare, di
minuarea bugetelor de înarmare — 
astfel încit imensele mijloace ma
teriale și umane destinate înarmă
rilor să poată fi folosite în scopul 
ridicării bunăstării popoarelor.

Continuarea și accentuarea cursu
lui destinderii în politica mondială 
cer intensificarea luptei forțelor 
înaintate din întreaga lume. în a- 
cest proces un rql esențial revine 
țărilor socialiste. O importanță 
deosebită în viața internațională 
contemporană ave Uniunea Sovie
tică, ce desfășoară’ o intensă acti
vitate în sprijinul promovării des
tinderii, păcii și colaborării într® 
popoare. Țările socialiste vor adu
ce, fără îndoială, o contribuție tot 
mai însemnată la lupta împotriva 
vechii politici Imperialiste dp do
minație și dictat, pentru afirmarea 
în lumea de astăzi a unei politici 
noi, de respect al independenței și 
suveranității fiecărei națiuni, al 
dreptului fiecărui popor de a se 
dezvolta liber, corespunzător voin
ței și aspirațiilor sale. Popoarele 
de pe toate continentele, masele 
largi populare din întreaga lume 
sînt chemate să-și facă tot mal 
puternic auzită vocea și să-și im
pună voința pentru a determina e- 
voluția ascendentă a cursului des
tinderii, instaurarea fermă în via
ța internațională a noilor principii 
democratice de relații între state, 

tn vederea soluționării cu suc
ces a problemelor majore ale vieții 
contemporane. România consideră 
necesar să se depună în continuare 
eforturi pentru creșterea rolului 

-Organizației Națiunilor Unite și al 
organismelor sale în promovarea 
egalității, respectului și echității 
în viața internațională.

Realitatea demonstrează în mo
dul cel mai clar că soluționarea 
marilor probleme care preocupă 
astăzi omenirea poate fi asigurată 
numai cu participarea tuturor sta
telor — mari, mijlocii sau mici — 
chemate deopotrivă să contribui® 
la dezvoltarea pe un făgaș nou « 
vieții internaționale.

Pornind de la aceste conside
rente principiale, România este 
hotărîtă să facă totul și în viitor 
pentru a-și aduce contribuția la 
eforturile generale consacrate des
tinderii și păcii în lume. Servind 

. cu credință Interesele poporului 
român, cauza progresului și păcii 
în lume, Partidul Comunist Român 
va milita neabătut pentru întări
rea solidarității și colaborării cu 
țările socialiste, cu partidele comu
niste și muncitorești, cu partidele 
socialiste și social-democrate, cu 
celelalte organizații ale clasei mun
citoare, cu organizațiile democra
tice și forțele progresiste din în
treaga lume.

împreună cu țările socialiste, eu 
forțele progresiste, antiimperialiste 
de pretutindeni, țara noastră va 
acționa consecvent pentru promo
varea fermă în viața internațio
nală a politicii noi, de egalitate șl 
respect reciproc, in scopul asigu
rării progresului economic și so
cial al fiecărei națiuni.

★
Aniversînd împlinirea a trei de

cenii de la victoria insurecției din 
august 1944, poporul român pri
vește plin de încredere în viitor, 
puternic însuflețit de dorința și 
hotărîrea de a edifica, sub’condu
cerea Partidului Comunist Român, 
societatea socialistă multilateral 
dezvoltată și orînduirea comunistă 
pe pămintul României, contribuind 
totodată la întărirea forțelor socia
lismului și păcii pe plan mondial, 
la lupta pentru o lume mai bună 
și mai dreaptă pe planeta noastră.

SUB SEMNUL MARII SĂRBĂTORI
Amplă suită de manifestări omagiale

Adunări populare
In numeroase județe au avut 

loc adunări DODuiare consacrate ce
lei de-a XXX-a aniversări a eli
berării. Au luat cuvintul, cu a- 
cest prilej, primii secretari ai co
mitetelor județene de partid : Con
stantin Drăgan — la adunarea 
populară a județului Ilfov, Vasile 
Vilcu — la Constanța. Miu Do- 
brescu — la Suceava, Gheorghe 
Blaj — la Baia Mare, Ștefan 
Boboș — la Piatra Neamț, Teo- 
d or Coman — la Tulcea, Va- 
«:le Marin — la Slobozia, Fer
dinand Nagy la Sfintu-
Gnsorghe, Cornel Onescu — la A- 
le.andria. Gheorghe Palos — la -«• 
Jiu. Vasile Potop — la Iași. Gheor
ghe Pelrescu — la Craiova. Gheor- 
ehe Roșu — la Bacău. Constantin 
Sandu — la Slatina. Gheorghe Tâ- 
r.a-e — la Vaslui. Laurean Tulai — 
la Zalău. Petre Duminică — la Bo
toșani. loan .J'oriș — la Satu-Mare 
si Iulian Ploștinaru — la Drobeta 
Turnu-Severin.

Vorbitorii au relevat importanta 
istorică deosebită a insurecției na
ționale antifasciste și anțiimpena- 
liste din August 1944. dezvoltarea 
economico-socială a județelor țării 
in cele trei decenii de viață nouă, 
realizările importante cu care oa
menii muncii intimpină marea săr
bătoare a eliberării patriei de sub 
dominația fascistă.

Particioantii la ad.i-laie au adresat C.C. al P.C.R.. to
varășului Nicolae Ceaușeseu, tele
grame în care isi exprimă hotă- 
rirea lor unanimă de a realiza sar

cinile cincinalului înainte de ter
men. de a face totul pentru con
tinua înflorire a patriei noastre so
cialiste.

Expoziții
• La sala Dalles din Capitală a 

fost vernisată, miercuri. _ expoziția 
omagială de artă plastică consa
crată celei de-a XXX-a aniversari a 
eliberării patriei de sub dominația 
fascistă. Expoziția cuprinde peste 
400 de lucrări reprezentative de 
pictură, sculptură, grafică -și artă 
decorativă, apartinînd plasticieni- 
lor din întreaga țară. Exponatele 
Înfățișează momente semnificative 
din vasta operă creatoare a po
porului nostru pentru edificarea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate in patria noastră.

La festivitatea inaugurală au fost 
prezenți tovarășul Dumitru Po
pescu, membru al Comitetului Exe
cutiv. secretar al C.-C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Ion Jalea, pre
ședinte de onoare al Uniunii art.ș- 
tllor plastici. Biădut Covallu. pre
ședintele U.A.P.. numeroși oameni 
de artă și cultură,

• Miercuri, la Muzeul de isto
rie a Partidului Comunist Român, 
a mișcării revoluționare și demo
cratice din România s-a deschis 
expoziția de artă plastică ,.Omagiu 
eliberării". Expoziția cuprinde peste 
2 500 de lucrări de pictură, desen, 
sculptură si grafică, selectate din 
creațiile tinerilor pla-ticleni din 
întreaga tară. Lucrările oglindesc 
momente semnificative din glori

oasa luptă revoluționară a po
porului nostru in zilele Iul August 
1944. precum și imagini din munca 
constructorilor societății socia
liste. 3

• In cadrul Muzeului județean 
Pitești s-a deschis ieri, in prezența 
tovarășului Ion Dlncă. prim-secre- 
tar al comitetului județean de 
partid, a unui numeros public, 
o expoziție de Istorie. Cele 30 000 
de piese — documente, fotografii, 
obiecte, machete, cărți — înfăți
șează momente semnificative ale 
evoluției Argeșului. (Gh. Cirstea).

• La Galeria mare a Fondului 
plastic Cluj s-a deschis o expoziție 
omagială de artă plastică. Slnt ex
puse peste 100 de lucrări de pic
tură. grafică, sculptură și artă de
corativă aparțlnind tuturor gene-' 
rațiilor de artiști. La vemlnaj au 
participat tovarășul Ștefan Mocuta. 
prim-secretar al comitetului jude
țean de partid, un numeros public. 
(Al. Mureșan).

• In prezenta tovarășului loan 
F<^-;ș. prim-secretar al comitetului 
județean de partid, la Satu-Mare 
s-a deschis o amplă expoziție do
cumentar istorică intitulată ..30 de 
ani de la eliberarea patriei de sub 
dominația fascistă". Ea ilustrează 
succesele obținute de oamenii mun
cii din județul Satu-Mare in anii 
construcției socialiste. (Octav Gru- 
tneza).

• La Focșani, in prezența tova
rășului Simion Dobrovici. prim- 

secretar al comitetului județean 
de partid, a fost deschisă ex
poziția : ..Vrapcea la a XXX-a ani
versare a eliberării patriei*'.

• La bastionul cetătii din Timișoa
ra s-a deschis expoziția realizări
lor economico-sociale ale • județului 
Timiș — ilustrare grăitoare a ma
rilor sucțese obținute de oa
menii muncii de pe aceste me
leaguri — români, maghiari, ger
mani, sîrbJ și de alte naționalități 
— in cei 30 de ani de la eliberare. 
La vernisaj au participat tova
rășul Mihai Telescu, prim-secre- 
țar al comitetului județean de 
partid, activiști de partid și de 
stat, conducători de întreprinderi și 
Instjtutll. numeroși oameni ai 
muncii. (Cezar Ioana).

★
• Ieri, la Drobeta Turnu-Severin 

a avut loc un moment emoționant : 
dezvelirea monumentului gărzilor 
patriotice. Grupul statuar pre
zintă in mărime naturală un mun
citor. un intelectual și un țăran, 
simbolizind participarea unită a 
oamenilor muncii la luptei/'pentru 
apărarea orașului împotriva ocu- 
panților fasciști. Solemnitatea a 
avut loc în prezenta tovarășului 
Iulian Ploștinaru, prim-secretar al 
comitetului județean de partid, a 
membrilor biroului comitetului ju
dețean de partid, a numeroși mun
citori, țărani, intelectuali șj tineri 
din municipiul Drobeta Turnu- 
Severin șl comunele Învecinate. 
(Virgil Tăiaru).

Âu îndeplinit sarcinile de plan 
pe patru ani ai cincinalului

30 de unități industriale 
din județul Prahova

PLOIEȘTI (Corespondentul 
„Scinteii**,  Constantin Căpraru). — 
Pină in prezent, un număr de 30 
de întreprinderi din județul Pra
hova au ‘îndeplinit sarcinile de 
plan pe patru ani din cincinal. 
După cum ne informează direcția 
județeană de statistică, în ultimele 
trei zile s-au înscris in rindul aces
tor unități și colectivele de la în
treprinderea de piese turnate Cim- 
pina, întreprinderea de reparații 
Ploiești etc. De la începutul anului, 
colectivele de muncitori, ingineri 
și tehnicieni din industria județu
lui au dat suplimentar o producție 
marfă valorind 232 milioane lei. 
De asemenea, un număr de 7 mari 
întreprinderi industriale au anun
țat de pe acum îndeplinirea sarci
nilor cincinalului la principalii in
dicatori. Mai bine de jumătate din 
gama extrem de bogata de produse 
fabricate in prezent de industria 
prahoveană sint noi sau reprolec- 
tate și modernizate.

Județul Alba a realizat 
planul la export

ALBA IULIA (Corespondentul 
„Scinteii", Ștefan DinicK). — An
gajate cu toate forțele in marea 
întrecere socialistă pentru îndepli
nirea cincinalului înainte de ter
men. colectivele unităților econo
mice din județul Alba au realizat 
un important succes : îndeplinirea 

sarcinilor de export pe primii 4 ani 
ai cincinalului. Pină la sfirșitul 
anului se prelimină livrarea supli
mentară, la export, a unor diverse 
produse industriale și agricole in 
valoare de 128 milioane lei valută. 
Un număr de 8 întreprinderi in
dustriale — printre care Combina
tul de produse sodice din Ocna 
Mureș. întreprinderea de prelucra
re a lemnului Clmponi, I.F.E.T. Se
beș, întreprinderea viei și vinului 
Alba lulla ș.a.—au realizat planul 
la export pe Întregul cincinal.

Combinatul de prelucrare 
a lemnului Oradea

ORADEA (Prin telefon de la Du
mitru Clubotaru). — După ce in 
primul trimestru a.c. colectivul 
Combinatului de prelucrare a lem
nului din Oradea a anunțat înde
plinirea planului cincinal la pro
ductivitatea muncii șț export, re
cent, acesț colectiv a anunțat și

VASLUI: Un nou obiectiv Industrial pus în funcțiune 
cu patru luni mai devreme

VASLUI (Corespondentul „Scin
teii", Ltluci Crăciun). — Tn preaj
ma mărețului jubileu al eliberării 
patriei de sub dominația fascistă, 
in orașul Vaslui — prin eforturi
le comune ale proiectanților, con
structorilor și beneficiarilor — s-a 
pus în funcțiune, cu 4 luni mai 
devreme, un nou obiectiv indus
trial de importanță republicană. 

realizarea sarcinilor de plan la pro
ducția globală șl marfă pe patru 
ani ai cincinalului. Pină la sfirși
tul anului, colectivul acestei impor
tante unități economice bihorene 
va produce peste sarcinile de plan 
ce-i revin pe 4 ani din cincinal 
mobilă în valoare de 120 milioane 
lei, iar la export va livra o produc
ție suplimentară in valoare de 35 
milioane lei valută. Combinatul o- 
rădean exportă in prezent mobilă 
in 21 de țări.

Constructorii din Suceava
Colectivul întreprinderii de con- 

strucții-montaje Suceava și-a în
deplinit sarcinile de plan pe patru 
ani ai cincinalului. Constructorii 
suceveni au predat beneficiarilor, 
In acest timp, 230 obiective social- 
culturalș, agrozootehnice și indus
triale, precum și peste 3 500 apar
tamente.

Este vorba de prima capacitate de 
la întreprinderea de ventilatoare 
și instalații de ventilație. Prin In
trarea in funcțiune a acestui obi
ectiv. Înainte de termen, se va ob
ține un spor de producție in va
loare de peste 15 milioane lei — 
concretizat in carcase de ventilat, 
autoutilări și diverse organe de 
mașini.
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCUDelegația de partid și guvernamentală a R. P. D. Coreene Gonducăîorul delegației guvernamentale a R. A. Egipt Președintele Consiliului de Miniștri al Uniunii Sovietice Alexei Nikoiaevici Kosîghin

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, a 
primit, miercuri, delegația de partid și gu
vernamentala a R.P.D. Coreene, condusă 
de tovarășul Kim Iâng Ju. membru al Co
mitetului Politic al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, vicepremier 
al Consiliului Administrativ al R.P.D. Co
reene, care va participa la sărbătorirea ce
lei de-a XXX-a aniversări a eliberării pa
triei noastre de sub dominația fascistă.

La întrevedere a luat parte tovarășul 
Stefan Andrei, secretar al' C.C. al P.C.R.

A participat, de asemenea. Pak Zung 
Guc. ambasadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești-

Exprimlnd sincere mulțumiri pentru 
cinstea de a fi primit de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. tovarășul Kim Iăng Ju a spus 
că are plăcuta însărcinare de a-i transmite 
din partea tovarășului Kim Ir Sen. se
cretar general al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene, cele mai calde 
felicitări si urări cu prilejul marelui evePreședintele Partidului Muncii din Olanda

Miercuri după-amiază. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Partidului 
Comunist Român, s-a intilnit cu Andre van 
der Louw. președintele Partidului Muncii 
din Olanda (P.M.O.). prezent in țara 
noastră pentru a participa la festivitățile 
prilejuite de sărbătorirea zilei de 23 Au
gust.

Cu acest prilej, președintele Partidului 
Muncii din Olanda a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut cordial din 
partea primului ministru al Olandei. Joop 
Den Uyl, cele mai calde felicitări cu ocazia 
aniversării a 30 de ani de la eliberarea 
țârii noastre de sub dominația fascistă, 
precum și urări de pace și prosperitate po
porului român.

Mulțumind pentru bunele urări, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a transmis, la rindul 
său. primului ministru al Olandei, condu
cerii Partidului Muncii din Olanda, succeseȘeful delegației japoneze la Conferința mondială a populației

Miercuri. 21 augus*.  președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit pe Kunikichi Saito, 
ministrul sănătății si bunăstării sociale din 
Japonia, conducătorul delegației tării sale 
la Conferința mondială a populației.

La întrevedere a participat Mașao Ka
nazawa. ambasadorul Japoniei la București.

Oaspetele a exprimat mulțumiri pentru 
cinstea de a fi primit de șeful statului ro
mân. pentru posibilitatea oferită delega
ției japoneze, participantă la conferință, 
de a cunoaște realizările remarcabile ob
ținute de România, in special In dome
niul social.

In cadrul Întrevederii a fost subliniată Ambasadorul Japoniei
în cursul zilei de miercuri, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit pe Masao 
Kanazawa, ambasadorul extraordinar și 

niment din viata poporului romăn prieten 
— cea de-a XXX-a aniversare a eliberării 
României de sub dominația fascistă.

Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a rugat oe conducătorul delegației să 
transmită tovarășului Kim Ir Sen un căl
duros salut și cele mai bune urări de suc
ces in construirea socialismului, in înfăp
tuirea aspirațiilor fundamentale ale po
porului coreean.

Au fost abordate, totodată, probleme pri
vind relațiile bilaterale, apreciindu-se cu 
deplină satisfacție dezvoltarea ascendentă a 
raporturilor de prietenie și colaborare fră
țească dintre cele două țâri și partide, in 
spiritul acordurilor și înțelegerilor con
venite intre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen. A fost exprimată dorința co
mună de a amplifica și ridica pe o treaptă 
superioară aceste legături de colaborare și 
întrajutorare tovărășească, apreciindu-se că 
aceasta corespunde intereselor popoarelor 
român și coreean, cauzei generale a pă
cii și socialismului.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o at
mosferă de caldă prietenie.

in activitatea pe care o desfășoară, iar po
porului olandez pace și prosperitate.

In cursul convorbirii s-a apreciat Im
portanța bunelor relații stabilite intre cele 
două partide, care contribuie la dezvolta
rea raporturilor de colaborare și cooperare 
dintre Rorpânia și Olanda, in folosul 
ambelor popoafâ, al "cauzei pării 'și înțe
legerii in Europa și în lume.

Trecindu-se în revistă unele probleme 
internaționale, au fost evidențiate impor
tantele mutații care au avut loc în Europa 
și in lume. în sensul afirmării tot mai 
puternice a forțelor progresiste, a unor re
lații noi intre state, s-a relevat necesita
tea de a se adinei acest proces spre des
tindere, spre cooperare și înțelegere intre 
națiuni.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o atmo
sferă cordială, prietenească.

satisfacția pentru bunele relații existente 
intre România si Japonia. Convorbirea, 
consacrată acestor probleme de interes co
mun. a relevat dorința celor două țări de 
a amplifica colaborarea bună, statornicită 
in diverse domenii de activitate.

Referindu-se la Conferința mondială a 
populației, ministrul japonez a tinut să 
exprime înalta apreciere fată de cuvin- 
tarea rostită de președintele Republicii So
cialiste România la deschiderea lucrărilor 
acestui important eveniment internațional, 
document care a găsit un larg ecou in rin
dul oarticioantilor.

Primirea s-a desfășurat Intr-o ambianță 
de cordialitate.

plenipotențiar al Japoniei, In legătură cu 
încheierea misiunii sale in țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o convorbire, 
care s-a desfășurat intr-o atmosferă cor
dială, prietenească.

Miercuri la amiază, președintele Repu
blicii Socialiste România. Nicolae Ceaușescu. 
a primit pe Mamdouh Salem, viceprim- 
ministru și ministru de interne al Repu
blicii Arabe Egipt, conducătorul delegației 
guvernamentale egiptene la sărbătorirea 
celei de-a XXX-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația fascistă.

La primire a fost prezent Teodor Vasiliu. 
ministrul justiției.

A fost de față, de asemenea. Osman As- 
sal. ambasadorul Republicii Arabe Egipt la 
București.

Conducătorul delegației egiptene a trans
mis președintelui Nicolae Ceaușescu un 
călduros salut din partea președintelui Re
publicii Arabe Egipt. Anwar El Sadat, pre
cum si sincere felicitări cu prilejul apro
piatei aniversări a zilei de 23 August.

Mulțumind, președintele Nicolae Ceaușescu 
a rugat pe oaspeți să transmită președin
telui El Sadat un cordial salut. împreunăReprezentantul președintelui Republicii Ecuador

Președintele Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușescu. a primit, miercuri 
dimineața, pe colonei Raul Maldonado, mi
nistrul sănătății, șeful delegației ecuado- 
riene la Conferința mondială a populației, 
reprezentant personal al președintelui Re
publicii Ecuador, general Guillermo Rodri- 
guez Lara. Ia festivitățile prilejuite de. ani
versarea a 30 de ani de la eliberarea Româ
niei de sub dominația fascistă.

A fost prezent Gonzalo Crespo Paredes, 
însărcinatul cu afaceri a.i. al Republicii 
Ecuador la București.

Șeful delegației ecuadoriene a arătat că 
li revine plăcuta misiune de a transmite 
președintelui Nicolae Ceaușescu salutul 
cordial si sentimentele de prietenie si înaltă 
stimă ale președintelui Guillermo Rodri- 
guez Lara. insotite de cele mai calde felici
tări cu prilejul apropiatei aniversări a zilei 
de 23 August.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat pe 
oaspete ca la înapoierea in tară sâ transmi
tă președintelui Guillermo Rodriguez LaraȘeful delegației mexicane Ia Conferința mondială a populației

Președintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu. a primit, 
miercuri, pe Mario Monja Pallencia. mi
nistrul de interne al Mexicului, șeful de
legației tării sale la Conferința mondială 
a populației.

La primire a fost prezent tovarășul Emil 
Bobu. ministrul de interne.

A luat parte, de asemenea. Armando 
Cantu Medina, ambasadorul Mexicului la 
București.

Ministrul mexican a arătat că are deo
sebita cinste de a transmite președintelui 
Nicolae Ceaușescu. din partea președintelui 
Mexicului. Luis Echeverria Alvarez, cele mai 
calde salutări cu prilejul celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării României. împreună 
cu urări de pace și prosperitate ponorului 
român. Oaspetele a exprimat, totodată, mul
țumirile sale pentru posibilitatea oferită 
delegației mexicane de a vizita România, 
de a cunoaște importantele realizări ob’i- 
nute de poporul român in dezvoltarea eco
nomică si socială a patriei sale.

Președintele Nicolae Ceaușescu a rugat 

cu cele mai bune urări de pace și prospe
ritate poporului egiptean prieten.

