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Profundă apreciere 
față de președintele Nicolae Ceaușescu, 

față de guvernul și poporul român 
exprimată de Conferința mondială a populației 
REZOLUȚIE ADOPTATĂ CU OVAȚII DE FORUMUL INTERNAȚIONAL

„CONFERINȚA MONDIALA 
A POPULAȚIEI,

Recunoscînd importanta activităților in
ternaționale din cadrul Organizației Națiu
nilor Unite destinate a rezolva problemele 
demografice presante ale lumii și a găsi 
soluții adecvate pentru aceasta,

Convinsă de faptul că actuala Conferință 
mondială a populației, care a avut loc la 
București între 19 și 30 august 1974, repre
zintă o contribuție majoră la eforturile co
munității internaționale de a găsi rezolvări 
adecvate problemelor populației,

Iși exprimă profunda apreciere față do

președintele Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, față de guvernul și po
porul Republicii Socialiste România pen
tru că au oferit posibilitatea de a se orga
niza această conferință la București, pen
tru generoasa lor ospitalitate și pentru 
contribuția adusă la încheierea cu succes 
a lucrărilor conferinței1'.

ÎNCEPE recoltarea 
CULTURILOR DE TOAMNA 
0 acțiune de mare amploare, care cere bună organizare,
un efort stăruitor din partea tuturor 

in agricultură
celor ce lucrează

Icvarăsul Nicolae Ceausescu s-a întîlnit
T >

cu tovarășul Knud Jespersen, 
președintele P. C. din Danemarca

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, s-a Întîlnit, vineri di
mineața, cu tovarășul Knud Jesper- 
sen, președintele Partidului Comu
nist din Danemarca, care, la invi
tația C.C. al P.C.R., face o vizită de 
prietenie In țara noastră.

La Întrevedere a participat tova
rășul Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Knud 
Jespersen a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un călduros sa
lut din partea C.C. al P.C. din Da
nemarca. impreună cu cordiale fe
licitări pentru succesele dobindite de 
poporul român. sub conducerea 
P.C.R.. In dezvoltarea socialistă a tă
rii. în cei 30 de ani de viață liberă.

La rindul său. secretarul general 
al P.C.R. a adresat comuniștilor da
nezi un salut tovărășesc, precum și 
urări de noi succese in activitatea 
viitoare.

în cursul convorbirii s-a făcut o 
informare reciprocă in legătură cu 
preocupările actuale și de perspec
tivă ale Partidului Comunist Romăn 
și Partidului Comunist din Dane
marca. Relevindu-se cu satisfacție 
evoluția ascendentă a legăturilor fră
țești și de colaborare dintre Parti
dul Comunist Român șl P.C. din Da
nemarca. a fost evidențiată dorința 
comună de a extinde și diversifica 
aceste raporturi, in interesul întă
ririi prieteniei dintre cele două par
tide. in folosul popoarelor noastre, al 
unității mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, al tuturor 
forțelor antiimperialiste.

în timpul Întrevederii s-au abor
dat. de asemenea, aspecte actuale ale 
vieții internaționale, ale mișcării co
muniste și muncitorești. în acest 
context s-a subliniat necesitatea 
continuării eforturilor tn direcția 
consolidării cursului pozitiv 6pre

destindere. securitate șl colaborare 
pe continentul european și in lume, 
a intensificării acțiunilor unite ale 
tuturor forțelor revoluționare, pro
gresiste. ale opiniei publice, pentru 
încheierea cit mai grabnică și cu 
rezultate fructuoase a Conferinței ge- 
neral-europene pentru securitate și 
cooperare, pentru pace, înțelegere fi 
colaborare.

Partidul Comunist Român și Par
tidul Comunist din Danemarca și-au 
reafirmat hotărirea de a-și aduce 
intreaea contribuție Ia întărirea uni
tății și solidarității mișcării comu
niste și muncitorești, la lupta im- 
potriva imperialismului și colonia
lismului. la Instaurarea unui climat 
de destindere, cooperare și securitate 
in Europa și in lume, la triumful 
cauzei păcii, democrației si socia
lismului.

întrevederea s-a desfășurat !ntr-a 
atmosferă caldă, tovărășească.

Odată rd sosirea luni! septem
brie, in a rn cultură Începe campa
nia de toamnă. Este un sezon de 
muncă foarte aglomerat, deoarece 
trebire strinse, transportate și de
pozitate produsele de pe milioane 
de h tare : por tmb. Doarea-soare- 
lui. fasole, cartofi, sfeclă de zahăr, 
legume, fructe, struguri și multe 
a'.tele. De asemenea, se recoltează 
și se insilozează cantități mari 
de furaje. Totodată, se insămințea- 
ză griul și celelalte cereale de 
toamnă. EÎtc. deci, o perioadă de 
\ câre ne cesită o amplă mobili- 
z re de forțe și mijloace, o bună 
organizare, astfel incit toate aceste 
lucrări să se execute la timp și in 
cit mai bune condiții.

Stringerea recoltei este o acțiune 
patriotică de cea mai marc însem
nata!?. o cauză a întregului nostru 
popor. Roadele toamnei intruchi- 
p rază munca unui an de zile a 
celor ce lucrează in agricultură, la 
care se adaugă marele efort mate
rial făcut de stat, concretizat in 
tractoare și mașini agricole, in în
grășăminte chimice ș.a. De aceea, 
sintem cu toții interesați ca recolta 
să fie adunată la timp și fără pier- 
deri. transportată și depozitată cu 
cea mai mare răspundere. Experi
ența celorlalți ani a arătat că orice 
defecțiuni, on rit de mici ar fi ele, 
manifestate pe filiera recoltat- 
tra-.sport-depozitat, pot avea ca 
urmare pierderea unor importante 
cnnti'ă;i de produse, ceea ce este 
dăunător pentru fiecare unitate a- 
gricolă. pentru economia țării. Iată 
de ce e<’e de datoria organelor și 
organizațiilor de partid, a consilii
lor populare să desfășoare în 
această perioada o amplă muncă 
politică si organizatorică, pentru 
mobilizarea și unirea eforturilor tu
turor cooperatorilor și mecanizato
rilor, ale tuturor lucrătorilor din 
agricultură, in vederea stringetii. 
transportării și depozitării cit mai

repede șl fără pierderi * Întregi! 
recolte.

Pentru campania agricolă din 
toamna acestui an au fost făcute 
pregătiri temeinice, s-a asigurat un 
parc sporit de tractoare, combine, 
mijloace de transport. Este sufi
cient să amintim că la stringerea 
recoltei și la insămințâri vor lucra 
peste 107 000 tractoare, aproape 
18 000 combine pentru strînsul po
rumbului, florii-soarelui, soiei și 
orezului. 2 880 combine și mașini 
pentru recoltat cartofi, 1 350 utilaje 
pentru scos sfecla de zahăr. De a- 
semenea. pentru transportul produ
selor sint necesare zilnic, pe o pe
rioadă de circa 50—60 zile, un nu
măr de 58 700 autovehicule a 5 
tone. Ieri a avut loc la ministerul 
de resort o ședință de lucru cu 
directorii direcțiilor agricole jude
țene. in care s-a făcut „balanța** 
utilajelor și a mijloacelor de trans
port care vor fi folosite in campa
nia de toamnă, stabilindu-se moda
litățile de întrajutorare intre jude
țe. Important este ca, in timpul cei 
mal scurt, toate tractoarele și cele
lalte mașini agricole, care vor lucra 
in această campanie, să fie repara
te și revizuite pentru a exista ga
ranția bunei lor funcționări.

Pe agenda urgențelor legate de 
campania agricolă de toamnă se 
înscrie și terminarea grabnică a 
noilor spații de depozitare a pro
duselor și. îndeosebi, a palulelor. 
Or. in unele județe unitățile de 
construcții au intirziat lucrările la 
aceste obiective, multe termene de 
dare in folosință fiind depășit?. 
Este necesar ca organele de partid 
și consiliile oopulare județene să 
analizeze stadiul lucrărilor la fie
care din aceste obiective și. pe 
baza concluziilor la care se va 
ajunge, sâ ia măsuri imediate, 
energice in vederea încheierii ne- 
intirziate a lucrărilor de construc
ții. Toate spațiile de depozitare să 
fie exemplar pregătite, astfel incit

recolta să poată fi păstrată în cele 
mai bune condiții, ca nimic să nu 
se irosească sau să se deprecieze.

în ordinea priorităților, o deose
bită atenție trebuie acordată recol
tării sfeclei de zahăr. De ieri, toate 
fabricile de zahăr lucrează din 
plin. Pentru a nu se produce În
treruperi in procesul de fabricație, 
este necesar .să se asigure canti
tățile necesare de sfeclă de zahăr.

în zilele care urmează' se va 
trece cu toate forțele și la recolta
tul florii-soarelui, lucrare ce se 
execută in cea mai mare parte cu 
ajutorul combinelor. Important 
este ca semințele obținute să fie 
depozitate cu cea mai mare grijă, 
pentru a se evita orice degradare 
a acestora. Tot acum se recoltea
ză și se prelucrează legumele, iar 
nu peste multă vreme vor începe 
culesul și vinificarea strugurilor. 
Este necesar ca oamenii muncii din 
aceste sectoare să-și mobilizeze 
toate forțele și mijloacele disnoni- 
bile pentru a recolta, valorifica șl 
prelucra superior producția de 
legume și struguri.

Tn întreaga această perioadă, 
esențial este ca organizațiile de 
partid, cadrele organelor de 
stat si agricole sâ-si desfășoa
re activitatea in mijlocul oa
menilor din unitățile agricole, al 
locuitorilor satelor. mobllizind 
energiile tuturor pentru folosirea 
din plin a fiecărei ore, a fiecărei 
zile, a mijloacelor de care dispun, 
în mod deosebit, organizațiile de 
perfid sint chemate să militeze cu 
hotărire pentru întronarea unui 
climat de ordine desăvîrșită, de 
disciolină riguroasă in executarea 
lucrărilor din această campanie, 
să sădească in conștiința tuturor 
înalta răspundere ce le revine pen
tru ca întreaga recoltă să fie 
strînsă, transportată și depozitată 
cit mai repede, pentru ca nimic din 
roadele acestei toamne să nu se 
piardă.

Lucrări
în avans

Pe șantierele energetice din 
Gorj, constructorii și montorii 
înscriu noi succese in întrecerea 
al cărei obiectiv de bază il 
constituie scurtarea termenelor 
de execuție. La lucrările de in
frastructură ale turnurilor de 
răcire nr. 4 și 5 de la Termo
centrala Rovinari—Rogojelu. de 
exemplu, constructorii au ciști- 
gat un avans de 100 zile, față 
de prevederile din grafice. Pe 
același șantier au fost scurtate 
cu 15—60 de zile termenele la 
construcția coșului de fum nr. 3, 
sălii mașinilor și stației de pom
pe. Constructorii Termocentralei 
Turceni, unitate unde se fac 
deja pregătiri in vederea efec
tuării montajelor, au inceput lu
crările la primul cos de fum. 
care va avea înălțimea de 220 
metri. Rezultate frumoase se în
registrează si in cadrul Com
plexului hidrotehnic și energe
tic Cerna — Motru — Tlsmana, 
unde s-au realizat, peste plan, 
de la începutul anului, diferite 
lucrări in valoare de 600 000 lei.

(Agerpres)

JUDEȚELE ȚĂRII ÎN MAREA ÎNTRECERE SOCIALISTĂ

O producție Indus
trială suplimentară de 
72 de milioane lei — a 
cesta es’e angajamen
tul pe 1974 al colecti
velor unităților eco
nomice din „țara Cri- 
furiîor*.

După parcurgerea a 
fțpte luni din acest 
an, bilanțul muncii 
colectivelor din in
dustria județului Bihor 
consemnează realiza
rea peste prevederile 
planului a unei pro
ducții globale de a- 
proape 38 milioane lei. 
Ja producția-marfă de
pășirea insumind 68 
milioane lei. Cum 
F-ar 6pune. industria 
bihoreana se află ..in 
grafic". succesele de 
pină acum constituind 
o garanție certă că 
angajamentul anual va 
fi nu numai îndepli
nit, ri și depășit in 
intimpinarea Congre
sului al XI-lea al 
partidului. Pe ansam
blul industriei Jude
țului. avansul eiștigat

\_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

față de prevederile 
din planul cincinal 
este de circa 70 de 
zile.

Mai mult de zece 
unități economice

prevedea angajamen
tul anual, asumindu-și 
sarcina de a produce 
suplimentar încă 2 500 
tone alumină, iar co
lectivele combinatului

din întreprinderi s-au 
desfășurat ample ac
țiuni îndreptate sure 
dezvoltarea unei ati
tudini înaintate față 
de muncă, a răspun-

struiit și dus in func
țiune in actualul cin
cinal, s-a confirmat 
prin fapte capacitatea 
comuniștilor de a adu
ce acest colectiv tinâr

bihor Fife smulse mai devreme 
din calendarul cincinalului

șl-»u realizat de pe 
acum angajamentul 
afumat pentru între
gul an. Bunăoară, 
incâ din primul se
mestru întreprinde
rea „Alumina" din 
Oradea a realizat, in 
plus față de sarcinile 
de plan, 3 500 tone a- 
lumină, adică atit cit

de prelucrare a lem
nului, care In șapte 
luni din acest an au 
obținut o producție 
suplimentară de nouă 
milioane lei. și-au su
plimentat substanțial 
angajamentul.

De la comitetul ju
dețean șl pină la or
ganizațiile de partid

derli comuniste față 
de sarcinile încredin
țate, spre punerea in 
valoare a marilor po
sibilități de care dis
pun întreprinderile 
productive. La Combi
natul de lianți și ci
ment de la Aleșd. de 
pildă, unul dintre cele 
mai mari din țară, con

ta maturitate profesio
nală in timp record. 
Confruntați cu insta
lații și utilaje de Înal
tă tehnicitate, tnce- 
pind producția mai 
tirziu decit se preve
dea in documentația 
tehnică, cimentiștll 
din Aleșd au izbutit

Intr-o perioadă ex
trem de scurtă sâ fo
losească tehnica din 
dotare cu randamente 
superioare, sâ recupe
reze râmincrca in ur
mă și. mai mult, sâ se 
alinieze in primele 
rindurl ale Întrecerii 
socialiste. La fabrica 
de plăci din azboci
ment din cadrul com
binatului s-au reali
zat. de pe acum, un 
milion și jumătate 
plăci de azbociment, 
sporind astfel con
tribuția Bihorului la 
asigurarea — peste 
obligațiile contrac
tuale — a șantie
relor țării cu mate
riale de construcție.

Realizări dc presti
giu sint de consem
nat și Ia întreprinde
rea chimică „Sinteza"

Dumitru GÂȚĂ 
Dan MATEESCU
(Continuare 
In pag. a Il-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primi 
pe tovarășul Giancarlo Pajetta, 

membru al Direcțiunii Partidului Comunist Italian

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, a primit, vineri, pe 
Giancarlo Pajetta, membru al Direc
țiunii. al Biroului Politic si al Se
cretariatului Partidului * Comunist 
Italian, care a participat la festivi
tățile prilejuite de sărbătorirea zilei 
de 23 August și face o vizită in țara 
noastră.

La primire a participat tovarășul 
Stefan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cald salut fră
țesc din partea tovarășilor Luigi 
Longo, președintele P.C. Italian. En
rico Berlinguer, secretar general al 
partidului, și a celorlalți tovarăși 
din conducerea P.C. Italian. împre
ună cu urări de succes comuniștilor 
români, tuturor oamenilor muncii

din țara noastră tn făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat tovarășilor Luigi 
Longo, Enrico Berlinguer, celorlalți 
membri ai conducerii P.C. Italian, 
comuniștilor italieni un cald salut 
tăvărășesc și cele mai bune urări de 
noi succese in lupta pe care o des
fășoară pentru realizarea aspirații
lor și intereselor vitale ale clasei 
muncitoare, ale întregului popor ita
lian.

în timpul întrevederii au fost 
subliniate cu satisfacție raporturile 
tovărășești de prietenie șl conlucrare 
dintre P.C.R. și P.C.I., precum și 
bunele relații dintre România și Ita
lia, dintre cele două popoare. A fost 
relevată, de ambele părți, dorința de 
a adinei legăturile de solidaritate,

conlucrare șl prietenie, de a extinde 
contactele și schimburile de expe
riență dintre cele două partide, în 
interesul popoarelor român și italian, 
al cauzei socialismului șj păcii.

