
Proletari din toate țările, uniți-vă!
ÎN NUMĂRUL DE AZI

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

INTERVIUL ACORDAT 
de președintele Republicii Socialiste România, 

NICOLAE CEAUȘESCU, 
grupului olandez de ziare „Brabant Pers Nv“

După cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit, la 13 iulie, pe ziaristul
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olandez Jehan Kuypers, comentator de politică externă la 
Grupul de ziare „Brabant Pers", căruia i-a acordat un interviu.

(TEXTUL INTERVIULUI IN PAGINA A ll-A)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEA UȘESCU Președintele
9

a vizitat ieri piețe
și unități comerciale 

din Capitala
In toate locurile vizitate tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost intîmpinat 

cu bucurie și dragoste de mii și mii de bucureșteni, aflați în orele dimineții 
după cumpărături. Pretutindeni se aud voci din mulțime: „SĂ NE TRĂIEȘTI 
MULȚI ANI, TOVARĂȘE NICOLAE CEAUȘESCU „VĂ MULȚUMIM DIN 
INIMĂ PENTRU GRIJA PE CARE NE-O PURTAȚII".

Tn dialogul viu ți permanent 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu oamenii muncii, în frecven
tele vizite de lucru în între
prinderi economice, precum și în 
unități de larg interes cetățe
nesc, regăsim ceea ce noi toți 
ne-am obișnuit să recunoaștem 
— stilul propriu de lucru al se
cretarului general al partidului, 
preocuparea sa constantă pen
tru bunul mers al activității în 
toate domeniile, pentru crește
rea bunăstării poporului nos
tru și satisfacerea cerințelor și 
exigențelor mereu sporite ale 
cetățenilor.

Vizita făcută vineri, 16 au
gust, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, însoțit de tovarășii 
Manea Mănescu, Gheorghe 
Cioară, Janos Fazekas și Emil 
Bobu, în piețele Dorobanți, O- 
bor, Traian și Amzei, la com
plexul comercial Colentina. la 
magazinul central „Materna" 
(fost „Vulturul de Mare") și la 
magazinul universal „Cocor" a 
prilejuit o examinare directă, 
la fața locului, a felului cum 
au fost îndeplinite indicațiile 
trasate cu prilejul vizitelor an
terioare, a modului cum se apli
că măsurile privind sporirea 
fondului de produse și mărfuri 
pentru consumul populației, 
construirea de noi spații comer
ciale. modernizarea procesului 
de deservire a cumpărătorilor. 
La această analiză, au fost pre- 
zenți, de asemenea, tovarășii 
Gheorghe Cazan, ministrul in
dustriei ușoare. Nicolae Bozdog. 
prim-adjunct al ministrului co
merțului interior, Ion Ceaușes
cu, adjunct al ministrului agri
culturii, industriei alimentare și 
apelor.

în toate locurile vizitate, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
fost intîmpinat cu bucurie și 
dragoste de mii și mii de bucu
reșteni. aflați în orele dimineții 
după cumpărături. Pretutindeni 
se aud voci din mulțime : ,.Să 
ne trăiești mulți ani, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu !“, „Vă mul
țumim din inimă pentru grija pe 
care ne-o purtați !“. Oameni de 
toate vlrstele și profesiile țin 
ca. printr-o strîngere de mînă, 
printr-o floare luată din buche

tul abia cumpărat, prin cuvinte 
de salut să-și exprime, simplu 
și firesc, cu spontaneitate și 
căldură umană, sentimentele pe 
care le nutresc față de condu
cătorul partidului și statului, 
să-i vorbească de la suflet la 
suflet despre condițiile tot mai 
bune de aprovizionare ca și 
despre unele neajunsuri din 
activitatea organelor comerciale.

în piețele și magazinele ali
mentare vizitate se constată o 
îmbunătățire simțitoare a apro
vizionării, rezultat al aplicării 
pe planul întregii Capitale a u- 
nei game largi de măsuri indi
cate de secretarul general al 
partidului. Zilnic, populația 
Bucureștiului primește cantități 
sporite de carne și produse din 
carne, de lapte și produse lac
tate, ouă, legume, fructe de se
zon.

Numai pe parcursul unui an 
a crescut cu 75 000 metri pătrați 
suprafața spațiilor comerciale 
din piețele și magazinele Capi
talei, dintre care 10 000 de me
tri în cartierul Colentina. Au 
fost create numeroase magazi
ne specializate în desfacerea le
gumelor, a peștelui, a produse
lor lactate.

Vizita de lucru începe în Pia
ța Dorobanți. Complet renovată, 
ea cunoaște o deosebită anima
ție, o mare afluență de cumpă
rători. După vizita precedentă 
a secretarului general al parti
dului, gospodarii orașului au 
luat măsuri pentru a realiza in
dicațiile date vizind moderni
zarea acestui important vad 
comercial. Este un centru de 
desfacere reorganizat aproape în 
întregime. Aici, a fost inaugurat, 
recent, un complex care a- 
dăpostește la etaj un su- 
permagazin ce dispune de 6 li
nii cu autoservire pentru pro
duse alimentare și un raion cu 
articole de uz casnic, iar la par
ter o pescărie, o unitate de des
facere a produselor de panifi
cație și una pentru legume și 
fructe. La subsol au fost ame
najate spații de conservare și 
depozitare a mărfurilor, dotate 
cu instalații frigorifice de mare 
capacitate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se oprește in repetate rînduri 
in fața standurilor de vînzare, 
cercetează îndeaproape calita
tea produselor, stă de vorbă cu 
cumpărători, le solicită părerea.

— „Sinteți mulțumite de a- 
provizionare, găsiți întotdeauna 
ce căutați ?“ — întreabă secre-

Republicii Socialiste România,
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a primit scrisorile de acreditare
a ambasadorului Noii Zeelande

in tara> noastra
în ziua de 16 august a.c., to

varășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, a primit pe Basil 
Franklin Boit, care și-a prezen
tat scrisorile de acreditare în 
calitate de ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Noii 
Zeelande în țara noastră.

Cu acest prilej, ambasadorul 
Basil Franklin Boit și președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
au rostit cuvîntări.

După primirea scrisorilor de 
acreditare, președintele Republi
cii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a avut 
o convorbire cordială, priete
nească cu ambasadorul Noii 
Zeelande, Basil Franklin Boit.

La ceremonia prezentării scri
sorilor și la convorbire au par
ticipat Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, și 
George Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe.

ASTĂZI ÎȘI DESCHIDE PORȚILE
EXPOZIȚIA REALIZĂRILOR

(Continuare în pag. a Il-a)
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O iNATIUNE
TÎNARA

în suita acțiunilor publicistice dedicate aniversării celor 30 de ani

de la Eliberarea țârii de sub dominația fascistă, transformărilor revoluțio

Inscripții 
pe timp

Există un fapt neîndoiel
nic, care își pune pecetea pe 
matricea economică a unei 
societăți avansate: acela al 
dezvoltării armonioase, echi
librate a tuturor zonelor 
țării. Nu poți să nu constați. 
mergind de-a lungul și de-a 
latul pămintului românesc,

Acum,

cind veacul...

de GHEORGHE ISTRATE

Răsad de oameni vrednici, veșnic plai 
Oblon deschis prin care văd lumina ! 
tu-mi speli din pleoapă somnul și rugina 
și-n singe-mi torni al florilor alai.

Tu-mi crești făptura neamului în grai, 
prin ierbi ridici la buza mea țarina, 
iar oaspetelui ce ne-ntinde mina 
iubirea noastră așezi drept strai.

Acum, cind veacu-nvață 
cînd vulturii ne intîlnesc 
cind fiecare prunc e-o mărturie 
a purității noastre-n viitor,

să 
în

ne știe, 
zbor,

acum, din turnul florilor, popoare 
scriu pentru noi chemări prelungi pe soare.

NAȚIONALE

Astăzi, în jurul orei 
9,30, studioul de tele
viziune va transmite 
direct de la complexul 
expozițional din Piața 
Scînteii ceremonia 
deschiderii oficiale a 

celei de-a 3-a ediții a 
Expoziției Realizărilor 
Economiei Naționale.

PE PISCURI, FOCURILE SĂRBĂTORII...

nare determinate de construcția socialismului pe pămîntul României, 

ziarul consacră dezvoltării națiunii noastre socialiste o ediție specială în
ÎNSEMNĂRI

care sînt comentate cîteva din aspectele definitorii, economice, politice și 

sociale, specifice acestui amplu proces. Tn preajma apropiatei deschi

deri la București a Conferinței mondiale a populației, ni se pare că 

dobîndește o semnificație aparte bilanțul succeselor noastre, experiența 

cu care România se prezintă la acest forum internațional pe care îl găz

duiește.

Paginile III, IV, V și VI\_____________________________ J '

de ACULIN CAZACU
că acest fapt își găsește o 
viguroasă împlinire. Județe 
altădată cuprinse de un ano
nimat ce părea un soi de 
condamnare a timpului își 
afirmă acum o carte de vi
zită pe care stau înscrise În
semne ale unei intense in
dustrializări, ale unei agri
culturi moderne, mărturii de 
punere în mișcare a unor 
forțe productive dinamice, 
născute dintr-o neîntreruptă 
și suitoare unire între om și 
unealtă. Județe altădată 
croite parcă pentru a oferi 
doar materia primă pentru

(Continuare în pag. a VII-a)
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lată o știre frumoasă ca 
o poezie : astăzi, sîmbătă, 
la orele 12, pe treizeci de 
piscuri carpatine se vor a- 
prinde treizeci de focuri 
sărbătorești în cinstea celei 
de a treizecea aniversări a 
Eliberării României.

Să ne imaginăm harta ță
rii, închipuindu-ne că am 
putea-o cuprinde dintr-o 
privire : o făclie uriașă pe 
Ceahlău, în Moldova, alta 
pe Pietrosul, în Maramureș, 
una pe Semenic, în partea 
Banatului. Alte asemenea

focuri pe munții Leota, Găi
na, Harghita, Rarău, Omul, 
sau Paring... Centrul aces
tui fascinant dans al luminii 
îl va reprezenta Făgărașul 
cu zece piscuri surori, pe 
care vor arde ca într-un 
buchet făcliile fericirii de a 
trăi într-o țară liberă, me
reu mai bogată și frumoa
să.

Cine sînt, ne vom între
ba, cei care au împrumutat 
frumosul obicei al domnului 
Ștefan, acela care dădea 
de veste asupra biruințelor

patriei, transmițînd bucuria 
din culme în culme, cu rază 
de flacără, născută din ini
mă de român ? Am primit 
o invitație-radiogramă să 
urc sub poalele Făgărașului 
la un loc unde se întîlnesc 
apele Vîlsanului cu acelea 
ale pîrîului de munte numit 
Dobroneagul, și-am găsit 
acolo o tabără policromă 
de corturi frumos rînduite 
sub arcuri de cetină și pa
vilioane înalte cu drapelul 
tricolor. Patru sute de copii 
veniți din toată țara, pur-

tînd cravata de pionier, și 
pe piepturi un ecuson cu 
inscripția „Marșul Victoriei", 
erau adunați într-un careu 
al zorilor, dînd raportul ,u- 
nei colege, Camelia Avram, 
comandanta lor, fiica pri
marului din Brăduleț, co
mună pe raza căreia își in
stalaseră tabăra. Ei, cei pa
tru sute, sub conducerea 
Cameliei, și-au propus sar-

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a VII-a)
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)
tarul general al partidului gru
purile de gospodine.

— „Da, atit magazinul cit și 
piața sint bine aprovizionate", 
răspunde pensionara Ioana To- 
mescu. „Găsim de toate", subli
niază gospodina Maria Brădă- 
țean. Aceleași aprecieri le fac 
și alți cumpărători.

în cursul vizitei, secretarul 
general al partidului apreciază 
modul de organizare a pieței, 
preocuparea pentru buna apro
vizionare a cetățenilor. Totoda
tă, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arată că se impune prezența u- 
nui sortiment mai bogat de 
produse, repartizat' pe tot 
timpul zilei, aplicarea la sca
ră mai largă a metodelor mo
derne de comerț.

Discuția continuă pe platoul 
din fata magazinului. Secretarul 
general al partidului recoman
dă primarului general al Ca
pitalei. edililor orașului să aibă 
in vedere, in planurile de sis
tematizare. crearea unor căi 
moderne de acces spre această 
mare piață.

Urmează complexul comerci
al Colentina. unde este expusă 
vînzării, prin sistemul autoser
virii, o întinsă gamă de mărfuri 
agroalimentare.

Adresîndu-se tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. gospodinele 
arată că aici se găsesc de toate 

și în cantități Îndestulătoare, 
mulțumind secretarului ge
neral al partidului pentru 
grija ce o poartă oamenilor 
din cartier, unde, in urma indi
cațiilor sale, s-au înfăptuit mul
te lucruri de larg interes cetă
țenesc, între care și ridicarea 
acestui complex comercial.

Remarcînd grija pentru apro
vizionarea ritmică a magazinu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cere reprezentanților comerțului 
și cadrelor de conducere de la 
municipiu să acorde o mai mare 
atenție repartizării raționale a 
mărfurilor după necesități, folo
sirii mai judicioase a spațiului 
comercial existent.

Vechiul vad comercial al Obo
rului, in prezent una din cele 
mai importante zone de aprovi
zionare a Capitalei, deservind o 
arie vastă de cartiere, cunoaște, 
ca și complexele Dorobanți și 
Colentina. o vie animație la a- 
ceastă oră matinală. Au venit 
să-și facă aprovizionarea zilnică 
gospodine din cartierele apropia
te, din alte zone ale Capitalei. 
Numai in această dimineață, pe 
porțile Oborului au intrat în Ca
pitală peste 60 000 kg roșii, 
30 000 kg ceapă, 18 000 kg ardei, 
8 600 kg vinete, 12 000 kg mor
cov, 11 000 kg castraveți, peste 
30 000 kg pepeni, 17 000 kg pier
sici, 11 000 kg mere, importante 
cantități de carne, pește, lapte, 
brînzeturi, asigurînd cumpă

rătorilor posibilitatea unei apro
vizionări bune, civilizate.

Sosirea secretarului general al 
partidului este salutată cu 
bucurie de miile de bucureșteni 
care îi fac o caldă manifestare 
de stimă și dragoste.

Și aici are loc un dialog fruc
tuos. direct, cu reprezentanții co
merțului bucureștean, cu nume
roși cetățeni, privind calitatea și 
cantitatea mărfurilor, metodele 
cele mai moderne și eficace în 
practicarea comerțului, aprovi
zionarea ritmică cu produse ali
mentare a populației.

Gospodinele Rusu Maria și 
Vene Maria arată că de la 
precedenta vizită efectuată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
aprovizionarea a cunoscut o îm
bunătățire permanentă. „Nu mai 
pierdem timp la cumpărături. Și 
mărfurile sînt în cantități spori
te și de bună calitate."

— Așa e... S-au schimbat 
multe aici Ia Obor, țin să întă
rească spusele celor două gos
podine și alți. cetățeni.

— Ar fi bine dacă și toți 
vînzătorii și-ar face cum 
trebuie datoria, remarcă o cum
părătoare.

Vizitînd diferite raioane, tova
rășul Nicolae Ceaușescu aprecia
ză eforturile depuse pen
tru sporirea fondului de mar
fă și creșterea calității pro
duselor, indicînd totodată să se 
urmărească. în continuare buna 

aprovizionare atit sub raport 
cantitativ, cit și calitativ. în a- 
cest context, se discută și unele 
dotări ale pieței care vor spori 
spațiile de vînzare. Secretarul 
general al partidului arată că 
este necesară o folosire cit mai 
judicioasă a suprafețelor exis
tente pentru a nu se crea aglo
merații șl a permite o s'ervire 
tot mai civilizată a oamenilor 
muncii.

Se vizitează, apoi. Piața Tra
ian, complet renovată și extinsă. 
Și aici se găsesc mărfuri din a- 
bundență. atit în comerțul de 
stat, cit și în cel cooperatist.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se oprește în dreptul standurilor 
de vînzare ale producătorilor 
direcți — țărani cooperatori din 
comunele învecinate Capitalei 
sau din alte județe ale țării, in- 
teresîndu-se de producția rea
lizată.

In dialogul pe care îl are cu 
factori de răspundere ai Capi
talei și ai comerțului, secreta
rul general a indicat moderni
zarea in continuare a acestui 
centru comercial. între altețe, 
studierea posibilității construirii 
unui pasaj subteran care să lege 
piața veche de cea nouă. După 
Hala Traian, se vizitează două 
importante unități comerciale 
aie Capitalei — cunoscutele ma
gazine „Materna" (..Vulturul de 
Mare") și „Cocor". Vizita a pri
lejuit analizarea atentă a mo
dului cum un alt sector — in
dustria ușoară — vine în îhtim.- 
pinarea cerințelor sporite de 
bunuri de larg consum ale 
populației.

Fostul magazin „Vulturul de 
Mare", inaugurat în această di
mineață pe un nou profil, și a- 
nume acela al deservirii unei 
categorii bine delimitate a popu
lației — copiii și mamele (noua 
denumire a magazinului, „Ma
terna", este semnificativă în a- 
cest sens) — reflectă sintetic 
felul in care indicațiile anteri
oare ale secretarului general al 
partidului de a se crea o rețea 
de magazine specializate este 
pusî în aplicare de responsabi
lii comerțului nostru socialist.

Beneficiind de o suprafață da 
2 100 mp. ce permite o circula
ție anuală de mărfuri de 120 mi
lioane lei (față de 90 milioane 
lei in vechiul profil), magazinul 
dispune de raioane cu cele mai 
diverse articole de îmbrăcămin
te, încălțăminte sau jucării. De 
pildă, în raionul de încălțăminte 
se aflau în această dimineață 
peste 200 modele. Sînt dovezi 
evidente ale preocupării tu
turor factorilor comerțului și 
industriei noastre _ ușoare de 
a veni în întîmpinarea ce
rințelor sporite ale cumpărăto
rilor.

Vizitînd o serie de raioane, 
plasate la diferite nivele, tova
rășul Nicolae Ceaușescu remarcă 
buna aprovizionare. apreciază 
calitatea unor mărfuri. Rețin a- 
t.enția confecțiile pentru femei 
și copii ale cunoscutei fabrici 
bucureștene F.C.T.B. în același 
timp, este criticată calitatea 
unor articole care nu răspund 
exigențelor cumpărătorilor, a 
căror linie nu ține pasul eu 
moda, cu sezonul. Se recoman

dă. in acest sens, organelor de 
resort să elaboreze un plan de 
măsuri la care să participe atit 
industria ușoară, cit și coope
rația meșteșugărească și indus
tria locală, în vederea diversi
ficării gamei produselor pentru 
copii, îmbunătățirii calității. 
Totodată, secretarul general 
cere să se folosească cît mai 
judicios spațiile comerciale și 
să se studieze posibilitatea con
struirii ■ unei scări rulante inte
rioare pentru a se face față în 
mai bune condiții afluxului de 
cumpărători.

Se vizitează apoi magazinul 
„Cocor" — . unițate aparținind 
Ministerului Industriei Ușoare, 
concepută și construită după 
toate cerințele unui comerț mo
dern. Dispunînd de o suprafață 
de 15 000 mp., magazinul rulează 
anual mărfuri în valoare de 520 
milioane lei. avînd permanent 
un număr de 12—14 000 articole 
— cu precădere confecții și în
călțăminte pentru bărbați, femei 
și copii, produse de uz casnic, 
decbrațiuni interioare etc. Ame
najat cu mult gust, magazinul 
practică un permanent dialog cu 
clienții. sondînd preferințele 
cumpărătorilor pentru orienta
rea producției destinate fondu
lui pieței. De altfel, un calcula
tor electronic permite „Cocoru
lui"' să furnizeze date privind 
circulația mărfurilor, aprovizio
narea operativă, necesarul in 

mărfuri într-o anumită perioadă 
de timp.

Remarcînd buna organizare și 
aprovizionare a magazinului, 
diversitatea și calitatea mărfu
rilor expuse, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se oprește in repetate 
rinduri la raioanele de vînzare, 
examinează diferitele produse, 
recomandă să ’ se acționeze în 
continuare pentru îmbunătățirea 
indicilor calitativi ai tuturor 
bunurilor. ’

în acest cadru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu atrage aten
ția asupra unor sortimente fi
nisate necorespunzător, cere să 
se acționezi;. f<;rm pentru ca 
toate mărfurile oferite spre vin- 
zare să fie de bună calitate, să 
se distingă prin finețe și bun 
gust.

La raionul jucării, secretarul 
general face observația că atit 
creatorii cît și comerțul nu țin 
seama de necesitatea diversifi
cării acestor produse. Subliniind 
că jucăriile au un mare rol în 
formarea unor deprinderi prac
tice ale copiilor. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arată că se 
impune crearea unui sortiment 
mai bogat, cu accent pe jucă
riile mecanice, care să stimuleze 
imaginația copiilor, să le stir- 
nească interesul pentru diferite 
activități productive. De aseme
nea. recomandă ca în toate ma
gazinele mari să existe raioane 
de jucării.

Vizita tovarășului Nicolae 

Ceaușescu se încheie în Piața 
Amzei, modernizată prin grija 
edililor Capitalei. Și aici se vă
dește preocuparea de a se prac
tica un comerț cit mai civilizat, 
de a se asigura o aprovizionare 
corespunzătoare a populației. în 
perimetrul pieței au fost ame
najate magazine specializate în 
desfacerea produselor de carne, 
lapte, pește, a legumelor. O a- 
bundență de legume, fructe, 
zarzavaturi, ouă și brînzeturi se 
constată și la standurile produ
cătorilor individuali. Numeroși 
cetățeni își manifestă și aici sa
tisfacția de a-'i vedea din nou 
în mijlocul lor pe secretarul 
general al partidului, căruia țin 
să-i impăștășească mulțumirea 
pentru permanenta sa preocu
pare față de problemele apro
vizionării populației, ale Îmbu
nătățirii nivelului de trai, al ce
lor ce muncesc.