în cursul întrevederii au fost exprimate 
satisfacția pentru evoluția ascendentă a re
lațiilor de prietenie și colaborare între 
România și Egipt, dorința comună de a ex
tinde si aprofunda cooperarea rodnică din
tre cele două țări și popoare. în acest con
text. s-a subliniat că vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu în Egipt, precum si re
centa vizită a președintelui El Sadat in 
tara noastră au pus o bază solidă dez
voltării. pe multiple planuri, a legăturilor 
traditionale de prietenie si colabqrare^ ro- 
mâno-egiptene. deschizînd largi perspective 
conlucrării fructuoase dintre cele două 
state.

Au fost trecute, de asemenea. în revistă 
unele aspecte ale vieții internaționale, in 
special in legătură cu situația din Orien
tul Mijlociu.

întrevederea s-a desfășurat într-o am
biantă de caldă prietenie.

un călduros salut. împreună cu cele mai 
bune urări de progres și prosperitate po
porului ecuadorian prieten.

în cadrul întrevederii a fost exprimată 
satisfacția pentru evoluția ascendentă a 
relațiilor de prietenie și colaborare dintre 
România și Ecuador, hotățirpa cpmună de 
a adincî si țflVersîtfcă oe multiple'planuri 
aceste relații, de a traduce in viată acordu
rile si înțelegerile convenite cu prilejul 
vizitei făcute anul trecut in Ecuador de 
șeful statului român.

Relevînd semnificația organizării la Bucu
rești a Conferinței mondiale a populației, 
șeful delegației ecuadoriene a tinut să sub
linieze importanta deosebită a cuvintării 
rostite de președintele Nicolae Ceaușescu la 
deschiderea reuniunii, care, prin ideile și 
principiile sale generoase, oferă un exce
lent cadru desfășurării si încheierii cu suc
ces a acestei prestigioase intilnirl Interna
tionale. 1

întrevederea s-a desfășurat intr-o atmo
sferă de caldă prietenie.

ne oaspete să transmită, la înapoierea In 
tară, un salut cordial președintelui Lins 
Echeverria Alvarez. împreună cu cele mai 
bune urări de bunăstare poporului mexican 
prieten.

Dind o înaltă anreciere cuvintării rostite 
de președintele Nicolae Ceaușescu la des
chiderea Conferinței mondiale a populației, 
șeful delegației mexicane a exprimat con
vingerea că această importantă reuniune 
internațională va aduce o contribuție de 
seamă la soluționarea problemelor complexe 
ale viitorului populației.

în cadrul întrevederii au fost relevate 
bunele relații existente între ‘România și 
Mexic, punctele de vedere comune ale ce
lor două țări intr-o serie de probleme im
portante ale vieții internaționale, precum 
si dorința comună de a dezvolta relațiile 
româno-mexicane pe multiple planuri. în 
interesul ambelor popoare, al cauzei păcii 
și cooperării internaționale.

întrevederea s-a desfășurat intr-o atmo
sferă caldă, cordială.

(Urmare din pag. I)

edificare a societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Răspunzind. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a transmis, la rindul său. tovarășului Leo-» 
nid Brejnev un cald salut prietenesc. îm
preună cu cele mai bune urări, iar poporu
lui sovietic noi victorii de seamă In con
struirea comunismului.

In cadrul convorbirii, tovarășul Alexei 
Kosighin a informat despre succesele ob
ținute de popoarele Uniunii Sovietice, sub 
conducerea P.C.U.S., in construirea socie
tății comuniste. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a prezentat realizările cu care poporul ro
mân. sub conducerea P.C.R., intimoină cele 
două mari evenimente ale acestui an ju
biliar — a XXX-a aniversare a eliberării 
României de sub dominația fascistă si al 
XI-lea Congres al partidului.

Tovarășul NicoLae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, 
a primit in cursul după-amiezii de miercuri 
delegația Partidului Comunist Finlandez, 
condusă de Olavi Hânninen. vicepreședinte 
al Partidului Comunist Finlandez, care, la 
invitația C.C. al P.C.R.. va participa la fes
tivitățile prilejuite de cea de-a XXX-a 
aniversare a eliberării țării noastre.

La primire au participat tovarășii 
Gheorghe Pană, membru al Comitetului 
Executiv, secretar aJ C.C. al P.C.R.. și Ște
fan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R.

Conducătorul delegației a transmis to
varășului Nicolae Ceaușescu din partea 
președintelui Partidului Comunist Fin
landez. Aamo Saarinen, cele mai calde fe
licitări cu ocazia aniversării a 30 de ani de 
la eliberarea României de sub dominația 
fascistă, pentru succesele remarcabile ob-Șeful delegației Republicii Islamice Pakistan la Conferința mondială a populației

Președintele Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, a primit, miercuri 
dimineața, pe șeful delegației Republicii 
Islamice Pakistan la Conferința mondială 
a populației. Sheik Mohammad Rashid, mi
nistru pentru bunăstare socială, sănătate și 
planificare familială, și pe doamna Nusrat 
Bhutto, soția primului ministru al Pakista
nului.

La primire a fost de față S. A. D. Bu
khari, ambasadorul Pakistanului la Bucu
rești.

Oaspeții au transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu un salut cordial din partea pre
ședintelui Republicii Islamice Pakistan, 
Fazal Elahi Chaudhry, și a primului minis
tru Zulfikar Aii Bhutto, precum și felicitări 
călduroase, cu. prilejul aniversării a 30 de 
ani de la eliberare/ urări de noi succese 
in opera de ridicare a României pe trepte 
tot mai inalte de civilizație și progres.

La rindul său. președintele Nicolae 
Ceaușescu a adresat un salut călduros pre
ședintelui Pakistanului și primului ministru 
Bhutto, precum și urări de succes poporului 
pakistanez in eforturile sale pentru dezvolȘeful delegației indoneziene Ia Conferința mondială a populației

Președintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, 
miercuri dimineața, pe prof. dr. Soenawar 
Soekowati. ministrul de stat pentru bună
starea poporului din Indonezia, conddcăto- 
rul delegației țării sale la Conferința mon
dială a populației.

La întrevedere a fost de față Mursalin 
Daeng Mamangung, ambasadorul Indonezi
ei la București.

Exprimind omagiul său șefului statului 
român, oaspetele a arătat câ-i revine plă
cuta misiune de a transmite președintelui 
Nicolae Ceaușescu un cordial salut din 
partea generalului. Suharto, președintele 
Republicii Indonezia, impreună cu expresia 
sentimentelor sale de stimă și înaltă apre
ciere, precum și urări de prosperitate po
porului român.

La rindul său, președintele Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită pre
ședintelui Suharto salutări călduroase și 
cele mai bune urări de țfrogres și fericire 
poporului indonezian. Ambasadorul Olandei

Președintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, 
miercuri dimineața. pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al Olandei, 
Pieter Veecken Putman-Cramer. in legă

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl tovarășul 
Alexei Kosighin și-au exprimat deplina sa
tisfacție fată de intărirea si dezvoltare*  
continuă a relațiilor de prietenie trainică 
dintre poporul român și popoarele Uniunii 
Sovietice, cimentate in lupta comună Îm
potriva fascismului hitlerist șl ridicate pa 
o treaptă superioară in anii construcției 
socialismului și comunismului. în același 
timp, s-a exprimat dorința comună de a 
se extinde și adinei raporturile de solida
ritate si colaborare frățească dintre P.C.R. 
si P.C.U.S.’. dintre România 6i Uniunea So
vietică. dintre popoarele celor două țări ve
cine și prietene, pe baza principiilor in
destructibile ale internaționalismului socia
list. corespunzător intereselor fundamenta
le ale partidelor, țărilor și popoarelor noas
tre. cauzei socialismului si păcii in lume.

întrevederea s-a desfășurat intr-o atmo
sferă de caldă si tovărășească prietenie.Comunist Finlandez
ținute de poporul român sub conducere*  
partidului in dezvoltarea economico-so- 
cială a țării.

La .rindul său. tovarășul Nicola*  
Ceaușescu a rugat pe oaspeți să trans
mită tovarășului Aarno Saarinen un căl
duros salut și cele mai bune urări.

In cursul convorbirii a fost afirmată do
rința ambelor părți de a adinei și diversi
fica in continuare bunele raporturi dintr*  
Partidul Comunist Român și Partidul Co
munist Finlandez, in folosul ambelor țări 
si popoare, al cauzei socialismului si păcii 
in întreaga lume. A fost exprimată, tot
odată. hotârirea de a acționa pentru dez
voltarea relațiilor bune dintre România si 
Finlanda.

întrevederea, s-a desfășurat lntr-o at
mosferă cordială, tovărășească.

tarea economică și socială, In consolidare*  
independenței și suveranității de stat.

In cursul întrevederii a fost subliniată cu 
satisfacție evoluția ascendentă a raporturi
lor romăno-pakistaneze, in special după vi
zita întreprinsă de șeful statului român in 
Pakistan. In acest cadru, de ambele părți 
s-a evidențiat dorința de a extinde și am
plifica relațiile de cooperare și colaborare, 
de a adinei prietenia dintre popoarele -ro
mân și pakistanez, în interesul reciproc, al 
cauzei păcii și înțelegerii în lume.

Abordindu-se aspecte legate de desfășu
rarea lucrărilor Conferinței mondiale a 
populației, s-a exprimat convingerea că lu
crările acestui forum se vor încheia cu suc
ces, că ele .vor oferi soluții reale probleme
lor ' viitorului populației, care este strips 
legat de dezvoltarea multilaterală a tuturor 
statelor, de lichidarea subdezvoltării și re
lațiilor de inechitate din viața internațio
nală, de promovarea unor raporturi noi, da 
colaborare și cooperare rodnică intre toat*  
națiunile.

întrevederea s-a desfășurat lntr-o atmo
sferă de caldă cordialitate. ,

Convorbirea, care a avut loc aDoi. a pri
lejuit abordarea unor probleme privind e- 
volutia relațiilor româno-indoneziene. rele- 
vindu-se cu deplină satisfacție că ele au 
cunoscut. în ultimii ani. un curs ascendent. 
A fost reafirmată dorința ambelor țări de a 
valorifica posibilitățile existente in vede
rea extinderii raporturilor bilaterale, de * 
intensifica și diversifica cooperarea econo
mică și în alte domenii, pe baze echitabile, 
reciproc avantajoase, in folosul ambelor 
popoare.

A avut loc. de asemenea, un schimb d*  
vederi privind Conferința mondială a dodu-. 
latiei. Ministrul indonezian a dat o înaltă 
apreciere cuvintării rostite de președintele 
Nicolae Ceaușescu la deschiderea lucrărilor 
conferinței si a exprimat hotârirea delega
ției tării sale de a-si aduce întreaga con
tribuție la reușita acestei importante reu
niuni internaționale.

întrevederea a decurs într-o atmosferă d*  
caldă cordialitate.

tură cu Încheierea misiunii sale.In țar*  
noastră. •

Cu acest prilej a avut loc o convorbire, 
care s-a desfășurat intr-o atmosferă cor
dială, prietenească.

Construcții modern© pe noua hartâ o orașului Slobozia
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Oaspeți de peste hotare la sărbătoarea poporului român
Delegația de partid și guvernamentală Delegația de partid și de stat Delegația de partid și guvernamentală Delegația de partid și guvernamentală

a Uniunii Sovietice a Republicii Democrate Germane a Republicii Socialiste Cehoslovace a R.P. Bulgaria

Miercuri » sosit în Capitală 
delegația de partid și guverna
mentală a Uniunii Sovietice, 
condusă de tovarășul Alexei 
Nikolaevici Kosighin, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.V.S.. președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., care 
va participa la manifestările 
pr lejuite de cea de-a XXX-a 
aniversare a eliberării patriei 
noastre de sub dominația fas
cistă. .

Din delegație fac parte tova
rășii G. A. Aliev, membru al 
C.C. al P.C.U.S., prim-secretar 
al C.C. al P. C. din R. S. S. A- 
zerbaidjană, A. A. Epișev. ge
neral de armată, membru al 
C.C. al P.C.U.S., șeful Direcției 
Politice Superioare a Armatei si 
Flotei Maritime Militare Sovie- 
tic?. P. K. Lucinski, secretar al 
C.C. al P C. din R. S. S. Mol
dovenească. V. I. Drozdenko, 
membru al C.C. al P.C.U.S., am

basadorul U.R.S.S. Ia București, 
alte persoane oficiale.

La coborirea din avion, tova
rășul A. N. Koslgbin a fost sa
lutat cu caldă cordialitate de 
tovarășul Manea Mănescu, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R.. prim-ministru al 
Guvernului Republicii Socia
liste România. Pe aeroportul O- 
topeni, in intimpinarc se aflau, 
de asemenea, tovarășii Gheorghe 
Radulescu și Ion Pățan, vice- 
prim-miniștri. Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ni
colae Agachi. loan Avram, Emi- 
lian Dobrescu. miniștri. Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, general-lo- 
cotenent Constantin Opriță, ad
junct al ministrului apărării na
ționale, secretar al Consiliului 
Politic Superior al Armatei, Ion 
St. Ion, secretar general al Con
siliului de Miniștri.

(Urmare din pag. I)
Stat al R. D. Germane !șl string 
cu căldură mîinile, se Îmbrăți
șează.

In intimpinare au venit tova
rășii Manea Mănescu, Emil f>ră- 
gănescu. Paul Nîculescu-Mizil, 
Emil Bobu, Ion Pățan, Iosif 
Uglar, Stefan Andrei, Gheor- 
ghe Oprea, vlceprim-ministru, 
Gheorghe Petrescu, secretar al 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
membri ai C.C. al P.C.R. și ai 
guvernului, generali și ofițeri 
superiori.

Erau prezenți membrii Amba
sadei R. D. Germane la Bucu
rești.

Tovarășul Willi Stoph prezin-

Delegația de partid
a R. P. D.

tă pe membrii delegației. Un 
grup de pionieri oferă flori oas
peților. In continuarea ceremo
niei, comandantul gărzii milita
re de onoare aliniate pe aero
port prezintă raportul.

Tovarășul Willi Stoph și tova
rășul Nicolae Ceaușescu trec in 
revistă garda de onoare.

Președintelui Consiliului de 
Stat al R. D. Germane, celor
lalți oaspeți le sînt prezentate 
apoi persoanele oficiale româ
ne prezente la aeroport.

Un mare număr de cetățeni al 
Capitalei, venlțl In intimpinare, 
au aclamat cu mult entuziasm 
pe tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Willi Stoph, care răspund cu 
căldură aclamațiilor.

și guvernamentală
Coreene

Delegația de partid și guvernamentală
a Republicii Populare Polone

Miercuri la amiază a sosit In 
Capitală delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii 
Socialiste Cehoslovace, condusă 
de tovarășul Josef Korcak, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P. C. din Cehoslovacia, vicepre
ședinte al Guvernului Federal 
al R. S. Cehoslovace, președin
tele Guvernului R. S. Cehe, ca
re va participa la manifestările 
prilejuite de sărbătorirea zilei 
de 23 August. Din delegație fac 
parte tovarășii sGejza Slapka, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P. C. din Slovacia, prim- 
secretar al Comitetului orășe
nesc Bratislava al P. C. din Slo
vacia, Miroslav Sulele, amba
sadorul R. S. Cehoslovace la 
București, Frantisek Podola, se

cretar al Consiliului Central al 
Mișcării Sindicale Revoluționare, 
Marie Kabrhelova, președinta 
Uniunii femeilor cehoslovace, 
Josef Pitele, secretar al C.C. al 
Uniunii Tineretului Socialist.

La sosire, pe aeroportul Oto
peni, delegația a fost salutată 
de tovarășii Ion Pățan, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, Virgil 
Actarian, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini-unelte 
și electrotehnicii, Nicolae Popa, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului popular al municipiului 
București, Paul- Nagy, secretar 
al Consiliului Central al 
U.G.S.R.

Președintele P. S. Belgian

Miercuri după-amiază r sosit 
in Capitală delegația de partid 
și guvernamentală a R. P. Bul
garia, condusă de tovarășul 
Jivko Jivkov, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. 
Bulgar, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. Bul
garia, care va participa la festi
vitățile prilejuite de sărbători
rea celei de-a XXX-a aniversări 
a României.

Din delegație fac parte amiral 
Ivan Dobrev, membru al C.C. 
al P.C. Bulgar, adjunct al mi
nistrului apărării naționale. An- 
ghcl Bobokov, membru supleant 
al C.C. al P.C. Bulgar, prim-se
cretar al Comitetului județean

Ruse al P.C. Bulgar, Ivan Ste
fanov Abagiev, ambasadorul 
R. P. Bulgaria la București.

La sosire, pe aeroportul Oto
peni, delegația a fost salutată 
de tovarășii Leonte Răutu, 1 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., președinte 
al comitetului de conducere, 
rector al Academiei „Ștefan 
Gheorghiu". Traian Dudaș. mem
bru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul transporturilor și tele
comunicațiilor, general-colonel 
Marin Nicolescu. adjunct al mi
nistrului apărării naționale, 
Gheorghe Marinescu, secretar 
al Comitetului județean Ilfov 
al P.C.R.

Delegația de partid și guvernamentală 
a R. P. Ungare

Miercuri dimineața a sosit 
în Capitală, pentru a participa 
la festivitățile prilejuite de cea 
de-a XXX-a aniversare a elibe
rării patriei, delegația de partid 
și guvernamentală a R.P.D. Co
reene. condusă de tovarășul 
Kim long Glu, membru al Co
mitetului Politic al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, 
vicepremîer al Consiliului Ad
ministrativ al R. P. D. Coreene.

Din delegație fac parte Kim 
long Nam. membru supleant al 
Comitetului Politic al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, 
șeful Secției internaționale a 
C.C. al P.M.C., șl Pak Zung Guc,

ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București.

La sosire, pe aeroportul Oto
peni, oaspeții au fost intimpi- 
nați de tovarășii Emil Drăgă- 
nescu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vice- 
prim-ministru al guvernului, 
Nicolae Agachi, ministrul indus
triei metalurgice, Dumitru 
Turcuș. adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.. Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, alte persoane ofi
ciale.

Au fost prezenți membri ai 
Ambasadei R.P.D. Coreene la 
București.

Delegația de partid și guvernamentală 
a Republicii Cuba

Marți noaptea a sosit în Ca
pitală delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii 
Populare Polone, condusă de 
tovarășul Jozef Tejchma, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P.. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Polone, care va participa la ma- 
n.f-stările prilejuite de cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberării 
patriei.

Din delegație fac parte to
varășii : Kazimierz Rokoszewski. 
prim-secretar al Comitetului 
voievodal Varșovia al P.M.U.P., 
Witold Jarosinski. secretar al Co
mitetului Național al Frontului 
Unității Poporului. Zofia Grom- 
kowa. secretar al Ligii femei
lor. Bogdan Waligorski, pre
ședintele conducerii centrale a 
Uniunii Tineretului Socialist,

Stanislaw Lewandowski, secre
tar al Consiliului Central al 
Sindicatelor. Wladyslaw Wojta- 
sik, ambasadorul R.P. Polone la 
București.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni. in intimpinarea oaspeților 
au venit tovarășii Ștefan Voitec, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
Corneliu Mănescu. vicepreședin
te al F.U.S.. Mihail Florescu, 
ministrul industriei chimice. 
Constantin Răchitan. secretar al 
Comitetului județean Ilfov al 
P.C.R.. Maria Ciocan, membră 
a Biroului Consiliului Național 
al Femeilor, alte persoane ofi
ciale.

Au fost prezent! -membri al 
Ambasadei R.P. Polone la Bucu
rești.

Miercuri a sosit în Capitală 
Andre Cools, președinte al Par
tidului Socialist Belgian, care, 
la invitația C.C. al P.C.R., va 
face o vizită in țara noastră și 
va participa la manifestările pri
lejuite de sărbătorirea zilei de 
23 August.

Ea sosire, pe aeroportul Oto
peni. oaspetele a fost salutat de 
tovarășul Ștefan Voitec. mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

Miercuri seara a sosit in 
București delegația de partid și 
guvernamentală a R. P. Unga
re, condusă de tovarășul Lâzâr 
Gyorgy. membru, al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Ungare, președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării, care 
va lua parte la sărbătorirea ce
lei de-a XXX-a aniversări a e- 
liberării României.

Din delegație fac parte Frank 
Ferenc, prim-secretar al Comi

tetului județean de partid Bek£s 
al P.M.S.U., Martin Ferenc, am
basadorul R. P. Ungare la Bucu
rești.

La sosire, pe aeroportul Oto
peni, delegația a fost salutată 
de tovarășul Gheorghe Oprea, 
membru al C.C. al P.C.R., vice- 
prim-ministru al guvernului, 
Emilian Dobrescu, membru .al 
C.C. al P.C.R., ministru secre
tar de stat, prim-vicepreședinte 
al C.S.P., Petre Constantin, se
cretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R. ,

Delegația guvernamentală a Marocului
în București a sosit, miercuri 

după-amiază, delegația guver
namentală a Marocului, condusă 
de Ahmed Taibi Benhima, mi
nistrul informațiilor.

Din delegație face parte Mahl 
Gadi, însărcinatul cu afaceri 
a.i. al Marocului la București.

La sosire, delegația a fost sa
lutată de Gheorghe Oprea, vice- 
prim-ministru al guvernului, și 
Ion Cumpănașu, director gene
ral al Direcției generale a pre
sei și tipăriturilor.

Reprezentantul Uniunii Progresiste 
Senegaleze

Miercuri a sosit în Capitală 
La mine Ba. secretarul perma- 

al Uniunii Progresiste Se- 
n egaleze. care, la invitația C.C. 
ai P.C.R.. va participa' La festi
vitățile celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării tării noas
tre.

La sosire, pe aeroportul in
ternational Otopeni. oaspetele 
a fost salutat de tovarășii Iosif 
Uglar. membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. Nicolae Tăbir- 
că. membru al C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

Miercuri după-amiazâ a sosit 
in CaDitală delegația de partid 
și guvernamentală a Republicii 
Cuba, condusă de tovarășul 
Pedro Miret Prieto, membru al 
Secretariatului C.C. al Partidu
lui Comunist din Cuba, care va 
participa la sărbătorirea celei 
de-a XXX-a aniversări a eliberă
rii patriei. Din delegație fac parte 
Manuel Gutierez. prim-adjunct 
al ministrului minelor, combus
tibilului și metalurgiei. Nicolas 
Rodriguez. ambasadorul Repu
blicii Cuba la București. Ar

mando Garcia, activist la De
partamentul relații externe al 
C.C. al Partidului Comunist din 
Cuba.