A avut, loc, de asemenea, un 
schimb de vederi privind situația 
internațională actuală, precum și 
unele probleme ale mișcării comu
niste și muncitorești. In acest cadru 
a fost subliniată importanța intensi
ficării eforturilor unite ale tuturor 
forțelor muncitorești, democrate, 
progresiste și antiimperialiste in 
lupta pentru istaurarea unui climat 
de destindere, colaborare și secu
ritate in Europa și In Întreaga lume, 
pentru pace, democrație și socialism.

întrevederea s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă cordială, de caldă priete
nie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat un interviu
trimisului special al Radioteleviziunii italiene

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, vineri 
dimineața, pe trimisul special al Ra

dioteleviziunii italiene — R.A.I.-TV, 
Salvo Mazzolini.

La primire a luat parte tovarășul 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu fil
mat pentru Radioteleviziunea italiană 
— R.A.I.-TV.
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SĂ iNTlMPINĂM CONGRESUL PARTIDULUI 
PERFECȚIONlND ACTIVITATEA ORGANIZAȚIILOR DE PARTID

„La zi“ și chiar 
înainte de termen

Conducerea partidului » subliniat In reprtato rînduri răspun
derile ce revin orcanelor si organizațiilor de partid in educarea 
politica si Ideologică a femeilor, pentru a asigura participarea 
lor mal activă la x ia(a politică, economică și sociali, la creșterea sl 
formarea pentru muncă sl viață n tinerei generații. în această 
privință, prețioase îndrumări — stabilite in lumina documente
lor Congresului al X-lea — sint cuprinse In Iloiărlrca Plenarei 
C.( . al r.t R. din 18—19 Iunie 1973. Prezentăm in cele ce ur
neați aspecte ale experienței pe acest târim de activitate al 
organizației Județene de partid Harghita.

Proiectele documentelor celui 
de-a) XI-lea Congres prevăd, ca 
o trăsătură distinctivă a dezvol
tării patriei, continuarea efortului 
de amploare pentru repartizarea 
rațională a forțelor dr producție, 
asigurarea condițiilor favorabile ri
dicării generale a nivelului de civi
lizație in toate zonele tării, creșterea 
bunăstării materiale și spirituale a 
poporului. Datorită acestei politici 
Înțelepte — bara 
trainică a întă
ririi continue a 
unității și frăției 
tuturor oamenilor 
muncii — și in 
județul Harghita 
urmează să se

1 realizeze. In anul 
19R0. o producție 
industrială de cel 
puțin 10 miliarde 
lei. Acest însufle
ți tor obiectiv 
presupune antre
narea sistematică 
a tuturor forțelor 
județului, inclu
siv a femeilor. 
Cum acționează 
organizațiile de 
partid pentru a 
înfăptui această 
importantă sar
cină ?

O preocupare principală, de cea 
mai mare însemnătate, este popu
larizarea largă a politicii partidu
lui. a marilor succese dobindite in 
edificarea socialismului, a con
cepției sale cu privire la ro
lul femeii in societatea socia
listă. In acest scop, organiza
țiile de partid sint îndrumate să 
folosească cele mai diverse forme 
ale muncii politice — munca de la 
om la om. invățaminlul de partid, 
adunările generale ale organizațiilor 
de bază și îndeosebi cele in care 
se dezbat probleme ideologice — ca 
si prilejul unor adunări de sindicat, 
de U.T.C. Pentru intensificarea 
acestei activități, un rol important 
l-au avut analizele făcute de secre
tariatul și biroul comitetului jude
țean de partid cu privire la sta
diul înfăptuirii măsurilor stabilite 
de Plenara C.C. al P.C.R. din luna 

. iunie 1973. Odată cu o serie de 
măsuri concrete adoptate, comi- 

. județean a indicat birou- 
>r organizațiilor de bază, cornițe

lor de partid să pună in discuția 
omuniștilor situațiile in care se 
îeglijează promovarea femeilor, 
pregătirea lor pentru a face fată 
îndatoririlor impuse de o funcție 
economică sau politică. Totodată, 
s-a cerut să fie criticate și înlătu
rate așa-zisele nrotrtbvărj* foriffele. 
,.de reprezentare1', care cortfîuc la 
aglomerarea unor tovarășe și nesoli- 
citarea altora, la îngustarea^ consi
derabilă — cu deosebire la sate, 
unde fenomenul este mai frecvent 
— a sferei activității politico-edu
cative In rindul femeilor.

In atenția comitetului județean 
de partid stă, de asemenea, spriji
nirea continuă a comitetelor și 
comisiilor femeilor — de la nivelul 

V __________ 

Județului pină la cele din cartiere 
si sale — spre a desfășura o acti
vitate concretă, sistematică, în acest 
scop, inceoind do anul trocul, co
lective mixte ale comitetului jude
țean do partid analizează. în orașe 
și comune (cum a fost cazul, de 
pildă, la Gheorghieni. Odorhei, 
Miercurea Ciuc și In aproape 30 de 
comune), activitatea pentru edu
carea comunistă a femeilor și. pe

Cum organizăm activitatea 
de pregătire politică 

și profesională a femeilor
această bază, aiută concret comi
tetele și comisiile femeilor să-și 
întocmească planurile de activitate, 
care se supun aprobării comitete
lor de partid respective și. in ca
zul comitetului județean al femei
lor. aprobării biroului, comitetului 
județean de partid, evitindu-se ast
fel suprapunerile și paralelismele 
in organizarea si desfășurarea ac
țiunilor. De asemenea, s-a încetă
țenit metoda ca, periodic, toate 
comitetele orășenești și comu
nale de partid să dezbată, in 
ședințe de birou sau plena
re. activitatea comitetelor și co
misiilor de femei, ca membri al 
organelor locale de partid să asiste 
la acțiunile destinate populației fe
minine, sporind astfel prestigiul 
acestor manifestări.

Ținind seama de faptul că în 
județul nostru s-au creat și se 
creează in continuare mii de noi 
locuri de muncă. îndrumăm co
misiile de femei să înscrie in 
programele lor de lucru obiec
tive concrete vizînd pregătirea 
unui eșalon numeros de muncitoare 
capabile să facă față exigențelor 
unei producții moderne : antrenarea 
la cursurjle de calificare și ridicare 
a calificării a unui număr cit mai 
marc de muncitoare, asigurarea 
cohdîțiilor ca studiul.să fie dus pirră- 
la capăt, ca repartizarea ulterioară 
să se facă in sectoare și comparti
mente unde-și pot valorifica cel 
mai bine cunoștințele căpătate — 
cum s-a procedat, de pildă, la în
treprinderea de ață. la filatura și 
la întreprinderea de confecții din 
Odorheiu-Secuiesc, la întreprinde
rea de tricotaje Miercurea Ciuc. 
Evident, toate aâeste sarcini trebuie 
să fie realizate de comisiile de fe

mei, dar do fiecare dală clnd este 
nevoie organizațiile de partid ac
ționează in sprijinul lor. Studiile 
inițiate de unele comitete de 
partid, prin comisiile pe probleme, 
#i-au dovedit deosebit de utile : 
concluziile lor nu permis luarea 
unor măsuri ntiț în direcția 
creșterii autorității comisiilor de 
femei din unitățile economice, cit 
și a unei mai rapide integrări a 
tinereior muncitoare, cuprinderii la 
cursurile fără frecvență a unor fe
mei cu studiile de cultură generală 
incomplete, soluționarea unor pro
bleme de ordin social.

O altă preocupare deosebit de 
Importantă este Intensificarea pre
gătirii pollllco-ldcologlcc a femei
lor. Comitetul județean de partid 
Harghita pune, ca atare, accentul 
pe încadrarea femeilor in variate 

forme de studiu — invuțămint de 
partid, politic U.T.C., cursuri de 
pregătire economică pentru activul 
de partid ținute in marile între
prinderi si cooperația meșteșugă
rească, la universitatea serală, la 
școlile interjudetene de partid, la 
Academia „Ștefan Gheorghiu" — 
din totalul participanților la aceste 
forme, procentul femeilor ridicin- 
du-se la peste 25 la sută. Insistăm 
ca acest procent să crească.

Se dovedește, de asemenea, efi
cientă antrenarea unui număr mare 
de tovarășe la cursurile universi
tăților populare, lectorate. Ia în- 
tilnir! cu activiști de partid avind 
stagiu din ilegalitate, cu personali
tăți ale vieții politice, științifice și 
culturale, cu diferiți specialiști, 
simpozioane, dialoguri intre ge
nerații ; s-au dovedit de larg și 
real interes cluburile Fomina, un 
șir de manifestări la cluburile din 
întreprinderi ci la casa județeană 
de cultură a sindicatelor, concursu
rile „Cine știe cîștigă" pe teme 
politice și profesionale, excursiile 
cu caracter documentar-istoric (pe 
drumul insurecției, la Doftana etc.). 
Un loc special il ocupă intilnirile 
dintre comitetele comunale ale fe
meilor. De exemplu, cele care au 
jtwut loc- intre comunele ;Zetea — 
Suboelâib, Sîncrăieni — Trlghcș, 
Bălan — Vlăhița și altele au 
prilejuit schimburi rodnice de ex
periență, cunoașterea reciprocă a 
succeselor din diferite localități și 
a diferitelor metode de muncă cu 
largă audientă. Intrucit nu există 
însă peste tot consecvența necesară 
în organizarea unor asemenea ac
țiuni. biroul comitetului județean 
insistă ca organele și organizațiile 

de partid să urmărească caracterul 
sistematic al muncit de educare cu 
aceeași grijă cu care se interesează 
de celelalte prevederi ale progra
melor lor de lucru, extlnzind con
sultările. cerlnd sugestii pentru mă
rirea paletei formelor do activitate 
și sporirea otractivitAțil lor. Aceasia 
este, de altfel, una din condițiile 
esențiale pentru a atrage in Jurul 
organizațiilor de partid și un activ 
numeros de femei nomembre d* 
partid.

Un capitol distinct al preocupă
rilor il constituie primirea în partid, 
ținind scama de prevederile statu
tare. a unor tovarășe care constituie 
exemple de conduită înaintată in 
muhcâ. in familie și societate, care 
se disting ca destoinice educatoare. 
In ultimele șapte luni, de exem
plu, procentul femeilor in rindul 

noilor membri de 
partid se ridică 
la 38.5 la sută, 
îndrumi nd in 
mod consecvent 
organizațiile de 
partid spre o 
muncă de per
spectivă in dome
niul selecționării, 
pregătirii și pro
movării cadrelor, 
comitetul jude
țean și biroul său 
manifestă o grijă 
deosebită ca Ia 
crearea rezervei 
de cadre, fiecare 
organizație să for
meze un număr 
corespunzător de 
tovarășe. La în
deplinirea acestei 
sarcini au contri
buit șl controale

le efectuate de colective ale secției 
organizatorico a comitetului jude
țean de partid. In această perioadă, 
organizațiile de bază au fost în
drumate ca în pregătirile pe caro 
le fac în vederea apropiatelor 
adunări pentru dări de seamă și 
alegeri să manifeste toată grija 
pentru ca cel puțin 20 Ia sută dinlro 
membrii noilor organe conducătoare 
de partid, ce urmează a fl alese, 
să fie femei.

Desigur, activitatea noastră poate 
fi încă substanțial îmbunătățită. Ne 
îndreptăm, ca atare, preocupările 
spre îndrumarea comitetelor și co
misiilor de femei in așa fel ca ele 
să-și găsească mai bine locul in 
ansamblul mecanismului nostru 
social, să acționeze cu perseverență 
șl inițiativă, combătlnd tendința, 
pe care o mai întilnim uneori, de 
a lăsa ca organizațiile de partid să 
le facă treburile. In contextul pre
ocupărilor pentru perfecționarea 
metodelor și stilului său de muncă, 
comitetul județean are deci in ve
dere ca îndrumarea șl sprijinirea 
organizațiilor de femei să constituie 
nu o sarcină de campanie, ci o în
datorire permanentă a tuturor or
ganizațiilor de partid, pentru a 
pune,in acțiune toate forțele uma
ne in; scopul' înfăptuirii obiectivelor 
istorice prevăzute in Programul și 
Directivele ce vor fi adoptate la cel 
de-al XI-lea Congres.

P-ETWtf Ilona 
membră supleantă a biroului 
Comitetului județean Harghita 
al P.C.R., președinta comitetului 
județean al femeilor 

în marea întrecere socialistă care 
se desfășoară in cinstea celui de-al 
XI-lea Congres al partidului, colec
tivul întreprinderii constructoare de 
utilaj chimie „Grivița roșie" din 
București obține. In mod constant, 
rezultate bune. Sint, cum se apre
ciază, cele mal bune rezultate din 
ultimii ani consemnate de harnicul 
colectiv grivițean. Calculele estima
tive arată că in 8 luni s-a înregis
trat un spor pesto plan, la producția- 
marfă, in valoare de 5,5 milioane lei, 
care se concretizează in importante 
și complexe utilaje tehnologice des
tinate unor șantiere ale Industriei 
chimice și anumitor obiective ale 
construcției de mașini grele. Circa 
350 tone utilaje, necesare combinate
lor chimice din Tg. Mureș șl Craiova, 
de exemplu, s-au livrat In avans 
față de termenele contractuale din 
trimestrul IV 1971.

— Comitelui de 
partid și comite
tul oamenilor 
muncii — ne 
sounea ing. loan 
Chivăran, direc
tor tehnic — ur
măresc îndea
proape modul
cum se onorează 
contractele înche
iate cu benefi
ciarii instalațiilor 
și utilajelor teh
nologice.

— Concret, cum s-au onorat con
tractele ?

— Din cele 170 de contracte. în 8 
luni, numai unul — încheiat cu 
Combinatul chimic Valea Călugă
rească (e vorba de două cuptoare de 
inițiere care trebuiau livrate in luna 
iunie a.c.) — nu s-a realizat in ter
men. Dar și acest contract se înde
plinește pină la sfirșitul acestei 
luni. Unul din cuptoare a fost li
vrat. iar cel de-al doilea se găsește 
astăzi in probe „de casă", urmind a 
fi expediat.

— Ce a determinat această Intîr- 
ziere ?

— Lipsa unor oțeluri inoxidabile 
pe qare întreprinderea trebuia să 
le primească din lunile martie 
și aprilie a.c. Cu toate aces
tea, in 8 luni, colectivul nos
tru a livrat, inainte de termenele 
contractate, 1 800 tone de diferite uti
laje și instalații, din care 1 400 tone 
au revenit șantierelor unor obiective 
ale Ministerului Industriei Chimice. 
De asemenea, s-au îndeplinit toate 
contractele prevăzute in această pe
rioadă pentru export. 180 tone uti
laje — contractate la export pentru 
trimestrul IV a.c. — s-au fabricat și 
livrat tot in aceste 8 luni.

Ce măsuri tehnico-organizatorice și 
politice aplică, in continuare, comite
tul de partid și comitetul oamenilor 
muncii de la această mare întreprin
dere pentru a asigura îndeplinirea 
integrală a sarcinilor de producție, a 
tuturor contractelor economice ? Re
cent, o analiză comună a comitetului 
de partid și a comitetului oamenilor 
muncii a arătat că și acum se re
simte' lipsa unor materiale (oțeluri 
inoxidabile și oțeluri înalt aliate cu 
caracteristici -garantate la tempera-., 
turi joase.și foarte joase), precum și 
a unei serii de țevi trase, din oțeluri 
care nu se fabrică încă in țară. 
O atare situație — după cum ne-a 
spus directorul tehnic al întreprinde
rii, precum și Florentin Vlșan, eco
nomist principal, membru in biroul 
comitetului de partid — s-a răsfrint 
negativ asupra pregătirii din vreme 
a producției in semestrul II a.c., cu 

Colectivul întreprinderii 
„Grivița roșie" 

își onorează cu râspundere 
contractele de livrare 

a utilajelor

i
i

i
nllt mai mult cu cit ciclul de fabri
cație a utilajelor durează Intre 
45 și 180 de zile. Cu sprijinul centra
lei Industriale s-au întreprins acțiuni 
urgenta pentru depistarea, in alte 
unități, a unor materiale de strictă 
necesitate și orientarea imediată a 
lor către întreprinderile cărora le 
lipsesc, printre care și „Grivița ro
șie". în acest mod. nc-au spus in
terlocutorii, s-a asigurat acoperirea 
materială completă a capacităților do 
producție, în așa fel incit planul fi
zic pe trimestrele III și IV și pe în
tregul an să fie pe deplin realizat. 
Au prioritate, desigur, utilajele pen
tru obiectivele industriale cu terme
ne de punere in funcțiune in acest 
an șl In trimestrul I 1975. Se urmă
rește ca, pină Ia sfirșitul lunii sep
tembrie, să fie executate principalele 
utilaje necesare punerilor in func
țiune din acest an șl contractate, iar 

pină la sfirșitul 
lunii octombrie — 
să se încheie exe
cuția utilajelor 
pentru șantierele 
cu termen de pu
nere in funcțiune 
în trimestrul I 
1975.