Se vizitează diferite unități, 
apreciindu-se calitatea produ
selor și preocuparea de a se 
practica, un comerț civilizat.

Secretarul general a recoman
dat să se acționeze cu fermitate 
pentru sporirea în continuare a 
fondului de marfă afectat pie
țelor și magazinelor alimentare, 
îmbunătățirea aprovizionării cu 
pește, carne și produse din car
ne. Tovarășul Ceaușescu a cerut 
ca aceste măsuri să capete un 
caracter general, să se creeze 
la nivelul fiecărui județ rezerve 
de produse care să poată fi 

puse în vînzare eu prom
ptitudine atunci cînd se ivese 
cereri mai mari pe piață. 
S-a recomandat, de asemenea, 
să se ia măsuri, în continuare, 
pentru folosirea mai judicioasă 
a spațiilor existente, pentru 
dotarea bazelor de aprovizio
nate ca și a magazinelor alimen
tare cu instalații frigorifice 
de mare capacitate, pentru ex
tinderea sistemului de autoser
vire in unitățile comerciale.

Ca și în vizitele precedente 
în piețe și magazine ale 
Capitalei și de data aceasta be
neficiarii direcți ai prezenței 
secretarului general sint cetă
țenii. Indicațiile date de tovară
șul Nicolae Ceaușescu. observa
țiile sale critice șe vor reflecta 
nemijlocit în noi măsuri pentru 
continua îmbunătățire a aprovi
zionării., in modernizarea rețelei 
comerciale. Această vizită a ară
tat, o dată mai mult, locul pe 
care îl ocupă în politica parti
dului. în activitatea neobosită a 
secretarului general grija per
manentă față de om, creșterea 
continuă a bunăstării materiale 
și spirituale a poporului, trăsă
tură definitorie a societății noas" 
tre socialiste.

VICTOR STAMATE 
NICOLAE VAMVU 
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ÎNTREBARE : Anul acesta, 
România sărbătorește cea de-a 
XXX-a aniversare a Eliberării 
de sub domifiația fascistă. 
Care sînt, domnule președin
te, momentele cele măi sem
nificative și realizările care ja
lonează aceste trei decenii ?

RĂSPUNS : In cei 30 de ani 
care au trecut de la răsturnarea 
dominației fasciste, poporul ro
mân a obținut succese mari pe 
calea dezvoltării sale economico- 
sociale. Au fost înfăptuite mari 
transformări revoluționare în 
toate domeniile de activitate — 
pornind de la instaurarea orin- 
duirii democrat-populare și tre- 
cind apoi la făurirea societății 
socialiste, care a devenit o rea
litate in România.

Aș dori să menționez, în pri
mul rind. orientarea adoptată de 
Partidul Comunist Român de in
dustrializare a țării, ca un fac
tor determinant in dezvoltarea 
construcției socialiste, în crește
rea tuturor forțelor de producție, 
in ridicarea nivelului de trai, în
florirea științei și invățămintu- 
lui, a culturii in general.

în această perioadă, industria 
a cunoscut o dezvoltare rapidă, 
producind astăzi de aproape 30 
de ori mai mult față de anii di
naintea celui de-al doilea răz
boi mondial. Venitul național a 
crescut de peste zece ori. Spre 
exemplu, producția de oțel a 
crescut de la 280 mii tone la 9 
milioane tone în acest an și va 
ajunge la peste 10 milioane tone 
in anul viitor.

Odată cu preocuparea pentru 
industrializarea țării, .am acor
dat o atenție deosebită reorga
nizării agriculturii pe baze noi. 
Astăzi avem o agricultură com
plet cooperativizată, a cărei pro
ducție a cunoscut, de asemenea, 
o dezvoltare continuă, asigurînd 
in bune condiții aprovizionarea 
maselor populare, precum și u- 
nele disponibilități de export.

Una din realizările importante
— de care au depins, de altfel, 
și succesele obținute în indus
trie și agricultură — o consti
tuie extinderea și modernizarea 
învățămintului, formarea de ca
dre pentru toate sectoarele de 
activitate și dezvoltarea științei
— factor determinant al progre
sului în condițiile actuale.

în fine, trebuie să menționez 
realizările in domeniul ridicării 
nivelului de trai, care au jucat 

un rol important în unirea efor
turilor întregului popor pentru 
înfăptuirea politicii de dezvolta
re economico-socială a țării. în 
.acest sens, voi menționa că in 
ultimii 15 ani veniturile reale ale 
oamenilor muncii au crescut de 
circa trei ori. Totodată, realizăm 
un vast program de construcții 
de locuințe și de alte, așezămin
te sociale, care contribuie la 
crearea unor condiții de locuit 
și de viață tot mai bune și civi
lizate.

Nu aș putea încheia fără a 
menționa preocuparea constantă 
pentru crearea celor mai cores
punzătoare forme și a cadrului 
organizat pentru participarea 
.maselor populare, a Întregului 
popor la conducerea societății, 
dezvoltarea continuă a democra
ției socialiste, ca un factor im
portant al progresului întregii 
noastre societăți.

ÎNTREBARE : Vizitînd de 
patru ori frumoasa dumnea
voastră fără, este pentru pri
ma dată cînd constat necesi
tatea socialismului în Româ
nia, îndeosebi în Dobrogea —■ 
care astăzi este ca o mică gră
dină, iar mai înainte era ste
pă. Fără această muncă în co
mun, fără cooperativizare, am 
impresia că țăranul individual 
n-ar fi putut realiza niciodată 
acest lucru.

RĂSPUNS : Am fost secretarul 
regiunii Dobrogea in 1946 șt in
tr-adevăr această regiune era 
printre cele mai înapoiate din 
România. Dobrogea este, de alt
fel, prima regiune care a fost 
cooperativizată. Doresc, totodată, 
să menționez că acordăm o mare 
atenție, amplasării forțelor de 
producție pe întreg teritoriul ță
rii. Realmente vrem să asigu
răm o ridicare proporțională a 
tuturor zonelor țării.

ÎNTREBARE : Cum apre- 
ciați raportul dintre dezvol
tarea economică și socială a 
țării dumneavoastră și conso
lidarea independenței și suve
ranității naționale 2

RĂSPUNS: România a cu
noscut secole de-a rîndul do
minația străină, care a deter
minat de altfel și o rămînere 
serioasă în urmă a dezvoltării 

țării în perioada respectivă. Ți- 
nind deci seama de această si
tuație istorică și pornind de la 
concepția- noastră filozofică și 
politică despre dezvoltarea • so
cietății, noi considerăm că pro
gresul economic ți social, in
dustrializarea, dezvoltarea a- 
griculturii fiecărei țări — deci 
ți a României — constituie un 
factor esențial pentru progresul 
general și, totodată, pentru asi
gurarea independenței și suve
ranității naționale. Există o 
strlnsă unitate între dezvoltarea 
unei economii proprii și reali
zarea unei adevărate indepen
dențe și suveranități naționale. 
Fără a avea o economie puter
nică nu se poate vorbi de o 
reală independență ■ națională și. 
nici de participare la diviziunea 
internațională a muncii, la coo
perarea cu alte state.

ÎNTREBARE : Cum apre- 
ciați, domnule președinte, evo
luția relațiilor româno-olande- 
ze și care sint perspectivele 
lor ?

RĂSPUNS: în ultimii ani re
lațiile dintre România și Olan
da au cunoscut un progres con
tinuu. Au avut loc numeroase 
vizite, reciproce, s-au încheiat 
o serie de acorduri, iar vizita 
pe care am realizat-o nu de 
mult — în cursul anului 1973 — 
în Olanda a marcat un moment 
important în evoluția relațiilor 
dintre țările ’ noastre. în ce pri
vește schimburile economice, 
ele au crescut de aproape trei 
ori în ultimii 3 ani. Recentele 
discuții și înțelegerile realizate 
între miniștrii comerțului exte
rior au deschis noi perspective 
de extindere a acestor relații.

Bazat pe toate acestea, con
sider că există bune perspective 
d? dezvoltare multilaterală a 
relațiilor economice și tehnico- 
științifice, precum și a colabo
rării guvernelor țărilor noastre 
în înfăptuirea securității euro
pene, în realizarea destinderii 
în viața internațională, cores
punzător intereselor de progres 
ale tuturor națiunilor.

ÎNTREBARE: Cum evo
luează relațiile României eu 
țările membre ale Pieței co
mune P

RĂSPUNS : în general, aș pu
tea. spune că relațiile României 
cu țările membre ale Pieței co
mune cunosc un curs ascendent, 
în ultimii ani s-au diversificat 
și extins mult relațiile econo
mice și de colaborare în dife
rite domenii de activitate, cu 
toate țările Pieței comune.

Aș dori să menționez, in a- 
cest context, și acordarea pre
ferințelor generalizate, care, 
din păcate, nu sint chiar așa 
de generalizate, dar care au 
deschis o perspectivă nouă dez
voltării colaborării. Desigur, nu 
aș putea să nu menționez că 
existența unor restricții pe care 
le aplică Piața comună — și 
care am dori să fie înlăturate 
— creează incă anumite obsta
cole în dezvoltarea unei cola
borări multilaterale și in con
diții de deplină egalitate.

România se pronunță în mod 
ferm pentru dezvoltarea largă 
în continuare a colaborării cu 
toate țările Pieței comune, așa 
cum se pronunță pentru cola
borare eu toate statele lumii.

ÎNTREBARE : Conferința 
pentru securitate europeană de 
la Geneva nu și-a încheiat 
încă cea de-a doua fază a lu
crărilor sale. Considerați că 
există premise pentru ținerea 
în scurtă vreme a celei de-a 
treia faze ?

RĂSPUNS : România acordă 
o atenție -deosebită problemelor 
securității europene și deci și 
încheierii cu succes a conferin
ței. Desigur, este necesar ca lu
crările conferinței să ducă la e- 
laborarea unor documente clare, 
în care să fie cît mai bine pre
cizate principiile ce urmează 
să fie așezate la baza relațiilor 
dintre statele continentului ; 
am in vedere egalitatea in 
drepturi, respectul independen
ței și suveranității naționale, 
neamestecul în treburile inter
ne, avantajul reciproc, renun
țarea la forță și la amenințarea 
cu folosirea forței.

Totodată, sint necesare mă
suri hotărite pentru extinderea 
colaborării in toate domeniile, 
precum și luarea unor măsuri 
de ordin militar pentru a face 
efectivă securitatea și care să 
asigure pe continentul european 
o pace trainică și o colaborare 
multilaterală între toate statele. 

De aceea, este necesar ca faza 
a doua a conferinței să asigure 
elaborarea unor documente cit 
mai corespunzătoare. Se impu
ne, totodată, să se ajungă și la 
un acord cu privire la realiza
rea unui organism care să asi
gure continuarea activității de 
colaborare între statele conti
nentului și după încheierea 
conferinței.

Cele realizate pînă acum în
dreptățesc să se aprecieze că 
există toate posibilitățile să se 
ajungă, într-un viitor nu prea 
îndepărtat, la Încheierea cu 
succes a lucrărilor de elaborare 
a documentelor. Pe această 
bază se poate aprecia că sinț 
condiții ca în cursul acestui an, 
în lunile care urmează, să se 
ajungă la ținerea conferinței la 
nivel înalt. După părerea mea, 
este in interesul tuturor popoa
relor europene să realizăm în 
acest an încheierea acestei con
ferințe. ca ea să marcheze o 
cotitură în dezvoltarea conti
nentului nostru.

ÎNTREBARE : Care sînt, 
după părerea dumneavoastră, 
șansele realizării unui acord la 
conferința pentru dezarmare 
și la convorbirile S.A.L.T., 
nuii ales acum, după recenta 
întîlnir'e la nivel înalt dintre 
conducătorii americani și so
vietici ?

RĂSPUNS : în ce privește 
conferința pentru dezarmare de 
la Geneva. lucrările ei sint, din 
păcate, destul- de generale, și 
este greu de apreciat că se vor 
obține unele rezultate reale 
intr-un viitor apropiat.

îri ce privește convorbirile 
S.A.L.T., ele au loc numai în
tre/Uniunea Sovietică și Statele 
Unite;‘deci, îmi este greu să 
apreciez ce rezultate vor da și 
cum vor evolua ele in viitor. 
Desigur, problema dezarmării 
și în primul rind dezarmarea 
nucleară constituie astăzi una 
din cele mai importante preocu
pări de care depinde, pină la 
urmă, cursul destinderii și rea
lizarea unor relații internațio
nale noi.

Fără nici o îndoială că întil- 
nirea la nivel înalt între con
ducătorii sovietici și americani 
constituie o manifestare poziti
vă pentru dezvoltarea cursului 
spre destindere în viața interna
țională. Soluționarea probleme
lor complexe ale vieții interna
ționale cere eforturi serioase 
din partea tuturor statelor, cere 
soluții care să corespundă inte
reselor tuturor țărilor, indife
rent de mărimea lor.

. ÎNTREBARE : Care sînt ra
țiunile și direcțiile principale 
ale intensificării legăturilor 
României cu țările „lumii a 
treia" ?

RĂSPUNS : România acordă 
o atenție deosebită relațiilor 
cu țările în curs de dezvoltare 
— așa-zise țări ale „lumii a 
treia". Pornim de la necesitatea 
ca aceste relații să contribuie 
la dezvoltarea pe baze noi a 
colaborării economice și tehni

co-științifice, să ducă la pro
gresul economico-social mai ra
pid al fiecărei țări. Totodată, 
aceste relații se înscriu în con
textul luptei mai generale îm
potriva politicii imperialiste, 
colonialiste, neocolonialiste, pen
tru așezarea relațiilor dintre 
state pe principii noi, de egali
tate, pentru o nouă ordine eco
nomică în viața internațională.

ÎNTREBARE : România în
treține relații atit cu țările 
arabe, cît și cu Israelul. In 
ultima vreme, se observă o 
intensificare a contactelor cu 
țările arabe. Mă refer la vi
zitele dumneavoastră în cîteva 
țări arabe, la întîlnirile avute 
în România cu reprezentanți 
ai țărilor arabe, inclusiv din 
Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei, la recenta vizităm 
România a președintelui egip
tean Anwar Sadat. Care este 
poziția României față de si
tuația actuală din Orientul 
Mijlociu ?

RĂSPUNS : România s-a pro
nunțat întotdeauna pentru solu
ționarea conflictului din Orien
tul Mijlociu pe calea politică, 
considerînd că aceasta cores
punde intereselor tuturor state
lor din această zonă, cît și cau
zei generale a păcii. într-ade- 
văr, am acționat pentru menți
nerea și dezvoltarea relațiilor cu 
toate statele, atit cu țările a- 
rabe, cît și cu Israelul, conside
rînd că aceasta este o necesi
tate și corespunde politicii de 
a contribui nu la agravarea 
conflictului, ci la diminuarea și 
soluționarea lui.

Vizitele pe care le-am reali
zat în mai multe țări arabe, 
convorbirile cu conducătorii a- 
cestor țări au evidențiat mari 
posibilități de dezvoltare a co
laborării României cu toate a- 
ceste țări. In mod deosebit aș 
dori să menționez recenta vizi
tă în România a președintelui 
Egiptului, Anwar Sadat, care a 
constituit un moment important 
în dezvoltarea colaborării din
tre țara noastră și Egipt.

Ținînd seama de schimbările 
care s-au produs în Orientul 
Mijlociu, de realizarea dezan
gajării militare în Sinai și înăl
țimile Golan, apreciem că exis
tă condiții favorabile pentru a 
se întreprinde noi pași în di
recția soluționării conflictului, 
pentru realizarea unei păci 
drepte și juste in această re
giune.. .

în ce privește Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei. 
România a pornit întotdeauna 
de la faptul că o soluție traini
că și justă nu poate fi realizată 
decit odată cu asigurarea con
dițiilor de organizare de-sine- 
stătătoare a poporului palesti
nian. inclusiv prin crearea u- 
nui stat palestinian indepen
dent. Pornind de aici, și 
în conformitate cu realitatea, 
am recunoscut Organizația de 
Eliberare a Palestinei ca repre
zentant unic al poporului pales
tinian.

Considerăm că soluționarea 

trainică și justă a conflictului 
din Orientul Mijlociu trebuie să 
ducă la retragerea Israelului din 
teritoriile, arabe ocupate în urma 
războiului din 1967, cit și la re
zolvarea, în sensul menționat, a 
problemei poporului palestinian.

Apreciem că ar fi utilă relua
rea negocierilor de la Geneva. 
Totodată, considerăm că este in 
interesul tuturor statelor, mai cu 
seamă ale celor din Europa și 
Africa, de a milita pentru a se 
ajunge la soluționarea cît mai 
rapidă a conflictului din Orien
tul Mijlociu.

ÎNTREBARE : In legătură 
cu evenimentele care au avut 
loc în Portugalia în ultimele 
luni, cum apreciați, domnule 
președinte, perspectivele dez
voltării democratice a acestei 
țări și șansele unor înțelegeri 
cu mișcările de eliberare .na
ționala, care să pună capăt 
dominației coloniale portu
gheze în Africa ?

RĂSPUNS : România a salutat 
răsturnarea dictaturii fasciste 
din Portugalia, considerînd că 
aceasta deschide poporului 
portughez o cale nouă, de dez
voltare democratică și că, tot
odată, aceasta corespunde inte
reselor dezvoltării generale a 
forțelor democratice din Europa.

Desigur, problemele sînt com
plexe, atit cele politice, cit și 
economice ; ele cer eforturi 
serioase și. mai cu seamă, cer 
unitatea tuturor forțelor de
mocratice și progresiste împreu
nă cu forțele armate pentru a se 
asigura continuarea acestui pro
ces, care se afiă abia la inccput.

Printre problemele ce trebuie 
să-și găsească o soluționare ra
pida este și aceea a lichidării 
politicii coloniale. După părerea 
mea, Portugalia trebuie să re
cunoască guvernul Republicii 
Guineea-Bissau, care se bucură 
deja de recunoașterea a peste 80 
de state și, totodată, să ajungă 
la Înțelegeri corespunzătoare cu 
mișcările de eliberare națională 
care să asigure deplina inde
pendență a acestor popoare*). 
Numai pe această cale între 
Portugalia și aceste popoare se 
vor putea stabili relații de co
laborare care să corespundă in
tereselor reciproce.

ÎNTREBARE : Sinteți opti
mist în această privință, 
domnule președinte ?

RĂSPUNS': Sint optimist.
De altfel, cînd am vizitat a- 

cum doi ani și jumătate Africa, 
am avut convorbiri cu toate 
mișcările de eliberare și am 
apreciat că in următorii 2—3 ani 
problema independenței naționa
le va fi Ia ordinea zilei. Con
sider că acum sint toate condi
țiile pentru, ca aceste popoare 
să obțină independența. Și o 
vor obține !

*) Ulterior, la data de 19 
iulie a.c., Ș-a publicat legea 
Consiliului de Stat al Portu
galiei prin care se recunoaș
te dreptul Ia independență al 
popoarelor din fostele colonii 
portugheze — nota red.

ÎNTREBARE: Făcînd bi
lanțul drumului străbătut de 
la eliberarea țării pină în 
prezent, aveți totodată în ve
dere perspectivele dezvoltării, 
viitoare. Cum vă imaginați 
tabloul României peste trei~ 
decenii ?

RĂSPUNS : Cum am mențio
nat de la început, bilanțul pe 
cele trei decenii demonstrează 
forța și capacitatea unui popor 
stăpîn pe destinele sale, de a 
obține progrese rapide în toate 
domeniile de activitate. încă 
Congresul al X-lea a , trasat 
obiectivul făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate în 
România — și aș dori să men
ționez că programul pentru cin
cinalul 1971—1975 se va realiza 
în bune condițiuni, chiar cu 
ceva mai înainte de termen.

Actualmente elaborăm Progra
mul partidului privind orien
tarea de perspectivă a dezvol
tării României, cit și noul plan 
cincinal și planul de perspec
tivă ale dezvoltării economico- 
sociale a țării pină în 1990. Nu o 
să vă spun un secret, arătînd că 
astăzi chiar am Încheiat lucrările 
Comisiei de elaborare a Progra
mului, pe care urmează să-1 
supunem plenarei Comitetului 
Central și apoi Congresului al 
XI-lea.

Apreciem că există posibilități 
ca, în condiții normale, de pace, 
să obținem în următorii 20—30 
de ani un progres general al 
societății noastre și să înfăptuim 
cu succeâ marile obiective În
scrise in acest program. Ne pro
punem, spre exemplu, să ajuh- 
gem la o asemenea dezvoltare 
a economiei, incit să ne apro
piem mult de țările dezvoltate 
din acest punct de vedere, reali- 
zind in jurul anului 199Q un Ve
nit național de circa 2 500—3 000 
dolari pe locuitor.

Nu aș dori să vă dau acum 
date cu privire la obiectivele 
economice. Avem însă în vedere 
să continuăm eforturile pentru 
industrializare, pentru dezvol
tarea agriculturii și, totodată, să 
acordăm o mare atenție activi
tății științifice și măsurilor de 
ridicare a nivelului general de 
trai al poporului. Cred că după 
1990, în anii 2000, ințr-adevâr. 
România va putea oferi aspectul 
unei țări dezvoltate multilateral, 
cu un nivel de viață corespun
zător. în care întregul popor să 
participe activ la întreaga acti
vitate de făurire a vieții sale 
noi, a destinelor sale. ■ .

Vrem să asigurăm poporului 
nostru un viitor fericit, o vfațft 
liberă și, totodată, o strînsă co
laborare cu toate popoarele lu
mii. Sperăm că în această pe
rioadă se vor întreprinde pași 
mari pe calea unor relații cu 
adevărat egale între toate na
țiunile lumii, in realizarea unei 
ordini economice și politice noi 
pe plan internațional. Am dori 
ca popoarele român și olandez 
să conlucreze tot mai strîns in 
toată această perioadă.