La sosire, pe aeroportul Oto
peni. delegația a fost intimpl- 
nată de tovarășii Ioslf Uglar, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Ion Mineu, adjunct al 
ministrului minelor, petrolului 
și geologiei. Dumitru Turcuș, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., activiști de partid.

Delegația guvernamentală din Iran

Delegația Adunării Poporului 
a Republicii Arabe Egipt

Reprezentantul
La Invitația C.C. al P.C.R., 

miercuri după-amiazâ a sosit in 
Capitală tovarășul Luciano De 
Pascalis. membru al Direcțiunii 
Partidului Socialist Italian, pen
tru a participa la festivitățile ce 
vor avea loc cu prilejul celei 
de-a XXX-a aniversări a eli-

Reprezentantul
Miercuri după-amiază a sosit

Capitală tovarășul Fidelis 
Cabral D'Almeida, secretar de 
stat pentru justiție din Guineea- 
Bissau. care va asista la festivi
tățile organizate cu prilejul ce
lei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării de sub dominația fas
cistă a patriei noastre.

P. S. Italian
berării României de sub domi
nația fascistă.

La sosire, pe aeroportul Oto
peni, oaspetele a fost salutat de 
tovarășul Cornel Burtică, mem
bru supleant al Comitetului Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

Guineei-Bissau
La sosire, pe aeroportul Oto

peni. oaspetele a fost intimpinat 
de tovarășii Nicolae Mihai, 
membru al C.C. al P.C.R.. Con
stantin Vasiliu, adjuncți de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

Delegația de partid și guvernamentală 
din Republica Africa Centrală

La București a sosit miercuri^ 
delegația de partid și guverna
mentală din Republica Africa 
Centrală, condusă de Jean Paul 
Mokodopo, ministrul planului și 
cooperării naționale, care va 
asista la festivitățile organizate 
cu prilejul celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării României. 
Din delegație mai fac parte : 
Yakoi Marie, membră a C.C. al 
Mișcării Evoluției Socjale din 
Africa Neagră (M.E.S.A.N.), vi
cepreședintă a Comitetului oră
șenesc M.E.S.A.N. din Bangui, |i

Samba Pauza Siriacue, director 
al cooperării internaționale.

La sosire, pe aeroportul Oto
peni, oaspeții au fost intîmpi- 
nați de tovarășii Ion Pățan, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceDrim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior $1 
ai cooperării economice inter
naționale, Constantin Vasiliu. 
adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Cela Boga, mem
bră a Consiliului Național al 
Femeilor din România, de acti
viști de partid.

Miercuri a sosit în Capitală 
o delegație guvernamentală din 
Iran, condusă de Ghassem 
Moini, ministrul muncii și afa
cerilor sociale, care va asista 
la festivitățile ocazionate de cea 
de-a XXX-a aniversare a eli
berării patriei.

Din delegație mai fac parte 
Mir Mohamed Zia, director ge
neral in Ministerul Muncii, Jale 
Alp, director general în Mi
nisterul Științelor, Morteza Za- 
mani, director general în Mi
nisterul Comerțului, Ebrahim

Djahannama, director adjunct 
In Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Oaspeții au fost salutați la 
sosire, pe aerâportul Otopeni, 
de Petre Lupu, ministrul mun
cii, Ion Florescu, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale, Mihal Drăgănescu, vice
președinte al Consiliului Națio
nal pentru Știință și Tehnologie.

A fost prezent All Reza Bah- 
rami, ambasadorul Iranului la 
București.

La invitația Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socia
liste România, miercuri a sosit 
in Capitală delegația Adunării 
Poporului a Republicii Arabe 
Egipt, condusă de Hafez Ba
dawi. președintele Adunării Po
porului a R.A. Egipt, care va 
asista la festivitățile organizate 
cu prilejul celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării patriei 
noastre de sub dominația fas
cistă.

Din delegație fac parte Mo
hamed Ahmed El Baltagi, mem
bru al Comitetului pentru secu
ritate națională și mobilizare, 
Olfat Aziz Kamel, membră a 
Comitetului pentru lucrări pu
blice și a Comitetului pentru 
forțele de muncă, Mamdouh 
Ramadan Foudah, vicepreședin
te al Comitetului pentru poli
tică externă, Ahmed Hussein 
El-Gebali, membru al Comite
tului pentru învățămint și cer
cetare științifică, Ismail Zaki 
Gomah, deputat, Abdel Hamid 
Mohamed Mamsour, membru al 
Comitetului pentru Industrie și

forță de muncă și al Comitetu
lui pentru agricultură și irigații, 
Mohamed Rafaat Zaki, membru 
al Comitetului pentru probleme
le sociale și sănătate și al Co
mitetului pentru lucrările publi
ce, Mokhtar Osman Mohamed 
Abu Bakr, membru al Comite
tului pentru industrie și al Co
mitetului pentru lucrările publi
ce, Albas Darwish, secretar al 
delegației, director general al 
cabinetului președintelui Adună
rii Poporului.

Oaspeții egipteni au fost salu
tați de Nicolae Glosan, pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale, Ilie Murgulescu, vicepre
ședinte al M.A.N., de președinți 
de comisii permanente ale 
M.A.N., deputați.

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

★
Miercuri după-amiază, pre

ședintele M.A.N., academician 
Nicolae Glosan, a avut o Între
vedere cu membrii delegației 
parlamentare egiptene.

Delegația de partid și guvernamentală
Delegația guvernamentală 

a Republicii Irak
- Miercuri noaptea a sosit in 

București, pentru a participa la 
manifestările prileiuite de cea 
de-a XXX-a aniversare a eli
berării patriei noastre de sub 
dominația fascistă, o delegație 
guvernamentală a Republicii 
Irak, condusă de Rashid Al-Ri- 
faie, ministrul comunicațiilor 
din Irak.

Din delegație face parte Ah
mad Hussein Al-Samarrai. am
basadorul Republicii Irak la 
București.

La aeroportul Otopeni, dele
gația a fost întimpinată de Tra
ian Dudaș. ministrul transpor
turilor și telecomunicațiilor, și 
Gheorghe Airinei. adjunct al 
ministrului transporturilor li 
telecomunicațiilor.

din Republica Populară Congo
Miercuri după-amiază a sosit 

în Capitală delegația de partid 
și guvernamentală din Republica 
Populară Congo, condusă de 
Paka Antoinette, membră a 
C.C. al Partidului Congolez al 
Muncii șl a Comisiei centrale 
de control a P.C.M., care va a- 
sista la festivitățile organizate 
cu prilejul celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării patriei 
noastre da sub dominația fas
cistă.

Din delegație mal fac parte 
Alphonse Claude Empana, mi

nistrul sănătății, J. Gampouo, 
secretar al Confederației sindi
catelor congoleze, Gabriel Goma, 
profesor universitar, Cristopha 
Laban, însărcinatul cu afaceri 
al Republicii Congo la Bucu
rești.

La sosire, oaspeții au fost ln- 
timpinați de tovarășii Simion 
Bughici, membru al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Cole
giului Central de Partid, Mihal 
Aldea, adjunct al ministrului 
sănătății, de activiști de partid 
și de stat.
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Oaspeți de peste hotare la sărbătoarea poporului român
Delegația Frontului Patriei

din R. P. Bulgaria
în cursul iile: de miercuri ■ 

r 'sil in București o delegație a 
Frontului Patriei din R.P. Bul
garia, formată, din Anghel Șiș- 
kov, secretar al Consiliului Na
tional al Frontului Patriei, 
membru al Consiliului de Stat 
al R P. Bulgaria, și Gheorghe 
Fakalicv. șeful secției pentru 
relații international^ a Consi

Delegația Comitetelor de Apărare 
a Revoluției din Cuba

Miercuri după-amiază a sosit 
în București delegația Comite- 
telor de Apărare a Revoluției 
din Cuba, care va participa, la 
festivitățile prilejuite de sărbă
torirea zilei de 23 August.

Delegația este formată din 
Fdmundo Mirando Mora. coor
donator al provinciei Oriente al 
Comitetelor de Apărare a Revo
luției. Martha Casas Mamneller. 
membru in Comitetul de condu
cere al Federației femeilor din 
Cuba, Isaac Mortele Rosa, se

Delegația Frontului Național 
din R. D. Germană

O delegație a Trontului Na
ri nai din Republica Democrată 
Germană, formată din Dorothea 
Meinke. membră a Prezidiului 
Consiliului național al Frontu
lui Național, șj Horzt Brillowski, 
s -f de secție la Secretariatul 
Consiliului Național, a sosit 
miercuri în Capitală pentru a

Delegații ale organizațiilor femeilor 
din R.S.F. Iugoslavia, R.P.D. Coreeană

și R. D.
Pentru a participa la sărbăto

rirea zilei de 23 August au so- 
e;-. in țara noastră delegația con
dusă de dr. Mirjana Pocek Ma
rk. membru al C.C. al Uniunii 
Comuniștilor din . Iugoslavia, 
p-eșădinta Organizației femeilor

Reprezentantul P.C. din Sri Lanka
La București a sosit A. Vai- 

d.alingam, membru al Biroului 
Politic al Partidului Comunist 
din. Sri Lanka, pentru a 
participa la festivitățile pri-

□ B H S G □ 

liului Național al Frontului Pa
triei. care va participa la ma
nifestările prilejuite de cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberării 
patriei noastre.

La sosire, delegația a fost 
lntimninată de Tamara Dobrin. 
vicepreședinte al Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste.

cretar al Centralei oamenilor 
muncii din Cuba si secretar ge
neral al sindicalelor din indus
tria zahărului.

Delegația a fost intlmpinată 
de Tamara Dobrin, vicepre
ședinte al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, 
Maria Ciocan, membru al Con
siliului Național al Femeilor, 
Constantin Mocanu, secretarul 
Uniunii sindicatelor lucrătorilor 
din agricultura, industria ali
mentară și apelor.

(Agerpres)

asista la festivitățile prilejuite 
de cea dc-a XXX-a aniversare 
a eliberării patriei de sub domi
nația fascistă.

La sosire se afla pe aeroport 
Tamara Dobrin. vicepreședinte 
al Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste.

(Agerpres)

Germană
din Croatia ; delegația condusă 
de Hă Rian Suk, secretară a 
Comitetului Central al Uniunii 
Femeilor din R.P.D. Coreeană ; 
Use Thiele, președinta Uniunii 
Democrate a Femeilor din Re
publica Democrată Germană.

(Agerpres)

lejuite de a XXX-a ani
versare a eliberării patriei noas
tre și pentru a efectua o vizită 
in Republica Socialistă Româ
nia.

(Agerpres)

□ □ □ □ o o

Imagini de la primirea delegațiilor 
sosite în zilele anterioare

Delegația guvernamentală a Republicii 
Arabe Egipt

Condusâ de Mamdouh Salem, viceprinvminlstru al guvernului, 
ministrul de interne

Delegația de partid și guvernamentală 
siriană

Condusâ de Abdallah Al-Ahmar, secretar general adjunct al 
Partidului Baas Arab Socialist

Președintele Partidului Muncii 
din Olanda

Tovarășul Andre van der Louw

Delegația Frontului Național 
pentru Eliberarea Angolei

Condusă de Samuel Abrigada, membru al Biroului Politic al F.N.L.A.

Președintele Partidului Comunist 
din Luxemburg

Tovarășul Dominique Urbany
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Delegația Partidului Elvețian al Muncii

Formată din tovarășii Hansjorg Hofer, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.E.M., și Andre Hediger, membru al 

Biroului Politic al P.E.M.

Delegația Partidului Comunist 
din Guadelupa

Condusă de Guy Daninthe, secretar general al partidului

S 0 B B El S □

Anul trecut, cam tot pe 
vremea asta, am scris în 

I „Scinteia" despre un sat
’ oarecare. Satul «e chea

mă Boz. De la B02 plnă 
la Brănișca, centrul co
munal, slnt vreo trei km, 
un sfert de oră cu auto
buzul. Din gară de la Bră- 
nișca plnă în gară la Deva
— vreo cincisprezece km. 
In copilărie, in adolescență 
am străbătut drumul acesta 
de nenumărate ori. Peisa
jul — multă vreme același
— nu-mi stîrnea nici un in
teres. După ce treceam po
dul peste Mureș, intram in 
satul Vețel, apoi, după nu
mai citeva minute, in Min
tia. Țin minte un cîmp cu 
puține lanuri de porumb, 
de griu. unde mai pășteau 
și vitele. Avea ceva dezo
lant cimpul acela, nu mi-a 
plăcut niciodată.

In ziua de 8 aprilie 1858 
am aflat, intimplător, de 
la un prieten, că peste 
cimpul acela de la Mintia 
a fost numit un director 
general. Opt ani mai tirziu, 
in ziua de 23 iulie 1974 — 
l-am cunoscut pe director : 
inginer Ieronim Rusan, de 
prin părțile Năsăudului de 
loc, o C avînd vreo 45 de 
ani. Potrivit de statură, 
chibzuit in toate, știind 
s-asculte, ști’.-d să răspun
dă, nu cred sâ fi strigat 
vreodată la cineva, să-și fi 
pierdut cumpătul adică... E 
greu să-1 descifrezi In ne
liniști. in necazuri, e greu 
să-1 ghicești in bucurii. 
Așadar, l-am cunoscut 
pe directorul eimpului de 
ia Mintia, insă nu am 
mai regăsit cimpuL Vreau 
să zic : cimpul acela cu 
lanuri de porumb, de griu, 
cu cirezi de vite... Nici al
bia Mureșului nu mai este 
unde o știam. V-am spus : 
cimpul acela din copilărie 
nu-mi plăcuse. Niciodată 
nu-mi dorisem să locuiesc 
in Mintia. Locul meu natal 
se chema satul Boz. Acum 
cer o derogare. De la Boz 
la Mintia sint doar vreo 
$apte-opt km — distanță 
neînsemnată Și-apoi, am 
trecut de nenumărate ori 
prin Mintia. Vă rog. deci, 
să-mi aorobați ca și Min- 

. tia de azi să se-nscrie in 
perimetrul locului meu na
tal. Eu slnt de la Boz- 
Mintia.

Pentru » începe o mare 
construcție este întîi și 
lntii nevoie de un cimp : 
apoi, de un om destoinic 
fi priceput, care să Ce nu-

mit mal mare peste acel 
cimp. In numai cîteva zile, 
omul numit trebuia să-și 
aleagă colaboratorii de în
credere și să pornească in 
căutarea forței de muncă. 
Unul dintre primii colabo
ratori ai directorului Iero
nim Rusan a fost inginerul 
Mircea Bădărău. de loc de 
prin județul Botoșani, cu 
serioase state de serviciu 
în județul Hunedoara — 
vreo 13 an! a lucrat chiar 
la combinatul siderurgic, 
fiind șeful sectorului cen
trale electrice. Cei doi, tre- 
cuți prin greutățile Începu
tului. căliți in zile fierbinți, 
au rămas nedespărțiți pină 

Cer „derogare11 
pentru locul 

nașterii
însemnări de Nicolae ȚIC

azi — Rusan, directorul 
centralei termoelectrice, 
Bădărău — director comer
cial. Doi oameni destoinici 
modești, de un remarcabil 
bun-simț, au venit 6ă dea 
strălucire locurilor unde 
mi-am petrecut copilăria. 
Căci este momentul să no
tez : Centrala termoelectri
că de la Mintia produce 
anual de 5 ori cantitatea de 
energie electrică a Româ
niei anului 1938. Sau 10 la 
sută din energia electrică 
a României socialiste 1974.

Au lucrat aici, pe șantie
rul Centrale! termoelectrice 
Deva—Mintia, timp de ciți- 
va ani, mii de oameni — 
In majoritate locuitori al 
satelor din apropiere. Na- 
vetismul spre Mintia mi-a 
InsDlrat multe din paginile 
unul roman recent apărut 
A fost un navetlsm cu re
zultate îmbucurătoare : 
multi tineri au invătat me; 
serii pentru o viată, azi ii 
regăsești ori la Mintia, ori 
la Deva. Hunedoara. Sime- 

ria, Cfilan, Cugir... Atunci, 
in 1966, in timp ce la Min
tia se porneau lucrările pe 
șantier, la Deva lua fiin
ță un grup școlar energe
tic. Unde ați învățat mese
ria ? — i-am întrebat pe 
zeci de muncitori si tehni
cieni — și-am primit ace
lași răspuns : la grupul 
școlar energetic din Deva. 
Aproape 50 la sută din 
personalul prezent acum la 
centrală iși datorează pre
gătirea și dragostea de me
serie profesorilor de la 
grupul școlar. De reținut, la 
Deva funcționează azi și un 
liceu energetic. învață la 
acest liceu și copii din 

satul meu. In 1969. cind 
intra In funcțiune primul 
grup de la Centrala din 
Mintia, școala de energeti- 
cieni dădea prima promoție 
de maiștri și tehnicieni. 
Ultimul grup din cadrul 
primei etape de dezvoltare 
a Centralei Deva—Mintia 
a început să producă in 
ziua de 19 august 1971. Ca
pacitatea centralei va creș
te cu încă două grupuri — 
la primul se lucrează... A- 
ceasta înseamnă că va 
spori și nevoia de forță de 
muncă. De cadre cu o se
rioasa pregătire tehnică.

Ca să aveți o Imagine cit 
mai aproape de adevăr 
privind pregătirea și dra
gostea de meserie a oa
menilor de aici, v-aș infor
ma că : trei din cele patru 
grupuri energetice ale cen
tralei au fost date in ex
ploatare in decurs de nu
mai 12 luni : parametrii 
proiectați ai celor 4 grupuri 
au fost realizați in mai pu
țin de 3 luni de la punerea

Scriitori pe meleagurile natale
. ■______________________________ - - - ------------------------------------ ?

funcțiune. Cine slnt a-în -----,------ ----- ---- _
cești oameni ? Iată : Mir
cea Firfat, fost turbinist la 
Hunedoara, atras aici de 
complexitatea lucrărilor, 
vrea omul să se verifice, 
să izbutească unde e mai 
greu. loan Jula, maistru 
principal la cazane, a ve
nit de la termocentrala Pa- 
roșeni, loan Dumitru, mais
tru la secția electrică, a 
venit de la Flntinele, 
Gheorghe Hun — venit de 
la Teliuc... Despre Lucian 
Dancu, muncitor o vreme, 
apoi tehnician la labora
torul acționări — se afirmă 
că este omul cu o excelen
tă pregătire profesională, 
om de bază. Dancu s-a an
gajat in rezolvarea unor 
probleme cit se poate de 
complicate, cel puțin pen
tru mintea mea, privind 
reglarea diverselor instala
ții de automatizare din 
centrală. Vlad Țițeica este 
un bun „diagnostician" in 
deranjamente electrice — 
să vină Țițeica ! cer ingi
nerii, tehnicienii, de cita 
ori este nevoie, în miez de 
zi și-n miez de noapte, și 
Țițeica tfine, liniștit, șl 
se-apucă de lucru, liniștit 
și rezolvă — și-âtunci se 
liniștesc toți. Nicolae Fica 
se ocupă de problema pro
tejării grupurilor energeti
ce, Dumitru Popa, munci
tor, s-a specializat în re
parații de turbine, Vasils 
Lascu este sudor la cazane, 
Adam Jurca, șef de echipă, 
are în grijă instalațiile chi
mice... Pe platforma tur- 
bogeneralorulul nr. 2 l-am 
cunoscut pe Nicolae Socaci. 
flăcău din Căpilna de Sus. 
a făcut o școală profesio
nală la Blaj, și, din 1971, 
lucrează aici la un grup da 
210 MW (partea exterioa
ră a instalației). Cit vezi 
cu ochii, numai instalații — 
și un singur om. acest Ni
colae. care tot notează ci
fre pe un tabel... Media de 
virstă a muncitorilor de 
la Centrala termoelectrică 
Deva—Mintia : 25 de ani.

Aceștia, și multi alții — 
sint oamenii care au 
schimbat locurile copilăriei 
mele.

...Atunci. în ’44, lăsam în 
urmă satul sărac și oropsit, 
vlăguit de război, văduv și 
invalid de război și orfan 
de război ; satul supt de 
secetă și zgilțiit de friguri, 
îngălbenit de malarie. Și — 
iată, mă Întorc astăzi pe o 
șosea modernă, străjuită de 
trotuare și brazde înalte de 
flori și nnduri de nuci ti
neri și stilpi cu lumină e- 
lectricâ și de după umbra
re de viță mă privesc chi
purile luminoase ale case
lor noi. Aflu că numai in 
ultimii cinci ani in Somova 
au fost construite 150 de 
case ; 20 de case ale unor 
familii tinere sint acum în 
construcție. In acești 30 de 
ani Somova a construit 
aproximativ 600 de case.

Cu președintele coopera
tivei agricole, Gheorghe 
Burlacu, și tînărul inginer 
agronom, somoveanul Si- 
mion Mllian, plecăm pe 
cimp să vedem porumbul. 
Nu mai recunosc pămintul 
Somovei — deși am arat 
pe timpuri cu plugul cu o 
brazdă, am prășit și am 
tras coasa pe aceste pămin- 
turi și uneori am smuls cu 
mîinile orzul de printre bo
lovani. Sint lanuri mari, 
întinse, frumoase. De-a 
lungul liniilor se văd gră
mezi de îngrășăminte albe, 
care urmează să fie împrăș
tiate ; vreo șase tractoare 
se duc șl se întorc pe dis
tanțe kilometrice — fac a- 
rături de vară, pregătesc 
ogorul pentru griu. Iar la
nurile de porumb sint o 
mare superbă — de cind 
sint n-am văzut la Somova, 
în podiș, asemenea lanuri 
înalte, întinse pe sute de 
hectare, uniforme, de un 
verde Închis și cu cite 2— 
3 știuleți mari pe fiecare 
tulpină. Porumbul neiri
gat : 7—8 000 de kg/ha
— îmi explică președinte
le — soiuri bune, pămintul 
bine pregătit, îngrășămin
te : lanuri ierbicidate și 
lanuri prășite la timp, re
partizate pe familii, in a- 
cord global. Pe toată su
prafața prășitul nu dura 
mai mult de cinci zile — 
în fiecare zi ieșeau la pră
șit 3—400 de oameni. Mi-

le-nerii, muncitorii, cind 
șeau din schimb, veneau 

• cu sapele și iși ajutau fa
miliile. Asta Înseamnă că 
în acești 30 de ani somo- 
venii au muncit ceva, au 
experimentat, au Învățat 
și au realizat ceva ! — și 
acest ceva înseamnă o bi
ruință prețioasă.