Pentru ca a- 
ceste prevederi să 
fie înfăptuite In 
întregime, comi
tetul de partid si 

comitelui oamenilor muncii au ela
borat operativ măsuri tehnico-orga
nizatorice.

— Noi, la nivel de ateliere și bri
găzi de producție — ne spuneau 
îosif Vilcu, maistru în atelierul 3, 
secția cazangerie, și Aurel Bolbo- 
ccanu, șef de brigadă in atelierul 
montai al utilajelor grele — cunoaș
tem, chiar pe fiecare om in parte, 
ce anume avem de lucrat atit in 
cursul acestei luni, cit și in luna 
următoare. Sintem asigurați integral 
cu comenzi și cu materialele nece
sare.

Pentru Utilajele al căror ciclu de fa
bricație trece de 30 de zile, comitelui 
oamenilor muncii a încheiat, cu brigă
zile care le execută, contracte do 
acord global, ceea ce influențează 
pozitiv atit ritmul de lucru, in sen
sul scurtării in unele cazuri cu 
15—20 la sută a ciclului tehnologic, 
cit și calitatea produselor. Cu înce
pere din luna viitoare se preconi
zează a fi retribuite după acest sis
tem și cadrele din personalul 
TESA (maiștri și ingineri). In ace
lași timp, comitelui de partid a ini
țiat o scamă de acțiuni politice in 
sprijinul direct al producției. De pildă, 
s-au organizat, de curind. două dez
bateri extrem de interesante prin 
problematica abordată : întărirea
disciplinei muncii — bază a întăririi 
disciplinei tehnologice de producție 
— și îmbunătățirea organizării mun
cii, in vederea creșterii productivi
tății muncii la mașinile-unelte. Con
comitent, o atenție aparte se acordă 
ridicării calității utilajelor tehnolo
gice, pentru a se preintimpina situa
țiile din trimestrul II a.c., cind la 
o parte din aceste utilaje s-au efec
tuat remedieri ale unor deficiențe de 
execuție.

. Se desprinde^ din aspectele rele- . 
vate, că întregul colectiv de munci-!.,,,,, 
tori, ingineri și tehnicieni de la în
treprinderea de utilaj chimic „Gri- 
vita roșie", dezvoltind succesele de 
pină acum, este ferm hotărit să de
pună in continuare eforturi stărui
toare in scopul onorării ritmice și 
integrale a contractelor, infăptuirii 
ți depășirii sarcinilor de plan.

Sever UTAN 
Anton DUMITRESCU

DIVERS!
Livada 
de viață 
lungă

Este de-a dreptul uluitor ce-a 
putut să facă din terenul de 15 I 
ari din jurul casei sale bătrinul I 
loan Matiaș din Satu-Mare 1 
(strada Uzinei nr. 29). Mai iu
tii, 2 000 de butuci de agrișe, 
inalți cit omul, ii aduc anual 
o mare cantitate de „materie 
primă" pentru conserve, o parte 
valorificind-o prin contracte, 
iar cealaltă pentru a face — cum 
spune el — un „vin de viață I 
lungă". Peste pădurea de agrișe I 
cresc „suspendate", în două e- I 
taje, alte două „păduri" : una ■ 
de viță de vie șl alta de pomi I 
fructiferi — calși, pruni, pier- | 
sici, peri, meri. întreaga livadă 
a devenit o veritabilă expoziție I 
pomivitlcolă.

Semaforul 
școlarilor

In orașul Alud a fost instalat 
primul semafor electric de di- I 
rijare a circulației. Deși se află I 
la o intersecție cu trafic intens, I 
pe lingă el nu trece nici un 
autovehicul. Trec, in schimb, 
carturile și micii pietoni. Pen
tru că semaforul se află in mo- 
todromul pionierilor și școlari
lor, inaugurat zilele acestea. 
Lingă motodrom au fost ame
najate terenuri de volei, fotbal, 
handbal. Este un dar făcut de 
edilii orașului. Pentru asemenea 
inițiative, comutăm toate soma- 
foarele pe... verde.

Cine 
„ochește“ 
vînătorul ?

Un vinător neidentificat încă 
(cine poale da relații este ru
gat sâ se adreseze primului or
gan de miliție) a pus pușca la 
ochi și a tras intr-un căprior 
de o rară frumusețe. Rănit, că- 
priorul a căutat să se ascundă I 
și a căzut intr-un canal cu I 
apă. Zărindu-1, tinărul Vasile • 
Mihalache, din comuna Otopeni- I 
București, l-a scos din apă, l-a I 
luat in circă și l-a dat in gri- | 
ja unor bătrini, care i-au oblo
jit rănile și l-au vegheat ci- 
teva zile și nopți la rind. Apoi, 
reprezentanții Filialei sectoru
lui 1. București al.A'G.V.R.S. au 
luat’-căpriorul și l-au dus la un 
dispensar veterinar, unde se 
află și acum in tratament. ■ 
In curind, căpriorul va fi redat I 
pădurii. Măcar de n-ar da din | 
nou ochii cu vînătorul rău și 
lacom. Poate va fi și el, intre | 
timp, „ochit".

Brutarul

Pentru odihna butureștenilor
...De pe bulevardul Leon- 

tin Sălăjan. din plin peisaj 
citadin, pășim pe o alee și 
intrăm intr-o lume de-a 
dreptul mirifică. In „țara" 
lor de citeva sute de me
tri pătrați, zeci de prichin
dei nu-și mai văd capul de 
atitea treburi : unii caută 
calea care duce la „cuibul 
de vultur", alții se strecoa
ră printr-un mic labirint 
de țevi care Închipuie un 
vapor, pentru a descoperi 
drumul spre timona, cițiva 
se cațără pe o baliză pen
tru a da alarma, cei mai 
mulți se înghesuie să urce 
o scară pentru a incerca a- 
poi o aterizare bruscă din 
racheta-tobogan. In preaj
mă, frații lor mai mari, 
dc-a lungul meandrelor 
descrise de un canal navi
gabil, străbat cu bărcile 
sau hidrobicicletele o dis
tanță care, dus și întors, 
măsoară circa 700 de metri 
sau iși dlsnută intiietatea 
pe cele 12 terenuri de 
sport, in timp ce părinții 
ș bunicii lor se plimbă pe 
alei sau așteaptă ridicarea 
cortinei intr-un amfiteatru 
cu peste 750 de locuri...

...Din Piața Unirii ajun
gem in mai puțin de cinci 
minute In Calea Dudești, 
intrăm lntr-o curte inunda
tă de verdeață și descope
rim... numeroasa familie a 
muncitorilor si tehnicieni
lor de la întreprinderea 
„Timpuri noi", împărțită pe 
plaja însorită din preajma 
unui bazin de înot, in ju
rul unei scene pe care se 
dispută un meci de box, 
sub acoperișul popicăriei 
cu patru piste, printre um
brarele din preajma biblio
tecii, in apropierea cabanei 
celor mici sau pe margini
le terenurilor de baschet, 
handbal, tenis Si volei...

...De pe șoseaua Cățeiu, 
Îndată după ce am trecut 
de noua clădire a între
prinderii de încălțăminte 
..Progresul", coborim in
tr-un adevărat colț de... 
litoral : pe malul lacului 
Pantelimon II, intr-o de
presiune de 7 hectare, Îm

prejmuită de o plantație in 
pantă, de curind amenaja
tă. sute de tineri zburdă 
pe plajă, pornesc cu bărci
le in larg, umplu terenuri
le de sport sau tribuna cu 
2000 de locuri a stadionu
lui, se odihnesc sub umbra
re săpate în coasta abrup
tă sau pe terasa restau
rantului aflat chiar lingă 
debarcader...

Pentru bucureșteanul is
pitit de multipli factori ai 
vieții sedentare e clar că 
odihna cea mai eficientă 
este mișcarea permanentă

amplu program de acțiune, 
întemeiat in primul rind 
pe sprijinul masiv al ce
tățenilor, îndeosebi al ti
nerilor, comitetele de 
partid ale sectoarelor sta
bilind grafice de lucru 
pentru fiecare obiectiv, in 
care s-au prevăzut și siste
matizat toate detaliile ne
cesare legate de execuția 
propriu-zisă a lucrărilor. 
Un merit princițial al pro
gramului amintit (care, in 
paranteză fie spus, urmă
rește o valorificare deplină 
a tuturor factorilor naturali

în toate cartierele Capitalei - o amplă 
acțiune pentru amenajarea unor complexe 
moderne de practicare a sportului de 

masă, de recreare a populației

(nu numai în timpul con
cediului de odihnă) in aer 
liber, in natură. Cum se 
putea împlini insă un ase
menea deziderat in tumul
tul marelui oraș ? Soluția 
s-a ivit anul trecut in Ti
tan, odată cu complexul 
sportiv „Voinicelul" : baze 
de sport și de agrement 
pentru toate virstele, dar 
îndeosebi pentru copii și ti
neret, in fiecare cartier, in 
fiecare ansamblu de locu
ințe dens populat, concepu
te ca unități adiacente dis
tincte, a căror activitate 
să nu fie stinjenită, dar 
mei să nu stinjeneascâ in 
nici un fel liniștea zonelor 
de locuințe învecinate.

O investigație amplă în
treprinsă de Comitetul mu
nicipal de partid București, 
cu concursul unor colective 
de specialiști, a stabilit ne
cesarul și profilul complex 
al acestora, precizintl tot
odată intr-o perspectivă 
largă locul și rolul lor plu
ridimensional în viața ora
șului, precum și posibilită
țile existente pentru reali
zarea lor. Pe baza acestui 
studiu s-a conturat un

ai orașului, prefigurind ast
fel una din direcțiile prin
cipale de acțiune pentru 
optimizarea mediului am
biant al marilor aglomerări 
urbane) a constat in faptul 
că el demonstra precis, pe 
baza celor mai riguroase 
calcule, că toate proiectele 
sale pot deveni, in numai 
doi ani, realitate, aceasta 
însemnind practic aproape 
dublarea rețelei actuale de 
baze sportive și de agre
ment.

Și. odată stabilită o ase
menea perspectivă, încă 
inainte de sosirea primăve
rii s-a dat startul : in toa
te sectoarele Capitalei, 
luna aprilie a fost decla
rată luna amenajării baze
lor sportive, au fost orga
nizate șantiere ale tinere
tului. brigăzi de muncă pa
triotică ale elevilor in 
timpul vacanței, formații 
de lucru permanente crea
te'de deputați și asociațiile 
de locatari. Rezultatul 7 
In numai citeva luni au 
apărut aproape 200 de baze 
sportive șl de agrement, 
care dispun de cele mai

variate mijloace de practi
care a sportului de masă : 
într-o seric de mari car
tiere, precum Titan, Colen- 
tina. Pantelimon, Grivi
ța roșie ș.a. — com
plexele „Titanii", „Circșa- 
rii", „Temerarii", „Humu- 
lești" 1 și II, „Vicina- 
Sălaj" ; în incintele sau in 
apropierea a peste 50 de 
școli generale și licee (in 
fiecare sector există acum 
cel puțin o școală care 
dispune de bazin de 
înot) : in preajma unor 
mari întreprinderi, cum 
sint „Republica", „Timpuri 
noi", „Vulcan", F.M.U.A.B., 
U.C.R., „Electromagnetica", 
„Semănătoarea", „Aurora", 
întreprinderea de pompe ; 
în sfirșit, in zonele de a- 
grement care astăzi cuprind 
ca o centură întreg orașul, 
pe malul lacurilor Grivița, 
Tei, Pantelimon I și II, 
Plumbuita, Titan-sud, in 
preajma lacului din cartie
rul Drumul Taberei (creat 
de locuitorii de aici). In 
prezent, cei ce gospodăresc 
noile baze au datoria să 
găsească soluții eficiente 
pentru ca toate aceste a- 
menajări moderne să fie 
folosite din plin, de dimi
neața pină seara, 6ă le asi
gure împreună cu benefi
ciarii lor o întreținere 
exemplară.

Potrivit programului sta
bilit inițial, Bucureștiul 
va mai fi înzestrat pină la 
sfirșitul anului cu încă 140 
de baze sportive, iar anul 
viitor cu alte 1G0, crein- 
du-se posibilități tot mai 
largi pentru a integra 
sportul in activitatea co
tidiană a bucureșteanul ui. 
E o performantă care nu 
va intirzia să se facă 
remarcată in viata Ca
pitalei. Dar. să nu ui
tăm, ca și pină acum, că 
aceasta depinde de partici
parea tuturor bucureșteni- 
lor.

Dumitru TÎRCOB

teatre
română" : Țară bogată-n frumu
seți — 13,30.
o Teatrul „Țăndărică" (la Școala 
nr. 164 din cartierul Drumul Ta
berei) : Slnziana și Pepelea — 
19,30.

tv
PROGRAMUL I

1,00 De la Alfa la Omega — en
ciclopedie pentru școlari.

8,30 Film serial pentru tineret : 
„CJreșarii" (episodul 3).

10.10 Bucureștiul necunoscut. Mu- 
z'-ul Frederic Storck și Ceci
lia Cuțescu-Storck.

10,25 Tclec’nemateca.
12.10 Album coraL
17,00 Telex.
17,05 Campionătele mondiale de 

box — finale.
18,45 Pe scenă, tinerețea. Specta

col susținut de artiști ama
tori din Oradea.

19,13 Tragerea de amortizare ADAS.
19,25 1001 de seri : Mica Lulu.
19,30 Telejurna’.
20,05 Teleenciclopedla.
20,50 Film serial : „Un august In 

flăcări".
21.35 Telejurnal • Sâptămina spor

tivă
22,00 Tntiinirea de la ora 10... Ma

gazin muzical-distractiv.