Doresc, cu acest prilej,' să 
adresez cele mai calde urări de 
progres și prosperitate poporului 
olandez.
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ste în firea noastră de comuniști, de oa
meni constructori ai socialismului să ne 
măsurăm pașii spre mai bine cu exac
titatea pe care ne-o dă luciditatea asu
pra viitorului la care aspirăm. Nimic
mai concludent pentru reafirmarea a_-

cestui adevăr cu care ne-au investit cei 30 de ani de viată 
ca cetățeni ai României libere decît Directivele Congresu
lui al Xl-lea. Multilateral și de o impresionantă precizie, 
acest proiect de dezvoltare economico-socială a României 
în viitorul cincinal și în perspectiva anului 1990, parte in
tegrantă a Programului partidului prefigurează drumul pe 
care vom merge mai departe, spre mîine, conștienfi de 
ceea ce avem de făcut. Îndrăzneț și dinamic, complex ți 
realist, acest document istoric se constituie în propria 
noastră imagine, a acțiunilor și speranțelor noastre, în sim
bolul forței națiunii române din ziua de astăzi, in argu
mentul pentru forța pe care o vom avea mîine. Nu este 
pur și simplu un vis. Este un calcul, rațional și exact, des
pre ceea ce putem, ceea ce vrem, despre ceea ce vom 
împlini cu toată certitudinea pe care ne-o conferă și ne-o 
garantează încrederea în noi înșine, în partidul care ne 
conduce destinul, în exemplul de muncă și cutezanță pe 
care ni-l oferă zi de zi activitatea secretarului general al 
partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

PERSPECTIVE CARE VOR DEVENI 
REALITATE IN URMĂTORUL CINCINAL

Făurirea societății socialiste multilateral dez
voltate si înaintarea României spre comunism 
— obiectiv fundamental al programului partidu
lui nostru — se exprimă convingător prin ci
frele de plan propuse pentru cincinalul viilor, 
a căror realizare va plasa România în rîndul 
țărilor avansate. Astfel. în 1980 produsul social 
va fi cu 47—54 la sută mai mare decît în 1975, 
iar venitul national va spori cu 54—61 la sută 
fată de 1975. înregistrind un ritm mediu anual 
de creștere de 8—9 la sută si respectiv 9—10 la 
sută. Aceste succese vor fi posibile în primul 
rind datorită creșterii produetiei globale indus
triale. cu 54—61 la sută mai mult în 1930 fată 
de 1975. si a creșterii producției globale agricole, 
cu 25—34 la sută mai mult în 1980 fată de 1975.

In strînsă interdependentă cu acestea se află 
dinamica investițiilor totale pe economie, care 
în 1980 vor fi țu 65—72 la sută mai mari decit 
in 1975. tot ce se va construi avînd un efect 
direct asupra creșterii numărului de personal, 
care va fi cu 16—19 la sută mai numeros în 
cincinalul viitor decît in cel actual.

Pe baza realizărilor propuse, va creste în mod 

corespunzător nivelul de trai material si spiri
tual al populației. în cincinalul 1976—1980. cea 
mai marc parte a venitului national (66—67 la 
sută) va fi alocată fondului de consum, creîn- 
du-se premise pentru satisfacerea tot mai de
plină a cerințelor membrilor societății. în acest 
sens, citeva obiective se impun cu precădere :

• creșterea veniturilor reale ale populației. în 
1980. cu 35—37 la sută față de 197a ;

• majorarea retribuției nominale în toate sec
toarele de activitate, astfel că. pînă în 1980. re
tribuția medie reală va înregistra o creștere de 
18—20 la sută fată de nivelul anului 1975 ;

• sporirea veniturilor reale provenite din 
munca în cooperativele agricole de producție, 
precum si din gospodăriile personale, pe o per
soană activă, cu 20—25 la sută fată de 1975 :

• reducerea treptată pînă la sfirșitul cincina
lului a săotămînii de lucru la 42—44 ore :

• construirea din fondurile statului a 815 000 
apartamente fizice, la care se vor adăuga cămine 
pentru nefamiliști cu un total de circa 200 000 
locuri, acoperind integral necesitățile pentru a- 
ceastă categorie de locuințe.

ÎN PRAGUL
Creșterea forjelor de producție 

în viitorii 15 ani, urmărind 
făurirea unei structuri moderne 
și eficiente a întregii economii, 
valorificarea cit mai înaltă a re
surselor materiale și a potențialu
lui uman, va permite depășirea în 
1990 a venitului național al anu
lui 1975 de 3,5—3,8 ori, factorul 
hotărîtor al creșterii producției 
materiale fiind ridicarea produc
tivității sociale.

Producția industrială a anului 
1990 va fi de 6,5—7,5 ori mai 
mare decît în 1970, dezvoltarea 
acestui sector al economiei fiind 
orientată spre valorificarea maxi
mă a resurselor energetice și de 
materii prime autohtone, spre 
introducerea de tehnologii avan
sate și crearea de noi materiale 
necesare economici. Concomitent, 
agricultura va cunoaște o dez
voltare intensivă, astfel că în pe
rioada 1986—1990 producția sa 
globală va. fi de 1,5—-1,8 ori mai 
mare decît media anuală a cin
cinalului 1971—1975. Ponderea 
zootehniei va crește, pînă în 1990, 
la aproape jumătate din totalul 
producției agricole. Datorită ex
tinderii mecanizării, forța de 
muncă ocupată în „agricultură se 
va reduce în continuare, ajun- 
gînd, în pragul ultimului deceniu 
al acestui secol, la 12—15 la sută 
din totalul de peste 11 milioane 
de persoane ocupate în activita
tea economico-socială.

Pieducerea săptămînii de lucru 
la 40—42 ore, creșterea venituri
lor reale totale pe locuitor de 
3—3,5 ori față de 1970, mărirea
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retribuției reale, astfel ca în 1990 
ea să fie de 1,7—1,9 ori mai 
mare decît în 1975, sporirea în 
ritm susținut a desfacerii de 
mărfuri,.. îmbunătățirea consumu
rilor alimentare pe baza norme
lor fiziologice optime, construirea 
a 2,3—3 milioane apartamente, 
majoritatea cu 3 și 4 camere — 
iată alte citeva argumente ale 
bunăstării care este rezervată în 
primul rind generației tinere.

MILIOANE 
PERSOANE
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• Din ansamblul forței de muncii pregătite în cincinalul viitor vor face parte 1 550—1 700 mii munci
tori calificați și 250—300 mii tehnicieni, maiștri, ingineri și alte cadre de specialitate • Dezvoltarea și 
perfecționarea în coutinuarc a învățămîntului de toate gradele, înnoirea continuă a cunoștințelor tuturor 
categoriilor de oameni ai muncii, răspîndirea mai largă a științei și culturii vor contribui la creșterea 
gradului de calificare, de pregătire profesională, la manifestarea tot mai pregnantă a capacităților crea
toare ale fiecărui cetățean, în slujba propășirii accelerate a țării.

OFENSIVA 
NOULUI

Aportul științei și tehnologiei 
în realizarea importantelor obiec
tive economice și sociale va în
registra în anii următori o curbă 
ascendentă, prin intensificarea 
activității de cercetare științifică 
și de dezvoltare tehnologică în 
toate sectoarele. Corespunzător 
direcțiilor de bază ale dezvoltării 
eoonomiei naționale, în anii 
1976—1980 tehnologiile uoi, de 
concepție proprie și tehnologiile 
perfecționate care se vor introdu
ce în producție vor asigura reali
zarea a peste 80 la sută din tota- 
hd tehnologiilor noi și perfecțio
nate prevăzute pentru obiectivele 
de investiții planificate, iar altele, 
cu caracter fundamental. vor 
asigura rezerva de soluții tehnico- 
științifice pentru obiectivele de 
bază ale cincinalului 1981—1985.

Iată, la nivelul anului 1980, 
ponderea tehnologiilor noi, în 
procente față de totalul tehnolo
giilor noi și perfecționate pe în
treaga economie, în cîteva ramuri 
de bază :

• industria chimică : peste 30 
la sută ;

• industria materialelor de 
construcții și prelucrării lemnului, 
industria ușoară, întreprinderile 
dc construcții : peste 21 la sută ;

• industria metalurgică : peste 
7 la sută ;

• industria construcțiilor de 
mașini, electrotehnică, electroni
că : circa 12 la sută.

ORAȘELE
Demografii estimează că în 

anii 1980—1985 in lume vor 
exista 15 orașe cu peste 10 mi
lioane locuitori și 200 orașe cu 
mai mult de un’ milion de lo
cuitori. De aceea, proiectul Pla
nului mondial de acțiune, care 
va fi supus dezbaterilor la apro
piata Conferință Mondială a 
Populației de la București face 
citeva recomandări, cu toate că 
o parte din ele sint dificil de 
realizat fără o puternică coope
rare financiară pentru construi
rea infrastructurii necesare 
creării unor orașe noi. Tn dome
niul controlării creșterii marilor 
orașe și al construirii de orașe 
noi România, țară cu o econo
mie planificată, a înregistrat 
succese însemnate.

Pentru a ilustra creșterea de
mografică și ritmul de urbani
zare e suficient să amintim că 
în perioada 1948—1973 numărul 
orașelor din România a crescut 
de la 152 la 236, iar populația 

urbană s-a dublat. Pe suprafața 
lor globală, insumind 170 415 
hectare, densitatea medie se ri
dică la 47 locuitori pe hectar, 
iar în cazul Bucureștiului, la 98. 
Se preconizează că, în situația 
creșterii continue a populației 
urbane, în pragul anului 2000 
vor locui în actualele municipii 
și orașe 15 milioane de oameni, 
față de circa 8 milioane în pre
zent, cu o densitate medic de 87 
locuitori pe hectar, iar în Bucu
rești, de 120 pe hectar.

In prezent, în orașe există 
peste 2,5 milioane locuințe, din 
fondurile de investiții ale statu
lui, cit și din fondurile popu
lației, cu sprijinul statului în 
credite și execuție. Astăzi „mer
gem" pe o suprafață de 10 mp 
locuibili de locuitor. Pentru 
1990—1995 se tinde către 14 mp 
locuibili de fiecare locuitor al 
orașelor. Avînd în vedere și 
dezvoltarea previzibilă a servi
ciilor, se apreciază că suprafața 

construită, afectată unui locui
tor, va crește pină la sfirșitul 
secolului dc 4 ori, ceea ce în
seamnă că dublarea densității 
calculate în locuitori la hectar 
va pretinde, in realitate, in ca
drul aceluiași teritoriu, o crește
re de 8 ori a suprafeței desfă
șurate, prin însumarea tuturor 
nivelurilor construcțiilor.

Concomitent cu creșterea regi
mului de înălțime a localităților 
urbane, deci odată cu creșterea 
densității, se vor economisi și 
mari suprafețe de teren. în ca
zul unui oraș cu 50 000 locuitori 
creșterea densității cu 10 la sută 
va permite economisirea unei 
suprafețe dc 50 ha.

Planurile de perspectivă ale 
dezvoltării localităților mai pre
văd înființarea a circa 300—400 
de centre economice și sociale 
cu caracter urban, din rîndul 
actualelor comune mari, cu po
sibilități de creștere economică 
mai rapidă.



O
rice națiune își apreciază 
treapta pe care se află în ra- 
port cu întreaga comunitate 
umană și cu propria sa istorie. 
Pentru noi, anul în care ne 
aflăm este al celor mai expre
sive bilanțuri din cîte am alcătuit vreodată 

de cînd ne am dobîndit conștiința de sine, 
de cînd ne am definit ca popor al cărui 
scop suprem a fost acela de a se afirma 
liber și independent, capabil să-și valorifice 
potențialul creator, rezervele de îndrăznea
lă, aspirațiile legitime.

Trăim, în acest moment al drumului na
țiunii noastre spre viitor, un sentiment de să
nătate spirituală peste care nu coboară nici 
o umbră. Dar 30 de ani reprezintă, la mo
dul absolut, atît de puțin în balanța vremii. 
Și, cu toate acestea, impresia metamorfo
zării duratei parcurse în istorie este atît de 
puternică.

La început ni se părea firesc să ne corn 
parăm izbînzile din anii care au urmat pri
măverii lui 1945 cu ceea ce consemnau sta
tisticile pentru 1938. Puțin cîte puțin, hota
rul dincolo de care începeau etapele de 
referință s-a apropiat de noi și, astăzi, 
elementele de raport sînt circumscrise de 
primul cincinal, de ultimul an al celui de-al 
treilea cincinal, de primul an al cincinalului 
care încă nu s-a încheiat. Cu o viteză ver
tiginoasă sîntem înscriși într-un proces de 
dezvoltare care își fixează parametrii com
parativi nu în trecut, ci în viitor, către sfîr- 
șitul veacului.

Niciodată națiunea noastră n-a cunoscut 
ceva asemănător. Asemenea coordonate de 
viață introduse programatic de ideologia 
partidului comunist, de tipul societății și al 
progresului pe care le-am ales, dau na
țiunii noastre o stare de optimism care se 
reazemă pe argumentul a ceea ce înfăp
tuim, chezaș pentru ceea ce ne propunem 
să smulgem viitorului.

Partidul Comunist Român menține un ritm 
de înfăptuire a idealurilor care dă nerv 
și vitalitate națiunii. Pentru noi, ca și pen
tru lumea în circuitul valorilor materiale și 
morale ale căreia se plasează, astăzi, pro
priile noastre valori materiale și morale, 
noi apărem ca o națiune dinamică, activă, 
plină de forță, stăpînă pe punctele ei de 
vedere, intransigentă, capabilă de inițiati
vă, avînd totdeauna și în orice problemă 
un cuvînt de spus, o sugestie, o soluție.

Dar toate aceste calități nu reprezintă 
altceva decît mărturiile tinereții națiunii 
noastre, promovate cu consecvență de par
tidul comuniștilor, în fruntea căruia se află 
un conducător, un comunist între comu
niști, un bărbat care transmite de la sine 
spre țară și de la țară spre lume strădania 
noastră întru desăvîrșire, egalitate, demni; 
tate, omenie, voința noastră de a trăi 
o perpetuă stare de tinerețe.

N1COLAE CEAUȘESCU

Condițiile pentru intlorirea^^^^ J.. 
' impetuoasă a națiunii noastre, 

.^^^O^'tru descătușarea energiilor creatoare ale între- 
Hjj^^gului popor și înfăptuirea năzuințelor de progres ale 
- " maselor s-au realizat.;, abia după eliberarea patriei de sub X 
jugul fascist, in epoca glorioasă a orînduirii noi, socialiste, cina - 
clasa muncitoare, în alianță cu țărănimea muncitoare, a cucerit 
puterea de stat, cînd a fost desființată exploatarea omului de către 
om și lichidate clasele exploatatoare,iar poporul a devenit stapin 
deplin a! destinelor sale. Socialismul a realizat idealurile ae 
libertate socială și națională pentru care au luptat înaintaș» 
cei moi luminați, a înfăptuit pentru prima oafă un.tatea 
social-politică a poporului; Xj||

Ediția specială a „Scînteii tineretului44 vă propune:
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Izvorul tinereții noas
tre — imaginea am
plă a dezvoltării e- 
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în anii construcției 

socialiste

Pag. a IH-a
Națiunea astăzi - 
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cialiste multilateral 
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cațiile lor asupra na

țiunii
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O prospecție de
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Pag. a Vl-a
La trecutu-ți mare, 
mare viitor - con
strucția națiunii în 
două secvențe : la 
trecut și Ia viitor

Pag. a Vil-a
Generația tinără, 
participant activ la 
procesul de făurire 
al unei națiuni pros
pere. multilateral 

dezvoltate

Pag. a Vlll-a
Congresul al Xl-lea 
al P.C.R., prodigioa
să fereastră spre 
mîine. Perspective 
care vor deveni rea
litate în următorul 

cincinal



DEZVOLTAREA ECONOMICA
Pentru tot ceea ce se întim- 

plâ în viața unei țări exista 
explicații precise și ele pot fi 
descoperite tot așa cum pot fi 
descoperite cele care privesc 
viața unui singur om. Oricît de 
complexe ar fi acestea, daf 
fiind faptul că multiplică exis
tențele pină la nivelul zecilor 
de milioane, cite numără un 
popor intreg, oricît de dificil 
de relevat în amploarea lor, 
ele ajung să fie cunoscute, cel 
puțin pentru primul pas, chiar 
și fără investigații amănunțite. 
Nu-i nimic paradoxal intr-o a- 
semenea afirmație de vreme ce 
consecințele acelor explicații la 
care ne refeream inițial se 
oferă singure privirii, contem
plării noastre la tot pasul. Căci 
ce nevoie de statistică are tre
cătorul cind și fără ea lui îi 
este atit de lesne să constate 
că priveliștea din jur se mo
delează, se schimbă văzind cu 
ochii, că ceea ce știa ieri greoi 
și anonim devine peste noapte 
suplu, tînăr, ispititor.

înnoirea și întinerirea peisa
jului, fie el industrial, urban 
sau rutier, își fac simțite pre
zența după un sistem de bună 
chiverniseală gospodărească 
însă și cu o consecvență de ne
tăgăduit. Cineva se gîndește la 
ce trebuie făcut și face, și chiar 
dacă la mijloc e mină de om 
priceput arhitect, constructor, 
ergonom ș.a.m.d. toate aceste 
aspirații pot fi unificate într-o 
Sămadă unică și infinit mai

# rtilă_, mai plină de vitalitate 
și mai durabilă numită ideea 
de construcție, _de reconstruc
ție, de îmbunătățire și perfec
ționare, de dezvoltare planifi
cată _ și armonioasă a toată 
preajma de orice fel ar fi și 
oriunde s-ar afla ea în țara 
asta. Numai dintr-o asemenea 
rădăcină își extrage seva pro
cesul pururea reîntineritor la 
care ne-am referit și ea apar
ține, ideologic și practic, so
cialismului.

Nici un cuvînt magic nu face 
să_ răsară din nimic ceva, me- 
ritînd admirația noastră una
nimă. Dar socialismul nici nu 
înseamnă una ca asta. El este 
muncă, el este investiție ambi
țioasă de talent și energie, el 
este rațiune pusă în slujba ne
voii de bine și de mai bine a 
oamenilor simpli, un scop ur
mărit cu instrumentele științifi
ce ale legilor dezvoltării eco
nomice și sociale în numele 
prosperității și progresului pen
tru toți. Argumentul apei vii 
ctJre„ scaldă lumea în care ne 
mișcăm, înfrumusețîndu-i, lu- 
minîndu-i mereu chipul, ni-l o- 
feră socialismul și politica sa 
de dezvoltare echilibrată și 
multilaterala a patriei, de în
gemănare într-un șuvoi unitar 
° Principalelor aspirații către 
care năzuim. Dezvoltarea eco
nomică, îndeosebi a industriei 
— suportul înfloririi multilate
rale a țării, al creșterii venitu
lui național, și ca urmare ridi
carea nivelului de trai, acesta 
este scopul suprem al strate
giei politice lansate de partid 
în această etapă a construcției 
socialiste.

Ce să alegi ca să exprime cu 
mai multă elocvență acea tre
sărire de niîndră bucurie și de 
uimire în fața a ceea ce de 
treizeci de ani încoace ni se 
relevă mereu înfr-alt chip, căi
le atît de simple ducindu-ne, a- 
cum și în perspectiva anilor 
viitori, înspre emoții de ace
eași esență ? Fără să pretin
dem a fi surprins întregul, am 
încercat să-i sugerăm cititoru
lui doar cîteva puncte de re
per ale regenerării sociale pe 
care odată cu țara el le tră
iește și le simte în calitate de 
beneficiar.

JUDEȚELE ȚÂRII PE TRAIECTORIA PROGRESULUI ECONOMIC Șl SOCIAL
(Cîțiva indicatori ai dezvoltării economice în 1973 — față de 1965)

Datorită politicii economice a partidului de a dezvolta armonios chipul tinăr al patriei, Întregul 
său teritoriu — in perioada 1965—1973 volumul total al investițiilor industriale a înregistrat o creștere 
vertiginoasă. Harta ilustrează, la nivelul fiecărui județ, efortul de investiții in industrie, concretizat prin 
noi și noi obiective economice.

Politica de industrializare 
socialistă a țării se înteme
iază pe un amplu program 
de investiții, program a că
rui transpunere în viată in 
decursul cincinalelor a fost 
asigurată prin alocarea unei 
Părți importante din venitul 
național pentru fondul de 
dezvoltare economico-socială. 
Pe această cale se și înfăp
tuiesc dezvoltarea multilate
rală a economiei naționale, 
modernizarea structurii sale 
și totodată se obțin noi suc
cese în realizarea obiectivu
lui fundamental al politicii 
partidului de ridicare conti
nuă a nivelului de trai al în
tregii populații. Volumul glo
bal al investițiilor in econo
mie, din fondurile centrali
zate ale statului, a crescut 
din 1959 și pină in 1973 de 
16,1 ori. Numai valoarea 
fondurilor fixe din industrie, 
ramură cheie a economiei 
naționale, a sporit in perioa
da 1950—1972 de 8 ori, con- 
solidindu-se neîncetat pe a- 
ceastă cale temelia întregu
lui proces de dezvoltare eco
nomică și socială a României 
socialiste.

Volumul investițiilor la 
nivelul economiei naționale 
este simțitor mai mare in 
1971 decît in anii anteriori. 
Din fondurile statului se in
vestesc, astfel, 111 miliarde, 
Iei, adică aproape de două 
ori mai mult decit in întrea
ga perioadă 1951—1955. Este 
un efort material și financiar 
considerabil, care antrenează 
spectaculoase sporuri canti
tative, prin intrarea in func
țiune a circa 150 capacități 
industriale și 83 obieetive a- 
grozootehnice de mare im
portanță economică.