In zarea ogoarelor șl a 
miriștilor zăresc furișin- 
du-se printre arături o li
nie albă de conducte de 
beton : este un braț imens 
care se desface din marele 
sistem de irigații Razelm ; 
vine de departe, pe după 
dealuri, cuprinzind toată 
zona, 6-a impinzit pe pă- 
minturile vecinilor din Mi
neri și acum începe să 
cuprindă pâminlurile So
movei. Aici in podiș, 
la înălțime, deasupra ne
mărginirii de lacuri și 
stufării, in împărăția stric
tă a soarelui și a vin- 
turilor. a unui cer oco
lit de nori, ivirea acestui 
braț, prin care va zvicni 
apa curgătoare — mi se 
pare de ordinul fantasticu
lui și in același timp ca 
o uriașă biruință. In anul 
viitor voi vedea primele 
aspersoare, primele ploi 
artificiale, primele ploi veș
nice. Sus, pe dealuri, peste 
pămînturi bintuite de via
turi veșnice.

Și citind cu luare aminte 
Directivele Congresului al 
XI-lea — sint convins că 
cincinalul 76—80 va fi ho
tărî tor pentru' agricultura 

Somovel — ca și pentru a- 
gricultura întregului nord 
al Dobrogei. Da. anii ur
mători vor Împlini visul cu 
ochii treji visat de mine in 
copilărie, pe aceste dealuri : 
ridicarea apei prin i^ște 
forțe uriașe, sus, în podiș, 
irigații, lanuri irigate, gră
dini irigate. Da, în copilă
rie, cărind apă cu butoiul 
sus, pe dealuri, ca să u- 
dăm vițele amenințate de 
uscăciune — noi am avut 
acest vis uriaș, fantastic, 
pe care nu îndrăzneam nici 
sâ-1 rostim, dar care astăzi 
se realizează. Și celălalt 
mare vis : acoperirea tu
turor acestor dealuri fan-

Cetatea
mea eternă!

însemnări de Traian COȘOVEI

tastlce șl de o frumusețe 
stranie cu plantații de pod
gorii și livezi. Am și citit, 
cuprinse in rîndurile Direc
tivelor, atenția și sprijinul 
material, tehnic șl științific 
care vor fi date nordului 
Dobrogei — și aici sintem 
cuprinși și noi, cu Somova 
noastră. De altfel, o impre
sionantă acțiune de plan
tații a luat amploare pe 
dealurile din jurul muni
cipiului Tulcea, podgorii 
superioare care vor depăși 
ca întindere bazinul Nicu- 
lițel. De asemenea, zona de 
podgorii dinspre Niculițel 
începe să se întindă spre 
Parcheș și Somova — ast
fel că au rămas la mijloc 

.dealurile noastre și le vine 
și lor rîndul la marea o- 
peră de Înnobilare.

Ne întoarcem in sat, In 
liniștea aceea de după a- 
miază, cind satul stă ca sub 
un uriaș cort de verdeață, 
ascultă muzică si așteaptă 
răcoarea serii. In această 
liniște mă las puțin purtat 
in urmă : ce făceam noi, 
somovenil, pe vremea as
ta, in amiaza asta, la În
ceputul lui august, cu 30 
de ani în urmă ?... Satul 

era învăluit în nori fier
binți de pleavă și de praf 
și răsuna înăbușit de 
chiote, de strigăte șl în
demnuri cu sufletul la gu
ră. Satul gifiia scăldat in 
sudori și țarină : era armă- 
nitul in toi. armăneam, tre
ieram cu caii, cu butucile 
de piatră, minam în jurul 
parului pină amețeam și 
oameni și cai ; îngrămă
deam la par și vînturam la 
mașinile de vînturat, dă
deam ovăzul, secara la pla
se, la vînt, pină la miezul 
nopjii și in zori — de la 
capăt. O zi căram cu pa- 
tăștile de pe deal — două- 
trei patăști pe zi și una 

noaptea ; o zi armăneam. 
Citeva sute de kg la ha. 
Și porneau ploi și ne prin
dea cu armanul întins, iar 
orzul, secara se înnegreau, 
încolțeau in porcane pe 
tarla și le năpădea buru
iana șl rugul — și ținea 
armanul pînă-n septem
brie. Mulți terminau arma
nul devreme. Și începeau 
cu caii la iarbă, cu sacii 
la moară. Și cum ne îngră
mădeam noi, din toate sa
tele, cu sacii la moară și 
la oloiniță și dormeam cite 
o săptămină pe saci, in ju
rul morii, să ne vinărindul. 
și cum ne înșelau morarii, 
șl cum ne întorceam noi 
prăfuiți și albiți de la moa
ră, cu citeva torbe de făină 
și o tinichea de oloi de ră
pită. Și după ce trecea și 
zoru-ăsta, cu moara, și a- 
jungeam la pîine nouă și 
caii se-ntremau la iarbă — 
unii porneau pe la bostane, 
pe la vii, alții cu undița, 
pe malul girlei ; alții ple
cau la lucru, în podgorii, 
la Sarica și pe la marile 
grădinarii, alții începeau 
cărăușiile cu piatră pe șo
sea, cu lemne și cu stuf la 
Tulcea... Și repede treceau

toate și venea noiembrie 
întunecat, venea iarna și 
mulți descopereau cu spai
mă că s-a terminat făina, 
că s-a terminat oloiul și 
puținul vin o pe drojdie și 
nutrețul pentru vite n-are 
să ajungă și lemne nu 6Înt 
și păpușoiul e puțin, nu s-a 
făcut. Și Începea iarna $i 
începeau împrumuturile și 
nădejdea se muta la tăia
tul stufului, în bălți și Ia 
năvoade — și în general 
erau foarte puține nădejdi.

De-a lungul acestor trei
zeci de ani de libertate, de 
mari împliniri, au izbucnit 
în somoveni doruri de 
muncă și ambiții uriașe, 
vocații și talente noi - și 
s-au îndreptat spre partea 
cea mai grea, spre munca 
cea mai grea. Explorările 
geologice, descoperirile u- 
nor zăcăminte valoroase
au avut darul să-i adune 
pe somoveni : li s-a des
chis in față un drum nou, 
un destin nou, muncito
resc. Așa s-au ales mi
nerii somoveni. Și-au su
flecat brațele, și-au în
desat pe cap casca de pro
tecție și au tăbărit cu per
foratoarele, cu tirnăcoapeie, 
cu dinamita in măruntaie
le din adincul dealurilor. 
Au devenit sondori, sfre
delitori, mineri, artificieri, 
mecanici, sudori, electrici
eni, lăcătuși, chimiști — 
lume nouă la Somova. Din 
fiecare casă au început să 
răsară mineri, muncitori 
calificați — clasă munci
toare. A luat amploare o 
industrie minieră ; a fost 
construită o fabrică pentru 
prepararea minereului.

Mulți somoveni muncesc 
în fabricile, in întreprinde
rile, pe șantierele Tulcei, 
învață, se pregătesc în șco
lile Tulcei. iau parte la 0- 
pera de înălțare a Tulcei 
— și, treptat, Somova va 
deveni parte activă, zonă 
muncitorească a Tulcei.

Ceea ce mferltă sub
liniat : toți acești oa
meni pe care îi atrage o- 
rașul nu-și părăsesc satul, 
nu pleacă. Sint ca niște al
bine harnice, muncesc aco
lo unde muncesc și iși con
struiesc case frumoase in 
satul lor și iși mobilează 
cu gust casele, cu lucruri 
de la oraș și iși îngrijesc 
grădinile lor frumoase — 
rămin legați prin rădăcini 
nevăzute de vatra satului 
lor, pe care se străduiesc 
să și-l, gospodărească cit 
mai mult aproape de con
dițiile orașului.
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PRIMIRE LA CONSILIUL DE STAT Primiri la primul ministru al guvernului
Tovarășul Emil Bodnaraș. virenre- 

ședințe al Consiliului de Stal, a pri
mit no lordul Stephen, conducătorul 
delegației Marii Britanii la Confe
rința mondială a poDulației. Însoțit 
de Derick Rosalyn Ashe, ambasado

Oaspeți de peste hotare 
la „EREN ’74“

Expoziția realizărilor economiei 

delegații de peste hotare care vor 
lua carte la manifestările prilejuite 

x \ \ -. .

In cursul zilei de miercuri. EREN 
*74 a avut ca oaspeți : delegația de 
partid si guvernamentală s.riană. 
condusă de Abdallah Al-Ahmar. se
cretar general adjunct al Partidului 
Baas Arab Socialist ; d.b calia gu
vernamentală a Republicii Arabe 
Fciut. condusă de Mamdouh Salem, 
vceprim-ministru. al guvernului, mi
nistrul de interne : Andre van der 
Louw. preș 'dintele Partidului Mun
ci din Olanda : delegația Partidului 
de Guy Daninthe. secretar general 
al partidului : delegația Partidului 
rivetian al Muncii. formali din 
HansjQrg Hofer, membru al Biroul.ii 
Politic, secretar al C.C. al PE.M.. si 
Andre Hediger, membru al Biroului 
Politic al P.E.M. : Pierre Christian 
tului francez, președintele Grupului 
de prietenie Franța—România.

Vizitlnd standurile expoziției, 
oaspeții au luat cunoștință de reali
zările obținute de România socia
listă in cele trei decenii, au avut 
cuvinte de înaltă apreciere fată de 
rezultatele dobindite pe toate pla
nurile vieții economice și sociale ro

A apărut

Revista economică
nr. 10/1974

Din cuprinsul revistei : ..23 
August 1944 — 23 August 1974. 
Unitatea de voința a națiunii — 
drumul victorios al socialismu
lui in România" (Ti hi Georges
cu) : „Creșterea rolului conducă
tor al partidului — chezășia vii
torului comunist al oatricî" 
(prof. univ. dr. Petru Pinzaru) : 
..Democrația socialistă — princi
piu de organizare și conducere 
a activității economice" (Pavel 
Apostol) : „General șț soerific 
in procesul edificării economiei 
societății socialiste in Românca" 
(prof. univ. dr. M. Părăluță) : 
..Dezvoltarea economică — fac
tor de afirmare a națiunii noas
tre socia’iste" (dr. P’ena FIo- 
rea) : „Interdependenta dintre 
factorii interni și in
procesul creșterii economice a

vremea
Ieri In țară : In jumătatea de sud, 

vremea s-a menținut frumoasă și 
călduroasă, cu cerul msi mult senin. 
In Crișana, nordul Banatului. Tran
silvania, Maramureș și jumătatea de 
nord a Moldovei vremea s-a răcit 
ușor, csiul a fost variabil și s-au 
semnalat descărcări electrice și a- 
verse locale de ploaie, mai ales du- 
pă-amiaza. In zona Baia-Mare a că
zut grindină. Temperatura aerului la 
ora 14 era cuprinsă intre 22 de grade 
la Salina și Rădăuți și 32 de grade 
la Răuți. Drobeta Turnu-Severin. Ca- 
l--fat, Turn u-Măgur ele și Roșiorii de 
Vede In București : Vremea s-a 
menținut frumoasă și călduroasă, cu

Orarul magazinelor
Vineri 23 august toate unitățile co

merciale vor fi închise, cu excepția 
magazinelor de piine, care vor func
ționa intre orele 6—10. a centrelor de 
desfacere a laptelui și a gheței, care 
vor începe distribuirea la orele 5 di
mineața. a tutungeriilor (50 la sută 
din rețea), care vor funcționa dimi
neața intre orele 6—10.

Simbâtă 24 august vor funcționa 
după programul zilei de duminică 
numai unitățile din sectorul alimen
tar care in mod normal au program 
duminica.

Duminică 25 august toate unitățile 
comerciale și din sectorul alimentar 
și din cel nealimentar vor avea pro
gram normal de duminică.

•ir
în această perioadă unitățile de ali

mentație publică vor funcționa dună' 
orarul obișnuit, cu excepția celor care 
servesc coloanele de manifestanți și 
care in ziua de 23 august iși vor în
cepe activitatea la orele 17.

N. B. In ziua de 22 august toate 
unitățile comerciale vor funcționa cu 
un orar prelungit.

Asistența medicală
în zilele de 23, 24 și 25 august ser

viciile de gardă ale spitalelor de 
adulți și copii vor funcționa continuu, 
7 ua si noaptea. Spitalele de adulți 
s. copii vor asigura permanent, pe 
fiecare profil, cite 5 paturi libere. 
Policlinicile teritoriale principale de 
sector (de adulți și copii) vor asigura 
în tot cursul zilei și nopții gardă de 
profil pentru boli interne și respectiv 
pediatrie. Asistența la domiciliu pen- 
tru adulții din sectoarele 3. 4. 7 va 
funcționa cu program permanent, 
ziua și noaptea. Tot in program con
tinuu va funcționa asistența la domi
ciliu pentru copiii din toate sectoa
rele Capitalei.

Serviciile de gardă unice pe mu
nicipiu (O.R.L., oftalmologie, stoma
tologie) vor funcționa in program 
continuu la policlinica Colțea. De 
asemenea, urgențele stomatologice se 
vor rrata in aceste zile (intre oreie 
8—20) și prin gărzi suplimentare la 
următoarele unități sanitare : poli
clinica spitalului Cantacuzino (șos. 
Coleniina 58), Centrul stomatologic 
din str. Avrig nr. 9—19. Centrul sto
matologic Baba Novac (str. Baba No
vac 2). policlinica Gh. Marinescu (șos. 
Berceni nr. 10—12). Centrul de sto
matologie „Victoria" (Calea Victoriei 
nr. 1—3) și Centrul stomatologic de 
la policlinica Pajura.

Farmaciile
în zilele de 23 țl 24 aufusl vor H 

deschise in permanență, ziua și noap
tea, farmaciile nr. 2 (Bd. Leontin Să- 

rul Marii Britanii la București.
A luat pacte Vaaile Punsran. con

silier al președintelui Consiliului de 
Stat.

întrevederea .«-*  desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

(Agerpres)

mânești. urind poporului nostru noi 
succese oe calea bunăstării și civi
lizației.

In cursul după-amiezli, EREN ’74 
a avut ca oaspeți delegația de partid 
si guvernamentală a R.P.D. Coreene, 
condusă de tovarășul Kim long 
Giu. membru al Comitetului Politic 
al C.C. al Partidului Muncii din Co- 
rc'i. v;ceprem!''r al Consiliului Ad
ministrativ al R.P.D. Coreene.

La Încheierea vizitei. tovarășul 
K:m. long Giu a notat in cartea de 
onoare a expoziției :

..Toate aceste realizări sini rezulta
tul conducerii juste a Partidului 
Comunist Român, in frunte cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu, eminent 
conducător al poporului român, și 
rezultat strălucit al luptei pline de 
abnegație duse de bravul și har
nicul ponor român. Partidul și po
porul nostru se bucură sincer de 
toate realizările dobindite de poporul 
frate român in cei 30 de ani de con
strucție a unei societăți noi ca de 
prooriile sale succese și ii adresează 
cordiale felicitări pentru aceasta. Noi 
urăm din toată inima ponorului 
frai' român să obțină in viitor, sub 
conducerea justă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. noi succese. în
deplinirea înainte de termen a ac- 
tuabj'-.i; nlon cincinal elaborat de 
Congresul al X-Iea si prosperitate 
pe mai departe României".

(Agerpres)

României" (prof. univ. dr. N. 
Belli) ; „Dinamismul structurii 
sociale in România socialistă" 
(prof. dr. Constantin Ionescu) : 
„Efervescență creatoare in do
meniul ideilor prospective" 
(conf. dr. Mihai Botez) : în dez
batere — proiectul de Directive 
ale Congresului al XI-lea al 
P.C.R. : Eficiența și creșterea e- 
conomicâ (Cornel Iuga) : „Con- 
centul de societate -post-indus- 
t- :a!ă- la Daniel Beli" (Ion Bul- 
borea) : Anul mondial al popu
lației — „O varietate considera
bilă de situații demografice". 
Interviu cu Leon Tabah. direc
torul Diviziei populației a Orga
nizatei Națiunilor Unite, secre
tar general adjunct al Conferin
ței mondiale a populației.

cerul mal mult senin. Temioeratura 
maximă a fost de 31 de’ grad»'.

Timpul probabil nentru zilele de 
23, 24 și 25 august. In țară : Vremea 
se va răci in prima parte a inter
valului, mai ales in nordul țării. Ce
rul va fi variabil, cu înnorări mai 
accentuate in Banat, Crișana, Mara
mureș. Transilvania, nordul Moldo
vei. precum și in zona de deal și de 
r. j.ve, unde vor cădea averse locale 
însoțite de descărcări electrice. In 
rest, averse izolate după-amiazâ. 
Vi.-,’ moderat, cu unele intensificări. 
Temperaturile minime vor fi cuorin- 
s? intre 8 și 18 grade, mai ridicate 
pe litoral, iar maximele intre 22 și 32 
de grad >. In București : Vremea se 
va răci ușor in prima parte a inter
valului. Corul va fi variabil, favo
rabil aversei de oloaie după-amiazâ. 
Vînt moderat. Temperatura in scă
dere ușoară la început, apoi in creș
tere.

lăjan, complex Corn. A. 14 Titan). 5 
Cod. G-ral Magheru r.r. 1). 9 (șos. Ște
fan cel Mare nr. 1—7), 20 (Calea Șer- 
ban Vodă nr. 43), (Bd. Dimitrie Can- 
temir Bloc II). 22 (Bd. Republicii nr. 
65). 46 (șos. Mihai Bravu nr. 274), 50 
(Ansamblul Berceni-sud I Complex 
com. 1). 53 (str. Bălceni nr. 1 — Dru
mul Taberei), 69 (bd. 1 Mai nr. 343), 
70 (Calea Rahovei nr. 399). 93 (șos. 
Giulești nr. 123). Punctul farmaceutic 
nr. 12 de pe peronul Gării de Nord.

Vor mai fi deschise in ziua de 
23 august, între orele 6—20, farma
ciile nr. : 3. 4, 6. 10. 11, 13, 19, 25 , 89, 
123. Tot in ziua de 23 august, intre 
orele 7.30—20.30, vor mai fi deschise 
farmaciile nr. : 13, 21, 24, 30, 32, 38, 
39. 40, 44, 49, 51. 54, 56, 57, 61, 63, 65,

INFORMAȚII UTILE PENTRU 
ZILELE DE 23,24 Șl 25 AUGUST
66. 67, 72, 74, 78, 81, 83, 85, 90, 100, 
103. 111.

în ziua de 24 august vor mai fi 
■deschise, intre orele 7,30—14, farma
ciile nr. : 15 și 99. Tot la 24 august, 
intre orele 14—20,30, vor mai fi des
chise farmaciile nr : 16 și 101, iar in
tre orele 7.30—20,30 farmaciile : 1, 7, 
8 12. 14. 17. 23. 26. 29, 33, 34, 36. 37, 
41, 43. 45, 43. 52, 55, 59, 60. 62, 64, 68, 
71. 73. 75. 76. 77, 79, 84, 87, 92, 93, 
102. 106. 118. 119.

In ziua de 25 august orarul de 
funcționare a farmaciilor este cel 
obișnuit pentru zilele de duminică.

Oficiile P.T.T.R.
In zilele de 23, 24 ?1 25 august vor 

fi deschise, intre orele 8—20, oficiile 
nr : 1, 4. 7, 10. 12, 16, 32, 39. 53, 57, 
61. 63, 66 și 69. Tot in aceste zile, 
intre orele 8—14, vor fi deschise și 
oficiile nr. : 21, 22, 33, 36, 37, 45. 43, 
54, 59, 62 și 67. In ziua de 24 august, 
intre orele 8—14. toate oficiile de 
distribuire vor elibera coletele sosite, 
pentru destinatarii avizați.

Transportul în comun
în ziua de 23 august tramvaiele, 

troleibuzele și autobuzele vor Ieși 
pe trasee cu începere de la ora 3,30. 
Circulația sa va desfășura normal

Primul ministru a! Guvernului Re
publicii Socialiste România. Manca 
Mânescu. a primit, miercuri diminea
ța. in vizită protocolară, d” prezen
tare, pe Basil Franklin Boit, noul 
ambasador al Noii Zeelande In țara 
noastră.

★
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România. Manea 
Mânescu, a primit, in cursul zilei de 
miercuri, pe prof. dr. Janoz Stanov- 
nlk, secretarul executiv al Comisiei 
economice a O.N.U. pentru Europa, 
prof. Saburo Okila, președintele Fon
dului economic japonez de coonera- 
r' internațională. Maurice Strong, 
directorul executiv al Programului 
Națiunilor Unite pe.itru mediul în
conjurător, lordul Caradon și prof. 
Alfred Sauvv, sociolog francez, ncr- 
ticipanți la lucrările Conferinței 
mondiale a populației.

Premiile Festivalului dramaturgiei 
românești

La București s-a încheiat faza fi
nală a Festivalului dramaturgiei ro
mânești — 1974. dedicat celei de-a 
NXX-a aniversări a eliberării Româ
niei de sub dominația fascistă. Fes
tivalul. desfășurat sub egida Consi
liului Culturii și Educației Socialiste, 
a reunit spectacole de înaltă tinută 
artistică, cu un valoros mesaj poli- 
tieo-educativ. inspirate din lupta 
Dentru libertate si dreptate socială 
și națională, din lupta revoluționară 
a poporului, condusă de partid, pen
tru edificarea societății socialiste.

Din cele 39 de reprezentații sus
ținute de teatrele din întreaga tară, 
in decursul etapelor festivalului, ju
riul — alcătuit din personalități de 
prestigiu ale vieții noastre teatrale, 
prezidat de Ion Dodu Bălan, vice
președinte al C.C.E.S. — a acordat 
premii si mențiuni următoarelor 
spectacole : 

Noul hotel „Modern" din Capitală (arhitect: Constantin Juguricâ)
Foto : S. Cristian

pină în jurul orei 7,00, cînd se vor 
face unele devieri si modificări de 
trasee in funcție de gruparea și 
scurgerea coloanelor spre locul de
monstrației.