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" șl Teatrul de operetă (in 
parcul muzeului „George Enescu" 
și al Uniunii compozitorilor, Ca
lea Victoriei 141) : Spectacol du 
sunet șl lumină „Mi-ain slujit 
țara-, dedicat marelui muzician 
român Gcorgo Enescu — 20.
e Teatrul Național București (sala 
mare) : Un fluture pe lampă — 
19,30. (sala mică) : Prizonierul din 
Manhattan — 19,30.
© Teatrul de comedie șl Teatrul 
„Nottara" (la Monumentul eroilor 
patriei, Ungă Academia milita
ră) : Spectacol de sunet și lumină
— „Eroi au fost, croi sint încă"
— 20.
® Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mâ- 
gureanu) : Chițimla — 19,30, (sala 
din str. Alex. Sabia) : Elisabcta I 
— 19,30, (la Curtea Veche) : 
„Timpul șl piatra-. Spectacol de 
sunet și lumină — 20.
• Teatrul Mic (la rotonda scriito
rilor din Cișmtgiu) : Spectacol dc 
sunet și lumină „Amintirea scrii
torilor- — 20 și 20,45.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Cei șase — 19,30, (la Tea
trul de vară Herăstrău) : Bărbați 
fără neveste — 20.
• Teatrul Giulești (in parcul He
răstrău) : „Nopți dc vară". Spec
tacol de sunet și lumină — 20.
« Teatrul evreiesc de stat : Casa 
cu șapte buclucuri — 19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Siciliana — 19,30.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tfl-
nase" (sala Savoy) : Pardon... 
scuzați... bonsoar ! — 19,30, (la
grădina Boema) : Un băiat de 
zahăr... ars ! — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia

cinema
o Stejar — extremă urgență : 
PATRIA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.15, BUCUREȘTI — 9; 11,15; 
13,30; 16,15; 18,30; 20,45, la grădină
— 19,45, GRADINA LUCEAFĂRUL
— 20.
• Poliția sub acuzhre : CASA 
FILMULUI — 10; 12,30; 15,45, SCA
LA — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, 
FAVORIT - 9,30; 12; 15,30; 18; 
20,30, GRADINA DINAMO — 19,30. 
© Micul dejun la Tiffany : CASA 
FILMULUI — 13; 20,30.
• Planeta sălbatică : CENTRAL
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Represalii la Borna : CAPITOL
— 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, la 
grădină — 19.45.
• în numele poporului Italian : 
FESTIVAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,30; 20,45, la grădină — 19,45.
• Fluturii : UNIREA — 16; 18, la 
grădină — 20. 1
© Urmărește-mă : VICTORIA — 
9.15; H.30; 13,45; 1G; 18,15; 20,30.
@ De bună voie și nesilit dc ni
meni : PROGRESUL — 15,30; 13;
20.15,
• Fără un adio : EXCELSIOR — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30, TO- 
MIS — 9: 11,15; 13,30; 15,45: 13;
20.15, la grădină — 19,30, MODERN
— 9; 11,15; 13,30; 18; 18,15; 20,30, la 
grădină — 19,30.
• Cenușa : VIITORUL — 16; 19,30.
• 36 de ore : FEROVIAR — 8,45;
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, GLO
RIA — 8,45; 11,15; 13,30; 15,45;
18.15, FLAMURA — 8,45; 11; 13,15;

15,45: 10; 20,15, GRADINA TITAN
— 19,45.
• O picătură în mare : FLACĂ
RA — 16; 18; 20.
• Tunurile clin Navaronc : GRI- 
VIȚA — 9; 12.30; 10; 19,30. VOLGA
— 9; 12,15; 16; 19.15, ARTA — 
15,30; 19. la grădină — 19,30.
• Cel mai bun om pe care-I cu
nosc : FERENTARI — 15,30; 18;
20,15.
• Chitty-Chitty, bang-bang : LU
MINA — 9; 12,30; 16; 19.30, DACIA
— 9; 12,30; 16: 19,30.
a Roman vesel : RAHOVA — 16; 
18; 20. --
• Program de desene animate : 
DOINA — 9.45.
o Contesa Walewska : DOINA — 
11,15; 13,30; 15,45; 13; 20.15. MOȘT- 
LOR — 15.30; 18. la grădină — 20.
• Joc Limonadâ : CRINGAȘI — 
16; 18,15.
• Vandana : BUZEȘTI — 9: 12,30; 
16; 19, la grădină — 19,30, BU- 
CEGI — 16; 19,45, la grădină — 
19,30, GRADINA AURORA — 19,30.
• Cronica verii fierbinți : MUN
CA — 9; 13: 16; 19.
• Șapte păcate : LIRA — 15,30;
18, la grădină — 20.
• Lady Caroline : DRUMUL SĂ
RII — 15.30; 13; 20.15.
• 50 000 de dolari recompensă : 
GIULEȘTI — 15.30; 13; 20.15.
• Cleopatra : MELODIA — 8.30;
12; 15,45; 19,30.
• Ceața : COTROCENT — 16.
© Fiecăruia ce i se cuvine : CO- 
TROCENI — 14; 13: 20.
• Plimbare In ploaia de primă
vară : PACEA — 15,30: 18; 20,15.
o Apartamentul : MIORIȚA — 9; 
12,30; 15: 17,30; 20.
• Asediu cu surprize : COSMOS
— 15.30; 18; 20,15.
• Luminile orașului : POPULAR
— 15,30; 18; 20,15.
• Duel pe autostradă : FLOREAS- 
CA — 15.30: 18: 20,15.
• La est de Java : VITAN — 
15,30; 18, la grădină — 19.
• Legenda lui Rustam ; ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15.30; 
18; 20,15.
e Inamicul public nr. 1 : CLU
BUL UZINELOR „REPUBLICA"
— 16; 18; 20.

(Urmare din pag. I)

din Oradea. Anul trecut, 
aici, chemarea conferinței 
județene de partid — ca 
fiecare muncitor să realize
ze zilnic o producție su
plimentară echivalentă cu 
15 minute de lucru — a 
avut un larg ecou. „S-au 
tăcut calcule, s-au stabilit 
măsuri concrete și azi 
producția zilnică peste plan 
se măsoară? in zeci de mi
nute" — aprecia tov. Mihal 
Nemeș, secretarul comite
tului de partid al între
prinderii. In această „bă
tălie" cu timpul se eviden
țiază echipele conduse de 
Vasile Dombi, Francisc 
Korosi, loan Barabas, Ema- 
noil Moca, Maria Boroș, 
Iuliana Gabor. Practic, în
tregul colectiv.

întregul colectiv se cu
vine a fi evidențiat și la 
fabrica de mobilă „Alfa". 
Aici, cea mai mare parte a 
producției suplimentare

obținută în șapte luni din 
acest an se datorează 
creșterii productivității 
muncii pe un lucrător, rea
lizările depășind cu 700 lei 
prevederile.

Rezultatele deosebite ob
ținute pină acum in între
cerea socialistă sint consi-

treorinderi. Este vorba, de 
pildă, de eforturile pe care 
trebuie să le facă in con
tinuare colectivul fabricii 
de încălțăminte „Solidari
tatea" di.n Oradea, in do
meniul ridicării calității 
produselor — volumul re
fuzurilor, deși în scădere.

'JUDEȚELE ȚARII
IN MAREA ÎNTRECERE SOCIALISTA

BIHOR
derate de comuniști, de oa
menii muncii din industria 
județului Bihor drept o 
bază pentru înfăptuiri și 
mal mari. Șl acestea sint 
posibile, inainte de orice, 
prin eliminarea neajunsu
rilor care se manifestă 
încă In activitatea unor in-

deține un coeficient încă 
mare — sau de accentul pe 
care colectivul întreprinde
rii „Crlșul" trebuie să-l 
pună asupra creșterii efi
cienței economice.

„Obiectivul central al În
trecerii oamenilor muncii 
din industria bihoreană

este de a marca pină la 
sfirșitul anului un nou și 
important avans in realiza
rea angajamentului de a 
înfăptui sarcinile actualului 
cincinal in numai 4 ani și 
jumătate — ne spunea to
varășul loan Ciucu, secre
tar cu problemele econo
mice al Comitetului jude
țean Bihor al P.C.R. Argu
mentele noastre sint succe
sele dobindite pină in pre
zent, hotărirca tuturor oa
menilor muncii de pe aces
te meleaguri de a intim- 
pina marele forum al co
muniștilor din acest an cu 
realizări tot mai conclu
dente în viața economică 
și socială".

...Experințe, acțiuni, fap
te de muncă. Toate dove
desc dorința fierbinte a 
oamenilor muncii din ju
dețul Bihor de a-și realiza 
cu succes planul și anga
jamentele asumate in în- 
timpinarea Congresului al 
XI-lea al partidului*

| scos din...
pîine

In ultimul timp, de cîte ori 
I termina serviciul, Gheorghe Bu- 

duroi, brutar la secția de pani
ficație Rrn. Vilcea, obișnuia să 
se oprească in piața centrală a 
orașului. Și nu fără motiv. Aici 
iși căuta „chilipirgiii" cărora le 
vindea piini rumenite și calde, 
pe care abia le scosese din cup- I 
tor. „Mirosindu-l" matrapazlicul, I 
plutonierul de miliție Dumitru * 
Sfirloagă i-a luat urma și l-a I 
prins in flagrant delict in ace- I 
eași piață in care își făcuse „va- | 
dul". Pină una, alta, brutarul a 
fost scos din... piine. Urmează 
și restul. •

Lipsă în 
pahar, plus 
în buzunar

Valorica Boștină, de la barul 
de zi „Bucegi" — Sinaia. Ane- 

B La Drăgoiu — restaurantul „Vi- 
Q nâtorul" din Valea Călugăreas- 
• că. Valentina Dobrlcă — restau- . 

rantul „Sondorul" din Băicoi, I 
Eugenia Cardaș — complexul I 
„Cheia", Aneta Vasilescu — be- 1 
răria „Gambrinus", Valerica 1 
Popa — restaurantul „Stejarul" | 
din Plopeni. Șase — si toate I 
șase, deși nu se „vorbiseră" in
tre ele, practicau una și aceeași 
metodă : pentru a-și crea niscai 
plușuri in buzunare, dădeau lip
să in pahare. In pahare de rom. 
de țuică, de coniac... Un control 
inopinat le-a prins pe toate 
șase in același flagrant delict. 

IȘi toate vor da scamă in fața 
instanței centru „zgircenia" lor 
la măsurătoare, după care li se

■ va întocmi nota de plată.

„Mobra“ 
nărăvașă

Ioan Simko, din comuna Al- I 
mașu, județul Sula), și-a cum
părat o motoretă „Mobra". Ina- I 
inte de a o proba, a ținut mor- I 
țiș să-i facă mai intii safteaua. • 
După ce s-a „cinstit" binișor la | 
bufetul din comună, a apucat-o I 
pe drumul spre Arghireș-Cluj. I 
Dar, la un moment dat, i-a a-

I părut in cale un tractor care I 
staționa regulamentar, pe mar- I 
ginea drumului. Pe lingă trac- I 
tor era loc de trecere pentru 1

I două camioane, dormite pentru I 
I o motoretă. „Mobra" nărăvașă | 
I s-a îndreptat insă direct spre 
I tractor ! Ciocnirea s-a soldat cu I

rănirea gravă a tractoristului. I

I Rubrică redactată de
Petre POPA

ți corespondenții „Scinteh* ■
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încheierea lucrărilor Conferinței mondiale Primiri la primul ministru al guvernului

Vineri. 30 august 1974. a luat sfirșit 
Conferința mondiali a populației, 
una din cele mai ample reuniuni in
ternational? initiate de Organizația 
Națiunilor Unite, ale cfirei lucrări 
s-au desfășurat In capitala Republicii 
Socialiste România.

Reuniunea internațională de la 
București t-a desfășurat timp de 12 
zile sub semnul celui mai larg inte- 
rrs ilustrat de participare» la acest 
forum a delegațiilor guvernamentale 
din aproape 140 de țâri, conduse de 
reprezentanți personali ai șefilor de 
stata. vicepreședinți de guverne, mi
niștri. precum și a unor mi?~Ari de 
eliberare națională, a dclegaților a 21 
d-’’ organisme ale Națiunilor Unite șl 
agenții specializata, a unui mare nu
măr de organizații in’crguvemamrn- 
t<ih si n? guvernamentale.

Dezbaterile sale în cadrul a 17 șe
dințe in plen și a numeroase reuni
uni ale comitetelor și crupelor de 
lucru s-au finalizat în elaborarea șl 
adoptarea prin consens a 27 de Im
portante documente, care reliefează 
atmosfera constructivă ce a dominat 
această conferință, animata de dorin- 
»a sinceră de a contribui la promo- 

■’•‘’a înțelegerii și colaborării inter- 
onale. între acestea, la loc de 
•e se situează rezoluția „Pentru 
ne mai dreaptă". inițiată de 

'-•nia și adoptată în unanimitate, 
ul mondial de acțiune in dome- 
Populației a încununat șirul a- 
a impresionant numâr de docu- 
n. ce reflectă voința de coopera- 

crnațională in vederea solu
ri; i problemelor ce confrunt! 
■.crea, in folosul pro grosului eco- 
»mi social, al cauzei păcii.
S' vale spune cu îndreptățit temei 

ă lvârile Conferinței mondiale a 
?opuiei s-au desfășurat sub sem
nul trilor de deplin succes adresa
te doreședintele Republicii Socia
li'te îomânia, tovarășul Nicolae 
Ceauicu, ir. cuvintarea rostită la 
inaugirea reuniunii internaționale 
do laucurești. al marilor responsa- 
bilitâ'relevate de șeful statului ro
mân. care le are acest forum che
mat si aducă contribuția la promo- 
vareanei noi ordini economice, a 
unei pici noi de pace și colaborare 
în vit internațională, la edificarea 
unei ii mai bune, mai drepte, in 
care te popoarele să conlucreze 
rodnică se bucure de binefacerile 
progrfui și civilizației.

A did omagiul său. Conferința 
monrt. a ponulatiei a adoptat cu 
ovatiirezoluție in care exprimă o 
inaltărecicre președintelui Nicolae 
Ceauși, guvernului și poporului 
româr

în icierea lucrărilor a luat cu- 
vintulNTONIO CARRILLO FLO
RES. etarul general al Conferin
ței male a populației, care a sub
liniat tribuția deosebită pe care 
președle Nicolae Ceaușescu și gu- 
vemulmân au adus-o la reușita 
reunivintemaționale de la Bucu
rești.

Dup a mulțumit tuturor parti- 
ciDant pentru contribuția activă 
din cl dezbaterilor, de aoroaDe 
două âmini ale conferinței, evi- 
denriiitmosfera constructivă dtn 
cur.'Ulstoral secretatul general Tal 
Confet mondiale a populației a 
s'.iblinmportanta istorică a pri
mei rțni de acest fel la nivel 
guvertntal. exprimindu-si spe
ranța ’a fi perpetuat si pe mai 
denarba ce se poate numi „spi
ritul d București" — dorința sin
ceră dtperare internațională pen
tru rerea problemelor maiore 
ale coporaneității. Secretarul ge
neral Ttferinței a arătat că Pla
nul m<l de acțiune in domeniul 
populaiste primul document de 
acest ti care sint integrate in 
mod aîos o mare varietate de 
opinii iziții. care permit adop
tarea ’politici demografice efi
ciente kibile. in deplin acord cu 
aspiratiationale ale fiecărui po
por. Onta — a subliniat dom
nia sa evidențiat principiul că 
omul floarea cea mai de preț 
si. in context, necesitatea în- 
fâD’.uirij lumi mai drepte, mai

echitabile. Acest forum, a arătat vor
bitorul. a acordat o atentir deosebită 
afirmării tineretului, femeilor in 
viata politică, economică si socială.

Ecoul conferinței se va face auzit 
mult timp dună încheierea lucrărilor, 
documentele adoptate constituind in
strumente valoroase pentru promo
varea Înțelegerii și cooperării intre 
state. Conferința mondială și-a dez
văluit caracterul profund umanist 
Prin adoptarea unor rezoluții care 
condamnă politica de apartheid, de 
discriminare rasială, orice forme de 
colonialism si neocolonialism, afir- 
mind principiile sacre ale dreptului 
omului, ale libertății și suveranității 
naționale.

Numele orașului București — a 
spus Antonio Carrillo Flores — va 
rămine astfel legat de una din cela 
mal nobile acțiuni alo Organizației 
Națiunilor Unite.

A luat apoi cuvintul președintele 
Conferinței mondiale a populației. 
GEORGE MACOVESOU, ministrul 
afacerilor externe al României.

Prezenta președintelui Nicolae 
Ceausescu, vibrantul său discurs a- 
dresat oartlcioanților la deschiderea 
forumului international de la Bucu
rești. primirea călduroasă făcută de 
poporul român participantilor la 
conferință — a relevat vorbitorul — 
constituie expresia atașamentului 
constant al României la nobilele sco
puri și principii ale Cartei Națiuni
lor Unite, subliniază voința sa de a 
contribui activ și constructiv la ac
țiunea dc cooperare internațională, 
reflectă convingerea sa profundă că 
problemele complexe ce confruntă 
lumea astăzi nu-și pot găsi o rezol
vare adecvată dccit prin participarea 
tuturor statelor, mari sau mici, la a- 
doptarea hotăririlor esențiale care 
privesc destinele omenirii.

Cu toată diversitatea punctelor de 
vedere In complexele probleme de
mografice examinate, dialogul inter
național de la București a arătat in 
primul rind posibilitatea găsirii unui 
limbaj comun — acela al cooperării 
Internaționale. Conferința a permis 
clarificarea unor poziții, a prilejuit 
un schimb de vederi deschis și con
structiv in vederea identificării unor 
căi și mijloace de acțiune eficiente 
in domeniul demografic. Acest fo
rum a sancționat, de asemenea, din 
nou principiul suveranității și a e- 
vidențiat multitudinea de soluții po
sibile. stabilind locul strategiei de
mografice in cadrul larg al politicii 
generale a dezvoltării, importanța 
cooperării internaționale.

Faptul că toate hotâririle confe
rinței au fost luate prin consens — 
a arătat președintele reuniunii in
ternaționale — demonstrează că res
pectul pentru voința celorlalte state 
nu este un obstacol, ci insăși condi
ția înțelegerii și progresului în via
ța. internațională. Pentru transpune
rea în practică a concluziilor confe
rinței. pentru rezolvarea probleme
lor complexe ale populației mai este 
nevoie de eforturi concertate în ve
derea creării condițiilor necesare 
realizării aspirațiilor de civilizație 
și bunăstare ale umanității, intr-o 
lume a echității și justiției socialp, 
a cooperării pașnice.