Conectarea capacităților industriale la circuitul economic al țării a determinat importante modifi
cări in structura populației, sporind cu flecare au numărul celor încadrați în industrie.

înzestrarea obiectivelor economice cu tehnologii noi, perfecționate, creșterea gradului de calificare 
profesională și, in mod deosebit, participarea oamenilor muncii în dubla calitate — proprietari și 
beneficiari ai bunurilor materiale — se reflectă printre altele in creșterea rapidă a producției globale 
industriale.

Ultimele decenii au cunos
cut nu numai un proces de 
expansiune rapidă a indus
triei, ci și de modernizare a 
acesteia. Elementul lor defi
nitoriu il constituie priorita
tea acordată dezvoltării pro
ducției mijloacelor de pro
ducție, cheia de boltă a in
dustrializării socialiste a tă
rii, conjugată cu orientarea 
investițiilor de preferință 
către ramurile purtătoare de 
progres tehnic. Industria chi
mică, de pildă, a progresat 
cu 21,2 la sută, cea a con
strucțiilor de mașini și prelu
crării metalelor cu 17,8 Ia 
sută, cea de energie electri
că și termică cu 16,2 la sută, 
cea a materialelor de con
strucții cu 11,2 la sută. O a- 
semenea structură și evoluție 
apropie economia româneas
că, in care predomina, ca 
pondere, in 1938, industria 
alimentară (32,1 la sută din 
total), de economiile țărilor 
avansate, unde construcțiile 
de mașini, utilaje, prelucra
rea metalelor, metalurgia și 
chimia contribuie intr-o pro
porție considerabilă 1a for
marea venitului național.

tn ultimii ani, pe baza 
trainică a dezvoltării intense 
a industriei, a celorlalte ra
muri ale eeonomiei națio
nale a devenit posibilă o 
amplă extindere și diversifi
care a activității de comerț 
exterior. In prezent, Româ
nia întreține relații comer
ciale cu circa 120 de țări, iar 
in primii trei ani ai planului 
cincinal volumul comerțului 
exterior a crescut cu 57,4 la 
sută, din care exportul cu 
67,2 la sută, înregistrînd un 
ritm mediu de 18,7 la sută. 
Schimburile României cu 
țările socialiste dețin o pon
dere de circa jumătate din 
totalul comerțului nostru ex
terior, Ca urmare a bo
gatei activități internaționa
le desfășurate de președinte
le țării noastre, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, pro
motor activ al unor relații 
mai echitabile între state, in 
acești ultimi trei ani au 
fost semnate 11 acorduri și 
protocoale comerciale, 12 a- 
corduri inlerguvernamentale 
de cooperare și 44 înțelegeri 
de cooperare, care deschid o 
largă perspectivă dezvoltării 
relațiilor economice externe 
ale României.



totdeauna in primele rinduri
Cei 30 de ani de libertate ai României socialiste înseamnă pentru tînăra generație 

deplina și plenara sa consacrare în cronica prodigioasă a efortului multilateral de 
reconstrucție a patriei. Mărturiile vii, materiale și spirituale, morale și educative ale 
istoriei noastre contemporane ne-o relevă angajată cu toate forțele în epopeea făuri
rii vieții noi, ca un permanent obiect de grijă din partea societății, a partidului -și, 
în egală măsură, ca un participant activ și beneficiar al tuturor victoriilor repurtate 
de orânduirea socialistă pe pămîntul românesc. Acum, ca întotdeauna dealtfel îi 
găsim pe tineri în fabrici și pe ogoare, în școli și facultăți, pe șantierele muncii patri
otice, aceiași părtași entuziaști la cauza prosperității întregului popor, pregătiți să 

răspundă prin fapte, cu elanul și abnegația specifice vîrstei lor, îndemnurilor parti
dului, indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu. Tradiția de decenii a afirmării tine
rei generații în procesul construcției socialiste a României ne apare ca o garanție ma
joră a continuității acestei afirmări, astăzi cu deosebire, cînd Directivele Congresului 
al XI-lea ne trasează cu claritate obiectivele și sarcinile ce ne revin nouă, tuturora, 
cetățeni, tineri și vîrstnici, ai națiunii noastre, gata oricînd să ne punem în slujba 
împlinirii lor energia și talentul, dăruirea la care ne îndeamnă conștiința că ceea ce 
ni se cere să realizăm vom realiza pentru noi, pentru viața noastră mai bună și mai 
frumoasă la a cărei înfăptuire ne cheamă secretarul general al partidului.

• Fiecare al cincilea cetă
țean al patriei este elev sau 
student. Tineretul — fondul de 
aur al țării — preia și predă 
ștafeta din generație în gene
rație instruindu-se prin muncă 
și pentru muncă. în anul de în
vățămînt 1973/74 școlile pro
fesionale, medii și de speciali

„Tineretul din România joacă un rol important 
in întreaga viață economică, politică și socială, 
în conducerea treburilor țării, fiind animat de 
idealul măreț al realizării pe aceste meleaguri 
a celei mai drepte societăți — societatea 

comunistă,"
(Din Mesajul tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
adresat Conferinței internaționale a tineretului pe 
problemele populației)

tate au pregătit peste 570 000 
de tineri.

• în perioada 1949-1973 e- 
conomia națională a primit 1,3 
milioane de cadre tinere cali
ficate, in primii trei ani ai cin
cinalului integrîndu-se în pro
ducție 353 000 tineri muncitori.

• în anul de învățămînt 
1973/1974 elevii școlilor pro
fesionale și liceelor, studenții 
și cadrele didactice din învă- 
tămîntul superior au realizat 
în atelierele școlare și labora
toare o producție globală în 
valoare de 470 milioane lei.

• într-un singur an, 1974, 
studenții au realizat aparatură 
în valoare de 3,9 milioane lei. 
In perioada 1976-1980 valoa
rea microproducției de apara
tură va fi de 162,7 milioane 
lei.

• în prezent, peste 1 200 000 
de tineri lucrează în industrie. 
Ei sînt prezenți, dealtfel, în 
toate ramurile economiei na
ționale : 73 021 lucrează în 
construcții, 64 474 în transpor
turi, 38142 în cooperația meș
teșugărească, 61 394 în comerț 
și cooperația de consum, 
191 258 de tineri lucrează în 
construcția de mașini, 44112 
în chimie, 11 983 în industria 
electrotehnică, 140 762 în indus
tria ușoară, 27 882 în industria 
alimentară și 51 480 în indus

tria locală; 233 909 tineri sînt 
membri cooperatori, 27 637 lu
crează in S.M.A. si 16 900 în 
I.A.S.
• 1 327 000 de tineri din in

dustrie și agricultură sînt an
trenați anul acesta în întrece
rea utecistă „Tineretul - factor 
activ în îndeplinirea cincinalu
lui înainte de termen". în anul 
1973 peste 200 de mii de ti
neri au fost declarați fruntași..

• Integrarea învățămîntului 
superior cu cercetarea și pro
ducția este relevată, între al
tele, și de cele 2180 de con
tracte încheiate anul trecut în 
învățămînt, în valoare de 224 
milioane lei. Ele se realizează 
pe baza unei tematici de cer
cetare concretizată prin 62 de 
teme nominalizate în plan de 
stat, 295 teme în 19 programe 
de cercetare și 1 400 de teme 
in plan de stat nenominalizate.

• Bilanțul pe 1974 al activi
tății de cercetare în învățămînt 
cuprinde : 1 051 invenții înre
gistrate, 47 invenții brevetate 
în străinătate, 19 invenții me
daliate.

• Pe cele peste 3 500 de 
șantiere și tabere locale de 
muncă patriotică organizate 
numai în primul semestru al 
acestui an au fost mobilizați 
1,5 milioane de tineri, execu- 
tînd lucrări în valoare de 
1 967 329 162 lei din care 
28 292 902 lei reprezentînd va
loarea lucrărilor finanțate. 
Prin acțiunile organizate în 
sprijinul producției s-a realizat 
o producție globală în valoa
re de 143 215 282 lei.
• în primul semestru al a- 

nului 1974, tinerii au colectat 
389 428 tone de metale vechi, 
1 333 tone metale neferoase., 
4 255 tone deșeuri de hirî’e și 
4150125 ambalaje de sticlă.

• în timpul liber, tinerii au 
efectuat însemnate lucrări in 
agricultură, au amenajai pen
tru irigații 16 285 ha... au ame
najat și întreținut 553 701 ha 
finețe, au plantat 3 709 131 
pomi fructiferi și ornamentali, 
au plantat zeci de hectare cu 
duzi și au împădurit 7 819 ha; 
Pe 23 584 ha teren, tinerii au 
executat lucrări de combatere 
a eroziunii solului, îndiguiri, 
desecări și regularizări de 
rîuri.



CONSTRUCȚIA NAȚIUNII
La 
trecutu-ți 

mare...
• Format din sinteza daco-romană, poporul ro

mân este continuatorul populațiilor care au stă- 
pînit din cele mai vechi timpuri teritoriul dintre 
Dunăre, Marea Neagră, plaiurile Moldovei, po
dișurile cuprinse în arcul carpatic. Procesul său 
de formare este închegat la sfîrșitul sec. X, cînd 
izvoarele medievale menționează primele forma
țiuni politice românești.

• la sfîrșitul sec. XIII începutul sec. XIV are 
loc constituirea Țării Românești sub Basarab I 
(1330), a Moldovei sub Bogdan I (1359), a statu
lui condus de Balica în Dobrogea.

• Acțiunilor curajoase întreprinse de lancu de 
Hunedoara, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu, 
culminînd cu unirea de la 1600, li s-au adăugat 
luptele de eliberare națională și socială.

• Urmărind realizarea idealului formulat cu 
claritate de generația Revoluției de la 1848 am
bele principate române, aleg la 1859 un singur 
domnitor. Al. I. Cuza.

• Urmează cucerirea independenței României 
la 9 mai 1877. în 1893 a luat ființă parti
dul politic al clasei muncitoare din țara 
noastră, pe baza principiilor socialismului știin
țific, a teoriei de clasă a lui Marx și Engels.

• Rezultatul luptei de veacuri a poporului pen
tru libertate socială și recîștigarea vechilor sale 
drepturi asupra teritoriului strămoșesc, desăvîr- 
șirea statului național în 1918 consfințea împlini
rea aspirațiilor plătite cu sîngele marilor bărbați 
din toate provinciile țării pentru unitate și pro
gres social, centru o viață politică independentă.

• Preluînd cele mai înaintate tradiții de luptă 
ale înaintașilor, Partidul Comunist Român, creat 
în 1921, a organizat în condiții deosebit de grele 
rezistența întregii națiuni române împotriva poli
ticii de concesii și subordonare față de marile 
puteri imperialiste promovată de guvernele succe
sive ale României de pînă la 6 martie 1945, a 
cotropirii și silniciilor pe care patria noastră le-a 
cunoscut în decursul istoriei sale milenare, pentru 
dreptatea socială și națională, pentru libertate, 
pentru deplina afirmare și dezvoltare a poporu
lui român într-o țară independentă și suverană.

PORȚILE DE FIER, grandioasă construcție 
hidroenergetică, argument convingător al capaci
tății gindirii creatoare fi tehnice roniănefti, al 
efortului constructiv, al modernizări? rapide a in
dustriei naționale.

„PROGRAMUL PARTIDULUI DĂ O PERSPECTIVĂ MĂREAȚĂ APROPIERII 
TREPTATE INTRE CLASE - IN CONDIȚIILE ȘTERGERII DEOSEBIRILOR ESENȚIALE 
DINTRE SAT Șl ORAȘ, DINTRE MUNCA FIZICĂ SI MUNCA INTELECTUALĂ - 
PERSPECTIVA ÎNFĂPTUIRII UNEI SOCIETĂȚI NOI, A UNUI POPOR OMOGEN AL 
SOCIETĂȚII COMUNISTE, A POPORULUI MUNCITOR UNIC."

NICOLAE CEAUȘESCU

...mare viitor
Procesul făuririi societății socialiste multilateral 

dezvoltate conferă națiunii noastre, ca o trăsă
tură distinctivă ți definitorie, afirmarea ei ca 
un sistem unitar. Notă originală, fără precedent 
în istoria națiunii române, afirmarea ca sistem

• Construirea unei economii avansate, înzestrată cu o industrie modernă și o a- 
gricultură intensivă de înalt randament • desfășurarea pe un front larg a activi
tății științifice, a instrucției publice și a eforturilor pentru ridicarea nivelului cul
tural al maselor • creșterea continuă a bunăstării materiale și spirituale a oa
menilor muncii de la orașe și sate • înfăptuirea repartiției bunurilor produse de 
societate în spiritul dreptății și echității socialiste • perfecționarea relațiilor de 
producție, a organizării societății • rea lizarea cadrului organizatoric care să per
mită participarea largă a maselor populare, a fiecărui cetățean la viața publică, la 
rezolvarea treburilor obștești • lărgirea libertăților publice, dezvoltarea demo

crației socialiste.
In practică, acest ansamblu de obiective și ten

dințe ale dezvoltării României în etapa constru
irii sale multilaterale are drept consecințe în pla
nul afirmării națiunii socialiste, apariția și stator
nicirea unor caracteristici noi, ca urmare directă a 
proceselor economice, politice, ideologice și cultu
rale ce se află acum în plină desfășurare. Pe baza 
politicii promovate de partid în vederea dez
voltării armonioase a forțelor de producție și a 
distribuirii lor raționale pe întregul teritoriu na
țional, datorită intensificării și creșterii calitative 
a participării tuturor cetățenilor la realizarea și 
beneficiul venitului național, devine reală și rea
lizabilă comunitatea de viață economică a na
țiunii prin făurirea unui complex economic unitar 
la scara întregii țâri.

Aprofundarea industrializării prin asimilarea cu
ceririlor revoluției tehnico-științifice contempora
ne, preocuparea pentru așezarea muncii agricole 
pe bazele industriei celei mai avansate, urbani

zarea și modernizarea economiei naționale în 

unitar decurge din însăți esența noii eta
pe pe care o parcurge țara, care, așa cum 
subliniază secretarul general al partidului, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, rezidă în : 

ansamblu, concură la producerea unor modificări 
esențiale in compartimentul structurii sociale a 
națiunii, consfințind un amplu fenomen de omoge
nizare al statutului, claselor și păturilor sociale 
proprii orinduirii noastre în actualul moment 
istoric.

Pe plan politic, se evidențiază tot mai pregnant 
democratizarea multilaterală a vieții sociale, în- 
tărindu-se condițiile unei tot mai depline comuni
tăți a vieții politice naționale. Aceasta este urma
rea firească a întăririi rolului conducător al 
partidului pe toate planurile activității sociale. 
Astfel, s-a creat și se dezvoltă continuu un 
cadru instituțional care favorizează și promovea
ză participarea egală in drepturi a cetățenilor 
la dezbaterea și adoptarea deciziilor ce privesc 
mersul înainte al națiunii.

In sfîrșit, strins legată de comunitatea econo
mică și politică, se naște comunitatea vieții spi
rituale a națiunii, fundamentată pe un unic 
ideal social, pe un singur program ideo
logic, cel al Partidului Comunist Român.
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Epocii contemporane îi sînt caracteristice o serie de fenomene 
și procese sociale care atestă perenitatea și funcțiile de progres 
ale națiunii, rolul său istoric înaintat. Astfel, în perioada postbe
lică au avut loc transformarea unui șir de națiuni din Europa, 
Asia, America Latină în națiuni socialiste, prăbușirea colonialis
mului și transformarea a zeci și zeci de popoare în națiuni de 
sine stătătoare, accentuarea luptelor sociale în lumea capitalistă 
pentru păstrarea suveranității, împotriva politicii imperialiste de 
subminare a vieții naționale a popoarelor. Toate acestea explică 
importanța pe care Partidul Comunist Român o acordă proble
melor națiunii, ale suveranității și independenței naționale, ob
servarea atentă de către partid a fenomenului național în lumea 
contemporană, activitatea sa pentru așezarea pe noi principii a 
raporturilor dintre state, care să garanteze dezvoltarea în liber
tate și securitate a tuturor națiunilor. Partidul nostru, prin contri
buția inestimabilă a secretarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a adus contribuții teoretice de o semnificație majoră 
intr-un șir de aspecte majore ale dialecticii fenomenului național 
cum sînt funcțiile de progres ale națiunii în epoca contemporană, 
notele definitorii ale națiunii socialiste, soluționarea problemei 
naționale, rolul progresist al procesului de constituire a noilor 
state naționale independente, rolul internațional deosebit al na
țiunilor din statele mici și mijlocii, raportul între dezvoltarea na
țională și cooperarea internațională, dintre patriotism și interna
ționalism și altele.

în concepția marxistă, națiu
nea nu este o noțiune teoretică 
abstractă, o creație conceptuală 
a gîndirii sociale, ci un fenomen 
etnico-social cu determinări o- 
biective. Ea se prezintă în an
samblul fenomenelor sociale ca 
nn sistem de relații sociale com
plexe, de ordin economic, demo
grafic, de clasă, psihic, politic 
și ideologic, la temelia cărora 
stau producția materială, struc
tura economică a societății. A- 
naliza marxist-leninistă a istoriei 
omenirii, în ultimele trei seco
le, arată că, constituindu-se ca 
rezultat al unui proces istoric 
progresist de emancipare econo
mică și spirituală a popoarelor, 
națiunile s-au afirmat de la în
ceput ca factori activi de pro
gres și civilizație. Sentimentul 
național, conștiința națională, 
idealul unei vieți independente 
și suverane s-au afirmat de-a 
lungul vremii, în țara noastră ca 
și în toate țările lumii, ca for
te motrice ale dezvoltării isto
rice. Și, dimpotrivă, dominația 
străină asupra altor popoare, 
încălcarea independenței națio
nale, a suveranității de stat afec
tează grav dezvoltarea econo
mică, socială a popoarelor, mer
sul lor spre trepte superioare de 
civilizație.

O . importanță covîrșitoare are 
problema națiunii în condițiile 
socialismului. înțelegerea mar
xistă a relației dintre socialism și 
națiune scoate în evidență în 
primul rînd faptul că tocmai a- 
ceastă orânduire creează și repro
duce pe un plan superior con
dițiile economico-sociale și poli
tice pentru deplina înflorire a 
vieții naționale, pentru realiza
rea unei adevărate unități națio
nale, pentru manifestarea în de
plinătatea lor a potențelor și vir
tuților creative ale națiunii. Re
voluția și construcția socialistă în 
țara noastră au condus la plămă
direa unor noi trăsături definitorii 
ale națiunii, la transformarea na
țiunii noastre în națiune socia
listă. Astfel, s-a schimbat cali
tatea existenței economice a na
țiunii, prin dezvoltarea puterni
că a forțelor de producție, mai 
buna lor repartizare în plan te
ritorial, statornicirea proprie
tății socialiste, a relațiilor de pro
ducție întemeiate pe echitate so
cială. Profunde mutații a cunos
cut calitatea vieții politice și so
ciale a națiunii, ca urmare a in
staurării puterii de stat socia
liste, în esență putere națională, 
a dezvoltării democrației socia
liste și a realizării unei noi

națiunea 
astăzi

Un articol de (U.IL1E RADULESCU membru al Academiei de Științe Sociale și Politice

structuri sociale, caracterizată 
prin relații de alianță, prietenie 
și unitate între toate forțele so
ciale ale țării. Au căpătat noi 
dimensiuni condițiile vieții spi
rituale ale națiunii, ca urmare 
a dezvoltării învățămîntului, ști
inței și culturii. în sfîrșit, pe 
baza concepției materialist
dialectice și istorice s-au crista
lizat o nouă concepție despre 
natură și societate, noi valori 
morale, o nouă conștiință socială 
care include, ca latură majoră 
o conștiință națională nouă, so
cialistă. Toate acestea cimentea
ză unitatea națiunii noastre ca 
comunitate etnico-socială supe
rioară, amplifică posibilitățile 
materiale, spirituale, instituțio
nale de fructificare a resurselor 
sale de progres. Practica pro
bează astfel că „socialismul — 
cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — duce mai departe 
procesul de dezvoltare a națiu
nii, început în epoca burgheză, 
creează condiții pentru afirma
rea deplină a vieții naționale 
a poporului".

O caracteristică a societății 
noastre este realizarea condi
țiilor optime pentru dezvolta
rea generală a tuturor celor ce 
muncesc, indiferent de națio
nalitate, întărirea unității și fră
ției dintre oamenii muncii ro
mâni și cei aparținînd națio
nalităților conlocuitoare. Diri- 
totdeauna Partidul Comunist 

Român a abordat problemele 
naționalităților conlocuitoare în 
organică legătură cu evoluția 
de ansamblu a întregii socie
tăți, a întregului nostru popor. 
La baza politicii sale naționale 
stă concluzia că întreaga popu
lație a țării — români, ma
ghiari, germani și de alte na
ționalități — formează marea fa
milie a României socialiste, o 
comunitate umană închegată, 
strâns unită prin comunitatea in
tereselor politice, economice, 
spirituale, a țelurilor socialis
mului. Bucurîndu-se deopotri
vă cu întregul popor, de liber
tățile și drepturile pe care le 
garantează constituția, naționa
litățile conlocuitoare beneficia
ză totodată de libertatea de a 
folosi limba maternă, de a dis
pune de mijloace de învățămînt 
și cultură în limba lor.