Pentru retragerea participanților 
la demonstrație se vor parca la ca
pătul liniei 5 (in Floreasca). Piața 
Scipteii și la depoul Ilie Pintilîe 
circa 160 trenuri de tramvaie care 
vor circula spre centrul orașului, 
astfel : tramvaiele parcate in Flo
reasca vor circula pe traseul liniei 
5 : tramvaiele parcate la Piața Scin- 
teii vor circula in diferite direcții, 
conform liniei de care aparțin, și se 
vor utiliza și la transportul pionie
rilor ; tramvaiele parcate la depoul 
Ilie Pintllie vor forma o linie spe

cială care va circula pe b-dul Ilie 
Pintilie. Șos. Ștefan cel Mare, Șos. 
Mihai Bravu. pină la str. Laborator, 
unde vor întoarce. De asemenea, pe 
str. Aștrilor (fostă Av. Oculeanu) vor 
fi parcate circa 100 autobuze, cu care 
se va forma o linie specială ce va 
circula astfel : Calea Dorobanți, str. 
Virful cu Dor, Calea Floreasca, str. 
Polonă, Grădina Icoanei, str. Ale
xandru Sahia. Piața Rosetti, B-dul 
Republicii, B-dul Nicolae Băl- 
cescu. str. Batistei, str. Alex. Sahia. 
apoi traseul liniei 72 pină la str. Aș
trilor.

Duoă-amlază. zonele de agrement 
vor fi servite de un număr sporit 
de troleibuze și autobuze. In plus, 
vor lua ființă liniile speciale : nr. 31 
(podul Mărășești — Piața Scin- 
teii) : nr. 48 (Piața Scinteii — Parcul 
zoologic din pădurea Băneasa) ; nr. 
47 (Fabrica Granitul — Ștrandul și 
Restaurantul Cernica), nr. 60 (Uzi
nele Laromet — Ștrandul și Pădu
rea Mogoșoaia), nr. 51 (Comișor — 
Pădurea Andronache).

In zilele de 24 și 25 august, tram
vaiele. troleibuzele și autobuzele vor 
circula după programul zilelor de 
sărbătoare. în afara liniilor obișnuite 
șl a celor speciale, care funcționează 
și in ziua de 23 August, in aceste 
zile se mai înființează și liniile «oe- 
ciale de autobuze 33 (Podul Mărâ- 
ș“ști — Șos. Nordului) ș| 77 (Piața 
Romani — Ștrandul Străulești). Zo- 

Oaspeții au rugat pe primul minis
iru să transmitfl președintelui Nicolae 
Ceaușescu întreaga lor recunoștință 
P'-n’ru atenția și grija deosebite ma
nifestate de șeful statului român fată 
de această imnortantft reuniune in
ternațională. Ei au adresat, totodată, 
călduroase mulțumiri guvernului ro
mân pentru condițiile create în ve
derea bunei desfășurări n lucrărilor 
conferinței.

în timpul convorbirilor, desfășura
te intr-o atmosferă cordială, au fost 
abordate o serie de aspecte privind 
problema viitorului populației, care 
se află in dezbaterea conferinței de 
la București. I)e asemenea, au fost 
discutate unele probleme referitoare 
la activitatea diferitelor organisme 
specializate ale O.N.U., subliniin- 
du-se. in acest context, participarea 
și contribuția României la lucrările 
acestor organisme.

Premiul I — spectacolului „Pute
rea si adevărul" -de Titus Popovici, 
prezentat de teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra". Regizor : Liviu Ciulei :

Premiul II — spectacolului „Un 
fluture De lampă" de Paul Everac. 
prezentat de Teatrul Național ..Ion 
Luca Caragiale". Regizor : Horea 
Podcscu :

Premiul III — spectacolului „Piticul 
din grădina de vară" de Dumitru 
Radu Popescu, prezentat de Teatrul 
din Tirgu Mureș — secția română. 
Regizor : Dan Micu.

Mențiuni au fost acordate specta
colelor : „Simbătă la Veritas" de 
Mircea Radu Iacoban. prezentat de 
Teatrul Giulești. Regizor : Geta 
Vlad si ..Strada îngerilor șchiopi" 
de Balint Tibor, prezentat de Tea
trul maghiar de stat din Cluj. Re
gizor : Szabo Jozsef.

(Agerpres)

nele de agrement vor fi semite cu 
același număr de vehicule ca și in 
ziua de 23 august, retragerea lor 
de pe trasee urmind să se facă, pină 
in jurul orei 0.30. In plus, din car
tierul Titan (Barajul Dunării, b-dul 
Macaralei, Aleea i.O.R.) vor pleca 
curse directe spre Băneasa, Ștran
dul Cernica, Ștrandul Mogoșoaia, 
Ștrandul Bordei și Străulești : din 
cartierul Colentina spre Bâneasa : 
din cartierul Drumul Taberei (str. 
Alex. Moghioroș — Valea Oltului) 
spre Băneasa, Cernica, Mogoșoaia și 
Bordei ; din cartierul Militari (str. 
Aousului) spre Bâneasa, Cernica. 
Mogoșoaia și Bordei : din cartierul 
Berceni (str. D. Petrescu) sore Bâ
neasa, Cernica, Mogoșoaia ; din car

tierul Giulești (b-dul Constructori
lor) spre Băneasa, Cernica, Strău
lești : din cartierul Bucureștii Noi 
(str. Dridu) spre Cernica. Mogoșoaia 
și Străulești.

Unitățile de reparații
• Reparații televizoare. în ziua de 

23 august, intre orele 16—21, iar in 
ziua de 24 august, intre orele 9—12 
și 16—21, vor fi deschise următoa
rele unități : nr. 22 (Bd. I. G. Duca 
nr. 15, iei. 18 09 85): nr. 20 (Șos. 
Ștefan cel Mare 15 — tel. 12 25 51) ; 
nr. 66 (Avrig 63—67 — tel. 35 30 10) ; 
nr. 71 (str. 30 Decembrie 16 — tel. 
15 75 23 și 14 24 95) ;.nr. 63 (Șos. Ol
teniței 51 — tel. 83 69 75 și 83 60 75) ; 
nr. 21 (Calea Plevnei 21 — tel 
14 24 90 și 15 04 47) ; nr. 26 (Complex 
Moghioroș — tel. 46 52 25 ș| 45 13 97); 
nr. 18 (B-dul 1 Mai 170 — tel. 
17 29 40).

• Reparații radio, picupurl ș! 
magnetofoanc. In ziua de 23 august, 
intre orele 8—13. vor fi deschise 
unitatea nr. 23 (str. Avrig 63—67 — 
tel. 36 15 08) și unitatea nr. 42 (str. 
Smirdan 30 — tel. 15 93 41). în ziua 
de 24 august, intre orele 8—13, vor 
fi deschise unitatea nr. 29 (Piața 
ICogâlniceanu 7 — tel. 13 18 60) și 
unitatea nr. 19 (Calea Plevnei 13 — 
teL 35 15 63).

Lucrările Conferinței mondiale a populației
Dialogul Internațional prilejuit de 

Conferința mondială a populației de 
la București a continuat ieri cu 
interesante dezbateri in plen *1  în 
comitetele de lucru. Nota dominantă 
a schimburilor de opinii au constl- 
lult-o spiritul constructiv, dorința 
de a se aiun.ee la un consens oare 
să favorizeze sprijinirea acțiunilor 
pe plan internațional menite a con
tribui la soluționarea problemelor 
majore din domeniul demografiei.

în continuarea dezbaterilor gene
rale, In plenul reuniunii s-au apre
ciat. si de această datâ. Importanța 
deosebită a oroblemei populației in 
lumea contemporană, precum si în
semnătatea acestui forum interna
țional. care și-a propus să examineze 
cele mai de seamă și actuale as
pecte de ordin demografic. S-a sub
liniat. de asemenea, că rezolvarea 
justă a problemelor demografice re
clamă. ca o condiție primordială, e- 
!i minarea oricăror forme de asupri
re a popoarelor, lichidarea decala
jelor dintre stateJp avansate si cele 
rămase in urmă, instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale 
care să asigure orogresul tut’iror po
poarelor. dezvoltarea lor liberă, de 
sine stătătoare, care să permită tu
turor națiunilor accesul la cuceri
rile stiintei. culturii si tehnicii, la 
promovarea stării de sănătate a 
populațiilor. în cadrul dezbaterilor au 
luat cuvintul reprezentanții Uniunii 
Sovietice, Republicii Populare De

Ziua UNICEF
In cadrul acțiunilor prilejuite de 

Conferința mondială a populației, la 
21 august a fost organizată la Bucu
rești Ziua UNICEF. In legătură cu 
aceasta, la Palatul pionierilor din Ca
pitală a avut loc. dimineața, o con
ferință dc presă.

Președintele Comitetului national 
român pentru UNICEF, Virgiliu Ra- 
dulian, a vorbit, în deschiderea con
ferinței, despre principalele preocu
pări ale comitetului, care a între
prins numeroase acțiuni in spriji
nirea programului de activitate al a- 
cestui organism internațional. Prin 
inițiativele sale, prin întreaga sa ac
tivitate, care se încadrează in poli
tica generală a statului. Comitetul 
național român pentru UNICEF pro
movează m rindir'i’e tinerei gene
rații principiile păcii. înțelegerii și 
prieteniei intre ponoare.

Gordon Carter, directorul pentru 
Europa al UNICEF, a expus liniile 
directoare ale programelor UNICEF, 
în care l$i găsesc expresie proble
mele legate de sprijinirea familiei, 
a mamei și copilului, precum si alte 
probleme majore, de actualitate, pri
vind umanitatea. Vorbitorul a relevat 
bogata contribuii° adusă de comita
tul național român, pe linia organi
zației de pionieri, la înfăptuirea, prin 
mijloacele sale specifice, a nobilelor 
idealuri pentru care militează 
UNICEF.

In foaierul Teatrului National 
„I. L. Caragiale" din București s-a 
deschis, in după-amiaza aceleiași 
zile, expoziția internațională de de
sene ale copiilor. Slnt prezentare 60 
de lucrări premiate la concursul or
ganizat de UNICEF in cinstea Con
ferinței mondiale a populației. Dese
nele sint selecționate. din peste 
250 000 de creații trimise de cei mai 
tineri artiști din 60 de țâri ale lumik 
Leon Davlco. șeful serviciului.de in
formații al Biroului euronean al 
UNICEF, a înminat premiul UNICEF 
pionierei Cristina Tigău, din județul 
Bacău, pentru lucrarea 8a ce figu
rează In expoziție.

Seara, în sala mare a Teatrului

De la Ministerul Educației 
și învățămîiitului

Ministerul Educației si Invățămln- 
tului aduce la cunoștința celor inte
resați că examenul de definitivare 
în. învătămint pentru educatoare. 'în
vățători și profesori va începe in 
ziua de 1 septembrie a. c., ora 8 
dimineața-.

Posesorii de receptoare TV 
care vor solicita intervenții în di
mineața zilei de 23 august, intre 
orele 9—13, vor primi asistență prin 
echipa de intervenție rapidă dotată 
cu mașină cu radiotelefon. In ziua 
de 25 august cetățenii pot solicita 
intervenții la dispeceratul coopera
tivei „Radio Progres", intre orele 
8-14, la tel. 13 42 77 și 15 13 32. La 
aceleași numere de telefon se va 
răspunde in dimineața zilei de 23 
August.

• Reparații auto. In ziua de 23
August, intre orele 8—13, vor fi des
chise unitățile nr. 8 (B-dul Aerogă
rii nr. 38 — tel. 33 16 21 șj 33 31 89), 
nr. 4 (Șos. Giurgiului 178 — tel. 
85 43 25), nr. 14 (B-dul 1 Mai 149 — 
tel. 12 15 06). In ziua de 24 august, 
între orele 8—13. vor fi deschise uni
tățile nr. 8 (B-dul Aerogării nr. 38 
— tel. 33 16 21 și 33 31 89) și nr. 12 
(Calea Floreasca nr. 43 — tel.
11 52 06). în ziua de 25 august. între 
orele 8—13, vor fi deschise unitățile 
nr. 20 (calea Călărași nr. 260 — tel.
22 05 81) și nr. 17 (Șoseaua Ștefan cel 
Mare 22).

în zilele de 23, 24, 25 august, între 
orele 8—13, va funcționa dispecera
tul pentru deoanare și tractare care 
va răspunde la tel. 22 12 43.

• Pentru deblocări de uși și di
verse intervenții la aparate clcctro- 
casnice vor fi desqhise in ziua de
23 August, intre orele 8—13. unită
țile nr. 12 (Vitan 273 — tel. 21 16 55), 
nr 57 (Complex Moghioroș — tel. 
46 47 35), nr. 30 (str. Colței nr. 6 — 
tel. 15 23 37). în ziua de 24 august, 
între orele 8—13, vor funcționa uni
tățile nr. 10 (Avrig. bl. E 2 — tel. 
35 46 62 și 35 03 33), nr. 38 (Dorobanți 
132 — tel. 12 62 69), nr. 47 (Smirdan 
37 — tel. 14 65 47).

în ziua de 25 august, intre orele 
8—13, vor fi deschise unitățile nr. 7 
(Șos Giulești 32 — tel. 17 06 65) și 
nr. 9 (Hristo Botev 5 — tel. 13 06 48).

In afară de aceste unități, dispe
ceratul cooperativei „Metalo-Casni- 
ca“ va asigura, pentru zilele de 23 
șl 24 august, între orele 8—20, iar in 
ziua de 25 august, între orele 8—13, 
intervenții de urgență pentru frigi
dere, deblocări uși și reparații ara
gazuri la telefon 15 51 10 și 15 64 50.

• Intervenții la Instalațiile sani
tare șl electrice. Dispeceratul coo
perativei „Instalatorul" din str. Poe- 
naru Bordea nr. 20 (tel. 14 18 58) va 
funcționa in zilele de 23 și 24 august, 
intre orele 8—22, iar In ziua de 25 
august, între orele 8—15.

în zilele de 23, 24 și 25 august, 
Centrul de informare al cooperației 
meșteșugărești va funcționa între 
orele 8—14 (teL 13 58 84 fi 13 58 65). 

mocrate Coreene, UNESCO. Comi
siei econpmice O.N.U. pentru Eu
ropa. Republicii Ruanda. Olandei, 
Norvegiei. Mexicului. Republicii 
Populare Chineze. Libanului. Repu
blicii Panama. R.S.F. Iugoslavia. Ja- 
maicăl, Tunisiei. Comisiei econo
mice O.N.U. pentru America Latină, 
Comisiei economice O.N.U. pentru 
Asia de vest, Elveției, Danemarcei, 
Cubei si alti participant!.

A fost citit mesajul adresai Con
ferinței mondiale a populației da 
către președintele Republicii Turcia, 
Fahri KordtUrk.

Membrii delegației târli noastre 
și-au adus o contribuție pozitivă In 
comitete, evidențiind interesul deo
sebit, dorința de participare activă 
a României la solutionarea proble
melor majore ale contemporaneită
ții.în cel de-al treilea comitet, re
prezentanta țării noastre. Lina Cio- 
banu. președinta Consiliului Națio
nal al Femeilor, după’ ce a făcut o 
succintă prezentare a măsurilor luate 
pentru o reală emancipare a femeii, 
pentru asigurarea dezvoltării armo
nioase a personalității sale, a re
levat rolul ei de prim ordin în con
solidarea familiei. Reprezentanta tă
rii noastre a propus, pentru a se 
asigura creșterea rolului femeii In 
strategia dezvoltării economico-so- 
ciale. să se recomande statelor mem
bre includerea în programele lor de 
dezvoltare « a unor obiectiv® con

Național a avut loc spectacolul de 
g31ă al UNICEF, organizat in onoa
rea delegaților la Conferința mon- 
dială a populației. Ansamblul 
UNICEF al pionierilor din sectorul 2 
din București a interpretat cintece 
d? eonii. „Density 21.5" s-a intitulat 
baletul de Edgar Varese, prezentat 
de Carolyn Carlson din Franța. 
Și-au mai dat concursul soprana 
Milka Stojanovic din Iugoslavia, ba
lerina Maria Rosa din Spania, corul 
„Madrigal", naistul Gheorghe Zam
fir șj ansamblul „Românașul" al 
Palatului pionierilor din București.

La manifestare au asistat George 
Macovescu. președintele Conferinței 
mondiale a populației. Antonio Ca
rillo Flores, secretarul general al 
Conferinței mondiale a populației, 
reprezentanți ai UNICEF, ai altor 
organismp și instituții snecializate 
ale O.N.U.. delegați la Conferința 
mondială a populației.

Seminarul-atelier 
de folclor

Miercuri s-a deschis la București 
Seminarul-atelier de folclor, mani
festare cultural-stiintifică cu largă 
particioare internațională, organizată 
cu prilejul Conferinței mondiale a 
populației. In ședința inaugurală au 
rostit cuvinte de salut Radu Beligan. 
directorul Teatrului National din 
București, președintele Institutului 
Internațional de Teatru. Philipe de 
Sevnes. adjunct al secretarului gene
ral al O.N.U. pentru probleme eco
nomice și sociale, Ralph Townley, 
directorul executiv al Conferinței 
mondiale a populației, dr. Mihai 
Pod, directorul Institutului ro
mân de etno’ogre șt dialectologie și 
președintele Societății Internationale 
_de Etnologie și Folclor." și Joseph1 
Conyard. preș-'^int'-*  al Irtern-^'onal 
Educational Development (I.E.D.).

! LA I.M.U.T. BUZĂU J

ț 1
i Utilaje chimice de înalt '
! nivel tehnic
i Intrată cu numai un an în 
’ ’ urmă in rindul unităților produ- 
t cătoare de ulilaje’ complexe, ln-
. treprinderea mecanică de utilaj
1 tehnologic din Buzău s-a inte-
l grat in scurtă vreme noilor ce-
’ rințe ale beneficiarilor, astfel

că volumul de producție plani- 
. ficat a fost continuu realizat și
1 depășit. In primele 7 luni ale
i anului s-a realizat o producție
* suplimentară de 200 tone utilaje

livrate Combinatului siderurgic 
i Galați, rafinăriei Teleajen etc.
‘ Concomitent cu lărgirea gamei
l echipamentelor tehnologice des-
’ tinate marilor combinate chimi-
) ce, colectivele de muncă din
i tonte secțiile întreprinderii bu-
1 zoiene iși concentrează atentia
L spre cunoașterea și aplicarea
/ de metode avansate de lucru. în
) flux tehnologic pentru sporirea
i continuă a productivității muncii
’ și creșterea indicelui de calitate
\ al produselor.

Invitație la popasurile turistice 
ale cooperației de consum

I 
I
' An de an, coope-
) rația de consum și-a
i sporit numărul de ha-
j nuri, moteluri, hote-
l luri, cabane și cam-
.' pinguri construite sau
) amenajate pe princi-
i palele trasee turistice
i in unele dintre cele
l mai pitorești locuri

din țară, în vecirțăta- 
) tea unor importante
j monumente istorice și
1 naturale, precum și în
t cadrul unor 6tațiunl
? balneoclimaterice. în
) județul Mehedinți, de 

exemplu, turiștilor li 
se oferă un loc ideal 
de popas la un motel 
modern al cooperației 
de consum, situat la 
12 km de Drobetn 
Turnu-Severin. in a- 
propierea Dunării. 
Este vorba de mote
lul „Balota", care ofe
ră turiștilor posibilita
tea de a petrece o va
canță plăcută intr-un 
cadru natural de o 
rară frumusețe, dotat 
cu camere confortabi

crete menite eă contribuie la creș
terea rolului femeii In societate si 
să se adopte măsuri eficiente cu ca
racter economic și juridic pentru o 
adevărată afirmare a ei ca factor 
activ al progresului social. îrt ca
drul Anului International al femeii 
— 1975 s-a recomandat Inițierea 
unor acțiuni de studiere a condiției 
femeilor, a tendințelor de evoluție 
ale acesteia in contextul lnterrda- 
tlei populatie-familie. In vederea fun
damentării științifice a programelor 
de integrare socială șl promovare a 
femeilor.

Problemele relațiilor dintre popu
lație, resursele naturale si mediul 
Înconjurător au constituit terenul 
afirmării unei game largi de opinii 
in cadrul celui de-al doilea comitet. 
Delegatul român Florin Iorgulescu. 
președintele Consiliului National al 
Apelor, a subliniat că pe plan mon
dial rezervele de materii prime st 
cele energetice, deși limitate. slnt 
încă suficiente pentru o Derioadă in- 

. delungată.’ Factorul decisiv al dez
voltării 11 constituie așadar modul 
in care un popor reușește sfi pună 
in valoare bogățiile naturale ale țâ
rii. crelndu-se cadrul social adecvat 
dezvoltării armonioase a omului. In 
acest sens, vorbitorul a amintit pre
ocuparea guvernului României so
cialiste pentru valorificarea eficientă 
a resurselor, măsurile luate pentru 
protecția mediului.

(Agerpres)

Cu același prilej s-a deschis o ex
poziție de fotografii, afișe, cârti s! 
publicații, de diferite obiecte de artă 
populară care ilustrează aspect® 
esențiale din folclorul unor popoare.

Tribuna populației
Lucrările Tribunei populației au 

continuat, miercuri, prin discutarea, 
in grupuri de specialitate, a unor 
mulliole aspecte ale problematicii 
populației.

La dezbateri au luat parte Rafael 
Salas, directorul Fondului Națiunilor 
Unite pentru activitățile populației, 
numeroși experți ai unor organism® 
internaționale specializate. Discuțiile 
s-au axat, intre altele, asupra dimen
siunii transformărilor radicale în 
structurile sociale-agrare : locului șl 
rolului ce se acordă populației în 
diferite sisteme ale dezvoltării social- 
economice — temă căreia l-a fost 
consacrată o amplă analiză, relevîn- 
du-se importanta factorilor de ordin 
ecologic, economic și social in elabo
rarea politicii demografice.

Tot in această zi au fost prezen
tate concluziile seminarului cu tema 
„Consecințele culturale ale schimbă
rii populației", reuniune desfășurată 
recent la București și în care a fost 
reafirmat dreptul fiecărei națiuni de 
a decide singură asupra măsurilor ce 
le consideră necesare în problemele 
demografice în cadrul ciclului de 
conferințe organizat de Uniunea in
ternațională pentru studierea științi
fică a populației, Mercedes Concep
tion, membru al Comitetului interna
țional de organizare a tribunei. 8 
prezentat expunerea „O vedere de
mografică asupra planului mondial 
de acțiune".