* -
Conferința mondiala a populației 

a adoptat in plen, prin consens, in 
ultima sa ședință de vineri. Planul 
mondial de acțiune in domeniul 
populației, document esențial al a- 
cestui istoric forum internațional.

Planul de acțiune formulează mal 
întii principiul fundamental al de
plinei suveranități naționale in so
luționarea problemelor demografice, 
evidențiind marea diversitate de si
tuații de la o țară la alta, complexi
tatea aspectelor referitoare la popu
lație. Relevînd faptul că strategia 
demografică este parte integrantă a 
politicii de dezvoltare economică și 
socială a fiecărei țâri, documentul 
afirmă necesitatea deplinei indepen
dențe naționale, a libertății, subli
niind că dominația și ocupația străi
nă, războaiele de agresiune, discri
minarea rasială, apartheidul, neoco- 
lonialismul, sub toate formele sale, 
continuă să constituie cele mai mari 
piedici in calea emancipării și pro- 

Tribuna populației
Vinerhat sfirșit lucrările Tri

bunei 4iei. amplă manifestare 
cu carateguvemamental, orga
nizată Auspiciile unui comitet 
internați și ale Academiei de 
științe s șț politice, care a re
unit in la României reprezen
tării dit 130 de țări, oameni 
de științcialiști, ziariști.

In caedinței de închidere, 
prof, drnt Mihnea Gheorghiu, 
președin^ademiei de științe so
ciale și e, a relevat, printre 
altele, cinbul liber de opinii, 
care f a? sub egida Tribunei 
DODUlatidemonstrat. o dată in 
plus, efi dialogului sincer în
tre oame bună credință, intre 
oameni 5 interesați in instau
rarea r echității în viata 
internați* în colaborarea și 
prietenia toate națiunile. Su
tele de țro s-au făcut auzite 
aici — a jiat vorbitorul — au 
avut un favorabil In Inimile 
participai ele au avut menirea 
să sublinidată in plus, urgența 
cu care soluționate proble
mele imp ale actualității, ale 
edificării lumi mai juste, a 
unei sochai bune, asigurării

unui viitor in plină dezvoltare și 
bunăstare pentru toate popoarele 
lumii.

In cuvîntul său, doamna Rosalind 
W. Harris, președinta Comitetului 
internațional pentru pregătirea Tri
bunei populației, a mulțumit gu
vernului român, Academiei de științe 
sociale și politice pentru sprijinul 
acordat și condițiile create desfășu
rării acestui forum internațional de 
dezbateri. Subliniind semnificația 
reuniunii de la București, domnia sa 
a relevat necesitatea continuării dia
logului care a înscris in obiectivul 
său probleme de o pregnantă actua
litate pentru omenire.

Comitetul internațional pentru pre
gătirea Tribunei populației a oferit 
Centrului demografic al O.N.U., re
cent înființat la București, un im
portant fond de cărți și documente 
in probleme de specialitate.

★
Ultima ședință plenară, la care au 

luat cuvîntul Mircea Malita, minis
tru secretar de stat, secretarul gene
ral al Comitetului Național român 
pentru pregătirea Conferinței mon
diale a populației, Erland Hofsten 
(Suedia), Satterah Farman (Iran),

• SPî • SPORT « SPORT • SPORT • SPORT « SPORT

Luptătojmâni la întrecerile pentru titlurile lumii
La Istai început cea de-a 

XV-a edifimpionatelor mon
diale de icre, competiție la 
care pârtii de sportivi din 23 
de târî- Pbre si România.

Dintre 4 luptători români 
prezenți Iferl, opt au termi
nat înving primul tur. în li
mitele cat «00 kg. Enache Pa- 
naite a ob’aplaudată victorie 
prin tuș ițjolonezului Zamy- 
sirjski. AUștigat prin tuș: 
Gheorghe 1 (categ. 57 kg) la 
spaniolul Iz. EmUian Cris
tian (catqțg) la spaniolul

Curbelo și Ladislau Simon (categ. 
peste 100 kg) la Adyatomaro (R. P. 
Mongolă).

Victorii la puncte au obținut Petre 
Cearnău (categ. 52 kg) la iranianul 
IsLaml Asgar. Vasile Iorga (categ. 
82 kg) la japonezul Motegi, Petre 
Coman (categ. 62 kg) la Stadler 
(R.D. Germană) și Ion Dumitru (ca
teg. 90 kg) la elvețianul Martinetti. 
La categoria 68 kg. Petroniu An- 
drone a pierdut la puncte meciul 
susținut cu cunoscutul campion so
vietic Nasuraliev.

Castele mondiale
Camoioniidiale de canotaj 

academic țiuat la Lucerna 
cu recalifilteva din probe’e 
incluse in iLa „dublu scule-, 
cele mai bțltate au fost ob
ținute deelFranței. U.R.S.S., 
S.U.A. 6i ia schif simplu 
i-au calificskiene (U.R.S.S.),

de canotaj academic
Llnd (S.U.A.) și Gravestey (Olanda). 
Recalificările la 8 plus 1 si 4 Plus 1 
rame, in care sint angajate si echi- 
oajele românești, vor avea loc astăzi. 
Dună cum se știe, echipajul român 
la 2 fără cirmaci s-a calificat pentru 
finală, iar cel la 4 plus 1 cu visle va 
participa la semifinale. 

greșului In țările în curs de dezvol
tare. Pentru dezvoltarea economică 
și soluționarea problemelor demogra
fice ale statelor este necesară o lar
gă cooperare internațională. In acest 
sens, Planul mondial de acțiune tre
buie considerat drept un clement 
important al ansamblului strategici 
mondiale, un instrument al comu
nității internaționale in vederea 
promovării dezvoltării economice, 
ridicării standardului de viață, afir
mării drepturilor $i libertăților fun
damentale ale omului.

Pornlndu-se de la aceste principii, 
documentul precizează că menirea <a 
de bază este aceea do a sprijini na
țiunile în eforturile lor de a solu
ționa problemele demografice prin 
stimularea pe plan international a 
cercetărilor, schimbului do informații 
și a altor activități in acest dome
niu. In acest scop. Planul de acțiune 
și-a stabilit drept obiectiv promo
varea unei înțelegeri mai profunde a 
problemelor demografice și a facto
rilor socio-economici pe plan națio
nal si internațional, sprijinirea ma
surilor și programelor destinate a 
influenta pozitiv creșterea populației, 
întărirea familiei, reducerea morbi
dității și mortalității, distribuirea 
echilibrată a populației. afirmarea 
femeii, dezvoltarea învățămintului, a 
cercetării etc. Planul do acțiune re
liefează. totodată, relațiile complexe 
dintre problemele demografice și cele 
ale dezvoltării resurselor și mediului.

Cu privire la aspectele sale de 
bază, Planul de acțiune face o serie 
de recomandări importante reliefind 
rolul guvernului fiecărei țâri, al 
cooperării internaționale in adop
tarea strategiei demografice adecvate.

Planul mondial de acțiune, îmbo
gățit substanțial in idei fată dc va
rianta inițială, in cursul unor vii 
dezbateri la care și-au adus contri
buția delegațiile prezente la lucrări, 
a fost adoptat prin consensul Con
ferinței mondiale a populației.

In cadrul ședinței a fost, de ase
menea, aprobat in unanimitate Ra
portul conferinței, cuprinzind sinteza 
dezbaterilor din cele trei comitete de 
lucru — „Populațiii Și dezvoltarea 
economico-socială“. „Populația, resur
sele și mediul inconjurător". „Popu
lația si familia", precum și a delibe
rărilor plenului reuniunii asupra ra
poartelor comitetelor, grupului de 
lucru pentru Planul mondial de ac
țiune al populației și Comisiei de 
verificare a împuternicirilor.

Au luat cuvîntul și au formulat 
opinii in legătură cu documentele 
adoptate reprezentanții Indiei. Cana
dei, Japoniei. Republicii Populare 
Chineze, Statelor Unite ale Americii, 
Algeriei. Vaticanului. Suediei, R.S. 
Cehoslovace. Albaniei, R.S.F. Iu
goslavia, Mexicului, Marocului, Peru
lui. Tunisiei. Franței, Pakistanului, 
Republicii Arabe Siria, Irlandei. Ma
rii Britanii, Australiei. Senegalului, 
in numele statelor africane prezenta
te la conferință. Birmaniei, Uniunii 
Sovietice și Ecuadorului, in numele 
țârilor latino-americane.

Vorbitorii și-au exprimat deplina 
satisfacție în legătură cu spiritul con
structiv in-care s-au desfășurat lu
crările Conferinței mondiale a popu
lației, precdm și convingerea că apli
carea in practică a recomandărilor 
cuprinse in documentele adoptate va 
contribui la rezolvarea optimă a pro
blemelor cu care este confruntată co
munitatea umană in acest domeniu.

Au fost adresate călduroase mulțu
miri președintelui României, Nicolae 
CeaUșescu, și guvernului român pen
tru sprijinul deosebit de prețios acor
dat pregătirii și bunei desfășurări a 
lucrărilor acestei reuniuni politice de 
o amploare fără precedent in istoria 
Națiunilor Unite, pentru ospitalita
tea de care s-au bucurat participanții 
la Conferința mondială a populației.

Cuvinte de mulțumire și apreciere 
privind activitatea desfășurată și 
modul cum au fost conduse lu
crările conferinței au fost adresate 
președintelui Conferinței mondiale a 
populației, George Macovescu. și se
cretarului general al conferinței, 
Antonio Carrillo Flores.

(Agerpres)

Jaropolk Guzevati (U.R.S.S.), Queru- 
bina Henriguez de Paredes (Salva
dor), Maria Groza, Ștefan Milcu 
(România), a avut ca obiect trecerea 
in revistă a discuțiilor purtate pe 
parcursul a două săptămini, in ca
drul diferitelor forme de lucru, și re
liefarea principalelor probleme ce 
s-au situat in centrul atenției parti- 
cipanților. Au fost evidențiate, in 
acest context, ideile, tezele șj pozi
țiile exprimate, grupate in principal 
in jurul unor teme majore, dintre 
care desprindem : perspectivele pro
ceselor demografice ; tratarea ansam
blului de aspecte de ordin demogra
fic ca parte integrantă, inseparabilă, 
a dezvoltării economice și sociale în 
condițiile sublinierii dreptului fiecă
rui stat de a-și elabora singur poli
tica populației ; problematica planifi
cării familiei ca parte a politicii 
demografice a fiecărui stat : rapor
turile complexe de Interferență re
ciprocă dintre populație, resurse șl 
mediul inconjurător ; statutul și ro
lul femeii in societate ; orientări și 
tendințe in cercetarea fenomenelor 
demografice.

(Agerpres)

TENIS : Turneul 
de la Forest Hills

Turneul de tenis de la Forest 
Hills a programat alte partide con- 
tind pentru primul tur al probelor 
de simplu.

Campionul suedez Bjorn Borg, fa
voritul nr. 4 al concursului, l-a în
vins cu 6—4, 4—6, 6—3, 6—3 pe ame
ricanul Victor Amaya, olandezul 
Tom Okker a dispus cu 5—7. 6—1, 
7—5, 6—2 de Erik van Dillen (S.U.A.), 
iar spaniolul Manuel Orantes l-a 
întrecut cu 6—4. 7—5, 6—4 pe ceho
slovacul Frantisek Pala. Tenismanul 
argentincan Guillermo Vilas, revela
ția actualului sezon, l-a intilnit pe 
Fredi Taygan, campionul de juniori 
al S.U.A., care i-a opus o dirză re
zistență. La capătul unei partide de 
mare spectacol, Guillermo Vilas a 
ciștigat in cinci seturi: 6—3. 6—2,
6—7, 2—6, 6—3.

In concursul feminin, tenismana 
româncă Mariana Simlonescu a ob
ținut victoria cu 7—5, 7—6 in fata 
jucătoarei americane Dona Ganz. 
Virginia Ruzicl a pierdut cu 2—6, 
6—3. 6—3 partida susținută cu Pat 
Faulkner (Australia).

TELEGRAME
COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 

Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragi tovarlîși.
în numele tuturor comuniștilor, Ir. numele tuturor oamenilor muncii. ... 

întregului popor muncitor din Israel, vă transmit dumneavoastră șl în
tregului popor român un cald si cordial salut cu ocazia celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării României de sub dominația fascistă.

In coi 30 dc ant care au trecut, poporul român a străbătut un drum lung 
Bl glorios. Sub conducerea Partidului Comunist Român, clasa muncitoare, 
țărănimea cooperat ist A și intelectualitatea, au reușit să transforme frumoasa 
dv. patrie Intr-o tară socialista modernă, Industrial-agrară. care se bucură 
de prestigiu nu numai în riadul statelor socialiste, cl si no arena politică 
internațională. Intr-un stat socialist dc tip nou. cu minunate perspective de 
dezvoltare multilaterală, in pofida nivelului foarte scăzut de la care s-a por
nit In urmă cu 30 de ani.

Orice om cinstit trebuie să recunoască că strălucitele dumneavoastră suc
cese obținute plnft in prezent si perspectivele minunate care se deschid Româ
niei socialiste sint rezultatul aplicării creatoare a marxism-leninismului. co
respunzător condițiilor istorice ale tării, a internaționalismului socialist con
secvent.

Noi dăm o înaltă apreciere faptului că Republica Socialistă România pro
movează in teorie si practică noul atil in politica internă, cit si De plan in
ternational.

în poziția României față de evenimentele din Orientul Apropiat noi ve
dem principialitatea și Înțelepciunea Partidului Comunist Român, a colecti
vului său de conducere. în frunte cu secretarul său general, tovarășul Nicolae 
CeaUșescu, conducător dinamic și Inovator.

Doresc poporului român noi succese in opera de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, sub conducerea Partidului Comunist Român.

nl

Cu salutări comuniste,

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Guvernul și poporul Guyanei mi se alătură pentru a trimite urări fră
țești guvernului și poporului Republicii Socialiste România cu ocazia Zilei 
naționale. , .

Guyana și România sint pe cale să inițieze o etapa noua dc cooperare 
în folosul ambelor țări și aștept cu nerăbdare intilnirea cu dumneavoastră 
și prilejul pe care aceasta ni-1 va oferi pentru discuții prietenești in proble
me de interes reciproc.

Sper că in anii care vor veni se vor stnnge și mai mult relațiile din
tre țările noastre, animate de același ideal comun : îmbunătățirea nivelului 
de viață al celor două popoare.

LINDEN FORBES SAMPSON BURNHAM
Primul ministru al Republicii Guyana

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Vă transmitem salutul revoluționar al comuniștilor panamezi cu ocazia 
celei dc-a XXX-a glorioase aniversări a eliberării României de sub jugul 
fascist și al exploatării capitaliste.

înflorirea multilaterală a României socialiste constituie un strălucitor 
exemplu pentru popoarele care depun eforturi in vederea depășirii, intr-un 
timp scurt, a înapoierii generate de dominația imperialistă.

Trăiască România socialistă !
Trăiască internaționalismul proletar !

PARTIDUL POPORULUI DIN PANAMA

Delegația Frontului Național Progresist
oteli/aiu I sa bigs' .ffco

din Republica Irak a părăsit Capitala
Vineri dimineață a părăsit Capi

tala delegația Frontului National 
Progresist din Republica Irak, con
dusă de Naeem Haddad, secretar ge
neral al frontului, membru al Con
ducerii Regionale a Partidului So
cialist Arab Băas, care a făcut o vi
zită de prietenie in țara noastră.

Din delegație au făcut parte Has
him Aqrawi. ministru de stat. Ubai- 
dullah Al-Barzani. ministru de stat, 
dr. Mahdi Al-Hafodh, membru al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Irakian. Lateef Al-Fa- 
daam. membru al Partidului Socia
list Arab Baas, Kasim Al-Alaaezi, 
secretarul delegației, si Noaaman 
Al-Noaamani. membru al secretaria
tului delegației.

La plecare, ne aeroportul Otopeni, 
delegația a fost condusă de tovarășii

Adunare consacrată împlinirii a 40 de ani 
de la crearea MADOSZ-ului

La Tirgu-Mureș a avut loc. vineri, 
o adunare consacrată împlinirii a 40 
de ani de la crearea MADOSZ-ului. 
Au luat parte reprezentant! ai orga
nelor locale de partid și de stat, ai 
organizațiilor obștești. personalități 
ale vieții culturale și științifice, oa
meni ai muncii din întreprinderile 
și instituțiile orașului.