Națiunea noastră socialistă se 
află într-un continuu proces de 
dezvoltare socială, de eflores- 

cență economică și culturală. 
Proiectul directivelor Congre
sului al XI-lea al Partidului Co
munist Român cu privire la 
planul cincinal 1976-1980 și li
niile directoare ale dezvoltării 
economico-sociale a României, 
pentru perioada 1981-1990, ma
terializare pentru această pe
rioadă de timp a prevederilor 
Programului făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate, 
cuprinde, în esență, un pro
gram de înflorire a națiunii noas
tre socialiste și totodată de fruc
tificare, în planuri superioare a 
resurselor sale creatoare, în con
tinuă creștere. Prin aplicarea a- 
cestui program se va ajunge la 
un înalt grad de dezvoltare a 
producției materiale, la o mai 
bună satisfacere a cerințelor de 
trai ale populației, la un nivel 
superior de civilizație socialis
tă, ceea ce va duce la înflori
rea și mai puternică a forțelor 
creative ale națiunii, la acumu
larea treptată a premiselor tre
cerii la edificarea comunismului. 
Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta 
Plenară a C.C. al .P.C.R. „Pro
gramul partidului dă o perspec
tivă măreață apropierii treptate 
între clase — în condițiile șter
gerii deosebirilor esențiale din
tre sat și oraș, dintre munca fi
zică și munca intelectuală — 
perspectiva înfăptuirii unei so
cietăți noi, a unui popor omo

gen al societății comuniste, a 
poporului muncitor unic".

Progresul economic și cultu
ral al națiunii socialiste, în
cununare a eforturilor și muncii 
sale, se sprijină totodată pe re
lații de colaborare și cooperare 
cu celelalte națiuni socialiste, cu 
națiunile lumii. Una din mari
le înfăptuiri ale socialismului în 
planul relațiilor dintre națiuni 
este desființarea cauzelor obiec
tive ale inegalității și asupririi 
naționale, crearea condițiilor 
pentru statornicirea acestor re
lații pe temeiurile egalității, su
veranității și solidarității interna
ționaliste. Istoria atestă eă o na
țiune nu-și poate realiza pe de
plin vocația sa de progres și 
civilizație, nu se poate socoti cu 
adevărat liberă și suverană, nu 
se realizează pe sine ca subiect 
istoric dacă nu-și clădește rapor
turile cu alte națiuni pe princi
piile echității și justiției interna
ționale.

Partidul Comunist Român si
tuează cu consecvență la teme
lia relațiilor României cu cele
lalte state principiile suveranită
ții și independenței naționale, 
egalității în drepturi, neames
tecului în treburile interne, a- 
vantajului reciproc, excluderii 
forței și amenințării cu folosirea 
ei. Luate împreună, aplicate ca 
un tot, aceste principii dau ca
drul dezvoltării unei asemenea 
colaborări între state care să nu 
permită afectarea intereselor lor 
naționale, după cum să nu 
stingherească cu nimic colabo
rarea lor internațională. Evolu
ția omenirii demonstrează că o 
colaborare fructuoasă, de durată 
între națiuni se poate realiza 
numai în condițiile deplinei lor 
egalități și ale respectării intere
selor lor vitale. Iată de ce 
Partidul Comunist Român mili
tează ca relațiile dintre națiuni, 
dintre toate statele lumii să se 
bazeze pe egalitate suverană în 
drepturi, pe respectul mutual al 
independenței și al dreptului sa
cru al popoarelor de a se dez
volta liber, fără amestec din 
afară. Aceste legități specifice 
lumii contemporane, intrînd în 
dreptul internațional imperativ, 
sînt cu atît mai mult specifice 
raporturilor dintre națiuni so
cialiste, unde oolaborarea bi și 
multilaterală este menită să 
contribuie la înflorirea econo
miei naționale a fiecărui stat, 
la egalizarea nivelurilor de 
dezvoltare economico-socială a 

tuturor țărilor socialiste, stimu- 
lînd evoluția de ansamblu a 
socialismului.

în condițiile cînd în lume exis
tă mai multe state socialiste, in
ternaționalismul include atît i- 
deea solidarității lor militante, a 
întrajutorării și cooperării în re
alizarea noii orînduiri, rât și în
florirea multilaterală a fiecărei 
națiuni socialiste. în mod cu to
tul evident, dezvoltarea multi
laterală a fiecărui stat socialist 
influențează pozitiv nu numai 
asupra evoluției propriei națiuni 
ci și asupra evoluției sistemului 
socialist mondial, ceea ce con
duce la concluzia că, edificînd 
cu succes socialismul în propria 
țară, fiecare popor îndeplinește 
o sarcină patriotică și una
intemaționalistă. Iată de ce 
abnegația comunistă cu care
poporal nostru înfăptuiește pro
gramul de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
în România exprimă înalta sa 
conștiință socialistă și totodată 
sentimentul că tocmai pe aceas
tă cale sporește aportul său la 
întărirea sistemului socialist mon
dial, a forțelor antiimperialiste, 
progresiste.

In politica sa națională, par
tidul nostru pornește totodată 
de la luarea în considerație a 
procesului obiectiv de creștere 
a interdependențelor și interin- 
fluenței reciproce dintre națiuni, 
de la faptul că în condițiile re
voluției științifico-tehnice con
temporane, participarea la divi
ziunea internațională a muncii, 
la schimbul de valori materiale 
și spirituale cu celelalte state, 
lărgirea cooperării în producție, 
tehnică, știință constituie o ne
cesitate ineluctabilă a dezvol
tării fiecărei națiuni. Totodată, 
în concepția partidului nostru 
impactul dintre progresul eco
nomic și cel național determină 
necesitatea schimbării structu
rale a sistemului relațiilor eco
nomice internaționale, așezarea 
pe baze noi a raporturilor eco
nomice între state, care să asi
gure egalitatea economică a na
țiunilor, să favorizeze și să sti
muleze înlăturarea decalajelor 
economico-sociale dintre nați
uni, dezvoltarea armonioasă * 
tuturor țărilor.

Așadar, analiza marxistă a 
evoluției omenirii în epoca con
temporană atestă că națiunea în
deplinește și va continua să în
deplinească pentru o lungă pe
rioadă istorică un rol important 
în dezvoltarea societății și că, 
departe de a fi istoricește peri
mată, națiunea găsește abia în 
socialism condițiile economice, 
social-politice și spirituale pentru 
deplina sa afirmare și dezvoltare. 
Aceasta arată că, în perioada e- 
dificării noii orînduiri, întări
rea națiunii, a statului național 
independent și suveran este nu 
numai o legitate obiectivă, ci și 
o. condiție sine qua non a înain
tării cu succes spre comunism. 
Subliniind rolul națiunii, al su
veranității și independenței na
ționale în epoca contemporană, 
dezvăluind atît factorii cu ac
țiune obiectivă care duc la creș
terea rolului națiunilor, cît și 
principiile care trebuie să stea 
la temelia relațiilor dintre nați
uni și state, Partidul Comunist 
Român aduce o contribuție lar
gă recunoscută în lume la re
zolvarea realistă și clarifica
rea teoretică a unor probleme. 
de o deosebită semnificație poli
tică și socială în istoria contem
porană.



Demografie și progres social
CREȘTEREA POPULAȚIEI ÎN ROMÂNIA

29 14.280.729

25 IANUARIE 15.872.624

21 FEBRUARIE 17.489.450

15 MARTIE _19.103.163

1 IULIE

PRELIMINAT
«) RECENSAM1NT

OPINIA SPECIALIȘTILOR
Cercetările demografice au 

stabilit cu multă exactitate rela
ția dintre structura pe vîrste a 
populației și ritmul său de crește
re. Astfel, din tabelele referitoa
re la populațiile stabile rezultă 
că in condițiile unor creșteri mai 
susținute ale populației propor
ția grupelor tinere de vârstă devi
ne mult nuli mare decît in cazu
rile in care populația înregistrea
ză creșteri scăzute. în schimb, 
ponderile deținute de grupele 
înaintate de vîrstă, de peste 60 
de ani spre exemplu, sânt sensibil 
mai mici la populațiile în creștere 
rapidă și mai mari la populația

cu creștere lentă. îmbătrânirea 
demografică cunoaște nivelurile 
cele mai ridicate la populațiile din 
Europa occidentală, unde popu
lația de 60 de ani și peste repre
zintă 18—20 la sută din totalul 
populației. Și populația țării 
noastre s-a înscris în tendințele 
generale caracteristice popu
lațiilor europene. Spre deosebire 
de alte țări însă, menținerea unei 
natalități relativ ridicată în țara 
noastră piuă în jurul anului 1955 
a conferit acestui proces o inten
sitate mai mică. Cu o pondere a 
populației vîrstnice (60 ani și 
peste) de 14 la sută, populația

României se află în grupa țărilor 
cu cel mai scăzut nivel de îin- 
bătrînire demografică. în general 
teoreticienii de specialitate consi
deră că o națiune cu asemenea 
particularități demografice este 
mai avantajată decît altele, dat 
fiind că o populație tînără este 
prin înseși caracteristicile sale 
psihice și fizice mai viguroasă, 
mai dinamică, mai receptivă la 
nou, factor esențial în propulsarea 
societății înainte.

VASILE GHEȚAU 
specialist 'la Comisia Națională 

de Demografie

APROAPE JUMĂTATE DIN POPULAȚIA ȚĂRII 

ESTE NĂSCUTĂ DUPĂ 23 AUGUST 1944

L
a Conferința Națională a partidului din iulie 1972 
tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia că o problemă 
esențială a dezvoltării României in următoarele 
decenii este „asigurarea unei creșteri mai susți
nute a populației — factor esențial al dinamismu
lui și forței producătoare a societății". Concepută 
intr-un asemenea context politico-demografic, nu 

se rezumă la o simplă creștere numerică a populației. Ea im
plică cu prioritate corelări complexe de natură economieo-so- 
cială. Practic, necesitatea armonizării populație-cconomie rezul
tă din efectul pe care îl au mărimea și structura populației, 
preeum și ritmul de creștere al acesteia asupra economiei. O 
populație sporită favorizează creșterea producției în general, 
atingerea eficienței economice optime, dimensionarea corespun
zătoare a investițiilor, o specializare mai mare cu toate avanta
jele ce decurg de aici sub aspecte particulare și pentru alte 
sectoare — invățămint, sănătate publică, servicii, ca și a efec
telor pozitive asupra calității lor, precum și o amplasare mai 
rațională a unităților de cele mai diverse tipuri in teritoriu.

Se înțelege de la sine că în aceste corelații care urmăresc sa
tisfacerea intr-un grad tot mai marc a nevoilor de consum ale 
societății intervin și alte categorii dependente între ele, cum ar 
fi populația totală și activă, venit național și elementele sale 
componente — fond de consum și fond de acumulare. Ajungem, 
de fapt, pe de o parte, la acele expresii sintetice care definesc 
eficiența muncii sociale, iar, pe de alta, la condițiile specifice 
îmbunătățirii permanente a nivelului de trai al întregii popu
lații. Asigurarea locurilor de muncă necesare atît într-un mo
ment dat cit și în perspectivă, a condițiilor instruirii generale 
și profesionale la nivelul exigențelor actualității egale pentru 
toate generațiile, crearea acelor posibilități de care să beneti- 
ciezc familia, astfel incit copiii să poată dobindi o educație co
respunzătoare însumează doar citeva premise ale unei stări de 
bine capabile să stimuleze și să mențină armonia întregului 
mecanism demografie.

Indicatori
Printre indicatorii de bază ai preocupării și 

posibilităților statului pentru starea de sănătate 
a populației figurează numărul locuitorilor aflați 
in grija unui medic precum si al paturilor de 
asistentă medicală repartizate la mia de locui-

Numărul de locuitori la un medic

Turcia - 2222
Portugalia - 1181
Japonia - 898
Anglia - 855
Spania - 755
S.U.A. - 669
R.F.G. - 668
Grecia - 644

Corelația creșterii venitului național (A), fonduri 
pe locuitor (D) în

lor fixe (B), populației (C) și a venitului național 
perioada 1950—1972

într-o perioadă de două dece
nii (1950—1972) s-au înregistrat 
următoarele creșteri : venitul 
național — 745 la sută, fondu
rile fixe — 349, populația — 126,7 
la sută (ritmuri medii anua
le de creștere de 9,6, 6,5
și respectiv 1,1 la sută). Creș
terea medie anuală a veni
tului național a fost, așadar, 
de peste 8,7 ori mai mare decit 
creșterea populației și de aproa
pe 6 ori în raport cu fondurile 
fixe. In aceeași perioadă, veni
tul național pe locuitor a crescut 
la 588 la sută — de aproape 6 
ori mai mare în 1972 decît în 
1950 — ceea ce a însemnat un 
ritm mediu anual de 8.4 La sută 
in condițiile unui spor total al 
populației de aproximativ 4,4 
milioane de locuitori. în decursul 
acelorași două decenii, la un 
spor al populației de 26,7 la sută 
volumul investițiilor a crescut 
de 19 ori, producția globală in
dustrială de 14 ori, retribuția 
reală pe locuitor de circa 3 ori.

în România durata medie a 
vieții a crescut de la circa 42 
ani cit era în 1932 la aproape 69 
ani în prezent.

elocvenți
tori. Din acest punct de vedere, proporțiile ac
tuale pentru România sint următoarele : 600 in 
primul caz și 8.9 în cel de-al doilea. Tabelele 
alăturate, ilustrind situația ultimilor 5 ani. vă 
oferă posibilitatea de a face singuri comparații.

Nr. paturilor de asistență medicală 
la 1000 locuitori

Suedia — 14,9
Finlanda — 13,9
Japonia — 12,7
R.F.G. - 11,5
Austria — 10,9
Canada — 10,2
Italia — 10,1
Danemarca — 9,0

FACTORULUI UMAN,
O IMPORTANȚĂ DEOSEBITĂ

Suporturile politicii demografice active, 
factorului uman o importanță deosebită. Din acest 
mauentă :

• MAMEI : asistentă medicală prenatală și 
nestnatală complet gratuită : interzicerea prin 
Codul Muncii a folosirii femeilor gravide și a 
celor care alăptează în locuri de muncă grele 
si în ture de noapte : concedii de maternitate 
plătite : reducerea la cerere a programului de 
lucru : concedii plătite pentru îngrijirea copiilor 
bolnavi. în vîrstă de pînâ la 3 ani ; interzicerea 
prin lege a desfacerii contractului de muncă, in
diferent de motiv, pentru femeile gravide sau 
mame de copii sub 3 ani ; indemnizații de naș
tere ; instituirea ordinelor „Mamă Eroină" și 
„Gloria Maternă" : înlesniri speciale pentru pri
mirea de locuințe din fondul de stat sau pentru 
construirea unei locuințe proprietate personală : 
alocații de stat pentru eonii, care, ia nivelul 
întregii țări, au atins în 1973 cifra de 6 922.8 
milioane lei.

• COPILULUI : asistentă medicală gratuită 
Dină la vîrsta de 18 ani ; norme juridice care 
reglementează ocrotirea sănătății si problemele 
educației copilului în familie : interzicerea min 
lege a folosirii muncii retribuite a copiilor sub 
16 ani ; creșterea continuă a numărului de locuri 
în erese. cămine de copii si cămine-crese (o

în treaga 
punct

politică <lc dezvoltare a națiunii acordă 
de vedere este asigurată o protecție oer-

cifră edificatoare : astăzi, în România există 
41 300 locuri în creșe, față de numai 225 în 
1938) ; tendința de generalizare a învățămîntului 
preșcolar (in 1973 existau 12 660 grădinițe, cu- 
prinzînd 726 000 preșcolari) : gratuitatea abso
lută a învățămîntului de toate gradele : obliga
tivitatea primei trepte a învățămîntului liceal ; 
îmbunătățirea sistemului de burse școlare si mă
rirea cuantumului lor ; manuale gratuite : ta
bere de elevi si colonii de preșcolari, de care au 
beneficiat 257 978 copii în 1973. fată de 65 780 
în 1950 și 13 000 în 1936.

• TINEREI FAMILII : priorități privind con
strucția de locuințe proprietate personală, acor
darea de credite, repartizarea de spatii locative 
din fondul de stat: indemnizații si ajutoare ; 
măsuri juridice privind consolidarea familiei ; 
măsuri în centrele universitare pentru ocrotirea 
copiilor studenților în. erese și cămine : priori
tăți în alegerea posturilor de către absolvenții 
învățămîntului superior care solicită localitatea 
de domiciliu a soțului sau localități apropiate ; 
măsuri în întreprinderi, instituții, organizații 
U.T.C. în scopul educării familiei tinere.

industrie
2797600

agricultură
4206300

ocrotirea 
sănătății 
240 494

înrătămînt, 
cultură, 
artă, stiintă 
450 927 ’

! construcții
1 739 500

Ce dovedesc datele statistice referitoare la structura populației ocupate

• Populația ocupată în in
dustrie a crescut de la 12,0 
la sută în 1950 la 27,9 la sută 
în 1973. Este de remarcat 
faptul că în medie, într-un 
cincinal, industria atrage cir
ca 50 |a sută din sporul total 
al persoanelor ocupate.

Populația ocupată în agri
cultură a scăzut de la 74 la 
sută in 1950 la 42 la sută in 
prezent și urmează să se re
ducă pină la 10—15 la sută 
în 1990. In 1973, peste două 
milioane de persoane au in
trat în industrie și în alte 
sectoare neagricole. Așadar, 
• populație agricolă descres- 
cîndă produce pentru satisfa
cerea nevoilor de consum ale 
unei populații în continuă 
creștere, tendință caracteris
tică țărilor dezvoltate. Fapt 
perfect posibil și la noi da
torită folosirii pe seară lar
gă a cuceririlor științifice, * 
ereșterii gradului de înzes

trare eu mijloace tehnice a 
agriculturii. Citeva precizări 
în acest sens sint edificatoa
re. Forța dc tracțiune pe 
ansamblul agriculturii a spo
rit în ultimii 20 de ani de 
eirca șase ori, din care cea 
mecanieă de aproape 30 de 
•ri. în 1973 ponderea forței 
de tracțiune mecanică s-a 
ridieat la 94 la sută față de 
anul 1950, cind în compo
nența resurselor energetiee 
precumpăneau animalele de 
muncă cu 80 la sulă. Introdu
cerea progresului tehnie în

agricultură a determinat, in 
același timp, și apariția unui 
proces mai amplu de diversi
ficare și de creștere a cali
ficării populației ocupate. A 
crescut simțitor numărul ca
drelor cu pregătire superioa
ră și medie. în unitățile »- 
giicole își desfășoară în pre
zent activitatea 20 000 de spe
cialiști cu studii superioare 
și peste 100 000 de mecaniza
tori, ceea ce face ea, dacă iu 
1960, la un specialist cu stu
dii superioare să fi revenit 
circa 1400 de persoane ocu
pate, proporția actuală să se 
reducă la mai puțin de 240 
persoane.
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ARENDA PRIMIRE LA C. C. AL P. C. R

ELE E
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a adresat președintelui Republicii Indonezia, ge
neral SUHARTO, următoarea telegramă :

Cu ocazia celei de-a 29-a aniversări a proclamării indepen
denței Republicii Indonezia, am deosebita plăcere să vă adresez, 
Excelență, cele mai sincere felicitări și urări de sănătate și fe
ricire personală, de prosperitate și progres poporului indonezian 
prieten.

Sînt convins că bunele relații existente între țările noastre 
•e vor dezvolta și diversifica spre binele popoarelor noastre, al 
cauzei păcii și colaborării internaționale.

Vineri dimineața, 1 tovarășul 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R., a primit delegația 
Partidului Socialist Francez din 
orașul Boulogne-sur-Mer, for
mată din Henri Henneguelle, 
senator socialist, primar al a- 
cestui oraș, Lucien Degardin.

COLOCVIUL
PE PROBLEMELE POPULAȚIEI

și Guy Lengagne, 
primarului, militan- 

invitația

Jean Caron 
adjuncți ai . 
ți ai P.S.F., care, la
C.C. al P.C.R., efectuează o vi
zită în țara noastră.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate.

ZIARIȘTILOR

MANIFESTĂRI ÎN CINSTEA SRORT •TURISM
MARILOR SĂRBĂTORI
Astăzi se dă startul festiv în motoștafeta

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a adresat președintelui Republicii Gaboneze, AL
BERT BERNARD BONGO, următoarea telegramă :

îmi este deosebit de plăcut să transmit Excelenței Voastre 
eu ocazia Zilei naționale a Republicii Gaboneze cele mai 
călduroase felicitări. împreună cu urări de sănătate și fericire 
personală, de bunăstare și progres poporului prieten gabonez.

îmi exprim convingerea că prin eforturi comune, relațiile 
dintre țările noastre se vor dezvolta multilateral, spre binele 
celor două popoare ale noastre și înțelegerii internaționale.

VIZITĂ PLECĂRI
La invitația primului ministru 

al guvernului Republicii Socia
liste România, Manea Mănescu, 
primul ministru al Republicii 
Sri Lanka, doamna Sirimavo 
R. D. Bandaranaike va face o 
vizită oficială în țara noastră în 
a doua jumătate a lunii septem
brie.

SOSIRI
Vineri după-amiază. a sosit 

la București o delegație a Or
ganizației pentru Eliberarea Pa
lestinei — O.L.P. — .care, la 
invitația C.C, al P.C.R., va face 
o vizită în țara noastră.

Delegația este formată din 
Faruk Al Kaddumi, membru al 
Comitetului Executiv al O.L.P., 
șeful Departamentului politic, și 
Ahmed Al-Azhari, consilier.

La sosire pe aeroportul inter
național București-Otopeni, de
legația a fost intimpinată de to
varășii Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ște
fan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., general-colonel Ion Go- 
man. membru al C.C. al P.C.R., 
ș 'f de secție Ia C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

Au fost de față șefi ai unor 
misiuni diplomatice ale unor 
țâri arabe la București.

De asemenea, a fost prezent 
Imad Abdin, reprezentantul 
permanent al ■ O.L.P. la Bucu
rești.

A părăsit Capitala delegația 
Partidului Congolez al Muncii, 
condusă de Martin M’Beri, se
cretar al C.C. al P.C.M., care, 
la invitația C.C. al P.C.R., a e- 
fectuat o vizită de prietenie în' 
țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost condusă 
de tovarășii Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., președinte 
al Consiliului de conducere, 
rector al Academiei „Ștefan 
Gheorghiu", Constantin Potingă, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Florin Balaure, pro
rector al Academiei ..Ștefan 
Gheorghiu", de activiști de 
partid.