Programul zilei a mai cuprins o 
masă rotundă pe probleme ale popu
lației. precănf'si o gală de -filme do
cumentare.

(Agerpres)

— Alături de aprecierile bune L
ale beneficiarilor noștri față de ,
calitatea produselor ce le reali- )
zăm — ne spunea tovarășul in- i
giner Eugen Toma, directorul '
întreprinderii — selectionarea |
unor utilaje pentru Expoziția ,
realizărilor economiei naționale I
„EREN-*74" vine să confirme L
valoarea eforturilor întregului '
colectiv de muncă îndreptate i
spre fabricarea unor utilaje <
chimice de mare complexitate, 1
recunoașterea capacității crea- l
toare a muncitorilor și specia- '
liștilor noștri. De asemenea, )
participarea la această manifes- i
tare economică de prestigiu in- 1
târește și mal mult voința l
nestrămutată a colectivului de '
a deveni unul dintre producăto- )
rii de frunte ai utilajului chimic i
românesc. *

Mlhal BAZU j
corespondentul „Scinteii" )
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le, modem mobilate. 
La restaurantul mote
lului se pot servi pre
parate culinare tradi
ționale, specifice bu
cătăriei locale.

Un alt loc Îmbietor 
de popas al coopera
ției de consum este și 
„Hanul Conachi" (in 
fotografie) situat pe 
drumul național Ga- 
lați-Tecuci, în mijlo
cul unei frumoase pă
duri de stejari. Hanul 
oferă găzduire in tot 
cursul anului.

aiun.ee
serviciului.de
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Președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorilor

Republicii
în ziua fl» * *1  aujust a.c.. fc'varățwfl 

N 'olap Ceaus-'-cu. președintele Re
publicii Soci.- Remania. anrim't 
do Maxime Pa> 1 Zafera. care și-a 
nreientat scrisorile de acreoftiT» In 
calitate de ambasador extraordinar 
* D^nioutenliar . Rcoublicii Mal- 
anse iâ tara noastră.

a Departe de . Tipperary - 10;
*3r>; 15.45. Dârele - 18 : 20.30 ; 
CASA FILMULUI
* Stejar - extremă urgentă :

Lui’-d cuvintul in cadrul teremo- 
nîei de Prezentare a scrisorilor, am
basadorul Maxime Pascal Zafera a 
Vansmis tovarășului Nicolae 
Cmusescu. guvernului si poporului 
român un salut cordial sl căldurm- 
e? urări din cartea șefului Guver
nului Republicii Malcasc. generalul 
de divizie Gabriel Ramanantsoa.

Vorbind despre obiectivele politicii 
Interne $i externe orOmovate de tara 
sa. ambasadorul malgas a arătat ;

Guvernul Republicii Malc.-se s'-a 
fixat un obiect:” cla' și nreris ; re
novarea națională si independenta, 
precum si restructurarea economiei 
Dr.n aplicarea unei politici de oro- 
djcti° si de rworres potrivit norme
lor democrației, in vederea stabilirii 
unei repartiții echitabile a bogățiilor, 
dezvoltării culturii si civilizației, re
considerării ranorturi’or noastre ne 
plan extern, in sensul respectării 
suveranității noastre naționale : toate 
acestea s-au situat îndeosebi In cen- 
/-ul eforturilor Guvernului maleas"

Fe olanul politicii externe — a 
arătat în continuare vorbitorul — 
Republica Malgasâ. preocupată pen
tru oâstrarea adevăratei sale inde
pendente. duce o politică de deschi
dere si de prietenie cu toate țările 
iubitoare de pace, dreptate, libertate 
si progres, indiferent de orindulr-a 
lor social-politică. cu condiția ca e’e 
să respecte suveranitatea si demni- 
ta‘ea noastră națională. Această po
litică. bazată ne stimA reciprocă, oe 
o intelecere clară, interese comune 
si De cele cinci principii ale co
exist entei pașnice, este insă, in ace
lași timp, in slujba colaborării intre 
popoare, pentru o cooperare interna
țională sinceră, trainică ii fructu
oasă".

In continuare, vorbitorul a spus: 
..Poporul malgas a urmărit cu cel 

mai mare interes dezvoltarea marii 
dumneavoastră tari si. îndeosebi, lupta 
d-.rzâ a poporului român pentru liber
tate și independentă națională, efor
turile depuse după urmările tragice 
ale războiului, pentru folosirea tu
turor resurselor și energiilor crea
toare. in vederea edificării noii so
cietăți. In țara mea este apreciată in 
mod deosebit activitatea desfășurată 
ce către Republica Socialistă Româ
nia pentru salvgardarea libertății și 
Independentei naționale, pentru pro
movarea destinderii și cooperării in
tre națiuni, pentru asigurarea păcii și 
securității in lume".

..Țările noastre — a spus ambasa
dorul malgaș — sint legate prin im
portante acorduri de colaborare, la 
a căror aplicare ?i stringere a rela
țiilor de prietenie a contribuit re
centa întilnire a oamenilor noștri de 
-•it. Șeful .guvernului Bepubluuî 
Malgașe. numindu-mă că ambasador 
in marea și frumoasa dumneavoastră 
țară, m-a însărcinat să intăresc tot 
mai mult aceste legături de prietenie 
si de cooperare, fiind convins că a- 
ceasta corespunde pe deplin interese
lor celor două popoare ale noastre.

Republicii Democrate Vietnam
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, in ziua de 21 au
gust a.c.. pe Nguyen Thanh Ha. care 
și-a prezentat scrisorile in calitate 
de ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Democrate 
Vietnam in țara noastră.

Luînd cuvintul In cadrul ceremo- 
<ry 'i de prezentare a scrisorilor, am- 
basădorul Nguyen Thanh Ha a trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
precum și Consiliului de Stat. Marii 
Adunări Naționale, guvernului si 
poporului român salutări călduroase 
din partea președintelui Ton Duc 
Thane, a Adunării Naționale, a gu
vernului șl a poporului Republicii 
Democrate Vietnam.

Referlndu-se la succesele cu care 
poporul român intimplnă cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberării tării, 
ambasadorul R.D. Vietnam a spus : 

„Poporul vietnamez se bucură mult 
de succesele repurtate de poporul 
român și le consideră ca o sursă de 
Încurajare pentru cauza sa revolu
ționară. ca o contribuție activă la 
Întărirea potențialului sistemului so
cialist si la consolidarea forțelor re
voluționare Internationale în lupta 
pentru independentă națională, de
mocrație si socialism. Poporul viet

tv
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Tn Jurul orei 17,07 — Trans
misiune di recti de ta Sala 
Palatului Republicii : Sesiu
nea jubiliară a Marii Adu- 
nAri Naționale, consacratA 
cetei de-a XXX-a aniversări 
a eliberării Ronjânlei de sub 
dominația fascistă.

19.30 le.ejurnal • Patria tn săr
bătoare.

20.00 Spectacol de gală prezentat 
cu prilejul celei de-a XXX-» 
aniversări a eliberării pa
triei.

11.30 Poemul focului — documen
tat artistic realizat la Com
binatul siderurgic dm Hu
nedoara.

21,45 La porțile dntecutul. Melodii 
preferate, Interpret! Îndrăgiți. 
Cintâ : Mana Clobanu. Ma
na Comescu. Stefania Ha
res. Floarea Tânâsescu. Ion 
Doiâpe'cu. Petre Sâbideanu. 
Nelu B-Sșc-'.’.i. frații Petrfiuș 
și Dumitru Fârcațu (taragot). 

22.05 Telejurnal.
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Malgașe
cauzei păcii, destinderii |i cooperării 
internaționale".

A luat apoi cuvintul tovarășul 
X1COI.AE CI tt SESCU, președinte
le R anubllcii So. ilfste Romania

Mulțumind pentru mesajul prie
tenei ce i-a fost adresat, tovarășul 
Nicolae Ceausescu a transmis, la 
rmdul său. un cordial salut sJ 
cele mal bune urări de sănătate 
si fer:cire setului guvernului Re
publici! Malgașe. precum și de pro
crea si prosperitate pentru ponorul 
malgaș.

..Poporul român — a spus pre- 
sedințele Nicolae Ceaușescu — care 
perie puțin timp va sărbători 30 de 
ani de la victoria insurecției națio
nale armate antifasciste șl antiimpe- 
n.nliste. sc pregătește să Intlmnlne cu 
noi succese In muncă cel de-al Nl-lca 
Congres al Partidului Comunist 
Român. fiind angajat cu toate 
forțele In realizarea programu
lui de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate in România. 
Poporul român este in același timp 
profund interesat să trăiască in pace 
și să dezvolte relații de colaborare 
cu toate statele, indiferent de orin- 
duirea lor socială.

îmi este deosebit de plăcut să evoc 
relațiile de prietenie și colaborare 
dintre popoarele român și malgaș. 
dintre Partidul Comunist Român 
șl Partidul Congresului pentru In
dependenta Madagascarului și să 
exprim convingerea că acestea 
vor cunoaște o dezvoltare continuă, 
in interesul larilor și națiunilor noas
tre".

In continuare, tovarășul Nicola® 
Ceaușescu a spus :

„România privește cu caldă simpa
tie eforturile susținute pe care le fac 
țările care au pășit pe calea dezvol
tării de sine stătătoare, le acordă 
sprijin multilateral in lupta lor pen
tru întărirea suveranității și indepen
denței politice și economice.

In acest spirit, guvernul român îsl 
manifestă solidaritatea deplină și 
sprijină lupta popoarelor din Africa 
și de pe alte continente împotriva 
asupririi străine, a imperialismului, 
colonialismului și neocolonialismului, 
pentru libertate și independentă na
țională. Tara noastră condamnă poli
tica de discriminare rasială și anarî- 
heid dusă dc regimurile minoritare 
din Republica Sud-Africană și Rho
desia".

In încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și-a exprimat convingerea 
că misiunea ambasadorului malgcs 
in România va servi dezvoltării si 
diversificării relațiilor de colaborare 
bilaterală. întăririi prieteniei dintre 
popoarele român și malgaș. dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Congresului pentru Independen
ta Madagascarului și i-a urat deplin 
succes in întreaga sa activitate.

După primirea scrisorilor de acre
ditare. președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a avut o convorbire cor
dială. prietenească cu ambasadorul 
Republicii. Malgașe.- Maxime -Pascal 
Zafera.

La ceremonia prezentării scrisori
lor și la convorbire au participat 
Constantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, și Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne.

namez dorește sincer ca poporul ro
mân să obțină succese șl mal stră
lucite pe calea edificării societății 
socialiste multilateral dezvoltate".

Tn continuare, ambasadorul R.D. 
Vietnam a evocat lupta eroică dusă 
de poporul tării sale pentru apăra
rea dreptului său de a-și decide sin
gur destinele. El a arătat că poporul 
vietnamez. depășind nenumărate 
greutăți și făcînd mari sacrificii, a 
repurtat victoria in această luptă, 
ceea ce a dus la semnarea Acordu
lui de la Paris.

..Aceste victorii — a spus vorbito
rul — creează condiții favorabile ce 
permit poporului vietnamez de a de- 
sâvir.și revoluția națională democra
tică in Vietnamul de sud. de a pro
gresa pe calea unificării pașnice a tă
rii sale, contribuind astfel la menți
nerea păcii in Indochina. Asia de 
sud-est și în lume".

Arătind că. în lupta sa eroică si 
în opera de construire a socialis
mului. poporul vietnamez s-a bucu
rat întotdeauna de sprijinul și aju
torul prețios al partidului, guvernu
lui și poporului român, ambasadorul 
Republicii Democrate Vietnam a 
mulțumit in numele partidului, gu
vernului și poporului Republicii De
mocrate Vietnam pentru sprijinul 
acordat. El a subliniat că Partidul

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
— 9.15: 11,30: 13.45: 16.15; 18,45:
21,15, GRADINA DINAMO — 20.
• în numele poporului : FESTI
VAL — 9.15: 11.30; 13,45: Ifl; 18.30:
20.45. la grădină - 19,45.
• 36 de ore : BUCUREȘTI — 8.45: 
11.15; 13,30; 10; 18,30; 20.45, la gră
dină - 20. FAVORIT - 9.30: 12; 
15.30: 18: 20.30, EXCELSIOR — 6.45; 
11.15: 13,30: 16: 18.30; 20,45. me
lodia — 8.45; u: 13.15; 16: 18.30;
20.45.
• Ctprlan Porumbescu s CAPI
TOL - 9.30; 12,30! 16.15: 19.19. la 
grădină — 19,45.
• Aici rorile sint din nou liniș
tite : CENTRAL — 8.30: 12: 15,30; 
19.13.
• Fără un adio : FEROVIAR — 
9: 11.15: 13.30: 15,45; 18: 20,15, GLO
RIA — 9; 11.15; 13,30: 16; 18.15, 
GRADINA TITAN — 20.
• Ceața : LUMINA - 9: 11.15:
18.30: 16: 18.15; 20,30.
• Cleopatra : GRTVITA — »: 12.30; 
16: 19,30.
• Tunurile din Navarone : BC- 
ZEȘTI - 9: ’.2.15: 13,30; 18.45, la 
grădină - 19.30. MIORIȚA — 9: 
12.30; 16: 19.30, FLAMURA — 9: 
12.30; 16: 19.J0.
• Program de desene animate 1 
DOINA — 9.45.
• Tiuerețe fără bătrinețe : DOI
NA - 11.15: 13.15; 15.45: 19: 20.
• Vanda na : BUCEGI - 16; 19.45, 
Ia grădină - 20. ARTA - 15,20: 
19. la grădină - 19.30, GRADINA 
AURORA - 20. POPULAR - 9: 
12: 15.
• Apartamentul : MODERN — 
8.45: 11: 13.30: 16: 18.30: 21. la gri-

• dină - 19.30. 

color ce Muncesc din Vietnam, gu
vernul și poporul Republicii Demo
crate Vietnam se preocupă In per
manență de consolidarea și dezvol
tarea solidarității, prlolcniui și co
laborării frățești între popoarele 

/vietnamez și român.
în încheiere, ambasadorul R. D. 

Vietnam a exprimat hotărirea de a 
acționa neabătut pentru a întări și 
mai mult relațiile de prietenie și co
laborare frățească dinlrcj popoarele 
român șl vietnamez.

A luat apoi cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, președintele 
Reoublicii Socialiste România.

Mulțumind cordial pentru mesajul 
nrimit din partea președintelui Repu
blicii Democrate Vietnam, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a transmis la 
rindul său președintelui Ton Duc 
Thang, Adunării Naționale, guver
nului și poporului vietnamez un 
că’duros salut tovărășesc, precum si 
urări de noi succese in activitatea 
consacrată dezvoltării țârii.

..Poporul nostru — a spus tovară
șul Nicolae Ceaușescu — nutrește 
sentimente de profundă prietenie, 
solidaritate și stimă față de poporul 
vietnamez, care a înscris pagini glo
rioase in istoria contemporană a o- 
menlrli. luptind cu eroism și abne
gație pentru apărarea intereselor 
<nle naționale fundamentale, a drep
tului sacru de a-și hotărî singur 
destinele, fără nici un amestec din 
afară. Această luptă a fost încunu
nată de o strălucită victorie, care a 
dus la încheierea Acordului de la 
Paris. Guvernul și poporul român 
consideră că respectarea cu strictețe 
și aplicarea riguroasă a Acordului 
de la Paris constituie Singura cale 
pentru consolidarea păcii in Vietnam 
și in întreaga Indochina".

Subliniind că poporul român a 
sprijinit cu consecvență lupta e- 
roicâ a poporului vietnamez, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a arătat câ

Republicii
La Palatul Consiliului de Stat, to

varășul Nicolae Ceaușescu. președin
tele Reoublicii Socialiste România, 
a primit. în ziua de 21 august a.c., 
pe Rankin-Titus Sikasula, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare in 
calitate de ambasador al Republicii 
ZambiaXin tara noastră.

Ambasadorul zambian a transmis, 
cu acest prilej, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cald salut din nartea 
președintelui Republicii Zambia, dr. 
Kenneth David Kaunda.

Evoci nd bunele relații care se 
dezvoltă intre România și Zambia, 
ambasadorul Rankin Titus Sikasula 
a spus : ..Ca urmare a vizitei Exce
lentei Voastre in Zambia cu doi ani 
in urmă, legăturile dintre Româ
nia si Zambia au devenit din ce în 
ce mai strinse. Noi. cei din Zam
bia. apreciem intr-adevăr asistenta 
si sprijinul reciproc care vin din 
România". Tn continuare, ambasa
dorul zambian a arătat că Zambia, 
ca țară in curs de dezvoltare, care a 

TTevehlt independentă nuritai de a- 
proape 10 ani. este vital interesată 
să colaboreze larg cu statele priete
ne In vederea atingerii obiectivelor 
economice și sociale pe'Care și le-a 
Dropus. Zambia — a spus el — este 
fundamental angalată servirii scocu
lui de menținere a păcii și securi
tății in întreaga lume si este ho- 
tărită să coopereze în mod efectiv 
cu toate tarile care împărtășesc a- 
celeasi aspirații, cu credința depli
nă că In viitor pacea va prevala pe 
fata oărr.intulul.

Arătind că. in urma închiderii 
frontierei dintre Zambia 6i Rhode
sia In 1973. țara sa a făcut un apel 
la celelalte națiuni iubitoare de pace 
de a-i acorda asistentă in rcorien- 
tarea imoo-rturilor și exporturilor 
sale, ambasadorul zambian a spus : 
..Guvernul Excelentei Voastre si po
porul român au răspuns rapid și e- 
ficace la acest apel si eu trebuie să 
vă aduc la cunoștință. Excelentă, că 
Zambia este foarte recunoscătoare 
pentru sprijinul care i s-a acordat 
de către guvernul dumneavoastră".

In Încheiere, ambasadorul zambian 
6i-a exprimat hotărirea de a nu pre
cupeți nici un efort pentru lărgirea 
sl consolidarea relațiilor româno- 
zamblene.

A luat apoi cuvintul președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Mulțumind călduros pentru mesa
jul ce l-a fost adresat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a transmis preșe
dintelui Kaunda și poporului zam
bian un cordial salut prietenesc și 
cele mai bune urări de sănătate, de 
progres și prosperitate.

Arătind că poporul român se pre
gătește să întimpine cu noi reali
zări in muncă cea de-a XXX-a ani-

• Băiatul cu un cal alb : UNI
REA - 16; 18; 20.
• Urmărește-mă : VOLGA — 9; 
11,15: 13,30; 15.45: te: 20, tomis
— 9: 11.15: 13.30; 15.45: 13: 20.13, 
la grădină — 19,30.
• Puterea șl Adevărul : LIRA — 
13.30: 19. la grădină — 19.45.
• Explozia : DRUMUL SĂRII — 
15.30; 18: 20,15,
• Duel pe autostradă : CIULEȘTI
— 15.30: 18: 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: 15.13; 17,45: 20.15.
• Haiducii : FERENTARI - 15,30; 
18; 20.15.
• Duelul : COTROCENI — 14: 18: 
18: 20.
• Cel mal bun om pe care II cu
nosc : PACEA - 15.30: 18; 20,15.
• Iarna fierbinte : CRINGASI - 
18: 18.15.
• Războiul eubterăn : FLOREAS- 
CA — 15.80: 18: 20,15.
• O picătură tn mare ; MOȘI
LOR - 18: 13: ?U.
• noman vesel : POPULAR — 
18: 20.
• Flecătula ce I se cuvine : FLA
CĂRA - 15,30: 18; 20,15.
• Judo : MUNCA - 16: 18: 20.
• Curajoși ; VITAN - 15.30:
18: 20.

SAdam «I Eva In conflict : RA- 
OVA - 16: 18: 20.

• A trăi pentru Iubire t PRO
GRESUL - 15.30: 18; 20.19.

3 Odiseea generalului Jose t
RADINA UNIREA - 20.

• Păcală : GRADINA MOȘILOR 
- 20.
• Felix sl Olilia : GRADINA VI
TAN - 19.45. 

si in viitor România va acorda 
sprijinul său Republicii Democrate 
Vietnam, in eforturile pentru re
construirea economiei distruse de 
război și edificarea societății socia
liste.

Relevlnd cu satisfacție că Intre 
partidele, țările și popoarele noas
tre s-au statornicit și se dezvoltă 
relații dc prietenie, colaborare fră
țească Și solidaritate. întemeiate pe 
principiile marxlsm-lcnlnismulul și 
internaționalismului proletar, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a subliniat 
că o contribuție deosebită la dez
voltarea relațiilor frățești rornâno- 
vietnameze au adus intilnirile ?i 
convorbirile fructuoase avute cu 
conducătorii de partid șl de stat ai 
R. D. Vietnam, atlt cu ocazia vizi
tei delegației do partid si guverna
mentale a Republicii Socialisto 
România In Republica Democrată 
Vietnam In vara anului 1971, cit ș< in 
timpul vizitei delegației de partid și 
guvernamentale a R. D. Vietnam in 
țara noastră, anul trecut.

Exprimîndu-și convingerea că, prin 
activitatea sa. noul ambasador al 
R. D Vietnam va contribui la dez
voltarea Și adincirea prieteniei și 
solidarității dintre Republica Socia
listă România și Republica Demo
crată Vietnam, tovarășul Nicolae 
qțoaușcscu i-a urat succes deplin in 
munca ce l-a fost încredințată.

După primirea scrisorilor de acre
ditare. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a avut o convorbire cor
dială. tovărășească cu ambasadorul 
R. D. Vietnam, Nguven' Thanh Ha.

La solemnitatea Drezentării scri
sorilor și la convorbire au partici
pat Constantin Stătescu. secretarul 
Consiliului de Stat. ,și Vasile Gliga. 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe. Au fost. da asemenea, pre
zinți membri ai Ambasadei R. D. 
Vietnam la București.

Zambia
versare a victoriei insurecției națio
nale antifasciste și antiimperialiste, 
precum și cel de-al Xl-lea Congres 
al Partidului Comunist Român, to
varășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat câ țara noastră, consacrindu-se 
plenar operei de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, de 
ridicare a nivelului de civilizație și 
bunăstare a Întregii națiuni, dezvoltă 
totodată o largă colaborare interna
țională, Punem in mod constant la 
baza relațiilor cu celelalte state 
principiile denlinei egalități în drep
turi, respectului independenței și su
veranității naționale, neamestecului 
în treburile interne, avantajului re
ciproc. renunțării la forță șl la ame
nințarea cu forța, ale respectării ri
guroase a dreptului sacru al fiecărei 
națiuni de a-și decide în mod liber 
destinele, conform năzuințelor și as
pirațiilor .sale vitale.

In continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a sous :

„îmi este plăcut să evoc relațiile 
de prietenie și colaborare -dintre 
popoarele român și zambian. dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Unit al Independenței Naționale 
din Zambia și să-mi exprim convin
gerea câ ele vor cunoaște o dezvol
tare continuă. In interesul țărilor și 
națiunilor noastre. Apreciez in mod 
deosebit bunele relații de cooperare 
economică stabilite între țările noas
tre. Sint de părere că există toate 
condițiile ca aceste relații să se dez
volte. în avantajul ambelor noastre 
țări si popoare.

România ișl afirmă profunda sa 
■olidaritate cu lupta popoarelor afri
cane impotriva oricăror forme de 
dominație și asuprire, acordind în
tregul său sprijin — politic, diplo
matic. moral și material — mișcări
lor de elibetare națională din Africa 
In lupta lor justă pentru libertate și 
independență națională. Țara noastră 
condamnă cu fermitate politica de 
discriminare rasială și apartheid 
dusă de regimurile rasiste din Africa 
de Sud și Rhodesia, militează cu ho- 
tărire pentru aplicarea neintirzi3tă a 
Declarației O.N.U. cu privire la 
acordarea independenței tuturor ță
rilor și popoarelor aflate sub domi
nația coloniala".

Tn încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a urat noului ambasador 
deplin succes în activitatea sa.

După primirea scrisorilor de a- 
creditare. președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a avut o convorbire cor
dială, prietenească cu ambasadorul 
zambian. Rankin Titus Sikasula.

La ceremonia prezentării scrisori
lor și la convorbire au participat 
Constantin Stătescu. secretarul Con
siliului de Stat, și Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne.

teatre
• Filarmonica ..George Encscu- si 
Teatrul de operetă (In parcul mu
zeului „George Enescu" și al 
Uniunii compozitorilor din Calea 
Victoriei 141) : Spectacol de sunet 
și lumină : „Mi-am slujit țara", 
dedicat marelui muzician roman 
George Enescu — 20
• Teatrul Național București (sala
mare) : Coana Clilrița — 19.30.
(sala mică) ; Părinții teribili - 
19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala—din str. Alex. Sa- 
hia) : Noile suferințe ale tlnftrulul 
,.W“ - 19.30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Studio) : Piticul din grădina de 
vară — ifl.
• Teatrul Mic (la rotonda scrii
torilor clin Clșmlglu) : Amintirea 
scriitorilor — spectacol de sunet 
și lumină — 20: 21.
• Teatrul evreiesc de stat : Cu
lorile nemuririi — 19.30.
• Teatrul de revistă sl comedie 
„Ion Vasileseu" : Eu sint tată) co
piilor — 19.30.
• Teatru) satlric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Parddn... 
scuzați,,, bonsoar ! - 20. (grădina 
Boema) : Un băiat de zahăr... 
■ rs ! — 20.
• Ansamblu! artistic „Rapsodia 
română" : Tară bogată-n frumu
seți - 13,30.
• Teatrul Țăndărică (sala din 
Calea Victoriei) : Aligru și Nlni- 
gra (In limba engleză) — 21.30.

Cronica zilei
Primul ministru, Manea Mfinescu. 

a adresat primului ministru nl Bnl- 
aiei. Leo Tlndemans. o telegramă 
prin care, In numele Guvernului Re
publicii Socialiste România sl nl sfiu 
oersonnl. exprimă profunda compa
siune in legătură cu catastrofa fero- 
•. i vâ din localitatea Lutlre-Pont â- 
Celles. transmite urări de însănăto
șire grabnică celor vătamall. Iar fa
miliilor îndoliate cele mai sincere 
condoleanțe.

Miercuri dimineața, George Maco- 
vescu. ministrul afacerilor «'Xterne. 
a nrimit De Rankin Titus Sikasula. 
noul ambasador extraordinar si ple- 
niootentiar nl Republicii Zambia in 
Republica Soblnllstfi România, jn le
gătură cu apro'plnla prezentare a 
acrișorilor sale de acreditare.

La 21 august a avut loc la Minis
terul Afacerilor Externe schimbul in- 
sirumentelor de ratificare a Acor
dului dintre Republica Socialistă 
România și Republica Federală Ger
mania privind asigurările sociale si 
a Protocolului final. încheiate la 
Bonn, la 29 iunie 1973.

Din partea Republicii Socialhte 
România schimbul a fost efectuat de 
către Vasile Gliga. adjunct al minis
trului afacerilor externe. Iar din par
tea Republicii Federale Germania de 
Erwin Wickert, ambasador extraor
dinar si plenipotențiar al Republicii 
Federal» Germania In tara noastră.

Acordul și Protocolul final vor in
tra in vigoare la data de 1 octom
brie 1974.

*
Miercuri, delegația de partid sl gu

vernamentală a Republicii Liberia, 
condusă de James Greene, vicepre
ședintele reoublicii, membru al con
ducerii partidului ..The True Whig", 
care va particina la manifestările 
prilejuite de cea de-a XXX-a ani
versare a zilei de 23 August, a făcut 
o vizită la Marea Adunare Nationa
ls. unde a avut o întrevedere cu 
Nicolae Giosan. președintele M.A.N. 
în cursul convorbirii a fost exprima
tă dorința comună de a iniția și dez-. 
volta legăturile parlamentare româ- 
no-Iiberiene in interesul celor ’două 
popoare și al progresului în lume.

*
Președintele Marii- Adunări Națio

nale a Reoublicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Giosan. a primit, 
miercuri după-amiazâ. pe Pi^rrș 
Christian Talttinger. vicepreședinte 
al Senatului francez, președintele 
Grupului" parlamentar de prietenie 
Franța—România.

în cadrul întrevederii s-a expri
mat satisfacția pentru evoluția favo
rabilă a tradiționalelor relații de 
prietenie și colabdrare româno— 
franceze, pentru bunele relații oar- 
lamentare dintre cele două țări.

★
Miercuri dimineața, tovarășul Mihai 

Dalea. președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R.. s-a întîlnit cu de
legația Uniunii Naționale a Oame
nilor Muncii din Tanganyka — Tan
zania (N.U.T.A.). condusă de A. Tan- 
dau. secretar general al N.U.T.A., 
ministru) munpii. <-are face o vizită 

’"Be brieT&nîe''și schimb de exoeH&n- 
tă în tara noastră, la invitația Con
siliului Central al U.G.S.R.

(Agerpres)
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Campionatele mondiale 
de box

Forster și Kuznețov, învingători înainte de limită
HAVANA 21 (Agerpres). — Meciu

rile desfășurate in cea de-a patra zi 
a campionatelor mondiale de box 
pentru amatori de la Havana s-au 
încheiat cu următoarele rezultate : 
categoria cocoș : Juan Rodriguez 
(Spania) învinge la puncte ne Jorge 
Prenda (Costa Rica) ; Hugo Aguillera 
(Argentina) întrece la puncte dc 
Vaclav Hocke (Cehoslovacia) : Luis 
Romero (Cuba) învinge prin K.O. 
tehnic pe Jose Caba (Republica Do
minicană) : David Toroslan (U.R.S.S.) 
cistigă la puncte in fata lui Joe Des- 
tino (Ghana) : John Biajruhanga (U- 
ganda) întrece la puncte oe Janos 
Racsai (Ungaria) : categoria pană : 
Stefan Forster (R. D. Germană) în
vinge prin abandon, in rundul doi. 
pe Kenneth Brima (Sierra Leone) : 
Boris Kuznetov (U.R.S.S.) învinge 
prin abandon în prima repriză ne 
Ove Lulby (Suedia) ; Rigobevto Ga
ribaldi (Panama) bate prin K.O teh
nic în rundul trei pe Hideaki Ont- 
suka (Japonia) : Andrei Jagîlski (Po
lonia) dispune la puncte de Shedrasb

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
POLO : Prima victorie 

a echipei noastre 
ia campionatul european

VIENA 21 (De la trimisul Ager
pres. Cornel Mocanu). — Echipa _ da 
polo oe ană a României a obținut 
prima victorie în turneul campiona
tului european care se desfășoară la 
Stadionbadt din Viena. Jucătorii ro
mâni au întrecut cu scorul de 5—4 
(1_0. 2—0. 2—2, 0—2) selecționata 
Spaniei. într-un alt ioc al grupei A, 
echipele U.R.S.S și Olandei au ter
minat la egalitate : 6—6.

CICLISM : S-au încheiat 
campionatele mondiale 

pe pistă
Pe pista noului velodrom din 

Montreal s-au încheiat campionatele

LOTO
, CTȘTIGURILE TRAGERII DIN 16 AUGUST 1974

EXTRAGEREA 1 : Categoria 1 : 
1.70 variante a 50 000 lei: cat. 2: 
1.95 a 2< 598 lei : cat. 3 : 5.33 a 8 966 
lei : cat. 4 : 19.65 a 2 441 te| : cat. 5 : 
72.15 3 665 lei : cat. 6 : 125.25 a 383 
lei.

Report categoria l : 236 422 lei.
EXTRAGEREA a ll-a ; Categoria

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

președintele Republicii Socialiste România

La încheierea vizitei mele în Republica Socialistă România țin să 
vă adresez vil mulțumiri pentru primirea călduroasă și pentru generoa
sa ospitalitate pe care mi le-ațt rezervat. Efortul considerabil și C0.°P®' 
rarea constantă a guvernului și a poporului dv. pentru a face posibila 
nceaită importantă Conferință mondială asupra populației dcr^desc 
sprijiniți pe care dv, domnule președinte, guvernul și poporul roman 
il acordă scopurilor și obiectivelor Organizației Națiunilor Unite.

Mă bucur, de asemenea, că am avut ocazia să putem proceda ia 
un schimb de vederi aprofundat asupra situației internaționale șl asu
pra diferitelor probleme care Interesează în mod deosebit Republica 
Socialistă România și Organizația Națiunilor Unite.

Reînnoindu-vă mulțumirile mele și adresîndu-vă urările ce e mat 
sincere pentru dv. și pentru țara dv„ vă rog să primiți, domnule pre
ședinte, asigurarea cele! mal înalte consideratîuni.

KURT WALDHEIM
Secretar general 

al Organizației Națiunilor Unite

Excelentei Sale NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste Romania

BUCUREȘTI

Mulțumesc Excelenței Voastre, guvernului și poporului țării dum
neavoastră pentru caldele sentimente exprimate cu ocazia zilei noastre 
naționale. , ,

La rindul meu, vă transmit cu sinceritate salutări personale ți 
bune urări.

Dr. BENJAMIN HENRY SHEARES
Președintele Republicii Singapore

Dejun oferit de tovarășa
Elena Ceausescu

Tovarășa Elena Ceaușescu a oferit 
miercuri la amîază un dejun în 
onoarea Alteței Sale Imperiale prin
țesa Ashraf, sora Maiestății Sale

Vizita Alteței Sale Imperiale 
prințesa Ashraf

Miercuri. Alteta Sa Imperială prin
țesa Ashraf, președinta Asociației fe
meilor iraniene, a făcut o vizită la 
Consiliul Național al Femeilor, unde 
a avut o întrevedere cu Lina Cio- 
oanu. președinta C.N.F.

Stabilirea de relații diplomatice la nivel de ambasadă 
între România și Jamaica

Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Jamaieăi. in 
dorința promovării unui spirit de 
înțelegere reciprocă și a dezvoltării 
legaturilor de prietenie și cooperare 
fîntre târire 'sT pObo'dYele lor. au tiâ- 
zut de acord să stabilească relații 
diDlomatice Ia nivel de ambasadă, 
incepind cu data de 21 august 1974.

Odniambo. (Uganda) : Juan Vargas 
(Argentina) bate la puncte ne Ger
main Vicini (Elveția) : Camille 
Huard (Canada) învinge nrin aban
don in rundul trei oe Sauveur 
•Acquaviva (Franța).

Transmisii TV 
de la Havana

Redacția de actualități T V ne 
informează că sint programate 
următoarele transmisii de la 
Campionatele mondiale de box 
ce se dsfășoară la Havana :

Simbâtă, 21 august, ora 11.40
— meciuri din optimi de fina
lă ; duminică. 25 august, ora 
22,20 — meciuri din optimi de 
finală ; marți. 27 august. ora 
18.40 — meciuri din sferturi de 
finală : joi, 29 august, ora 17.00
- semifinale : vineri, 30 august, 
ora 16,00 — semifinale : sîmbă- 
tă, 31 august, ora 17,05 — gala 
finală.

mondiale de ciclism ale amatorilor și 
profesioniștilor. Proba de urmărire 
ne echipe a revenit selecționatei 
R.F. Germania, căre a întrecut în 
finală formația R D. Germane, Cvar
tetul campionilor mondiali a realizat 
pe distanta de 4 000 m timpul de 
4’22"20/l00.

Noul campion mondial de viteză 
al profesioniștilor este danezul Peder 
?edersen. învingător tn finala cu 
australianul John Nicholson. Peder
sen a realizat ne ultimii 200 m timpul 
de 11 ”81/100. Proba de semlfond cu 
antrenament mecanic, rezervată pro
fesioniștilor, s-a terminat cu victoria 
olandezului Cees Stăm. învingătorul 
a acoperit intr-o oră 73.478 km.

A : 2 variante 25% a 50 000 lei sl 1 
variantă 10% a 20 000 lei: cat. B: 
1.45 a 28 203 lei : cat. C : 6,65 a 8 150 
lei : cat D : 8.40 a 4 863 lei : cat. E : 
57.80 a 708 lei : cat F : 114 a 359 lei ; 
cat. X : 1 423.75 a 100 lei.

Report categoria A : 64 727 leL.

9
Imperiale Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr, șahinșahul Iranului.

Dejunul s-a desfășurat intr-o at
mosferă caldă, de cordialitate și prie
tenie.

La întrevedere a participat Marîa 
Groza, viceoreședinte al Marii Adu
nări Naționale, membră a Biroului 
C.N.F.

Ambele guverne si-au exprimat în
crederea că acest acord va contri
bui la dezvoltarea reciproc avan
tajoasă a legăturilor comerciale, e- 
conomice.' culturale și de altă na- 

• tură intre cele două-^ărț in interesul 
întăririi păcii si cooperării interna
ționale. al promovării principiilor 
dreptului Internațional in relating 
dintre state.

FOTBAL:

Echipa reprezentativă 
învinsă la Braunschweig

MUNCHEN 21 (Agerpres). — Dis
putat la Braunschweig, meciul inter
national de fotbal dintre echipa vest- 
germană de prima divizie Eintracht 
Braunschweig și echipa reprezenta
tivă a României s-a terminat cu 
rezultatul de 3—1 (1—0) in favoarea 
gazdelor. Au marcat Gersdorff, 
Dremmler, Erler, respectiv Geor
gescu.

★
Pe stadionul Parc des Princes din 

Paris, in prezența a 25 000 de spec
tatori. selecționata de fotbal a Fran
ței a susținut un meci de verificare 
in compania echipei vest-germane 
F.C. Koln. întilnirea a luat sfirșit cu 
un scor alb : 0—0. • Meciurile dispu
tate in prima zi a turneului interna
tional de fotbal de la Barcelona s-au 
Încheiat cu următoarele rezultate : 
Glasgow Rangers — Atletico Bilbao 
1—0 (1—0) ; F.C. Barcelona — Ajax 
Amsterdam 3—0 (1—0). • în finala 
turneului international de fotbal de 
la Budapesta, ephioa vest-germană 
Borussia Moenchengladbach a învins 
cu scorul de 4—2 (4—1) formația 
maghiară Ferencvaros. • Orașul Poz
nan găzduiește un turneu internatio
nal de fotbal pentru echipe de ju
niori. turneu la care participă for
mații din sase tari socialiste. în 
meciul dp deschidere, disputat pe 
stadionul Olimpia, echipa Dinamo 
București a terminat la egalitate. 0—0. 
cu selecționata Poloniei, într-un alt 
ioc. Dinamo Moscova a Învins cu 1—0 
oe Dynamo Berlin.

Un cartodrom In dar 
pentru pionierii arădanl

ARAD (Corespondentul „Sclnteil*.  
Constantin Simlon). — Zona denu
mită de arădanl „Pădurice" a cunos
cut recent o vie animație. Mii d® 
pionieri ș| școlari au fost prezențl la 
inaugurarea unui cartodrom, bază 
soortivă amenajată pe o suprafață 
de 4.5 hectare. După festivitatea d« 
inaugurare, pe pista asfaltată, ce mă
soară 1 600 metri, a avut loc un 
atractiv concurs de triciclete, bici
clete șl carturi.

PRONOEXPRES
numerele extrase

LA TRAGEREA
DIN 21 AUGUST 1974

EXTRAGEREA I : 17 36 8 21 <42 
EXTRAGEREA a H-a : 3 40 ts 10 I 

ȘȘNERAL DE CISTIGURI :1 176 000 lei din care 586 937 lei report.
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României socialiste adus de cunoscutulOmagiu sărbătorii naționale a

*

artist italian RENATO GUTTUSO

Evoluția situației♦ »

din Cipru
LA ATENA 4 APĂRUT VOLUMUL

* In iprijinul reluării dialogului intercomunitar • O declarable 
a Partidului Progreiitt al Oamenilor Muncii • Bilanț al pagube

lor provocate de ostilitățile militare

NICOSIA 21 (Agerpres). — Lide
rul comunității turce din Cinru. Rauf 
Denktaș. a declarat, miercuri, că l-a 
anunțat, orin intermediul reprezen
tantului special al O.N.U. în Cipru. 
Luis Weckman-Munoz. oe președin
tele interimar cipriot. Glafkos Cleri
ci «. că este cala să se intîlnească cu 
acesta pentru a discuta problemele 
curente ale Ciprului — informează 
agenția United Pres*  International. 
El a opinat insă că problema ci
priotă nu este numai o problemă a 
Ciorului. ea urmînd să fie reglemen
tat*  r>rin convorbiri la care să par
ticipe și Turcia si Grecia.

Partidul Progresist al Oamenilor 
Muncii din Cinru a dat publicităi’i 
o declarație în care se pronunță 
pentru formarea In insulă a unui gu
vern de unitate națională, condus de 
președintele Makarios si compus din 
ren-ezentanti ai tuturor grupărilor 
politice din tară. Declarația nronune 
căutarea unei soluții neutru problema 
cipriotă, sub egida Organizației Na
țiunilor Unite, care trebuie să asi
gure integritatea teritorială a Cipru
lui independent «uveran și demib- 
tarizat. si cere să fie restabilită o si
tuație normală si ordinea constitu
țională si să fie anihilate toate actele 
arbitrare si de violentă.

Documentul AKEL face apel să se , 
acorde un aiutor imediat si multila
teral tuturor refugiaților ciorioti si 
să se asigure revenirea acestora la 
casele lor.

în cursul ultimei luni în Cipru *u  
provocat tării pagube in valoare de 
21 milioane dolari.

Zilnic — adaugă comunicatul — •- 
conomla cipriotă continuă să Inregis- 
treze pierderi de ordinul a 700 000 
dolari din cauza întreruperii activi
tăților turistice, una din principalele 
surse de venituri ale tării, precum și 
a nefunctionării unităților industriale 
distruse sau avariate.

Comunicatul menționează, totodată, 
că peste 40 la șută din populația 
rmriotă greacă, aproximativ 200 000 
de persoane, a fost nevoită să-ai pă
răsească locumtele. „trăind. în pre
zent in condiții lamentabile si avind 
de făcut fată unei reale probleme 
de supraviețuire".

Forțele turcești din Cipru au eli
berat. marți seara, un număr de 40 
de prizonieri greci, incluzind femei 
și copii.

Un comunica*  guvernamental, d’l 
■•’tătii la Nicosia, informează că 

tilitâtile militare care au avut loc

Președintele Ciurului, arhiepiscopul 
Makarios, l-a primit, la reședința 6a. 
pe însărcinatul cu afaceri al Iugo- 

, siaviei la Londra, care i-a luminat 
un mesai din partea președintelui 
losip Broz Tito — informează agen
ția Taniug. Mesajul cuprinde pozi
ția și punctele de vedere al° Iugo
slaviei fată de situația actuală din 
Cipru. Președintele Makarios a avut 
o convorbire cordială și prieteneas
că cu diplomatul iugoslav, căruia i-a 
exprimat mulțumiri pentru efortu
rile depuse de Iugoslavia în vede
rea păstrării independentei, suverani
tății si intreeritătii teritoriale a Re
publicii Cipru.

Un comunicat al Direcțiunii P. C. I,
în legâlurâ cu împlinirea a 10 ani de la moartea 

lui Palmiro Togliatti

ROMA 21 (Corespondentă d" 'a 
R. Bogdan). — Ziarul „L’Unitâ" a 
publicat miercuri un comunicat al 
Direcțiunii Partidului Comunist Ita
lian in legătură cu- împlinirea a 10 
a.ni de la moartea lui Palmiro To- 
e’iatii. unul dintre fondatorii P.C.l. 
Omagiind memoria lui Toglia! 
cumentul 
mabilă a 
teoretice ,____
rească și democratică italiană. ..Sub 
conducerea lui Togliatti — se spu
ne în comunicat — comuniștii ita
lieni au contribuit la realizarea u- 
nor cuceriri istorice, in interesul oa
menilor muncii si al democrației ita
liene : pe drumul trasat de cl. au

do- 
subliniază valoarea inesii- 
activității sale polit’ce si 
pentru mișcarea muncito-

continual. în acești 10 ani. să mear
gă înainte. depășind dificultăți 
grave si obstacole si dobir.dind noi 
succese".

Documentul relevă. în continuare, 
că experiența dobir.d.tă din viața 
si opera lui Togliatti trebuie aoro- 
f îndată, transmisă noilor generații, 
dezbătută și apărată, intr-o con
fruntare deschisă cu toate forțele 
politice si culturale democratice. Di
recțiunea P.C.l. adresează apoi un 
apei la intensificarea eforturilor in 
vederea studierii și dezbaterii con
tribuției aduse de Togliatti la isto
ria, mișcării muncitorești si a Ita
liei democratice.