în cuvintul introductiv. Iosif Banc, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. prim- 
secretar al comitetului județean <le 
partid, a arătat că MADOSZ-ul a mi
litat, sub conducerea partidului co
munist, pentru unirea eforturilor oa
menilor muncii de naționalitate 
maghiară. împreună cu întregul po
por român, împotriva exploatării 
burghezo-moșierești. pentru drepturi 
si libertăți democratice, pentru inde
pendenta patriei.

Acad. Ștefan Peterfi, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, președintele 
Consiliului Oamenilor Muncii de 
Naționalitate Maghiară, a subliniat 
faptul că prietenia și solidaritatea

Plecarea delegației economice guvernamentale din Liban
Delegația economică guvernamen

tală din Liban, condusă de Nazih Al 
Bizri, ministrul economiei naționale, 
care a făcut o vizită in țara noastră, 
la invitația Ministerului Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice In
ternationale, a părăsit vineri Capi
tala.

Vizita delegației agenției dc presă libiene
în perioada 26—30 august o dele

gație a agenției libiene de presă 
A.R.N.A., condusă de Husni S. Al. 
Mudir. director general, a vizitat tara 
noastră.

In timpul vizitei, oaspeții au avut 
convorbiri la Agenția româna de pre
să „Agerpres". cu care prilej a fost 
semnat acordul de colaborare intre 
cele două agenții.

Delegația libiană a avut, de ase
menea. convorbiri la conducerea Mi
nisterului Afacerilor Externe, redac
ția ziarului „Scînteia", Radiotelevi- 
ziunea română. Oaspeții au vizitat

SAMUEL MIKUNIS
Secretar general 

al Partidului Comunist din Israel — 
MAKl

Paul Niculescu-Mizil. membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului. ministrul educației si invătă- 
mintului. Iosif Uglar. membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. secretar al 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, Teodor Vasiliu, 
ministrul justiției. Constantin Vasi
liu. adjunct de sef de secție la C.C. 
al P.C.R., Cornel Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, de 
activiști de partid.

Au fost prezenți Ahmad Al-Sa- 
marrai. ambasadorul Irakului la 
București, membri ai ambasadei, 
precum si un grup de studenti ira
kieni care studiază in tara noastră. 

(Agerpres)

frățească a poporului român cu na
ționalitățile conlocuitoare au dobin- 
dit. datorită rezolvării marxist-leni- 
niste de către P.C.R. a problemei 
naționale, o temelie de nezdruncinat. 
Putem afirma cu certitudine, a 
arătat vorbitorul, că o realizare de 
importantă fundamentală a partidu
lui nostru constituie soluționarea 
justă a acestei probleme, asigurarea 
deplinei egalități in drepturi a tu
turor oamenilor muncii, fără deose
bire de naționalitate.

în cuvintul său. Banyai Ladislau. 
vicepreședinte al Academiei de știin
țe sociale și politice, vechi militant 
al MADOSZ-ului. a făcut un istoric 
al acestei organizații.

La adunare au mai luat cuvîntul 
Aurel Mindru, muncitor la întreprin
derea de prelucrare a lemnului, 
prof. univ. Szabo Lajos, rectorul 
Institutului de teatru „Szentgyorgyi 
Istvan", și Melania Florea. studentă 
la Institutul de medicină și farma
cie din localitate.

(Agerpres)

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de Constan
tin Stanciu, adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, de alte 
persoane oficiale.

(Agerpres)

obiective social-culturale Și turistice 
din Capitală și din țară.

La incheierea vizitei, delegația a- 
gentiei libiene de presă A.R.N.A. a 
fost primită de tovarășul Ștefan An
drei. secretar al C.C. ai P.C.R.

La primire a participat Ion Măr- 
gineanu. director general al Agenției 
române de presă „Agerpres".

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care. s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

Vineri după-amiază oaspeții li- 
bieni au părăsit Capitala.

(Agerpres)

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România. Manea 
Mftnescu. a primit, vineri dimineața, 
pe generalul Enrique Falcon! Mejia, 
secretar general al Președinției Con
siliului dc Miniștri, reprezentantul 
guvernului Republicii Peru la Mărbă- 
torirea zilei de 23 August.

Oaspetele a rugat sâ «e transmită 
președintelui Republicii 8ociali”țe 
România. Nicolae CeaUșescu. din 
pârlea președintelui Republicii Peru, 
general de divizie Juan Velasco Al
varado. un călduros salut si sincere 
felicitări cu prilejul celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării României de 
6Ub dominația fascistă.

★
în cursul zilei de vineri, primul 

ministru al guvernului. Manea Mă- 
nescu. a primit, pe D. C. Jcliclch, 
membru in parlament, sofa delega
ției Noii Zeelande la Conferința 
mondială a populației.

în timpul convorbirii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, au fost

Primiri la C. C. al P. C. R.
Vineri după-amiază. tovarășul 

Gheorghe Pană, membru al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., s-a intilnit cu tovarășul Al
bert De Coninck, membru al Birou
lui Politic, secretar național al C.C. 
al P.C. din Belgia, care a participat 
la festivitățile prilejuite de sărbăto
rirea celei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării României de sub domina
ția fascistă.

La întilnlre a participat tovarășa 
Ghizela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R.

Plenara Consiliului Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Producție

Vineri a avut loc plenara Consi
liului Uniunii Naționale a Coopera
tivelor Agricole de Producție, la care 
au luat parte membrii Comisiei de 
revizie, reprezentanți ai unor minis
tere și organizații obștești.

Participanții au dezbătut indicato
rii economico-financiari ai planului 
cooperativelor agricole de producție 
pe anul 1975 și au adoptat o holă- 
rire cuprinzind ansamblul măsurilor 
menite să ducă la realizarea sarci
nilor ce revin agriculturii cooperatis
te in ultimul an al cincinalului. în 
continuare, plenara a analizat mo
dul cum au fost îndeplinite sarcinile 
de plan la activitățile industriale, 
prestări de servicii si valorificări in 
perioada 1971—1974 și sarcinile de 
plan ce revin agriculturii cooperatis
te in aceste domenii in 1975 și in 
perspectiva anilor 1976—1980. S-a a-

Intilnire la Consiliul Central al U. G. S. R.
Vineri dimineața, tovarășul Gheor

ghe Petrescu, vicepreședinte al Con
siliului Central al U.G.S.R., s-a In
tilnit cu Fat’hi Naji Awad, secretar 
general al Federației Generale ,.a’. 
Sindicatelor din Iordania, care, la in.-; 
vitatia Consiliului Central al"

SUB SEMNUL ANIVERSĂRII A 25 DE ANI

DE LA ÎNTEMEIEREA R. D. GERMANE

/ irgul de toamnă 
de la Leipzig

Cu 25 de ani în 
urmă a fost înteme
iată Republica Demo
crată Germană. în a- 
cesti ani. printr-o ac
tivitate plină de abne
gație si sacrificiu, oa
menii muncii. sub 
conducerea Partidului 
Socialist Unit din Ger
mania. au obtinut în
semnate succese in 
construirea unei so
cietăți socialiste dez
voltate. Bazindu-se pe 
colaborarea socialistă 
internațională. R.D.G. 

’s-a dezvoltat continuu, 
devenind un stat in
dustrial recunoscut pe 
plan mondial si un 
partener comercial a- 
preciat. Totodată, s-a 
întărit colaborarea 
multilaterală a tării 
noastre cu U.R.S.S. și 
cu celelalte țări so
cialiste frățești, legă
turile noastre au de
venit de nezdruncinat. 
Astăzi. R.D.G.. mem
bră a familiei țărilor 
socialiste, întreține re
lații diplomatice cu 
peste 100 de state de 
pe toate continentele 
și este reprezentată in 
principalele organiza
ții internaționale.

Tirgul de la Leipzig 
a reflectat an de an 
aceste succese, a pro
movat in mod activ 
procesul de afirmare 
internațională a R.D.G. 
în anul jubiliar al 
R.D.G. și in cel de-al 
25-lea an de existenta 
a C.A.E.R., ediția de 
toamnă a Tlrgului da 
la Leipzig prezintă un 
amplu tablou al re
zultatelor colaborării 
socialiste internațio
nale. fiind in același 
timp o oglindă a ca
pacității industriale a 
tării noastre.

Standurile R.D.G. 
din cadrul tirgului re
liefează modul di
namic in care s-a dez
voltat economia noas
tră națională, cu deo
sebire în anii ce au 
urmat celui de-a! 
VIII-lea Congres al 
P.S.U.G., capacitatea 
crescindă a ramurilor 
de bază ale economici, 
si anume — chimie, 
instalații chimice, ma
șini textile, vehicule 
rutiere, mașini poli

grafice. tehnică medi
cală si bunuri de con
sum.

In cadrul tirgului 
va fi organizată o ex
poziție colectivă — 
„EXPOVITA ’74“ - 
cu participarea a 23 
de ramuri ale indus
triei din R.D.G., și 
care oferă vizitatorilor 
o imagine a posibili
tăților tehnico-mate- 
riale. care să facili
teze petrecerea in 
mod cit mai agreabil 
a vacantei și in gene
ral a timpului liber. 
De asemenea, este 
organizată expoziția 
„INTERSCOLA". cu
prinzind material leh- 
nico-didactic pentru 
instituții de învăță- 
mi nt de toate gradele.

Cu un program bo
gat de manifestări ști
ințifice si culturale si 
cuprinzătoare prestări 
de servicii, ediția de 
toamnă a Tirgului de 
la Leipzig se desfă
șoară sub deviza: 
„Pentru comerț mon
dial neîngrădit si pen
tru progres tehnic".

Republica Socialistă 
România participă la 
această ediție a Tirgu
lui de la Leipzig cu 
un pavilion ce se în
tinde pe o suprafață 
de circa 875 m p. Anul 
acesta vor expune 22 
de întreprinderi româ
nești de comerț exte
rior. specializate in 
domeniul chimiei, mo
bilei. industriei ali
mentare, industriei de 
încălțăminte și textile. 
Este de remarcat o 
considerabilă sporire a 
suprafeței de expune
re a mașinilor româ
nești pentru industria 
textilă. România par
ticipă pentru prima 
oară la expoziția „IN
TERSCOLA".

Aniversarea a 30 de 
ani de la eliberarea 
României și a 25 de 
ani de la întemeierea 
Republicii Democrate 
Germane oferă prile
jul unui bilanț îm
bucurător. Cele două 
țări socialiste se pre
zintă la acest jubileu 
cu însemnate succese 
obținute sub condu
cerea partidelor lor.

Generalul Falconi a transmis, tot
odată. primului ministru al guvernu
lui român snlutărl prietenești din 
partea primului ministru al guver
nului revoluționar din Peru, gene
ral Edgardo Mercado Jarrin.

în cadrul întrevederii au fost a- 
bordate unele aspecte referitoare la 
dezvoltarea in continuare a relații
lor prietenești de colaborare româno- 
peruane in domeniile politic, econo
mic. tehnlco-stiințlflc Si cultural.

La primire, desfășurată intr-o am
biantă de cordialitate, a participat 
Ion St. Ion, eecretar general al gu
vernului.

♦
discutate unele probleme referitoare 
la extinderea schimburilor comercia
le si a cooperării în domeniul In
dustriei si agriculturii dintre Româ
nia și Noua Zeclandă.

La primire a particlpnt Ion St. Ion, 
secretar general a! guvernului.

Intilnirea s-a desfășurat intr-o at
mosferă cordială, tovărășească.

★
în aceeași zi, tovarășul Ștefan An

drei, secretar al C.C. al P.C.R., s-a 
intilnit cu tovarășul Luciano De 
Pascalis, membru al Direcțiunii 
Partidului Socialist Italian, care a 
participat la festivitățile organizate 
cu prilejul zilei de 23 August.

Intilnirea a avut loc intr-o ambi
antă tovărășească.

’ (Agerpres)

doptat o hotărîre cu privire la con
stituirea și utilizarea fondului in- 
tercooperatist de întrajutorare șl 
consolidare.

In incheierea lucrărilor a luat 
cuvintul tovarășul Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

Intr-o atmosferă de puternic entu
ziasm. plenara Consiliului Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agrico; 
le de Producție a adresat o telegramă 
Comitetului Central al partidului, to
varășului Nicolae Ceausescu, prin 
care se exprimă încă o dată anga
jamentul ferm al țărănimii de a 
munci neobosit alături de întregul 
popor pentru înflorirea patriei noas
tre socialiste, pentru înfăptuirea e- 
xemplară a tuturor sarcinilor ce le 
va pune in fata agriculturii Con
gresul al XI-lea al P.C.R.

U.G.S.R., iși petrece concediul de 
odihnă in țara noastră.

în cursul convorbirilor, desfășurate 
într-o atmosferă, caldă, prietenească. 

,(q avuUj^-un.^chlmp ^.e păreri prir 
;?vind pr^ocu^âcita' “aejuaie ale celor, 

două .orgaruialii sindicale.

în spiritul prevede
rilor Tratatului de 
prietenie. colaborare 
si asistentă mutuală 
încheiat in anul 1972, 
schimbul de mărfuri 
dintre R.D.G. și Româ
nia a cunoscut o creș
tere rapidă, ilustrind 
posibilitățile mari pe 
care le oferă econo
miile celor două tari 
in continuă dezvoltare. 
In anul 1973, volumul 
comerțului exterior 
dintre țările noastre 
s-a cifrat la 1.7 mili
arde mărci-valută si 
se apreciază ca aces
ta să crească simțitor 
în anul 1974. Pe baza 
acestor rezultate se 
poate spune încă de 
Dc acum că prevede
rile acordului de lungă 
durată (pe anii 1971— 
1975) vor fi îndeplini
te înainte de termen.

O nouă expresie a 
adincirii continue a 
relațiilor economice o 
constituie convențiile 
dintre țările noastre, 
încheiate in luna iu
lie a.c. la Berlin, «în
tre președintele Co
misiei de Stat a Pla
nificării din R.D.G., 
tovarășul Gerhard 
SchUrer, și președin
tele Comitetului de 
Stat al Planificării 
din România, tovară
șul Emil Drâgănescu, 
privind coonerarea in 
perioada 197S—1980.

Fără îndoială că par
ticiparea României la 
ediția de toamnă a 
Tirgului de la Leipzig 
va crea noi premise 
in vederea dezvoltării 
schimbului de mărfuri 
intre țările noastre. 
Tuturor extiozantilor 
Si vizitatorilor din 
Republica Socialistă 
România le dorim o 
activitate fructuoasă la 
Leipzig, stabilirea de 
noi și largi contacte, 
o ședere plăcută in Re
publica Democrată 
Germană.

Karl-HEINZ 
ZIRPEL
Consilier comerciol 
al Ambasadei 
R. D. Germane 
la București
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Evoluția situației din Cipru
• Rezoluția Consiliului de Securitate • Numărul refugia- 

ților constituie peste o treime din totalul populației

Manifestări consacrate
sărbătorii naționale a României

N XTIUNILE UNITE 30 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
s-a întrunit, vineri după-amiazâ. la 
ora 15,00 GMT. sub președinția re- 

sovietic Iakov Malik, 
puitru a continua dezbaterile asupra 
problem- i cipriote. Consiliul a adop
tat in unanimitate o rezoluție pre- 
zentntâ de Austria. Franța și Marea 
Britanic, care exprimă satisfacția 
Consiliului de Securitate in legătură 
cu rolul secretarului general al 
O N U. in organizarea convorbirllo,- 
dintre liderii celor două comumlâți 
cioriole, adresind un apel tuturor 
celor interesați pentru a continua și 
dezvolta această evoluție tn intere
sul întregului popor cipriot. Rc-olu- 
Ua cheamă toate părțile implicate 
sâ facă tot ce le stă in putință pen- 
t-u a alina suferințele umane, pen
tru a garanta fiecărei persoane res
pectarea drepturilor fundamentale 
ale omului și de a se abține de la 
orice acțiune susceptibilă sâ agra
veze situația.

NICOSIA 30 (Agerpres). — Ostili- 
t Te c.ivc au avut loc in Cipru in 
cursul lunilor iulie și august au 
rrovocnt deplasarea a aproximativ 
2-10 009 de pcmxine (mai mult dc o 
treime din populația totală a insulei) 
— a anunțat un purtător de cuvint 
a’ O.N.U. la Nicosia.

Fl a precizat că in regiunile con
trolate de ciprioții greci se află a- 
rroxin-.Tiv 199 000 de persoane reîu- 
t.a‘e. dintre care 164 000 ciprioți 
greci $i 35 000 ciorioți turci. In zo
nele de nord, aflate sub controlul

geneva In interesul eliminării
pericolului nuclear

GENEVA 30 
neva continuă 
Ii-a sesiuni a 
pentru

(Agerpres). — La Ge- 
lucrările celei de-a 

Comitetului pregătitor 
Conferința de evaluare a 

modului de îndeplinire a tratatului 
de neproliferare a armelor nucleare 
— reuniune care va avea loc in 
luna mai 1975.