★
Vineri a plecat spre Phenian 

delegația Asociației de priete
nie romăno-coreeană, condusă 
de Gheorghe Stuparu, vicepre
ședinte al Asociației, care, la 
invitația Asociației de prietenie 
coreeano-română, va face o vi
zită în R.P.D. Coreeană și va 
participa la manifestările ce vor 
fi organizate in această țară cu 
prilejul celei de-a 30-a aniver
sări a eliberării României 
sub dominația fascistă.

RECEPȚIE

de

★
Vineri după-amiază a sosit Ia 

București Ivan Stefanov Aba- 
giev, noul ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Repu
blicii Populare Bulgaria în Re
publica Socialistă România.

★
Vineri după-amiază â sosit la 

București Maxime Pascal Za- 
fera. ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republici* 
Malgașe în Republica Socialistă 
România. jL, _

Cu prilejul Zilei naționale a 
Republicii Indonezia, Daeng 
Mamangung Mursalin. ambasa
dorul acestei țări La București, 
a oferit vineri seara o recepție.

Au participat Gheorghe Ne- 
cula, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor ex
terne, reprezentanți ai condu
cerii altor ministere, personali
tăți ale vieții științifice, artis
tice și culturale, ziariști.

Au fost prezenți șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
la București, membri ai corpu
lui diplomatic.

Pe piscuri,
focurile

sărbătorii...
(Urmare din pag. I)

cina foarte dificilă de a 
urca, azi, pe vîrful Moldo
veanu, la 2543 de metri, 
de a instala acolo o placă 
comemorativă în numele 
organizației pionierilor, 
dînd, la ora 12, prin radio, 
semnal către toate celelal
te douăzeci și nouă de 
piscuri din întreaga țară, 
pentru aprinderea focului 
sărbătoresc, transmițînd, 
toți laolaltă, conducerii 
partidului, tovarășului
Nicolae Ceaușescu mulțu
mirile lor curate pentru con
dițiile 
copiii 
tă.

îmi 
mi-a

de care se bucură 
din România socialis-

pare rău, timpul nu 
permis să fiu acolo, 

de față, azi, la ora plani
ficată pentru încăperea ce
remoniilor pionierești de pe 
cele mai înalte creste ale 
țării. Sînt sigur că emoția 
va fi unică, iar ei, copiii, 
vor fi într-adevăr la înălți
me. Ziua petrecută printre 
ei mi-a dovedit că însufle
țirea lor patriotică este de 
mare altitudine, că iubesc 
din inimă partidul și po
porul, frumusețile țării, pe 
părinți și profesori, munca 
și învățătura. Programul pe 
care și-l organizaseră cu
prinde numeroase puncte 
interesante : acolo, în
munți, avuseseră deja o în- 

dintre cei 
combatanți 

eliberării - 
rezervă llie

în București au continuat, vi
neri, lucrările Colocviului ziariș
tilor ps problemele populației.

în ședința de dimineață, pre
zidată de Amitabha Chowdhury, 
director executiv al Fundației 
presei din Asia, participanții au 
dezbătut tema „Politica demo
grafică".

Conferințele prezentate pe a- 
ceastă temă de dr. Aziz Bindery, 
președintele Consiliului suprem 
egiptean al planificării familiale, 
prof. Lucille Mair. membră a 
Comisiei dezvoltării sociale din 
Jamaica, și Lester R. Brown, 

. expert al Consiliului de dezvol
tare de peste mări (S.U.A.), 
precum și intervențiile a nu
meroși partipioanți au scos în 
evidentă faptul că problematica 
perspectivelor de viitor ale o- 
menirii nu poate fi abordată în 
afara cadrului dezvoltării eco- 

, nomico-sociale a fiecărui stat, 
principalul mijloc de soluționare 
a multiplelor probleme ale 
populației. între care și cea a 
creșterii demografice, constînd 
în ridicarea gradului de dezvol-

tare economică a tuturor state
lor, în micșorarea decalajelor 
care separă țările în curs de 
dezvoltare de cele dezvoltate, 
în acest context a fost sublinia
tă necesitatea promovării de că
tre toate statele a unor relații 
noi. democratice, bazate pe e- 
galitate. echitate și respect re
ciproc. pe o colaborare largă 
între națiuni, menită să asigure 
cadrul favorabil dezvoltării li
bere. nestingherite a fiecăreia 
dintre acestea.

Ședința cu tema ..Așezări o- 
menesti — urbanizare și popu
lație". ale cărei lucrări s-au 
desfășurat în cursul după-amie- 
zii, a fost prezidată de John 
Peter Kellner, redactor al zia
rului ..The Sunday Times" (Lon
dra). în legătură cu problema 
pusă în discuție au conferențiat 
dr. Margaret Mead, director al 
departamentului de etnologie 
al Muzeului American de științe 
naturale, și Rashed Gbadamosi, 
împuternicit pentru problemele 
dezvoltării economice (statul 
Lagos-Nigeria).

„Luminile lui August,
luminile gloriosului partid44

în cadrul Decadei muzicii ro
mânești, prestigioasă manifes
tare a Radioteleviziunii desfă
șurată în perioada 8—18 august 
în semn de omagiu adus celei 
ds a 30-a aniversări a eliberării 
patriei, a avut loc aseară la 
Studioul de concerte al Radio- 
televiziunii un amplu spectacol 
muzical-literar sugestiv 
lat : Luminile lui august, 
nile gloriosului partid.

Marcat de un puternic 
ter patriotic, spectacolul 
unit într-un ingenios și 
tionăl compeșaj artistic realizat 
de Mihai Pascal, nume de va
loroși poeți și compozitori, lu
crări vocal instrumentale repre
zentative din creația româneas
că clasică și contemporană, 
poezii dedicate tării, poporului 
și partidului, creații simfonice 
și corale, piese din tezaurul fol
cloric și cintece de muzică u- 
șoară. Un ilustrativ program de 
artă muzicală și poetică româ
nească la ale cărui virtuți au 
contribuit cu strălucire colec
tivele și interpretii : orchestra 
de studio, dirijor Ludovic Baci, 
corul Radioteleviziunii condus 
de Nicolae Vicleanu. orchestra 
de estradă condusă de Sile Di- 
nicu si Cornel Popescu, orches
tra populară condusă de Geor
ge Vancu. Au recitat actorii : 
Simona Bondoc, Ioana Casetti,

Festivalul cinfecului

Co

intitu- 
lumi-

Mariana Cercel. Constantin 
drescu. Coste! Constantin, Mihai 
Dogaru, Sorin Gheorghiu. Dinu 
Ianculescu, Emil Liptac. Ion Ma
rinescu, Adela Mărculeseu, Lu
cia Mureșanu, Mihai Niculescu, 
Valentin Plătăreanu, Florin Pier
sic, Maria Rotaru, Sebastian Ra
dovici. Elena Sereda, Traian 
Stănescu. Au cintat soliștii : 
Eugenia Moldoveanu, Irina Lo- 
ghin, Marilena Marinescu-Mareș, 
Marina Mirea, Lucia Tibuleac, 
Gheorghe Crăsnaru, Dan Ițțr’dă- 
chescu, Valentin Teodorian și 
sextetul Perinița.

A. P.

SIMBATA. 17 AUGUST 1874

în jurul orei 9,30 _ Transmisiu
ne directă: Ceremonia deschiderii 
oficiale a celei de a treia ediții 
a Expoziției Realizărilor Economiei 
Naționale; Muzică și dansuri popu
lare. 10,30 Film serial; „Cireșarii". 
11.20 Telecinemateca. 17.00 Fotbal: 

' cluj —di- 
directă de 
din Bucu- 

social’.ste.
Ansamblul

și portului popular din Gorj

Steaua — Universitatea 
vizia A. Transmisiune 
la stadionul ..Steaua" 
rești, 18,45 Din țările 
18,55 Mari ansambluri: ________ _
„Banatul" din Timișoara. 19,20 1001 
de seri: Noile aventuri ale șorice
lului motorizat. 19.30 Telejurnal. La 
cotele anului XXX. 20.10 Teleenci- 
elopedia. 20.40 Film serial: .Un
August în flăcări". Scenariul: Eu
gen Barbu, N. Mihail. Regia: Doru 
Năstase. Episodul IX — „Dispera
ți!". 21,45 Telejurnal. Itinerar XXX. 
22.00 întîlnirea de la ora 10... — 
magazin muzical-distractiv.

„Pe drumul parcurs de armatele 
române în războiul antihitlerist"
După cum am anunțai, astăzi in jurul orelor 17,45, în pauza 

meciului de fotbal Steaua-Universitatea Cluj, de pe stadionul 
echipei militare din Ghencea sc va da startul festiv al moto- 
stafetei organizate de C.C. al U.T.C. — „PE DRUMUL PAR
CURS DE ARMATA ROMANA IN RĂZBOIUL ANTIHITLE
RIST" — acțiune de o deosebită amploare ce își propune să 
mobilizeze cîteva mii de tineri de toate categoriile, din în
treaga țară pentru a aduce un emoționant omagiu eroilor căzuți 
pentru eliberarea patriei.

Plecarea reprezentanților municipiului București va avea Ioc 
duminică, la orele 8,30, din Piața Scinteii. Prima ceremonie evo
catoare se va desfășura la Băneasa, pe locul glorioasei bătălii 
pentru apărarea Capitalei. Potrivit informațiilor pe care le-am 
primit de pe întreg traseul ce urmează a fi străbătut, acțiunea 
se bucură de un larg ecou în rindul tinerilor, echipajele jude
țelor fiind gata de start pentru a prelua mesajul motoștafetei.

★

• Miine pe Stadionul Republi
cii va sosi Ștafeta omagială 
„A XXX-a aniversare a elibe
rării României și cel de al XI-lea 
Congres al P.C.R.". în comple
tarea acestei manifestații va 
avea loc intre orele 15 și 20 c 
serie de demonstrații și con
cursuri sportive : judo, box. 
gimnastică modernă, sportivă și 
acrobatică, o cursă ciclistă de 
eliminare, o probă atletică ș.a.

• Clubul sportiv municipal 
București organizează duminică

★

cu începere de la ora 10, în 
Parcul Herăstrău, o serie de 
concursuri : tenis de masă, șah 
și popice.

• Pe poligonul Tunari va 
avea loc azi de la ora 8,30 un 
concurs rezervat celor mai buni 
țintași (seniori, senioare, juniori 
și junioare) din Capitală.

• Miine de la ora 10, în sala 
„Semănătoarea" are Ioc o gală 
de box, la care vor lua parte 
pugiliști din Capitală de toate 
categoriile.

„CUPA TINERETULUI"

BRAȘOVUL

AȘTEAPTĂ FINALIȘT1I
în aceste zile, orașul de sub 

poalele Timpei se află în febra 
pregătirilor pentru găzduirea fi
nalei pe țară a Cupei tineretu
lui la care vor participa tinerii 
sportivi din întreprinderi și in
stituții. în etapele de masă ale 
acestei competiții au evoluat 
peste 100 000 de tineri din peș
te 1 500 de asociații sportive. A- 
cum, cei mai buni dintre ei 
și-au dat întîlnire la Brașov, 
urmînd ca în zilele de 17 și 18 
august să-și dispute titlurile de 
campioni ai primei ediții de 
var" a Cupei tineretului. Pen
tru a afla unele amănunte des
pre această confruntare finală a 
sportului de masă, am avut o 
scurtă convorbire cu tovarășul 
Simonescu Adrian, metodist la 
C.J.E.F.S. Brașov, directorul 
concursului de atletism. Printre 
altele, dinsul ne-a declarat: 
„întrecerile pe care le găzdu
iește Brașovul sîmbătă și du
minică suscită un viu interes 
din partea amatorilor de sport. 
Ramurile de sport Ia care se 
vor desfășura finalele sînt atle
tismul și popicele. La atletism,

vor participa peste 400 de spor
tivi, băieți și fete. Vor avea loc 
două reuniuni, amindouă pe 
Stadionul Municipal. Prima reu
niune va începe simbătă 17 au
gust, la ora 9, iar cea de a 
doua, în aceeași zi. la ora 17,30. 
Popicarii, peste 200 la număr, 
își vor disputa finala pe două 
dintre cele mai moderne arene 
din țară : „Hidromecanica" și 
„Rulmentul". Festivitatea de în
chidere și de premiere a cîști- 
gătorilor are toc duminică, Ia 
ora 10, în pauza meciului de 
fotbal Steagul roșu — F.C. Ga
lați. Din punct de vedere orga
nizatoric, sperăm că nu am o- 
mis nimic și că Brașovul se va 
prezenta la nivelul exigențelor 
pe care le impune organizarea 
unor asemenea finale de pro
porții".

Deci, pregătirile au luat sfîr- 
șit. Sportivii reprezentînd ju
dețele țării se antrenează cu 
asiduitate așteptînd cu emoție 
ora finalelor. Le dorim mult 
succes !

TEODOR POGOCEANU

Etapa văzută de CORNEL DINU

ECHIPE OBOSITE 
DIN PLECARE ?

Memorlnd esențialul cronicilor primei etape apărute luni în 
mica noastră publicație de specialitate, ești tentat să crezi că 
prima divizie este ori nepregătită, ori destul de greoaie ca să 
mulțumească cel puțin la prima apariție. Anost și plictisitor sînt 
calificative dominante în proporție de 80 la sută. Nu se poate 
spune că în această mică întrerupere nu s-a muncit. Activiști 
și lucrători în sport au dezbătut sub toate aspectele problemele 
fotbalului nostru. Prezențele au fost obligatorii. A fost uitat doar 
esențialul: indiferent de climă, de ce să ne întrerupem campio
natul într-un an de două ori, cînd revelionul îl celebrăm o sin
gură dată ? Cu mina aproape de inimă, declar, că după o pau
ză de paisprezece zile, ceea ce specialiștii noștri numesc „pregă
tire", este un hazard de competență. S-a alergat puțin, căldura 
ani invocat-o cu toții, iar jocurile serioase au lipsit. Ca și in 
alți ani, profitînd de numita „perioadă a transferurilor", perso
najele puse pe căpătuială au bîntuit de colo-ncoace, dislocînd 
l.A.L.-uri, mame și frați din provincie sau făcindu-i „mincinoși" 
pe cei cu care ne plătim existența.

A doua etapă a noului campionat nu va infirma micile ade
văruri spuse pînă acum. Ca scuză vom afirma, probabil, că se
mănăm puțin cu jucătorii englezi, deci sîntem bine clădiți pe pi
cioare și ne intrăm mai greu în formă. De precizat că starea 
„formă" nu a fost prezentată în mod clar nici de catedra de 
specialitate din „Dealul Spirii".

Și acum, jocurile : la Cluj singurii feroviari care apără tradi
ția patimei dezinteresate vor juca cu Dinamo, în primul rînd 
o partidă fără răutăți, iar apoi va urma rezultatul. Fostul inter
național al gloriosului C.C.A., Gigi Staicu, actualmente antreno
rul Olimpiei Satu Mare se prezintă în Tribale cu gîndul împă
cat că cei o sută de kilometri rămași pînă la București nu îi va 
face tot în IL-14. Panseuri de navetist... Singura întîlnire între 
studenți va avea loc la Iași. „Poli" — „Sportul". Cel mai mare 
antrenor român al ultimilor ani, Angelo Niculescu, nu poate pier
de. Dan Coe, căpitanul echipei orașului în care șampania spală 
fierul, nutrește puține speranțe la Brașov. „Stegarii" au pe lingă 
o condiție fizică formată de natură și sentimentul respectului 
fată de meserie. Vor fi în frunte și în acest campionat. In Ba
nat ciocnire de orgolii: F.C.M. Reșița are prima șansă. In „Va
lea Domanului" se spune că o partidă poate fi ciștigată cu mult 
înainte ca ea să fi început. Sîntem, totuși, abia la plecare și con
sumurile par inutile chiar dacă joci cu V.T.A. Timișoara va 
găzdui o partidă echilibrată. „Poli", plină de elan și dusă de 
cea mai echilibrată galerie din țară, iar „marinarii" de la Por
tul Euxin sînt crescuți în legea portului. Greu de anticipat în ce 
parte va înclina balanța. Proaspăta promovată. Chimia Rm, Vîl
cea nu va rezista șocului inerent al trecerii cu inima înghețată 
prin tunelul de acces al terenului de la Petroșani. Steaua, despre 
care se pronunță în ultimul timp cuvinte de pace „domițiană", 
va cîștiga în mod cert întîlnirea cu „U“ Cluj. Cel mai publicat 
antrenor român traversează o perioadă de liniște interioară. Pînă 
la prima carte despre greșelile Michels-Schon, putem citi adevă
rurile inegalabilului Giga. Ultima partidă programată este cea 
de la Craiova în care A.S. Armata Tg. Mureș nu poate surprinde 
de cit printr-o... minune. în plus, cel mai mare transfer 
al ultimilor ani s-a realizat. Intră Dobrin I Dar ce înseamnă pen
tru campionii incontestabili ai sezonului trecut noul lor conducă
tor de joc, să judecăm puțin mai târziu după cum, bine spune 
cîntecul, vom cosi „iarba verde de acasă".

Program competițional
FOTBAL. Etapa a doua a 

campionatului diviziei A se 
desfășoară astăzi. în Capitală 
are toc intilnirea dintre Steaua 
— „U“ Cluj, pe stadionul
Ghencea, de la ora 17 (partida 
va fi televizată în direct). In 
țară : C.F.R. Cluj—Dinamo,

Timp de două zile, 14—15 
august 1974, s-a desfășurat 
în municipiul Tg. Jiu în Tis
mana „Festivalul cântecului și 
portului popular din Gorj". 
Organizat de Comitetul jude
țean Gorj al U.T.C. și Comi
tetul județean de cultură și 
educație socialistă, festivalul 
s-a desfășurat sub semnul 
sărbătoresc al întîmpinării ce
lor două mari evenimente po- 

viața partidului și 
nostru —- ani- 

a 3 decenii de la 
patriei și cel de-al

litice din 
poporului 
versarea 
eliberarea 
XI-lea Congres al P.C.R.

Propunîndu-și să contribuie 
la valorificarea într-o mai 
mare măsură a bogățiilor te
zaurului folcloric dl poporului 
nostru, să stimuleze promo
varea de noi talente din rîn- 
dul tinerilor, festivalul a pri
lejuit întîlnirea în județul 
Gorj a numeroși tineri soliști 
vocali, instrumentiști de mu
zică populară, din cele mai 
reprezentative zone folclorice 
ale țării. Festivalul a fost 
precedat de ample manifestări 
cultural-artistice și concursuri

de preselecție care au antre
nat peste 2 000 de tineri ar
tiști amatori.

Irt prima zi s-a desfășurat 
la Tg. Jiu concursul soliștilor 
vocali și instrumentiști de mu
zică populară „Tinere talen
te" dotat cu trofeul „Tisma- 
na-Gorj 1974“. A doua zi, în 
pitoreasca localitate Tismana 
a avut loc o paradă a portu
lui popular, bogăția și varieta
tea costumelor încintind miile 
de locuitori și vizitatori pre- 

vale a

anunfafi 
„Tisma-

zenți în frumoasa 
Tismanei.

Tot aici au fost 
cîștigătorii trofeului
na-Gorj 1974“ : locul I — 
Sabina Bicer, laborantă la 
Combinatul de celuloză fi 
hârtie Drobeta-Turnu Seve
rin ; locul II — Aurica Be- 
loniu, elevă la liceul teoretic 
din Peștișant — Gorj iar pe 
locul III s-a clasat Lucreția. 
Scăiceanu, operatoare la Com
binatul chimic din Govora, 
jud. Vîlcea.

PUIU CEZAR 
CONSTANTIN ESCU

DUMINICA, 18 AUGUST 1974

PROGRAMUL I

8,30 Gimnastica pentru toți. 8,40 
Cravatele roșii. Noi creștem odată 
cu tara. 9,35 Film serial pentru 
copii : DAKTARI. 10.00 Viața sa
tului. 11.15 Contemporanele noas
tre. Ediție specială. 11,45 Bucuriile 
muzicii. Imn pentru timpul pre
zent. 12,30 De strajă patriei. 13,00 
Album duminical. 15.00 Magazin 
sportiv. Pledoarie pentru scrimă ; 
Campionatul tnondial de fotbal 
1974. 16.40 Drumuri în istorie. Cro
nică în piatră. 17,00 Jurnal de 
Festival. 17.35 Avanposturi ale ști
inței și tehnicii românești (II). 
13.05 Publicitate. 18.10 OM, OA
MENI, OMENIRE. Emisiune dedi
cată Conferinței mondiale a 
populației. 18.20 Film serial pentru 
tineret : CIREȘARII. Episodul II. 
Prizonieri în Peștera Neagră. 19.00 
Lumea copiilor. FLOARE ALBAS
TRA — partea a Il-a. 19.30 Tele
jurnal. Sâptămîna internă și in
ternațională în imagini. 20.00 Cîn- 
tare patriei, cîntare partidului, 
cîntare eliberării. Spectacol festiv 
al laureatilor concursului interju- 
dețean ..Cîntare patriei". 21.10 An
tena TV. vă aparține ! La Mare 
și la... mai mare. Spectacol de 
varietăți. 22.30 Telejurnal. .Dumi
nica sportivă.
PROGRAMUL II

10,00—11.45 Luna culturii muzi
cale
30-a 
cert 
Film 
LA
Michael Connors, 
spectatorilor din rolul lui Mannix. 
21.20 Luna culturii muzicale româ
nești. Concert simfonic extraordi
nar.

românești. Omagiu celei de a 
aniversări a eliberării. Con
de muzică de cameră. 20.00 
artistic : MISIUNE SPECIA- 
— premieră pe țară cu 

, cunoscut tele-

• La Havana începe sîmbătă 
17 august, primul campionat 
mondial de box rezervat ama
torilor, competiție la care parti
cipă peste 200 de pugiliști din 
40 de țări. Echipa României pre-, 
zjntă concurenți la toate cele 
11 categorii: Remus Cozma, 
Constantin Gruiescu, Marian 
Lazăr, Gabriel Pometcu, Simion 
Cuțov, Calistrat Cuțov, Damian 
Cimpoieșu, Sandu Tîrîlă, Alee 
Nâstac, Constantin Dafinoiu și 
Ion Alexe. Meciurile campiona
tului se vor desfășura la Palatul 
sporturilor din Havana, o sală 
modernă cu o capacitate de 
15 000 de locuri. Cei 11 campioni 
mondiali vor fi cunoscuți la 30 
august cînd se va desfășura 
gala finală.