Obiectivele politicii externe a S. U. A.
prezentate de secretarul de stat american

WASHINGTON 21 (Age-pres). — 
In'.r-o alocuțiune pronunțată la Mia
mi. secretarul de stat american. 
Henry Kissinger, a procedat la o 
trecere in. revistă — prima de la 
preluarea funcției de președinte ele 
către Gerald Ford — a obiectivelor

> leii externe a S.U.A. in urmă
rii ani.
Kissinger a plasat în centrul poli

ticii externe americane „alianța cu 
țările comunității atlantice și cu Ja
ponia". relevind hotârirea Adminis
trației dc a depune eforturi pentru 
întărirea acestei alianțe. Secretarul 
de stat a apreciat că ..este necesar 
ca relațiile cu U.R.S.S. să fie anga
jate in mod ireversibil pe calea 
menținerii păcii", iar cele cu Repu
blica Populară Chineză ..să fie întă
rite cu grilă și atenție, in ciuda de
osebirilor ideologice și politice". Re
feritor la Orientul Apropiat, el a 
sublinia! necesitatea ci in zonă să 
fie institui'*  ..o p?ce durabilă, și nu 
dn?r o nouă încetare a focului". 
„Administrația, a spus el. intențio-

r.ează să colaboreze cu țările priete
ne din Africa si cu cele neai Luate".

. Fostul președinte • Richard Nixon 
— a menționat Kissinger — a lăsat 
moștenire președintelui Gerald Ford 
o situație mai sigură decît cea pe 
care o găsise el la preluarea man
datului. Președintele Ford s-a anga
jat. la rindul lui. să lașe succeso
rului său o lume a păcii".

HELSINKI 21 (Agerpres). — ..Sta- 
politica 
poziția 
pentru 

Europa

te’e Unite iși vor continua 
externă de pinâ acum, iar 
S.U.A. față de conferința 
securitate și cooperare in _ 
rămine neschimbată", se arată intr-un 
mesai al guvernului american remis 
președintelui Finlandei. Urho Kekko
nen. de către ambasadorul S.U.A. la 

. Helsinki.

SUCCESUL PAVILIONULUI 
ROMANESC LA TÎRGUL 
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NICOLAE CEAUSESCU
Politica externă a României
pace, independentă, colaborare

ioternatională
•ATENA 20 - (Co

respondență de la I. 
Badea). Din inițiativa 
și sub îngrijirea „Clu
bului prietenilor cărții 
de calitate", la Atena 
a apărut volumul 
..Nicolae Ceaușescu : 
Politica externă a Ro
mâniei — pace, inde
pendență, colaborare 
internațională".

Volumul prezintă o 
bogată selecție din ex
punerile. rapoartele, 
interviurile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.
Textele șinl grupate in 
capitole ce definesc li
niile fundamentale ale 
politicii externe a Re
publicii Socialiste Ro
mânia — dedicată edi
ficării unei lumi mai 
bune și mai inepte, 
păcii și colaborării ne
stingherite intre state 
independente și suve
rane — al cărei inspi
rator și promotor neo
bosit este președintele 
Nicolae Ceaușescu. 
Sînt ilustrate, astfel, 
tezele conducătorului 
partidului și statului 
nostru privind princi
piile noilor relații in
ternaționale, principii
le relațiilor cu țările 
socialiste, cu țările in 
curs de dezvoltare și 
cu celelalte state ale 
lumii — un capirol 
special fiind consacrat 
evoluției raporturilor 
României cu Grecia — 
cooperarea economică 
internațională, securi
tatea europeană, crea
rea in Balcani a unei 
zone a păcii și cola
borării, conflictul din 
Orientul Apropiat, ro
lul țărilor mici și mij
locii în viața interna
țională, dezarmarea 
generală, rolul O.N.U. 
în promovarea înțele
gerii și cooperării in
ternaționale.

în partea finală a 
volumului, editorul 
prezintă opinii expri
mate, în diverse ocazii, 
de personalități ule 
vieții internaționale, 
despre activitatea mul
tilaterală. dinamică și 
constructivă a pre
ședintelui Nicolae 
Ceaușescu.

Bogat ilifetrat cu 
imagini din activitatea 
prodigioasă a pre-

ședintelul României, 
volumul cuprinde, de 
asemenea, un amplu 
capitol biografic ce 
prezintă cititorului 
grec pe omul Nicolae 
Ceaușescu, luptător 
dirz și neînfricat care 
s-a ridicat din sinul 
poporului său și a fost 
desemnat in cele mal 
înalte funcții ale pai ri
dului și statului, prin 
încrederea deplină și 
sprijinul nelimitat pe 
care i le acordă po
porul, ale cărui aspi
rații și năzuințe secu
lare le apără și le ex
primă in modul cel 
mal fidel.

In deschiderea volu
mului, după fotografia 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, este pre
zentat jurămintul de
pus, la 28 martie 1974, 
in fața Marii Adunări 
Naționale cu prilejul 
preluării funcției de 
președinte al Republi
cii Socialiste România.

Volumul este prefa
țat de Ch. Xanthopou- 
los-Palamas, personali
tate marcantă a vieții 
culturale și publice, 
fost ministru de ex
terne al Greciei. „Pre
ședintele Ceaușescu, 
exprimind cu sinceri
tate curajoasă pozițiile 
naționale și tradițiile 
poporului român, a do- 
bindit pe plan inter
național poziția unei 
personalități remarca
bile — relevă amorul 
prefeței. El a folosit 
dialogul politic cu toa
te statele membre alo 
comunității internațio
nale. Este firesc ca 
dialogul să fie mai 
prietenesc cu statele 
socialiste apropiate. Cu 
toți ceilalți, dialogul 
vizează găsirea punc
telor de contact și te
renurilor de colabora
re fructuoasă.

Cu acest prilej, do
resc să subliniez cit de 
bune sint relațiile gre- 
co-române și cil de va
loroasă a fost pentru 

• dezvoltarea lor contri
buția reprezentanților 
României, animați de 
personalitatea pre
ședintelui Nicolae 
Ceaușesr. u“.

Autorul prefeței re
levă că, datorită apli-

cârii sincere șl consec
vente a regulilor inter
naționale, „Grecia și 
România au reușit să 
aibă relații bilaterale 
foarte satisfăcătoare, 
cu toată deosebirea 
dintre sistemele lor so
ciale".

„Claritatea gînduri- 
lor președin
telui Ceaușescu in 
probleme de impor
tanță vitală, atit ale 
politicii externe, cit 
și ale vieții politice și 
naționale a țării sale, 
este de cristal. Le ca
racterizează dreptatea, 
curajul, realismul — 
scrie Ch. XanthOpou- 
los-Palamas. „Credo- 
ul“ său politic exprimă 
înaltul nivel de civili
zație al poporului ro
mân. Textele publicate 
pun in lumină, mai bine 
decît orice altceva, 
fizionomia viguroasă a 
unui conducător cu o 
poziție de largă per
spectivă asupra evolu
țiilor internaționale 
actuale".

Pe coperta exterioa
ră a volumului, pre
zentat in condiții gra
fice și tehnice su
perioare. editorul a- 
duce un călduros 
omagiu României și 
președintelui său : 
,.Nicolae Ceaușescu
este una dintre cele 
mai cunoscute și im
portante figuri ale 
politicii contempora
ne. Luptător înflăcărat 
pentru crearea, unei 
societăți moderde în 
România, președintele 
Ceaușescu luptă cura
jos și neobosit pentru 
instaurarea pe plan in
ternațional a unei noi 
politici, avind ca cen
tru omul, care să se 
întemeieze pe baz® 
morale și realiste și să 
creeze „omul nou", pe 
care il reclamă măre
țele realizări și pro
gresul epocii noastre.

Ediția greacă consti
tuie expresia unei par
ticipări la sărbătorirea 
celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării 
României deisub domi
nația fascistă, un oma
giu adus țării vecine 
și conducătorului ei 
valoros".

Pakistanul propune crearea unei 
zone denuclearizate în Asia de sud

NEW YORK 21 (Agerpres). — 
M. A. Shahi, secretar in Ministerul 
Afacerilor Externe al Pakistanului, a 
adresat o scrisoare secretarului ge
neral al O.N.U. prin care cere să fie 
înscrisă pe ordinea de zi a Adunării 
Generale, ce va începe le 17 septem
brie. problema „declarării și stabilirii 
unei zone dcnuclearizate in Asia de 
sud". în memoriul care însoțește 
această scrisoare, diplomatul pakis-

tanez citează ca model Tratatul de 
la Tlatelolco. proclamarea Antarcticii 
ca zor.â denuclearizată și propunerea 
șaninșahului Iranului pentru crearea 
unei zone denuclearizate in Orientul 
Apropiat. ..Un regim asemănător 
pentru Asia de sad. in vederea îm
piedicării proliferării armelor nu
cleare a devenit necesar și urgent", 
se arată în scrisoarea pakistaneză.

MANIFESTĂRI CONSACRATE 
ZILEI NAȚIONALE A ROMÂNIEI

ADUNAREA FESTIVĂ DE LA PRAGA

• PRAGA. — Comitetul Central al 
Frontului Național din R. S. Ceho- 
siovacâ a organizat, miercuri seara, 
în Palatul Waldstein, la Praga, o 
adunare festivă.

Au participat Karel Hoffmann, 
membru al Prezidiului C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, președintele Consi
liului Central al sindicatelor ceho
slovace, Dalibor Hanes, și Bohuslav 
Kucera, vicepreședinți ai Adunării 
Federale a R. S. Cehoslovace. Josef 
Simon, ministrul siderurgiei și con- 
F‘ruc*.ilor  de mașini grele. Rostislav 
Perera, președintele Partidului Popu
la-. vicepreședinte al C.C. al Fron
tului National. Vaclav David, pre- 
f’dintele Camerei poporului a Adu- 
nării Federale, alte oficialități. Adu- 
narea a fost deschisă de prof. dr. 
Tomas Travnicek, viceoreședinte al 
C.C. al Frontului Național al R. S. 
Cehoslovace.

A : '-at cu vin tul Jan Gregor, vice
președinte al guvernului R. S. Ceho
slovace. care a evocat schimbările 
profunde, multilaterale petrecute in 
r:';? trei decenii în România și a fe
licitat poporul român pentru istori
cele «ale succese. Acestea creează 
condiții si mai bune pentru ca între 
cele două țâri socialiste și prietene 
colaborarea de pină acum să ce dez
volte si să se întărească șl mai mult, 
spre binele ambelor țări și popoare.

Poporul cehoslovac se bucură sin- 
r'-- de acesie realizări. „Prietenia 
dintre cele două popoare și state ale 
noastre are o îndelungată tradiție, a 
spus vorbitorul. Ea are rădăcini 
adinei in istorie și se întemeiază pe 
lupta dusă secole de-a rindul de' 
ambele târî pentru independență na- 
tională și =ocială. pentru libertate și 
dreptate, f .nd cimentată de singele 
■. ărsat împotriva burgheziei și fascis
mului. in lagărele de concentrare și 
in mișcarea de partizani, în timpul 
luptelor pentru alungarea hitleris- 
muiui. Pe pâmintul nostru cehoslovac 

află osemintele multor mii de 
tineri români.

In activitatea noastră există multe

elemente comune care ne leagă și 
ne obligă să întărim și să dezvoltă n 
pe mai departe prietenia dintre țările 
noastre, a cărei importanță a f?si 
subliniată in timpul convorbirilor 
dintre cei mai inalți reprezentanți 
ai partidelor noastre frățești**.

In cuvintul său, ambasadorul 
român. Teodor Haș, a vorbit despre 
însemnătatea istorică, internă și in
ternațională a actului de la 23 Au
gust și a făcut o largă trecere in 
revistă a succeselor obținute de oa
menii muncii din țara noasiră. Vor
bitorul s-a referit apoi la perspecti
vele colaborării multilaterale dintre 
România și Cehoslovacia. Un rol im
portant pentru dezvoltarea și lărgi
rea relațiilor româno-cehoslovace — 
a spus el — l-au constituit intilnirile 
și convorbirile care au avut loc intre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Gustav Husak.

*
• BELGRAD — La Centrul cul

tural din Belgrad a avut loc. 
miercuri, vernisajul expoziției de 
fotografii „Viata culturală in Româ
nia socialistă", organizată sub auspi
ciile Secretariatului republican pen
tru cultură al R. S. Serbia, amba
sadei române și centrului amintit.

La inaugurare au fost de fată 
Olga Nikoliei. membru al Consiliu
lui Executiv al Serbiei. Slobodan 
Glumaț. directorul Centrului cultu
ral din Belgrad. reprezentanți ai 
principalelor instltutil culturale Iu
goslave. ai Secretariatului federal 
pentru afacerile externe, reprezen
tant! al vieții culturale, diplomat!, 
ziariști iugoslavi si corespondenți ai 
presei străine.

în alocuțiunile rostite cu acest 
prilej. Ol ga Nikoliei și Vasile Șan- 
dru au relevat importanta manifes
tărilor culturale pentru o mai bună 
cunoaștere a popoarelor celor două 
țări, contribuția personală a tovarâ- 
s;lor Nicolae Ceaușescu și Iobîd Broz 
T to Ja impulsionarea dezvoltării re
lațiilor dintre cele două țări ve
cine și prietene.

• MOSCOVA. - La Biblioteca de 
siat pentru literatură universală, din 
Moscova, s-a deschis expoziția de 
carte românească, cu peste 1500 de 
voiume. manifestare încadrată in 
ansamblul acțiunilor ce au ioc in 
U.R.S.S. in cinstea celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării României de 
sub dominația fascistă. Atenîia vi
zitatorilor este atrasă de volumele 
de lucrări ale clasicilor marxism- 
leninismului editate in țara noastră. 
Sint prezentate, de asemenea, lucrări 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Luind c’.’vintul la vernisajul ex
poziției. G. M. Martirosian, vice
președinte al Comitetului de Stat al 
Cdnsiiiului de Miniștri al U.R.S.S., 
pentru problemele editoriale, poli
grafice și comerțului cu cartea, a 
subliniat ampla dezvoltare a rela
țiilor dintre România și Uniunea So
vietică in acest domeniu, ca expresie 
a bunelor rolalii. în continuă dez
voltare și adincire. intre P.C.U.S. și 
P.C.R.. intre popoarele român și so
vietice.

• HAVANA. — La Inaugurarea 
expoziției de fotografii „România la 
a XXX-a aniversare", deschisă la 
Havana, au fost prezenți Fabio Gro- 
bart. membra al C.C. al P.C. din 
Cuba, alte oficialități cubaneze.

Pedro Guelmes, ministrul comu
nicațiilor al Cubei, a dat o înaltă 
apreciere rezultatelor remarcabile 
obținute de poporul român in toate 
domeniile, subliniind că ele au fost 
posibile datorită faptului că activi
tatea creatoare a poporului român a 
fost condusă de partidul său comu
nist. Intre Cuba și România, a spus 
vorbitorul, există relații de prietenie, 
solidaritate și înțelegere. Expresia 
lor cea mai fidelă sint vizitele re
ciproce efectuate in România »și in 
Cuba de tovarășul Fidel Castro și de 
tovarășul Nicolae Ccaușescu.

• SOFIA. — La adunarea de la Plev
na, consacrată sărbătorii poporului 
român, au luat parte Ivan Besev, 
președintele Comitetului Executiv al 
Consiliului popular județean, și alți ' 
reprezentanți ai organelor locale.

DAMASC 21 (Xgerpres). — 
august și-a închis porțile 
internațional de la Damasc, 
festare economică de prestigiu care, 
cu fiecare ediție, suscită interesul 
specialiștilor, al oamenilor de afaceri 
și al vizitatorilor din Siria și din 
numeroase alte țări.

România a.fost prezentă și la ac
tuala ediție a tirgului sirian cu o 
gamă largă de produse ale unor 
cunoscute fabrici românești din di
ferite ramuri ale economiei națio
nale. Pavilionul României a avut ca 
oaspete de onoare pe Abdallah Al 
Ahmar, secretar general adjunct al 
Partidului Baas Arab Socialist,

La 20 
Tirgul 
mani-

MESAJUL ADRESAT NAȚIUNII 
DE NOUL PREȘEDINTE AL INDIEI
DELHI 21 (Agerpres). — într-un 

mesai adresat națiunii, după alege
rea sa în funcția de președinte al 
Indiei. Fakhruddin Aii Ahmed, a 
chemat poporul indian să-și unească 
eforturile pefitru a depăși dificultă
țile economice actuale. Cei 27 de ani 
de Ia dobîndirea independentei sint 
o perioadă scurtă in istoria unei țâri, 
a spus Fakhruddin Aii Ahmed, dar 
in această, etapă s-au înregistrat mari 
progrese, atit in industrie, cit si in

agricultură. De asemenea, au fost 
create condițiile pentru consolidarea 
unei societăți democratice, socialiste 
si s-au realizat premisele pentru ca 
orice persoană să poată participa la 
conducerea treburilor economice și 
politice ale tării .Guvernul indian va 
face totul pentru redresarea econo
miei țării, dar este nevoie de parti
ciparea unită a întregului popor — a 
subliniat noul președinte al Indiei.

• PEKIN. — La Uzina de mașini 
unelte nr. 1. din Pekin, a avut loc o 
adunare festivă la care au participat 
Ciu Pao-he, secretarul comitetului 
de partid, președintele Comitetului 
Revoluționar, cadre din conducerea 
uzinei, a organizației de partid 
sindicale, numeroși muncitori.
Pao-he a transmis, în numele comi
tetului de partid, al Comitetului Re
voluționar si al întregului colectiv 
din această Importantă unitate in
dustrială a capitalei, cele mai cor
diale felicitări clasei muncitoare din 
țara noastră, cu prilejul zilei de 23 
August. In același, timp, președintele, 
Comitetului Revoluționar a urat po
porului român să obțină noi și tot 
mai mari succese in înfăptuirea 
înainte d^ termen a sarcinilor pre
văzute în planul cincinal, in con
strucția socialismului, sub conduce
rea Partidului Comunist Român, in 
frunte cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Adunarea festivă s-a incheiat cu 
un program artistic care a cuprins 
cintece chinezești si românești.

a s a a b s

agențiile de presa transmit:
Cu prilejul încheierii mi

siunii sule în R.F.G., amba- 
sadorul României la Bonn. Constan
tin Oancea, a fost primit la 21 au
gust de Annemarie Renger, preșe
dinta Bundestagului. Convorbirea 
care a avut loc cu această ocazie a 
prilejuit evocarea relațiilor priete
nești de colaborare fructuoasă sta-

bilite intre parlamentele celor două 
țări, a schimburilor de vizite care 
au avut loc, precum și a dorinței 
comune de intensificare și dezvol
tare a acestor contacte și in viitor.

Comentarii ale presei internaționale
Ziarele „Jenmlnjibao" și „Guan- 

minjibao" din Pekin publică un 
amplu articol intitulat . „Poporul 
român Intimpină cea de-a XXX-a 
aniversare a eliberării patriei cu 
mari succese", care prezintă mo
dul entuziast in care, in acest an 
jubiliar, poporul român a îndepli
nit si depășit sarcinile de olan in 
toate ramurile industriei si acri
ei’1 turii.

Ziarele amintite publică, totoda
tă. o amplă relatare a adunării 
festive consacrate cel?i de-a XXX-a 
aniversări a eliberării României — 
manifestare care a avut loc la Unl- 
versitate? din Pekin.

..Jenminjibao" inserează, la ru
brica „Cunoștințe internaționale", o 
scurtă prezentare istorică și politi
că a capitalei țării noastre șl a 
fluviului Dunărea.

Ziarul belgian „Le Soir" a pu
blicat un articol in care, după ce 
marchează importanta politică a 
actului revoluționar de la 23 Au
gust 1944. se referă la realizările 
obținute de poporul român in toa
te domeniile de activitate în cei 30 
de ani care au trecut de la elibe
rarea de sub dominația fascistă. 
Importantul progres economic al 
României, scrie „Le Soir'*.  a creat 
suportul pentru o politică externă 
bazată pe principiul Independenței 
si al cooperării cu toate: țările lu
mii".

Consacrind un articol aceluiași e- 
veniment. „care a fa ci U ta t si gră
bit prăbușirea întregului eșafodaj al 
strategiei hitleriste in Balcani", 
ziarul „Le Peuple" subliniază tran
sformarea României intr-o țară in
dustrială.

Forțele progresiste vene- 
ZUOlenO trebuie să-și unească 
eforturile pentru a face ca Vene
zuela să devină stăpinul adevărat 
ai bogățiilor ei naturale, să poată ea 
însăsi prospecta, extrage și comer
cializa petrolul de care dispune — se 
arată in hotăririle plenarei C.C. al 
P.C. din Venezuela, adoptate în le
gătură cu proiectul de lege privind 
naționalizarea industriei petroliere, 
măsură hotărită recent de o comisie 
guvernamentală specială.

Secretarul general al 
O.N.U./ K’ "’aldheirn, care a sosit, 
la Tunis, a avut convorbiri cu 
primul ministru. Hedi Nouira. Au 
fost abordate o serie de probleme 
ale vieții internaționale, inclusiv re
feritoare la dezvoltarea rolului O.N.U. 
in viata internațională. Secretarul 
general al O.N.U. a precizat, intr-o 
declarație, că s-au examinat, de ase
menea, situația din Orientul Apro
piat. relațiile dintre statele industria
lizate si țările în curs de dezvoltare, 
problema crizei energetice și cea pri
vind ajutorul victimelor secetei din 
Sahara.

0 comisie specială a 
C.C. al P.C. din Argentina 
a elaborat și a înaintat spre exami
nare guvernului un proiect de con
stituție a țării — a declarat in ca
drul unei conferințe de presă Fer
nando Nadra, membru al Direcțiunii 
P.C. din Argentina. El a subliniat că 
in actuala situație din Argentina 
se impune mai strinsa coordo
nare a acțiunilor maselor largi 
populare și formarea unui gu
vern democratic de largă coaliție.

Președintele S.U.A., Ge- 
raid Ford, a primit, miercuri, 1< 
Casa Albă, grupul celor 16 congres
meni reprezentind populația de cu
loare. Au fost discutate viitoarele 
propuneri legislative in domeniile 
șomajului și locuințelor.

Petrolierul liberian „0- 
limpic Falcon" 3 fost blocat 
portul Trlest. datorită poluării ape
lor din rada portului. Cu to^te ex
plicațiile date de comandantul na
vei. potrivit cărora deversarea de 
Detxol s-a datorat unui ..accident de 
manipulare", nava a fost somată să 
nu părăsească portul atita timp cit 
ancheta cerută de autorități nu va 
stabili responsabilitățile pentru po
luarea din zonă.
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