In cadrul discuțiilor, șeful delega
ției române, ambasadorul Constantin 
Ene, a subliniat importanța deose
bită pe care țara noastră o acordă 
conferinței, menită să dea un nou 
impuls negocierilor de dezarmare 
pentru reducerea și eliminarea peri
colului nuclear, pentru sporirea secu
rității statelor nenucleare și să favo
rizeze dezvoltarea cooperării interna-

BADEN

Lucrările Conferinței Pugwash
VIENA 30 (Corespondență de la 

C. VLad). — In localitatea austriacă 
Baden se desfășoară lucrările celei 
dc-a XXIV-a Conferințe Pugwash. 
Din România iau parte prof. dr. Cor- 
neliu Penescu. președintele Comite
tului national al Pugwash din Româ
nia, prof. dr. Ilie Diculescu și prof, 
dr. Mircea Petrescu. Tema actualei 
conferințe — ..Dezarmarea, proble
mele energiei și colaborarea interna
țională".

In intervenția sa. președintele con
ferinței, savantul Hannes Alfven, 
laureat al Premiului Nobel, a subli
niat că între preocupările de cca mai 
mare importantă ale umanității se 
află, in prezent, problemele popu
lației și cursa înarmărilor, îndeosebi

Ziarul nostru s-a adresat unor importante personalități prezente la 
Conferința mondială a populației și la Tribuna populației, solici- 
tindu-le părerea asupra problemelor majore care s-au aflat in dezba
terea acestor reuniuni.

Dr. Anton VRATUȘA, 
vicepreședinte 

al Consiliului Executiv Federal 
al R. S. F. Iugoslavia

— Care este după părerea 
dv. raportul dintre problemele 
demografice și necesitatea sta
tornicirii unei noi ordini eco
nomice internaționale ?

— Aș spune că este un raport 
esențial. Noua ordine trebuie să se 
bazeze pe echitate, egalitate, pe su
veranitate. cooperare intre toate sta
tale. indiferent de sistemul econo
mic și social. In concepția noastră 
aceasta se poate realiza prin lupta 
Împotriva exploatării colonialiste si 
neocolonialiste. pentru stabilirea 
unor raporturi echitabile Intre prețul 
produselor industriale și cel al ma
teriilor prime, asigurarea 
tății fiecărei țări asupra 
sale materiale, realizarea 
tem preferențial in toate domeniile 
relațiilor economice in favoarea țâ
rilor ir. curs de dezvoltare. Noua or
dine reclamă consolidarea păcii și 
securității internaționale, respectarea 
dreptului fiecărui stat de a-și dez
volta sistemul său economic și po
li t.c fărâ amestec din afară. Este 
evident că ordinea nouă social- 
economică si politică, atit in țari 
luate aparte, cit si pe pian in
ternațional, trebuie să se ghideze 
după cerința de a plasa omul, per
sonalitatea umană in condiții in 
care să poată decide liber asupra 
viitorului său ; de asemenea, sâ dez
volte tot ceea ce este necesar pen
tru exercitarea acestor drepturi ale 
tunului.

suverani- 
resurselor 
unui sis-

General
Enrique FALCONI MEJIA, 
secretar general al Președinției 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Peru

— V-ați referit la conferință 
la existența unor anomalii so- 
cial-politice care afectează pro
blemele demografice. Ați dori 
să ne vorbiți -mai pe larg des
pre acest lucru 7

— Delegația noastră nu poate ac
cente anumite idei care și-au făcut 
loc in ceea ce privește modalitățile 
de rezolvare a problemelor demo
grafice 51 a căror promovare este me-

co-

forțelor armata turce dislocate în 
Cipru, mai există 28 000 de rctuglați, 
dintre care 20 000 clprioli greci.

ATENA 30 (Agerpres). — Primul 
ministru al Greciei, Constantin Ca- 
ramanlls, a vizitat, vineri. Cartierul 
General al forțelor armate 
unde a avut consultări 
conducători militari al 
nunțat un purtător de 
namental la Atena. El 
premierul Caramanlis 
apărării, Evanghelos 
discutat situația militară a Greciei, 
au examinat capacitatea dc luptă a 
forțelor armate și alte probleme de 
ordin militar. A fost examinată, de 
asemenea, situația militară din Ci
pru.

La consfătuire au participat 
mandanții forțelor armate terestre, 
navale și aeriene.

SOFIA 30 (Agerpres). — lntr-un 
Interviu acordat agenției B.T.A., mi
nierul afacerilor externe aJ R.P. 
Bulgaria, Potăr Mladenov. a relevat 
că țara sa sori lină propunerea cu
prinsă in declarația guvernului so
vietic in legătură cu soluționarea 
Tx'li’.icâ a crizei din Cioru in ca
drul O.N.U.. cu participarea nemij
locită a reprezentanților legali ai 
Republicii Cipru. „Considerăm că. în 
prezent, mijlocul cel mai eficace ar 
fi convocarea unei conferințe inter
naționale cu participarea Ciprului, 
Greciei. Turciei și tuturor statelor 
membre ale Consiliului de Securita
te. precum și a altor state" — a de
clarat ministrul bulgar.

elene, 
cu principalii 
țării — a a- 

cuvînt guver- 
a precizat că 
și ministrul 
Averoff, au

ționale in domeniul utilizării pașni
ce a energiei nucleare. Reprezentan
tul țării noastre a prezentat unele 
propuneri de completare a documen
tației asupra modului de îndeplinire 
a articolului VI al tratatului de ne
proliferare, care prevede obligația 
statelor-părțl la tratat de a continua 
cu bună credință negocierile pen
tru adoptarea unor măsuri efective 
care să conducă, la o dată cit mai 
apropiată, la dezarmarea nucleară și 
la încheierea unui tratat de dezarma
re generală. Documentația asupra 
acestui articol a fost întocmită de 
Secretariatul O.N.U., la cererea de
legației române.

a înarmărilor atomice. Subliniind că 
problemele populației au fost exami
nate de Conferința Pugwash la Si
naia. Oxford și Aulanko, vorbitorul 
a exprimat speranța că actuala Con
ferință mondială a populației de la 
București „va avea o mare Influență 
asuora lumii". El a atras apoi atenția 
asupra amenințării fără precedent 
pe care o prezintă stocurile de 
bombe atomice existente azi in lume 
si continuarea in ritm vertiginos a 
cursei înarmărilor nucleare. Relevind 
ci. in ciuda încheierii tratatului de 
neproliferare a armelor nucleare, 
procesul de diseminare a acestora 
continuă, el s-a pronunțat pentru 
intensificarea mișcării populare in 
lume împotriva' armelor nucleare.

progresului economic și social
nitâ să denatureze semnificația a- 
cestel conferințe. A vorbi de „spațiu 
vital", de resurse limitate, pentru a 
aiunge Ia concluzia necesității redu
cerii creșterii demografice, este o 
concluzie pe care Peru o refuză, 
pentru că ea este destinată să ca
mufleze adevăratele date ale proble
mei : raporturile de dominație so
cială. în fond, cheia problemei de
mografice rezidă in necesitatea in
staurării dreptății sociale. A pune 
altfel problema înseamnă a eluda 
esența- Dacă va trebui să se fixeze 

Ancheta „Scînteii" în rîndul participanîilor la Conferința 
mondială a populației și Tribuna populației

aceste re
in favoarea

vreo limită creșterii demografice, a- 
ceasta este o chestiune de domeniul 
viitorului îndepărtat. Dimpotrivă, de 
cea mai arzătoare actualitate sint li
mitele impuse in folosirea resurse
lor. 50 la sută din ----- 
surse sint repartizate 
țărilor dezvoltate, deși acestea re
prezintă mai puțin de o treime din 
omenire. Planul de acțiune pe care 
urmează să il elaboreze conferința 
noastră trebuie sâ tindă la elimi
narea acestei anomalii.

Dr. Huang SHU-TSE, 
ministru adjunct al sânâtâțil 

din R. P. Chineza

— Care este, după opinia dv., 
calea cca mai sigură de solu
ționare a problemelor popu
lației ?

— Problema populației este inse
parabilă de problemele politice și 
economice. Programul adoptat de 
O.N.U. pentru stabilirea unei no: or
dini economice internaționale consti
tuie o chemare de a acționa in ve
derea statornicirii unei asemenea noi 
ordini. Este dorința noastră ca țările 
să-și unească eforturile pentru reali
zarea acestui scop.

Din tot ce există pe lume, oamenii 
sint cei mai pretioși. Luindu-și des
tinele in propriile lor miini, ei sint 
capabili să înfăptuiască miracole. 
Omul, ca muncitor și creator, este 
factorul decisiv al forțelor sociale
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MOSCOVA. — Cu prilejul înche
ierii Zilelor culturii românești in 
Uniunea Sovietică, conducătorul de
legației oamenilor de cultură ro
mâni prezent! in Uniunea Sovietică, 
Dumitru Ghișc, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste. a organizat o întâlnire prie
tenească. in saloanele Ambasadei 
române din Moscova. Au participat 
1. S. Afanasiev, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.U.S.. V. F. Ku- 
harski. V. 1. Popov. N. I. Mohov. 
ad,juneți ai ministrului culturii al 
U.R.S.S., Gheorghi Markov, secretar 
al Uniunii scriitorilor din U.R.S.S., 
alți conducători de uniuni de creație.

NEW YORK. — Organizația Națiu
nilor Unite, Misiunea diplomatică a 
țării noastre pe lingă O.N.U. și Bi
blioteca română din New York au 
organizat un concert de muzică ro
mânească și clasică, susținut de vio
lonistul Eugen Sirbu. Au participat 
membri ai misiunilor diplomatice a- 
creditate la Națiunile Unite.

DAMASC. — Sub Datronajul minis
trului culturii și orientării naționale 
al Siriei, a avut loc vernisajul expo
ziției de pictură românească contem
porană ce va fi găzduită timp de 
zece zile, de sălile Muzeului national 
din Damasc. Au participat ministrul 
sirian al turismului. Abdallah el 
Khanv. funcționari superiori din di
verse ministere, șefi ai unor misiuni 
diplomatice, oameni de artă si cul
tură.

VIENA. — Dintre multiplele ma
nifestări care au avut loc la Viena 
menționăm : expoziția de mărfuri ro
mânești organizată in cel mai mare 
magazin universal, expozițiile ..Româ
nia azi" — inaugurată la Kunstler- 
haus și ..Cartea in România", deschi
să la Zentralbuchhandlung : mitingul 
aviatic de la aeroportul Aspern —

Dezvoltarea relațiilor economice internaționale
1 1

IN DEZBATEREA SESIUNII U.N.C.T.A.D.

co
și

GENEVA 30 (Agerpres). — La Pa
latul Națiunilor au continuat lucră
rile sesiunii Consiliului Conferinței 
Națiunilor Unite pentru Comerț și 
Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.).

în cadrul ședințelor plenare se 
dezbat aspectele concrete ale inter
dependenței dintre problemele 
merțului, finanțarea dezvoltării 
sistemul monetar internațional.

Reprezentanții a numeroase țâri în 
curs de dezvoltare au subliniat că. 
in ultimul timp, criza care confruntă 
sistemul monetar internațional a in
fluențat negativ schimburile comer
ciale, cauzind importante pierderi a- 
cestor țări. Realinierea monetară — 
s-a subliniat in intervențiile partici- 
pantilor — a avut consecințe defavo
rabile asupra termenilor de schimb, 
precum și asupra capacității de im
port a numeroase țări în curs de 
dezvoltare.

In cuvîntul său. delegatul român a 
subliniat : „România consideră că re
organizarea actualului sistem mone
tar internațional trebuie să constituie 
realmente un factor al promovării 
stabilității monetare și să contribuie 
de o minieră eficace -la eliminarea 
barierelor tarifare, a restricțiilor și 
practicilor discriminatorii, care se 
opun dezvoltării libere a schimburi
lor economice intre toate statele. 
Pornind de la efectele pozitive ale 
stabilității parităților și ale echilibru
lui monetar asupra dezvoltării re
lațiilor economice internaționale, 
țara noastră se pronunță pentru a- 
si«urarea pe piața mondială a unei 
corelații corespunzătoare intre pre- 

de producție. Omul este in primul 
rind producător șl numai în al doi
lea rind consumator. Oare din cauza 
suprapopulatei există șomaj și sără
cie in multe din țările lumii a treia? 
Nu ! Aceasta se datorește asupririi 
și exploatării imperialiste. Discre
panțele dintre țările dezvoltate și 
cele in curs de dezvoltare se dato- 
resc vechii ordini economice inter
naționale. care a agravat inegalită
țile. In opinia noastră, calea cca mai 
sigură de soluționare a problemelor 
legate de populație este aceea a 
combaterii asupririi imperialiste, co
lonialiste și neocolonialiste. lichida
rea relațiilor economice inechitabile 
intre țări, cucerirea și consolidarea 
independenței naționale, dezvoltarea 

economiei naționale și a culturii, In 
lumina condițiilor specifice ale fie
cărei țări.

Werner MAIHOFER, 
ministru de interne 
al R. F. Germania z

mai— Cum ați defini cea 
bună politică demografică ?

să 
lm- 

nivelului
trebuie 

pentru
____  a ----
Guvernul R.F.G. iși

contribui

— Obiectivul major 
constea in acțiunea 
bunătățirea efectivă 
vieții umane, 
reafirmă dorința de a . .. . 
activ, pe măsura posibilităților
sale, la efortul mondial de Îm
bunătățire a vieții tuturor po
poarelor. Eforturile tinzind să pro
ducă schimbări in comportamentul 
individual, de natură să influențeze 
dinamica demografică, nu Dot fi efi
ciente decit dacă sint promovate in 
cadrul progresului social. Intr-un 
cuvint. cea mai bună politică demo
grafică este de fapt o bună politică 
socială.

Margaret MEAD,
savant antropolog (S.U.A.)

— Cum vedeți rolul femeii 
In soluționarea problemelor de
mografice 7

— Problema populației nu poate 
fi tratată fără a se lua in conside
rație și alte aspecte : dezvoltarea 

undo cu pesta sase decenii In urmă 
pionierul aviatici românești. Aurel 
Vlaicu, a cistigat patru premii intii 
la un important concurs aeronautic 
internațional, |a care au participat 
Roreciati pilotl si parașutiști români 
și austrieci, intre care campioni mon
diali, în aceixiși perioadă și-au dat 
concursul fruntași ai arici muzicale 
românești, precum si «ansamblul fol
cloric „Ilațcgana" al Combinatului si
derurgic Hunedoara. „Zilele româ
nești" s-au Încheiat printr-un mare 
spectacol folcloric la Palatul Schon- 
brunn.

ATENA. — La Pinacoteca națio
nală din Atena a avut loc vernisa
jul expoziției pictorilor români, care 
prezintă o largă selecție din cele 
mal reprezentative opere ale artiș
tilor contemporani, de la Cornelia 
Baba, Alex. Ciucurencu și Catargi, 
pină la pictori din generația tinără, 
ca C. Piliuță, I. Nicodim, Sabin Bă- 
lașa etc. La vernisaj au participat 
Nicolaos Louros, ministrul grec al 
educației, artiști și oameni de cul
tură, funcționari superiori din ■*'' 
nisterul Științelor și Culturii. 
Ministerul de Externe, membri 
corpului diplomatic, un numeros pu
blic.

PRAGA. — Ansamblul de cintece 
și dansuri „Rapsodia română", care 
întreprinde un turneu în R. S. Ce
hoslovacă, a prezentat, vineri seara, 
ultimul său spectacol in sala Tea
trului muzical ,.Karlin", din Praga.

CIUDAD DE PANAMA. — Amba
sada Republicii Socialiste România 
la Ciudad de Panama a oferit. la 
29 august, o recepție. Au participat 
Carlos Espino, președintele Adună
rii Naționale, membri ai Consiliului 
Legislativ, funcționari superiori, di
plomat, personalități ale vieții eco
nomice și culturale, ziariști.