• In gala de box de la Pa
lermo, italianul Bruno Arcari,

campion mondial la categorisi 
super ușoară, l-a învins prin 
K.O. tehnic, în rundul 6, pe ar
gentinianul Râul Venerini.

• Expediția alpiniștilor fran
cezi (o echipă formată din ghizi 
de munte de la Chamonix) a 
început excaladarea vîrfului

Everest din Himalaya. Alpiniștii 
francezi au stabilit tabăra de 
bază pe ghețarul Khumbi, la 
altitudinea de 5 400 m. în ciuda 
ploilor abundente, programul 
propus a fost îndeplinit întoc
mai, iar materialul necesar se 
află în stare bună. Ascensiunea 
propriu-zisă pe cel mai înalt 
pisc din lume va începe în luna

septembrie cînd condițiile me
teorologice sint favorabile.

• Campionatele mondiale de 
ciclism au continuat Ia Montreal 
cu optimile de finală ale probei 
de viteză pentru amatori. Cel 
mai bun timp în aceste serii și 
recalificări l-a realizat france
zul Daniel Morelon. cronome
trat,. pe ultimii 200 de metri, cu 
timpul de 11” 60/100. S-au maî 
calificat, în sferturile de finală, 
Iabluhovsjd (U.R.S.S.), Rossi 
(Italia), Geshke (R.D.G.). Tkac 
(Cehoslovacia), Marino (Italia).

în semifinalele probei femi
nine de viteză, cel mai bun timp 
l-a realizat americana Sue No- 
varra — 12” 16/100 pe ultimii 
200 m. Al doilea timp, 12” 46/100, 
l-a realizat ciclistă sovietică 
Tamara Pilțikova.

F. C. Argeș—Olimpia Satu- 
Mare, Politehnica Iași—Sportul 
studențesc. Steagul roșu—F.C. 
Galați. F. C. Reșița—U.T. A- 
rad, Politehnica Timișoara—F.C. 
Constanța, Jiul—Chimia Rm. 
Vîlcea, Universitatea Craiova— 
A.S.A. Tg. Mureș.

Mîine pe stadionul Republicii, 
vor avea loc două întîlniri din 
divizia B : Autobuzul—Metrom 
Brașov (ora 15,15) și Rapid—t 
C.S.U. Brașov (ora 17,15).

RUGBI. Miine se dă startul 
ediției 1974/1975 a campionatu
lui republican. Meciurile din 
prima etapă sînt următoarele : 
SERIA I : Sportul studențesc— 
Steaua (Baza sportivă Tei, ora 
9), Politehnica—Gloria, Univ. 
Timișoara—Dinamo, C.S.M. Si
biu—Constructorul Buzău ; SE
RIA A II-A : Tc. Ind. Con
stanța (fostă Chimia Năvodari) 
—Vulcan, Știința Petroșani— 
Rulmentul Bîrlad, Agronomia 
Cluj—Rapid, Farul Constanța— 
Grivița Roșie.

AUTOMOBILISM. Miine pe 
serpentinele Gutîiului (18 km 
distanță de Baia Mare) va avea' 
toc o nouă etapă a campionatu
lui republican de viteză in 
coastă.

tîlnire cu doi 
mai cunoscuți 
pe fronturile 
generalii în
Antonescu și Ion Oană Ră- 
dulescu. Invitînd la ei cîțiva 
vînători de munte - prin
tre care ft. Ion Popescu, 
secretar U.T.C. într-o unita
te, și It. maj. Tudor Damian, 
instructor U.T.C., făcuseră 
împreună - militari ți pio
nieri - de gardă la propria 
tabără, urcaseră, pentru 
antrenament, pe creste, or
ganizaseră programe artis
tice închinate Zilei Eliberă
rii și se pregăteau pentru 
Ynarcarea unor noi trasee 
turistice.

...De aici, de la masa 
mea de scris, îi urmăresc 
cu privirile imaginației pe 
copiii care - aproape două 
mii la număr - vor aprinde 
pe treizeci de creste focu
rile sărbătorii, ridicînd lin
gă ele steagul României so
cialiste. Clipa va rămîne în 
inimile lor ca o comoară 
din sufletul țării.

INSCRIPȚII PE
(Urmare din pag. I) 

judecăți etnologice își rindu- 
iesc astăzi pulsul la nivelul 
ritmurilor de foc ale cuptoa
relor. S-a produs o puterni
că mutație în prelucrarea 
datului material ți uman, 
preocuparea precumpănitor 
artizani a fost răsturnată de 
valurile unui proces înnoitor, 
clădit din aptitudini și pri
ceperi pe care o ideologie 
străină și defăimătoare 
socotea închise pentru 
deauna în limitele unui 
haism opac.

„Minunea" s-a produs 
răsuflarea de-o clipă a isto
riei, pe care o reprezintă 
cele trei decenii de libertate. 
Și „minunea" se va perpe
tua pe sine, prin timpul vii
tor, făcînd ca pînă la poarta 
anului 80 fiecare județ să 
realizeze o producție indus
trială de cel puțin 10 miliar
de 
să 
de 
ci 
cotituri calitative în dezvol

Ie 
Ini- 
ar-
în

de lei, iar pînă in anul 90 
ajungă la 18—20 miliarde 
lei. Nu sint simple cifre, 
date ale unei puternice

tarea tuturor zonelor și ju
dețelor țării, in ridicarea ni
velului de civilizație al in- 
tregii noastre societăți. Sint 
date care exprimă, 
de gradul de 
proiectului de 
Congresului al 
tidului, priza 
și de acțiune 
dobindit-o in raport cu pro
priile noastre resurse.

Ne propunem astfel de 
sarcini pentru că am copt, 
prin cheltuiala de energie de 
pînă acum, premisele reali
zării lor. Pentru că ne-am 
obișnuit să concepem deo
potrivă izbinda și depășirea 
ei, intr-o luptă realistă cu 
timpul și cu noi inșine. La 
ora de judecată directoare a 
anului 74, in structura timpu
lui de care dispunem nu mai 
apare nimic din tăifăsuiala 
romantică de odinioară. In 
care își inșuruba prelungirile 
un aburind, levantinic și 
amețitor dolce farniente și 
pe care zbenguiala politicia
nismului burghez nu-l putea 
disimula cu lozinci patrio
tarde sau inițiative filantro
pice, țesute — cu ocolișuri

dincolo 
cutezanță al 
directive ale 
XI-lea al par- 
de cunoaștere 
pe care am

de labirint veroase
interese de castă.

La ora de judecată direc
toare a anului 74, resorturile 
de echifinalitate ale dezvol
tării întregii țări sint progra
matic Întreținute de vibrația 
reală a unei economii ce-și 
amplasează rațional forțele 
sale productive pe întregul 
teritoriu. Vom înțelege, așa
dar, cum se poate face din 
fiecare localitate, mare sau 
mică, un puternic centru 
economic și social, în mă
sură să asigure locuitorilor 
săi condiții optime de viață, 
din toate punctele de vedere.

Vom înțelege, mai departe, 
că in concepția economică a 
partidului nostru țara este 
una, în fiecare latură sau 
colțișor al ei, in fiecare casă 
de om sau combinat indus
trial.

In prag de sărbătoare și de 
sfat major al comuniștilor 
cu țara. împlinirea acestei 
concepții este o măiastră 
inscripție pe țesătura de bo- 
rangic a timpului. Pe țesă
tura aceea cu fir ales și țea
păn, făcut să dăinuiască 
peste ani și peste generații.

LICEUL DE MECANICĂ NR. 21
„AUTOBUZUL" București

Calea Șerban Vodă nr. 280, sec. V

Primește pentru anul școlar 1974-1975 
pentru școlarizare la ȘCOALA PROFESIO
NALĂ fete și băieți, absolvenți a 8 clase serii 
mai vechi iar din promoția anului 1974 băieți 
și fete care au împlinit vîrsa de 16 ani, la ur
mătoarele meserii :

• STRUNGARI

• FREZORI

• SCULERI MATRIȚERI

Elevii vor beneficia de alocație de hrană 
lunar, echipament lynar, echipament de pro
tecție și rechizite școlare gratuit.

ÎNSCRIERILE SE FAC PÎNĂ LA DATA DE 31 
AUGUST a.c.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE LA SECRETARIA
TUL ȘCOLII, TELEFON 23.64.02.

România film prezintă:

STEJAR — EXTREMA URGENȚĂ
O producție a Casei de filme 5

scenariul: Horia Lovinescu, Mihai Opriș; regia : Dinu 
Cocea; imaginea: Ion Marinescu; muzica: Cornelia Tăutu; 
sunetul: Bogdan Cavadia; montajul: Adina Georgescu 
Obrocea; costumele: Hortensia Georgescu; decoruri: arh. 
Radu Călinescu.

cu : Constantin Diplan, Irina Petrescu, Ion Caramitru, 
Amza Pellea, Vasile Cosma, Geo Barton, Mihai Pălădescu, 
Cornelia Gheorghiu, Mircea Anghelescu, George Cocea, 
Jean Constantin.



încheierea lucrărilor Conferinței 

internaționale a tineretului 
pe problemele populației

OE PESTE HOTARE
„Scânteia 

tineretului'*
pag. 8

Evoluția evenimentelor»

Vineri «-au încheiat la Bucu
rești lucrările Conferinței inter
naționale a tineretului pe pro
blemele populației. Tineri re
prezentind organizații din peste 
100 de țări, organizații interna
ționale și regionale ale tinerei 
generații de diferite orientări 
politice, ideologice și religioase, 
au dezbătut, timp de 6 zile, pro
blematica populației, în toată 
amploarea și profunzimea ei, în 
strinsă legătură cu problemele 
majore ale contemporaneității.

Desfășurate într-o atmosferă 
constructivă, dezbaterile au evi
dențiat interesul profund al ti
nerei generații pentru analiza și 
soluționarea problemelor popu
lației, dorința sa de a-și asuma 
un rol activ în făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte. 
Dezbaterii^ au demonstrat exis
tența unor certe posibilități de 
intensificare a eforturilor de în
tărire a unității tinerilor de 
pretutindeni. în lupta lor pen
tru schimbări sociale profunde, 
care să permită triumful drep
tății și echității sociale, pentru 
o politică nouă, de libertate si 
egalitate între națiuni, de 
prietenie și egalitate între po
poare.

Conferința a discutat și adop
tat, în ultima sa ședință ple
nară, un apel adresat tinere
tului și studenților din în
treaga lume, o declarație ce ur
mează a fi prezentată Confe
rinței mondiale a populației și 
un program de acțiuni pe linie 
de tineret în domeniul popu
lației și dezvoltării.

Apelul cheamă tineretul din 
întreaga lume să acționeze pen
tru rezolvarea problemelor 
populației în legătură directă 
cu dezvoltarea socîal-econo- 
mică în contextul dreptului su
veran al statelor de a elabo
ra propria lor politică în do
meniul populației, să contribuie 
cu toate forțele la lichidarea 
cauzelor subdezvoltării, Ia o 
largă colaborare internațională, 
accelerarea și adîncirea proce
sului destinderii, la întărirea 
păcii. Apelul se adresează tine
rilor, indiferent de orientările 
filozofice, religioase, ideologice 
si politice, chemîndu-i să inten
sifice contactele, schimburile de

idei și de experiență și colabo
rarea în diferite domenii, întă
rind unitatea în lupta pentru 
libertate, independență și pro
gres social.

Declarația Conferinței subli
niază rolul important pe care îl 
are tineretul în lumea contem
porană, necesitatea de a se asi
gura generației tinere condiții 
pentru o largă participare la 
procesul dezvoltării, Ia făurirea 
viitorului omenirii. Documentul 
sintetizează opiniile exprimate 
în cadrul Conferinței în legă
tură cu problemele esențiale 
ale lumii contemporane și afir
mă necesitatea stimulării anga
jării efective a tineretului la 
elaborarea și realizarea măsuri
lor în domeniul populației și 
dezvoltării, tn Declarație se 
propune organizarea unei Con
ferințe mondiale a tineretului 
care să aibă loc periodic și să 
stabilească forme concrete de 
cooperare cu Națiunile Unite.

Programul de acțiuni preve

de extinderea și diversificarea 
cooperării intre organizațiile de 
tineret și studenți privind acti
vitățile în domeniul demografic, 
participarea tineretului și a or
ganizațiilor sale la abordarea și 
soluționarea problemelor spe
cifice, în cadrul maî larg al co
laborării dintre națiuni și po
poare.

Conferința internațională a ti
neretului pe problemele popu
lației a prilejuit un larg schimb 
de păreri, desfășurat intr-o at
mosferă de conlucrare fructuoa
să. care a relevat responsabili
tatea și maturitatea tinerei ge
nerații în abordarea probleme
lor evoluției demografice in 
contextul concret al realităților 
generate de ansamblul aspecte
lor dezvoltării social-economice.

Reprezentind tineri și organi
zații de cele mai diverse orien
tări, din toate continentele. Con
ferința constituie un eveniment 
cu multiple semnificații în miș
carea internațională de tineret,

care atestă posibilitatea reală 
de intărire a unității de acțiune 
a tinerilor din întreaga lume 
în rezolvarea celor mai impor
tante probleme ale contempo
raneității.

In încheierea lucrărilor, nu
meroși vorbitori și-au exprimat 
recunoștința, în numele partici- 
panțiior, președintelui Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, guvernului român 
pentru sprijinul acordat organi
zării acestei Conferințe și au 
adresat mulțumiri organizației 
de tineret din țara noastră pen
tru condițiile optime asigurate 
bunei desfășurări a reuniunii 
de la București.

Participanții la Conferința in
ternațională a tineretului pe 
problemele populației au adre
sat președintelui Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, poporului român, fe
licitări și urări de succese cu 
prilejul celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării patriei.

din Cipru
• Ieri, pînă la ora 16,00 G.M.T., au continuat 
luptele • Un mare număr de locuitori și-au părăsit 

locuințele • Reuniunea Consiliului de Securitate

Manifestări consacrate aniversării 
eliberării României

NICOSIA. — Evoluția situației 
militare din. Cipru a fost marca
tă, vineri, de două elemente im
portante.

Pe de o parte, forțele turcești 
au continuat să înainteze spre 
est și spre vest, ocupind, in 
cursul zilei — potrivit unor co
municate militare reluate de 
agențiile de presă — orașele 
Morfu, situat pe coasta de vest 
a insulei, și Lefka, de pe țărmul 
nordic. în aceeași zi, formațiuni 
ale aviației turce și-au reluat 
bombardamentele asupra zonei 
capitalei cipriote.

Pe de altă parte președintele 
interimar al Ciprului, Glatkos 
Cleridis, a acceptat încetarea 
focului pe întreg teritoriul insu
lei, incepind de la ora 16 
GMT (ora 18 locală) propusă de 
primul ministru al Turciei, 
Bulent Ecevit.

în legătură cu evoluția situa
ției din Nicosia, agențiile de 
presă menționează că ostilitățile 
de vineri au determinat o mare 
parte a populației să părăsească 
orașul, indreptîndu-se. spre re
giunile sudice sau spre bazele 
militare britanice din apropiere.

Referindu-se la declarația pri
mului ministru turc, Bulent 
Ecevit, potrivit căreia Turcia 
..și-a atins obiectivele militare" 
în Cipru, agențiile de presă 
menționează că' insula este 
acum, în fapt, divizată în două, 
de-a lungul unei linii care por
nește din portul Famagusta, de 
pe coasta estică, pînă la Morfu 
și Lefka, în nord-vest. Partea 
situată la nord de această linie, 
reprezentind aproximativ o 
treime din suprafața totală a 
insulei, se află sub controlul 
nemijlocit al forțelor turcești.

siliul de Securitate, a adoptat 
proiectul de rezoluție prezentat 
de delegațiile Austriei, Austra
liei, Camerunului, Franței și 
Perului, care „cere tuturor păr
ților interesate să respecte in
tegral statutul internațional al 
Forțelor O.N.U. din Cipru și să 
se abțină de la orice acțiuni 
care ar putea pune în pericol 
viata și securitatea membrilor 
acestora".

ANKARA. — „Turcia este ga
ta să reia Conferința de la Ga ■ 
neva în momentul în care și cele
lalte părți vor fi dispuse să fa
că acest lucru" — a declarat, 
vineri seara, primul ministru 
turc, Bulent Ecevit.

La rindul său. ministrul de 
externe Turan Gunes a apre
ciat că această reluare se va 
petrece, probabil, destul de ra
pid. avansind ipoteza că ea va 
interveni chiar săptămina vii
toare. El a precizat că această 
conferință va reuni cele cinci 
părți și va trebui să trateze pro
bleme de fond — relatează agen ■ 
ția France Presse.

de cu-
Pana-
vineri

ATENA. — Purtătorul 
vînt al guvernului grec, 
yotis Lambrias, a dat, 
seara, publicității declarația pre
mierului Constantin Caraman- 
lis. prin care se arată că partea 
greacă nu va relua negocierile 
cu Turcia, menționindu-se că 
..Grecia nu este dispusă să par
ticipe la tratative sub presiunea 
faptului împlinit".

Un dialog amplu, semnificativ
După dezbateri care «-au 

prelungit in ore tirzii ale nop
ții, după un schimb de opinii 
intens, care a abordat o am
plă sferă tematică în corela
ție nemijlocită cu problemele 
populației și ale dezvoltării, 
Conferința găzduită de aula 
universității bucureștene s-a 
încheiat.

Reporterii noștri s-au adresat 
unor participant la această 
manifestare semnificativă pen
tru a le consemna părerile.

• RADULOV1C BOSIL- 
JKA, secretară a comi
siei pentru relații interna
ționale a Uniunii Tinere
tului din Iugoslavia, con
sideră drept pozitive re
zultatele Conferinței.

— Documentele adoptate de 
Conferință reprezintă unul din 
mijloacele prin care tinerii din 
întreaga lume pot afirma voința 
acțiunii comune într-o problemă 
esențială a lumii. Este foarte 
important ca opinia tinerilor să 
fie prezentată Conferinței mon
diale a populației. Tinerii repre
zintă un factor de însemnătate 
deosebită in lumea de astăzi și 
ei pot influența într-un mod po
zitiv evoluția internațională. 
Concluziile Conferinței — expri
mate in documentele aprobate 
de participanți — constituie, 
după părerea mea, un bun punct 
de plecare pentru acțiuni comu
ne viitoare. Tinerii — veniți din 
țări diferite sub aspectul pro
blemelor cu care sint confrun
tate, diferite sub raportul di
mensiunilor. nivelului de dezvol
tare, orînduirii social-politice 
— au știut să identifice punctele 
comune și să le dea expresie in 
documentele finale ale Confe
rinței.

— Cum apreciați pri
mirea făcută participanți- 
lor de către tineretul ro
mân ?

— Apreciez foarte mult efor
turile U.T.C., ale tineretului ro
mân, de a asigura cele mai 
bune condiții in vederea reuși
tei Conferinței internaționale a 
tineretului pe problemele popu
lației. Activitatea desfășurată 
de gazdele noastre o consider 
excelentă. Noi avem cu U.T.C. 
relații deosebit de prietenești, 
bazate pe deplin respect reci
proc, pe comunitatea aspirații
lor. Bunele relații dintre orga
nizațiile noastre se dezvoltă con
tinuu și sintem hotărîți să ac
ționăm pe mai departe în acest 
sens.

• HEMA DASSANA- 
YAKE, secretar adjunct, al 
Serviciului Mondial Uni
versitar, secretar coordo
nator al Comitetului de 
organizare a Conferinței, 
a declarat:

— Documentele adoptate de 
Conferință le consider a fi foar
te importante. Documentul ce 
va fi transmis Conferinței mon
diale a populației face cunos
cute părerile tinerilor veniți din 
100 de țări ale lumii. însuși fap
tul că tineri din atît de multe 
țări au venit Ia București și 
și-au exprimat părerile repre
zintă o reușită remarcabilă. Cre
dem că opinia lor nu poate fi

ignorată, cu atit mai mult cu cit 
ei reprezintă organizații de cele 
mai variate orientări. Sint deo
sebit de impresionat de ospita
litatea tineretului român, de ex
celenta organizare. Mi-a făcut 
plăcere să colaborez, în pregăti
rea și desfășurarea Conferinței, 
cu membrii delegației române, 
colaborare caracterizată prin 
spirit constructiv.

• L-am reîntâlnit pe 
PASSY MACAIRE, repre
zentant al Uniunii Tinere
tului Socialist Congolez, 
îndată după încheierea lu
crărilor Conferinței.

— Vin dintr-o țară în curs de 
dezvoltare și această amplă ma
nifestare a prezentat un mare 
interes pentru mine. S-a expri
mat în cursul dezbaterilor o se
rie de idei interesante. Esențial 
consider faptul că fiecare țară 
trebuie să-și rezolve problemele 
demografice in funcție de con
dițiile sale particulare. V oi 
aminti un aspect de prim ordin

— Faptul că problemele popu
lației au fost puse intr-o 
perspectivă clară, în strinsă le
gătură cu dezvoltarea socială și 
politică. Aș vrea să adaug că 
sint îreîntat de ospitalitatea ti
neretului român.

• Am adresat aceeași 
întrebare și lui JOHN 
PEACOCK, reprezentant 
al Alianței ' Mondiale 
Y.M.C.A. :

— Cred că cel mai important 
document realizat este declara
ția ce urmează a fi transmisă 
Conferinței mondiale a popu
lației pe care o consider destul 
de echilibrată avînd in vedere 
diversitatea tendințelor repre
zentate și multitudinea de 
puncte de vedere. Gazdele noas
tre au avut o sarcină complexă 
dar au indeplinit-o foarte bine. 
Sint foarte mulțumit nu numai 
de ceea ce a făcut U.T.C. pe 
planul eforturilor organiza
torice și tehnice, ci și de spriji
nul său pe plan politic, pentru

Participanți la Conferința internațională 
a tineretului pe problemele populației 

vorbesc ziarului nostru

• N. BOSSOONDYAL, 
președintele Ligii Tinere
tului Muncitoresc Socialist 
din Insula Mauriciu, ne-a 
spus:

— Pentru mine, cel mai im
portant lucru realizat la Confe
rință a fost posibilitatea întru
nirii unui impresionant număr 
de tineri din cele mai diverse 
colțuri ale lumii. Apoi, faptul că 
s-a făcut un interesant schimb 
de păreri cu privire Ia proble
mele legate de populație, în 
strinsă legătură cu dezvoltarea 
economică și socială din fiecare 
țară.

Oaspetele continuă:

— Mi-am dat seama, în tim
pul șederii mele în România, că 
tineretului i se acordă o foarte 
mare atenție, că guvernul ro
mân se ocupă cu grijă de solu
ționarea tuturor problemelor ti
nerei generații. România acordă 
atenție nu numai tinerilor ei, ci 
este preocupată de situația tine
rilor din întreaga lume. Propu
nerile României in diverse or
ganisme internaționale cu privi
re la educarea tinerei generații 
sint pentru mine edificatoare. 
Cel maî recent exemplu ni 
l-a oferit președintele Nicolae 
Ceaușescu prin mesajul adresat 
Conferinței internaționale a ti
neretului pe problemele popu
lației, mesaj pe care l-am pri
mit cu mare interes.

NAȚIUNILE UNITE. —\ Con
siliul de Securitate reunit, joi, 
la ora 21,20 G.M.T. pentru 
examinarea situației din Cipru, 
a analizat trei proiecte de re
zoluție în legătură cu încetarea 
focului în insulă și protecția mi
litarilor din componenta Forțe
lor O.N.U.

A fost adoptată, in unanimi
tate, o rezoluție care. expri
mind preocuparea profundă a 
membrilor Consiliului față _de 
continuarea violenței și vărsării 
de singe în Cipru și regretul 
profund în legătură cu neres- 
pectarea hotărîrilor anterioare 
privind încetarea focului, „insis
tă pentru completa punere in 
aplicare a rezoluțiilor Consiliu
lui de Securitate de către toate 
părțile și asupra transpunerii în 
viață, imediate și riguroase, a 
încetării focului".

Reunit, din nou, în cursul 
nopții de joi spre vineri, Con-

în cadrul manifestărilor 
consacrate aniversării a 30 
de ani de la eliberarea 
României de sub dominația 
fascistă, la ambasadele țării 
noastre din Pekin, Varșovia, 
Praga, Sofia și Ulan Bațor 
au fost organizate conferințe 
de presă, la care au partici
pat reprezentanți ai presei 
centrale, ai agențiilor națio
nale de presă, radioului și te
leviziunii din țările 
pective.

Ambasadorii României 
evidențiat însemnătatea
tului insurecțional de la 23 
August 1944, au relevat 
succesele obținute de poporul 
român, sub conducerea parti
dului său comunist, în cele 
trei decenii de construcție 
socialistă, perspectivele Ro
mâniei pe drumul construirii 
societății socialiste multila- 
teial dezvoltate.

Cu acest prilej, au fost di
fuzate participanților mate
riale documentare despre 
România,

aniversări a eliberării țării 
noastre de sub dominația 
fascistă, în Albania a început 
un turneu de două săptămîni 
al Ansamblului folcloric „A- 
lunclul", care va prezenta 
spectacole la Tirana și în alte 
localități.

res-

au 
ac-

în cadrul manifestărilor 
dedicate celei de-a XXX-a

în cadrul manifestărilor 
consacrate celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării Româ
niei de sub dominația fascis
tă. televiziunea din Cairo a 
prezentat un reportaj filmat 
de la expoziția de fotografii 
din țara noastră, inaugurată 
la sediul Uniunii Socialiste 
Arabe. în textul comentariu
lui care a însoțit imaginile te
levizate, un loc aparte a fost 
rezervat sublinierii dezvoltă
rii continue a relațiilor de 
prietenie și colaborare româ- 
no-egiptene.

La Alexandria s-a deschis 
o expoziție de artă populară 
românească. La vernisaj au 
participat Fouad el Beshbis- 
hy, prim-secretar al Organi
zației Uniunii Socialiste Ara
be din guvernoratul Alexan
dria și alte persoane oficiale.

în cadrul manifestărilor consacrate celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării României de sub dominația fascistă, la 
Galeriile de artă din capitala R.P.D. Coreene, a avut loc, 
sub auspiciile Comitetului pentru relațiile culturale cu străi
nătatea și Asociației de prietenie Coreea-România vernisajul 
unei expoziții de fotografii din țara noastră. Expoziția oglin
dește aspecte din lupta poporului român împotriva dictaturii 
fasciste și pentru instaurarea puterii populare, succesele do- 
bîndite de poporul nostru, sub conducerea Partidului Comu
nist Român, în cei 30 de ani care au trecut de la eliberare, 
în cele mai diverse domenii ale. vieții economice, sociale și 
politice, momentele istorice de mare răsunet marcate de 
Congresul al X-lea și de Conferința Națională ale P.C.R., as
pecte din activitatea neobosită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și rolul secretarului general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste România. în elaborarea și în
făptuirea politicii interne și externe a țării noastre.

CONVORBIRILE IUGOSLAVO-SIRIENE
Președintele Republicii A- 

rabe Siriene, Hafez Al Assad 
și-a încheiat vizita oficială în 
Iugoslavia.

în comunicatul dat publicității 
se menționează că în cadrul 
convorbirilor, președintele losip 
Broz Tito și președintele Hafez 
Al Assad au abordat relațiile 
bilaterale și au făcut un schimb 
de păreri cu privire la proble
mele internaționale actuale, o 
atenție deosebită fiind acordată 
evoluției situației din Orientul 
Apropiat. Cei doi șefi de stat 
— arată comunicatul — au con
damnat agresiunea împotriva 
Republicii Cipru, stat indepen
dent și nealiniat, și și-au expri
mat convingerea că soluționarea 
crizei cipriote trebuie să fie 
întemeiată pe respectarea inde
pendenței, suveranității șl inte
grității teritoriale a acestei țări,

cu instaurarea guvernului ei le
gal și înlăturarea de pe terito-’ 
riul său a bazelor și forțelor 
militare străine.

în ceea ce privește situația 
din Orientul Apropiat, președin
tele Assad a informat pe pre
ședintele Tito despre activitatea 
diplomatică în legătură cu 
dezangajarea militară din Golan, 
care constituie doar primul pas 
în cadrul unei soluții globale și 
juste care trebuie să ducă la 
deplina retragere a forțelor 
israeliene de pe teritoriile arabe 
ocupate în 1967 și la stabilirea 
drepturilor naționale ale poporu
lui arab al Palestinei.

Examinînd situația din Europa, 
cei doi președinți au relevat 
importanța proceselor pozitive 

. de pe acest continent și au sub
liniat însemnătatea Conferinței 
Europene de colaborare și secu
ritate.

Ambasadorul român
in Mexic și-a 

prezentat scrisorile
de acreditare

PE SCURT «PE SCURT «PE SCURT «PE SCURT «PE SCURT

• IN CONFORMITATE cu 
politica de lărgire și întărire a 
sectorului de stat, în economia 
promovată de guvernul prezidat 
de Guillermo Rodriguez Lara, 
Ia Quito s-a anunțat că statul 
ecuadorian a preluat 78 la sută 
din acțiunile complexului de 
prelucrarea •• trestiei, și fabrica
rea zahărului „Aztra" — cel mai 
important obiectiv de acest fel 
din țară. Acțiunile au fost 
ehiziționate de la banca 
Filantropica", compania 
structoare străină 
Cail“ și un grup 
autohtoni.

• AGENȚIA A.D.N. informea
ză că Joachim Mitdank; împu
ternicitul guvernului R.D. Ger
mane, și Gerhard Kunze, Îm
puternicitul Senatului Berlinului 
occidental, au avut o nouă 
vorbire la Berlin. Au fost 
minate probleme 
două părți.

interesind

con- 
exa- 
cele

a-
„La 

con- 
„Fives Lillex 
de industriași

care• TRENUL de 
circula pe ruta 
xelles a deraiat, _ 
apropierea podului de peste ca
nalul Charleroi, lingă localita
tea Huttre, la circa 60 kilome
tri sud de capitala belgiană.

persoane 
Charleroi-Bru- 
joi seara, în

• Atena: Declarația 
liderului E.D.A.

bite pentru înlăturarea urmări
lor inundațiilor catastrofale ca
re s-au abătut asupra țării. 
Treptat se restabilesc legăturile 
între capitală și zonele sinistra; 
te. Cu ajutorul avioanelor și 
elicopterelor sînt transportate 
alimente și medicamente în zo
nele afectate de dezastru. In 
numeroase localități din țară au 
fost create tabere pentru refu- 
giații din zonele sinistrate. Nu
mai la Dacca au fost organizate 
peste 100 de asemenea tabere 
provizorii.

Ambasadorul Republicii So
cialiste România in Statele 
Unite Mexicane, Dumitru C. Mi
hail, și-a prezentat, la 15 august, 
scrisorile de acreditare pre
ședintelui Luis Echeverria Al
varez.

Cu acest prilej, ambasadorul 
român a transmis din partea 
președintelui Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, președintelui State
lor Unite Mexicane. Luis Eche
verria Alvarez, un mesaj de 
caldă prietenie, cele mai bune 
urări de sănătate și fericire 
personală, de prosperitate și de 
pace pentru poporul mexican, 
evidențiind, totodată, dorința <le 
a dezvolta și mai mult în viitor, 
raporturile prietenești și de 
colaborare între cele două țări.

Președintele Luis Echeverria 
Alvarez a transmis Ja rindul 
său președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, mulțumiri 
cordiale pentru mesajul adresai, 
un salut prietenesc și urări de 
fericire personală, de prosperi
tate și pace poporului român, 
exprimind. de asemenea, dorin
ța de a dezvolta relațiile de 
prietenie și colaborare dintre 
România și Mexic pe plan eco
nomic, cultural și în alte dome
nii, în avantajul celor două țări 
și popoare.

al eforturilor pentru dezvoltare: 
extinderea sistemului educațio
nal. Școala trebuie să fie a po
porului, să țină seamă de ne
voile lui. Școala pe care am 
moștenit-o era o copie a celei 
din metropola colonială. Dar 
nu-i vorba doar de învățămînt. 
Toate problemele dezvoltării pot 
să-și găsească o soluționare 
efectivă numai în măsura in 
care se ține seamă dc realități 
și în care se acționează în mod 
suveran. Revenind la bilanțul 
Conferinței, consider că aceasta 
a repurtat un cert succes.

— Ce impresii aveți 
despre întîlnirea dumnea
voastră cu tineretul ro
mân ?

— Sincer : mă simt ca printre 
prieteni și frați. Sint fericit că 
mă aflu la București și sint 
foarte mulțumit că România — 
tară socialistă pe care o admi
răm — a găzduit acest forum al 
tineretului. Tineretul român a 
făcut totul ca să ne simțim 
foarte bine și a reușit. îmi face 
plăcere să amintesc excelentele 
relații dintre organizațiile noas
tre. în ajunul sărbătorii națio
nale a României, doresc tinere
tului, poporului român noi 
succese în opera minunată pe 
care o realizează, în împlinirea 
aspirațiilor, în construcția so
cialistă.

— Care este, după opi
nia dumneavoastră, ele
mentul pozitiv cel mai 
important reliefat de Con
ferința de. la București ?

• La această întrebare 
ANIL TANDON, student 
din Bombay (India), ne-a 
răspuns:

o conlucrare pozitivă în cadrul 
Conferinței.

• Consemnăm și decla
rația pe care ne-a făcut-o 
ANJA POIKOLAINEN, 
studentă la Turku, repre
zentantă a Uniunii Națio
nale a Studenților din 
Finlanda:

— Această conferință ne-a dat 
posibilitatea de a întilni tineri 
diferiți, dc pe toate continen
tele. de a afla problemele lor, 
de a discuta împreună. Dialogul 
nostru, desfășurat într-un cadru 
atît de larg, este, fără îndoială, 
folositor pentru a înțelege mai 
bine realitățile lumii in care 
trăim. Sint pentru prima dată 
în România și m-a impresionat 
spiritul deschis, prietenesc al 
tinerilor români, efortul pe care 
poporul dumneavoastră îl face 
pentru dezvoltarea tării.

• HALIMA HAM- 
DOUCH, medic din Ma
roc, remarcă:

— Cind în lume tineretul are 
o pondere atît de importantă, 
cind în multe țări tinerii repre
zintă peste jumătate din popu
lație, este evident că opinia a- 
cestei generații nu poate fi ne
socotită. Pred, de aceea, că apro
piata Conferință mondială a 
populației va trebui să țină sea
ma de opiniile exprimate la 
Conferința tineretului. Politica 
in domeniul populației nu poate 
fi plasată decit in corelație di
rectă cu obiectivele fundamenta
le ale dezvoltării. îmi exprim 
satisfacția pentru căldura cu 
care tineretul român ne-a primit 
în acest oraș foarte frumos.

— Afi mai vizitat 
România ?

— Mă aflu pentru a doua oară 
în țara dumneavoastră. Prima 
dată am vizitat-o în anul 1971. 
Contactele avute cu tinerii ro
mâni mi-au permis să constat 
ospitalitatea lor deosebită. Apre
ciez în mod deosebit eforturile 
tinerilor români în pregătirea și 
găzduirea acestei conferințe și 
aș sublinia că o mare parte din 
succesul ei se datorează și prie
tenilor români. Este un obicei 
al tinerilor români dc a lucra 
serios și sincer.

Doresc să transmit, în înche
iere, tinerilor români cele mai 
bune urări dc fericire în acest 
an — al sărbătoririi eliberării 
României — și succese în reali
zarea tuturor obiectivelor pe 
care și le-au propus.

•AKHILESHW AR 
SINGH, conducătorul de
partamentului internațio
nal din cadrul Organizației 
Tineretului din Nepal, a 
evidențiat:

— Buna desfășurare a Confe
rinței se datorează și eforturilor 
organizatorice ale tinerilor ro
mâni. sincer interesați într-o 
cooperare internațională. în nu
mele Organizației Tineretului 
din Nepal doresc o colaborare 
mai strinsă cu Uniunea Tinere
tului Comunist, cu tineretul 
român.

Declarații consemnate de 
EUGENIU OBREA 
GH. SPRINTEROIU 
IOAN TIMOFTE

• Liderul Partidului Uniunea 
Democratică de Stingă — E.D.A., 
Ilias Iliou, a dat publicității o 
declarație în legătură cu hotărî- 
rea guvernului grec de a retrage 
forțele armate ale Greciei din 
NATO, în care se arată: „Retra
gerea noastră din sistemele mi
litare ale NATO este o acțiune 
demnă din punct de vedere na
țional și justă din punct de ve
dere politic". Poporul a salutat-o 
cu totală satisfacție și, împreu
nă cu el, o salutăm și noi. As
tăzi, toți grecii, strînși în jurul 
guvernului, trebuie să înfrunte 
marea criză care are loc în re
giunea noastră.

COMITETUL de coordona
re a forțelor armate etiopie
ne a anunțat dizolvarea a 
trei organisme plasate ’pînă 
în prezent sub autoritatea 
directă a împăratului Haile 
Selassie I. Potrivit agențiilor 
Reuter și France Presse, 
care citează postul de radio 
al Comitetului de coordona
re a forțelor armate, au fost 
dizolvate Consiliul de co
roană. Consiliul militar con
sultativ și Curtea specială de 
justiție.

• După inundațiile din 
Bangladesh

• AUTORITĂȚILE din Ban
gladesh depun eforturi deose-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  e 
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PENTRU DEZARMARE
Luind cuvintul in cadrul Conferinței Comitetului pentru dez

armare, șeful delegației Mexicului, Alfonso Garcia Robles, a 
apreciat că expunerea reprezentantului României privind crea
rea de zone denuclearizate constituie o contribuție utilă la 
examinarea acestei probleme.

După opinia noastră — a de
clarat Robles —, tratatul de la 

Tlatelolco privitor la denuclea- 
rizarea Americii Latine se con
formează integral criteriilor pe 
care trebuie să le îndeplineas
că un acord privind stabilirea 
de zone denuclearizate, criterii 
enunțate în intervenția delega
tului României. în mod evident 
— a spus el — de mare impor
tanță este, in acest sens, ideea 
susținută de România, potrivit 
căreia un asemenea acord tre
buie să ofere garanții pentru 
securitatea egală a tuturor păr
ților prin angajamentul solemn 
al statelor posesoare de arme 

nucleare de a nu folosi aceste 
arme împotriva statelor din a- 
semenea zone, dea nu le ame
nința cu folosirea lor, precum 
și de a respecta statutul conve
nit între țările aflate în regiu
nile respective. împărtășind 
convingerea că opinia sa în a- 
ceastă privință este sprijinită și

de celelalte țări semnatare ale 
tratatului de la Tlatelolco, re
prezentantul Mexicului a expri
mat prețuirea și mulțumirile 
guvernului său față de aprecie
rea dată de România acestui 
tratat, privitor la caracterul uni
versal, prin conținutul lor, al 
efectelor denuclearizării Ameri
cii Latine.

în discursul său. șeful dele
gației Mongoliei, M. Dughersu- 
ren, s-a pronunțat pentru rea
lizarea obiectivului interzicerii 
armelor chimice, prin abroga
rea graduală a acestei proble
me aflate in prezent in aten
ția lucrărilor comitetului.

Șel’ul delegațiilor Italiei — N. 
Di Bernardo și Suediei — I. 
Thorsson, au relevat progresele 
realizate de comitet în discuta
rea problemei interzicerii ar
melor chimice, pronunțindu-se 
totodată, pentru sporirea efor
turilor desfășurate în acest do
meniu.
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INDONEZIA
Astăzi, poporul indonezian sărbătorește împlinirea a 29 de 

ani de la proclamarea independenței țării sale. Pe cele 
13 677 insule, veșnic verzi, trăiesc peste 129 milioane de lo
cuitori, dintre care 65 la sută pe insula Java, care ca su
prafață nu reprezintă decit 7 la sută din teritoriu. Timp de 
patru secole Indonezia s-a găsit sub opresiunea colonialiști
lor portughezi, englezi, olandezi și japonezi. Ziua de 17 au
gust 1945 a consemnat sfirșitul dominației coloniale, poporul 
indonezian angajin<lu-se în procesul reconstrucției țării, li
chidării înapoierii economice și sociale, dezvoltării economiei 
țârii, valorificării bogățiilor sale naturale.

Al doilea plan cincinal (1974—1979) marchează etapa de 
„dezvoltare desfășurată a Indoneziei" și prevede de patru 
ori mai multe cheltuieli de dezvoltare decit primul cincinal 
al țării. Agricultura este ramura de bază a economiei. Peste 
trei sferturi din populație, adică 95 milioane de oameni tră
iesc in zonele rurale. Importante fonduri sînt alocate extinde
rii irigațiilor, lucrărilor de hidroameliorații in scopul măririi 
suprafețelor cultivate și creșterii producției de orez, „pîinea" 
indonezienilor. In prevederile planului se estimează ca recolta 
de orez să atingă in acest an 15,4 milioane tone, cu 50 la sută 
mai mult decit în 1968. Indonezia ocupă unul din primele 
locuri in lume la producția de cauciuc, nuci de cocos, chini
nă. ceai și trestie de zahăr.

O tot mai mare atenție se acordă cercetărilor geologice și 
exploatării însemnatelor zăcăminte de petrol, gaze naturale, 
cărbuni, cositor, bauxită, mangan. cupru, nichel, fier, dia
mante, care aparțin statului. In Indonezia se extrag zilnic 
peste 1,35 milioane barili de petrol cu conținut redus de 
sulf, producția sa de petrol reprezentind aproape 60 la sută 
din producția totală a Extremului Orient. Proiectele publi
cate la Djakarta prevăd o producție de 3 milioane barili pe 
zi în 1976. Resursele de materii prime și uriașele rezerve fo
restiere facilitează apariția unor noi ramuri industriale. In
dustriile siderurgică, chimică și ușoară s-au inscris pe har
ta țării. Au apărut complexul siderurgic de la Cilegon (Java 
de vest), fabrici dc textile, hîrtie, anvelope, materiale de 
construcții. Pe baza realizărilor economice se depun efor
turi pentru îmbunătățirea invățămintului public, a asistenței 
medicale, ridicarea nivelului de trai al populației.

Poporul român urmărește cu simpatie lupta poporului in
donezian pentru libertate și progres social. Relațiile de co
laborare dintre cele două state — România și Indonezia — 
se dezvoltă pe baze reciproc avantajoase. Cu ocazia vizitei 
întreprinse la mijlocul lunii iulie in țara noastră de minis
trul afacerilor externe al Republicii Indonezia, Adam Ma
lik, s-a subliniat că intensificarea schimburilor și contac
telor la nivel guvernamental, acordurile încheiate, creează 
condiții favorabile conlucrării fructuoase, valorificării mul
tiplelor posibilități de dezvoltare a relațiilor româno-indone- 
ziene in toate domeniile și îndeosebi în cel economic. în in
teresul ambelor popoare și al cooperării internaționale.

D. T.
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