Mi- 
din 

ai

țurile produselor manufacturate și 
cele ale materiilor prime, cu admi
terea unei fluctuații in limite rezo
nabile. In acest scod. U.N.C.T.A.D. 
trebuie să asigure analizarea tuturor 
factorilor noi ce apar in sistemul 
monetar internațional, a incidențelor 
acestora asupra problemelor comer
țului și finanțării dezvoltării țărilor 
în curs de dezvoltare".

agențiile de presă transmit
nsaa

Reașezarea
unor prețuri

Un comunicat cl Pre
ședinției republicii anun'ă ca 
președintele Portugaliei, generalul 
Antonio de Spinola, a aprobat p>o- 
tocolul de acord încheiat la Alger 
de reprezentanții guvernului porlu- 

’ghez-și al Partidului African al Inde
pendenței din Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.). 
Recunoașterea „de jure" a Republi
cii Guineea-Bissau ca stat suveran 
va aVea loc. așa cum se stabilise 
anterior, la 10 septembrie.

Delegata Republicii Viet
namului de Sud, ct,ndusă de 
Nguyen Huu Tho. președintele Pre
zidiului C.C. al Frontului Național 

materială, creșterea nemăsurată a 
arsenalelor de război, poluarea me
diului înconjurător, criza de energie. 
Societatea contemporană trebuie să 
rezolve aceste probleme care afec
tează direct populația lumii, calita
tea condiției umane. In acest con
text. una din direcțiile esențiale in 
ce privește reglementarea problema
ticii demografice o constituie lupta 
pentru deplina egalitate in drepturi 
a femeii, atit In cadrul familiei, cit 
și al societății. Proclamarea anului 
1975 ca An internațional al femeii 
demonstrează importanța ce se acor
dă progresului social al femeii. Exis
tă o strinsă legătură intre condiția 
femeii si problemele demografice și 
de aceea este necesară participarea 
ei mai activă la viața socială, la lua
rea deciziilor, inclusiv in ceea ce 
privește dezvoltarea și politica de
mografică.

Dr. Alphonse EMPANA, 
ministrul sândtdțli 

și prevederilor sociale 
al Republicii Populare Congo

— Se poate aprecia că afir
mațiile despre 
așa-zis pericol 
vreun temei 7

existența unui 
demografic au

Aș dori să mă refer la exem
plul țârii mele. Republica Populară 
Congo are o populație de 1 310 500 
locuitori, ceea ce Înseamnă o densi
tate de 3,8 persoane la kmp. Aceste 
cifre vorbesc de la sine, arată ce 
mare distanță mai este de parcurs 
pentru a se putea vorbi de o „explo
zie demografică". Problema nu este 
a numărului de locuitori, ci a po
sibilităților de angajare a lor în 
efortul 
sul ui. 
vad a 
printr-o politică realistă 
voltare social-economică, 
cordanțâ cu aspirațiile poporului. Pe 
plan internațional, pericolul constă 
nu In așa-zisa suprapopulatie. ci in 
dezechilibrul crescind dintre țările 
dezvoltate șl cele în curs de dezvol
tare. Dacă această chestiune iși va 
găsi rezolvarea, atunci nu vor mai 
exista nici probleme demografice.

pentru asigurarea 
In tara dv. am i 
progresului real.

1 progre- 
văzut do- 

asigurat 
de dez- 
In con-

Al. CÂMPEANU 
Elena MANTU

MONROVIA 30 (Agerpres). — 
Ambasadorul României in Liberia, 
Petrache Trofin, a prezentat, la 28 
august, scrisorile de acreditare pre
ședintelui Republicii Liberia, dr. 
William R. Tolbert jr.

Cu acest prilej, ambasadorul ro
mân a transmis președintelui Repu
blici Liberia, din partea președinte
lui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușcscu, un me
saj de prietenie și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire perso
nală, precum și urări de pace și 
prosperitate poporului liberian prie
ten.

Mulțumind pentru mesaj, președin
tele Liberiei a transmis președinte
lui Republicii Socialiste România 
urări de sănătate, fericire și noi 
.succese in bogata sa activitate pe 
plan intern și Internațional, precum 
și urări de pace, prosperitate și 
progres poporului român prieten.

La ceremonia prezentării scrisori
lor de acreditare au participat mem
brii guvernului liberian șj alte per
soane oficiale.

DESCHIDEREA TlRGULUI
INTERNATIONAL DE LA ALGER

ALGER 30 (Corespondență de Ia 
M. Ionescu). — In prezența președin
telui Houari Boumediene a fost 
inaugurată cea de-a Xl-a ediție a 
Tirgului internațional de la Alger. 
România este reprezentată în acest 
an de un pavilion, unde mai mult 
do 20 de întreprinderi de comerț ex
terior expun o gamă foarte largă de 
produse industriale, îndeosebi mașini 
și utilaje. Aprecierile unanime ale 
vizitatorilor sint întrunite de cele 
mai noi tipuri de autoturisme „Da
cia" și autoutilitare „Tudor Vladimi- 
rescu". turismul de teren „ARO-240", 
utilajele agricole, diferite instalații 
petroliere, pompele de irigații, agre
gatele frigorifice, ca și mașinile- 
unclte cu comandă-program. Din 
exponate mai rețin atenția produsele 
industriei electrotehnice — aparate 
de măsură și control, echipamente 
electronice, radioreceptoare și tele
vizoare. Un loc important este ocu
pat de produsele petrochimice, far
maceutice. de coloranți. ca $i dc pro
dusele industriei ușoare.

de Eliberare din Vietnamul de sud, 
președintele Consiliului Consultativ 
al G.R.P. al R.V.S., aflată intr-o vi
zită oficială de prietenie la Phenian, 
s-a întilnit cu Kan Ryan Uk. vice
președinte al R.P.D. Coreene, și cu 
Țoi .lai U. vicepremier al Consiliului 
Administrativ. întrevederea a prile
juit un schimb de vederi asupra 
dezvoltării continue a relațiilor de 
prietenie și de cooperare intre cele 
două țâri și asupra unor probleme 
de interes comun.

Președintele Republicii 
Brahe Egipt, An"'ar E1 Sadat- 
a acceptat demisia lui Mahmud 
Fawzi, care deținea funcția de vi
cepreședinte al R.A.E. din ianuarie 
1972. Mahmud Fawzi a cerut elibe
rarea din funcție datorită virstel 
sale înaintate.

0 delegație a R. D. Ger-
ItlCUlOf care va Purtâ convorbiri cu 
reprezentanți ai Departamentului de 
Stat al S.U.A.. in problemele legate 
de stabilirea de relații diplomatice 
intre cele două țări, va pleca la 3 
septembrie la Washington.

Protest al G.R.P. al Repu
blicii Vietnamului de Sud. 
într-o nota adresată președintelui 
Comisiei Internaționale de Control și 
Supraveghere, delegația militară a 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud a 
condamnat cu hotărire actele de sa
botare a încetării focului și a Acor
dului de la Paris asupra Vietnamului, 
comise de forțele regimului de la 
Saigon în regiuni aflate sub controlul 
G.R.P.

Comiietul O.K.U. pentru 
decolonizare 3 adoptat ° r”°- 
luție care cere încetarea imediată a 
luptelor duse împotriva mișcărilor de 
eliberare națională, retragerea tutu
ror forțelor străine din teritoriile co
loniale. precum și desființarea baze
lor militare existente în aceste teri
torii.

Prima reuniune consul- 
tntîvn a statelor membre ale Aso
ciației latino-americane a liberului 
schimb (A.L.A.L.C.) a luat sfîrșit 
la Buenos Aires. Participantii au a- 
doptat o declarație in care țările 
membre reafirmă hotărirea lor de a 
întări și diversifica colaborarea și 
cooperarea economică pe continentul 
latino-american.

460 milioane de oameni 
suferă de pe urma lipsei de 

alimente
NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). 

— Peste 430 milioane de persoane, 
aflate la sate sau la periferiile unor 
mari orașe, nu au, in prezent, hrană 
suficientă, se menționează intr-un 
raport dat publicității de Saved 
Marei, secretarul general al Confe
rinței mondiale pentru problemele 
alimentației. Cele mai drastice 
consecințe ale acestei situații se re
simt in țările in curs de dezvoltare, 
care trebuie să acționeze urgent 
pentru a obține, in viitorii 12 ani, 
un ritm de creștere a producției ali
mentare anuale de 3,6 la sută, com
parativ cu cel de 2,5 la sută realizat 
in perioada de 12 ani precedentă. 
Una din căile prin care se poate 
obține creșterea producției alimen
tare in aceste țări o reprezintă va
lorificarea marilor suprafețe Încă ne
cultivate, practicarea unei agriculturi 
moderne, cu utilizarea Îngrășăminte
lor chimice, efectuarea lucrărilor de 
irigații necesare.

Maiestății Sale
TUANKU ABDUE HALIM MU'AZZAM

SHAH IBNI AL MARHUM SULTAN BADLISHAH
Regele Malayezici

Aniversarea Zilei naționale a Malayeziet lml oferă plăcutul prilel de » 
adresa Maiestății Voastre sincere felicitări și cele mai călduroase urări ds 
sănătate si fericire personală, de progres si prosperitate poporului malaye- 
zian prieten. , , .« ..îmi exprim convingerea că relațiile do prietenie care există Intre tărita 
noastre se vor dezvolta șl diversifica si In viitor spre binele popoarelor noas
tre. al promovării păcii si înțelegerii tn lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelențe! Sale
Domnului ELLIS EMMANUEE CLARKE

Guvernatorul general al statului Trinidad-Tobago

să vă adresez. Excelentă, cu ocazia aniver- 
țării dumneavoastră, in numele poporului 
personal, cordiale felicitări și cele mai bune 
Trinidad-Tobago, succese pe calea progresu-

îmi este deosebit de plăcut 
sării proclamării independenței 
român, al guvernului șl al meu 
urări, iar poporului prieten din 
lui și prosperității sale.

Folosesc acest prilej pentru _ .... ----- - ------------- ----
dintre România și Trinidad-Tobago vor continua să se dezvolte in interest 
popoarelor noastre, al păcii și cooperării in lume.

a-mi exprima încrederea că bunele reiat'

Excelenței Sale
Domnului dr. ERIC EUSTACE WILLi

Prim-ministru al statului Trinidad-Tobago

Aniversarea proclamării independenței țării dumneavoastră Im 
plăcuta posibilitate de a transmite, in numele Guvernului Republicii 
liste România, sincere felicitări Excelenței Voastre gi urări pentru pr 
li prosperitatea poporului din Trinidad-Tobago,

MANEA MĂNESC
Prim-ministru al Guvern 
Republicii Socialiste Romi

*

George Macovescu. ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România, a trimis o telegramă 
de felicitare dr. Eric Eustace Wil-

0 puternică explozie 
produs vineri la sediul coiix>rației 
„Mitsubishi Heavy Industries", si
tuat in centrul capitalei japoneze. 
S-au înregistrat șapte morți și cel 
puțin 130 -răniți. Potrivit poliției, la 
originea exjJloziei s-ar afla un act 
terorist.

Ziarul francez „Combat", 
lansat la 21 august 1944 in cadrul 
mișcării de rezistență, și-a încetat 
apariția din motive financiare. Larg 
apreciat, in cursul anilor, pentru 
punctele de vedere exprimate, ca și 
pentru calitatea gazetărească a ma
terialelor sale. „Combat" a numărat 
printre redactorii sau colaboratorii 
săi apropiați personalități marcanie, 
ca Albert Camus sau Jean-Paul 
Sartre.

Comisia pentru energie 
atomică a S.U.A.0 a>’ui>iat 
la 30 august, la poligonul din Neva
da, a fost efectuată o nouă explozie 
nucleară subterană. Agenția T.A.S.S. 
apreciază că puterea explozivă a în
cărcăturii nucleare este evaluată in
tre 20-200 kilotone trinitrotoluen.

• UN FESTIVAL AL 
CIVILIZAȚIEI ARABE '« 
fi organizat in primăvara anu
lui 1976 la Londra, care-și pro
pune astfel să devină, timp de 
trei luni. ..capitala arabă a Eu
ropei". Obiectivul festivalului : 
a face cunoscut marelui public 
cele mai valoroase contribuții 
aduse de popoarele arabe — 
in trecut și astăzi — la patri
moniul științei și culturii uni
versale. Erninenți orientaliști 
pregătesc publicarea unor ma
nuscrise vechi, care dezvăluie că 
un savant arab din secolul al 
XHI-lea a descoperit. înaintea 
colegilor săi europeni, „ciclul 
complet și exact al micii cir
culații sanguine" : primii in 
lume arabii au cunoscut și apli
cat produsele anestezice in ope
rațiile chirurgicale și. tot pri- 

' mii. au folosit in farmacologia 
vremii acidul nitric, alcoolul, 
camforul, mercurul etc. Vizi
tatorii vor putea vedea manua
le arabe de medicină traduse in 
evul mediu în limba latină, 
pentru uzul europenilor și care 
au servit acestora ca bază de 
studiu pină in secolul XVIII.

• „OCHELARII DE
PROTECȚIE" Al PĂSĂRI
LOR. Se știe de mult
timp că păsările care zboară in 
timpul zilei, mai ales porum
beii, pot privi ore Întregi di
rect la soare, fără ca retina să 
aibă de suferit. Oamenii de ști
ință de la Institutul de biologie 
experimentală al Academiei de 
Științe a R.S.S. Armene au de
monstrat că această rezistență 
neobișnuită a retinei păsărilor se 
datorește 
mentizate 
in ochiul __ ...
prezent, aceste formațiuni con
stituiau o... pată albă in 
oculistică. Acum s-a ajuns 
la concluzia că ele au rolul 
unor „ochelari de protecție" na
turali pentru păsări. De aci și 
ideea de a se crea un sistem 
nou, mult mai comod, de oche
lari de protecție pentru sudorii 
electrici. Un nou exemplu, așa-

formațiunilor plg- 
ce se formează 
acestora. Pină in
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liams. prim-mlnistru șl ministru 
afacerilor externe al statului Tril 
dad-Tobago. cu prilejul zilei nati 
nale a acestei țări.
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După cum relatează agenția M.' 
de la 1 septembrie 1974, in UngJ 
se va realiza reașezarea unor 1 
țuri cu amănuntul, iar de la 1 
nuarie 1975 vor fl reașezate ui 
prețuri in sfera producției. N 
relații intre prețuri sint chemate 
reflecte schimbările intervenite 
costul produselor energetice pe 
ța mondială.

In acest context, de la 1 sept 
brie se majorează diferențiat, 
medie cu 25 Ia sută, prețurile la 
ferite tipuri de combustibili, 
odată, toți oamenii muncii șl 
sionarii vor primi o alocație lu 
de 50 forinți.

Reașezările de prețuri în lr 
trie, care vor intra in vigoare t 
1 ianuarie, sint determinate d( 
nomenele inflaționiste în ecor 
capitalistă, de unde se impori 
numite produse, de faptul că 
țurile actuale au fost fixate in 
cu 5—6 ani, precum și de fapt 
sint necesare pentru o evidenți 
bună a cheltuielilor productive 

dar. al folosului pe care oi 
il poate trage studiind mecai 
mele naturale ale diferitelor t 
țuitoare — si care forme 
după cum se știe, obiectul 
științe — bionica.

• BANCĂ DE DZ 
PRIVIND MALADIILE F 
RC Celor aproximativ 3> 
de boli depistate plnă acui 
se adaugă în fiecare an alte 
de maladii noi. Pentru a vei 
ajutorul medicilor, pe lingă 
versitatea din Frankfurt 
Main (R.F.G.) a fost crea 
bancă de date privind n 
diile rare, neobișnuite sau 
Pină acum au fost fișate , 
de sindroame și 75 000 de 
ciatii de simptoame. Urn 
să fie fișate datele privind 
de alte boli.

• IARBA NEINI 
MABILĂ. Savantul sit 
Alexandr Filippov a desc< 
o substanță minerală care 
sub formă de ingrășămint 
iarba din păduri să devin 
inflamabilă. In felul ace. 
pot preveni incendiile din 
duri, cu efecte adesea 1 
tatoare.

• CEA MAI h 
MASĂ DE MATERIE 
noscută în prezent In I 
a fost descoperită de un s 
patru astronomi, care 
tuează cercetări la 
vatorul din Leyda—(
Denumită „3C236", ma 
prezintă sub forma uf 
alcătuit din particule caț 
unde radio de mare intg 
recepționate cu ajutoru 
telescop gigant. Norul d< 
cule are un diametru de 
lioane de ani-lumină. Detf 
sa de Pămînt a fost rJ 
la aproximativ două mili 
ani-lumină. La această c 
norul de particule, dacă 
tea fi văzut cu ocFtiul I 

dimensiunile un

1


