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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a tăiat panglica inaugurală la

EXPOZIȚIA REALIZĂRILOR ECONOMIEI NAȚIONALE,
grandioasă frescă a victoriei socialismului pe pămîntul României

• in spiritul sau caracteristic, secretarul 
general al partidului s-a întrefinut 
cu muncitori și alte cadre tehnice de 
specialitate din economia noastră 
nafională, cu făuritori ai produselor 
expuse, a vizitat standurile și pavi
lioanele ce cuprind o gamă largă 

, de bunuri materiale.

©90 000 de exponate, pe o supra
fața totală de 80 000 m.p., de la 
aparate miniaturizate pînă la cele 
mai puternice și mai complexe 
instalații, reprezentînd munca și 
creația din circa 670 de între
prinderi.

• Expresie elocventă a materializării 
liniilor directoare trasate de partid 
pentru ridicarea economiei fării la 
un înalt nivel de tehnicitate, eficientă 
și modernitate, expozifia primește, 
încă de la inaugurare, mii de 
vizitatori.

Un eveniment de dimensiuni 
simbolice, cu ecouri largi, cu- 
prinzind perimetrul întregii pa
trii, a marcat simbătă începutul 
marilor manifestări consacrate 
împlinirii a trei decenii de la 
eliberarea României. In această 
zi, in prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, s-a 
inaugurat Expoziția realizărilor 
economiei naționale — 1974,
grandioasă frescă a drumului 
parcurs de țara noastră, de po
porul român, în primii 30 de 
ani de istorie nouă.

, în aceste zile, cînd întregul 
nostru popor face bilanțul stră
lucitelor victorii dobindite, sub 
conducerea partidului, în cei 30 
de ani care au trecut de la 23 
August 1944, expoziția înfăți
șează într-o emoționantă . ima
gine drumul pe oare l-am stră
bătut, urcind treaptă cu treaptă, 
întotdeauna cu fierbinte entu
ziasm, adeseori cu eforturi 
eroice, spre culmile civilizației 
și progresului socialist.

Cu aceste ginduri, cu aceste 
sentimente se îndreptau, în di
mineața de 17 august, spre ma
rea expoziție, mii de locuitori 
ai Capitalei — muncitori, tehni
cieni și ingineri din întreprinde
rile Bucureștiului, oameni ai 
muncii din instituții, o parte din 
făuritorii realizărilor materia
le și spirituale înfățișate de 
Expoziția realizărilor economiei 
naționale.

Ora 9,30. Ovații puternice, 
urale nesfîrșite salută sosirea 
la festivitatea inaugurării expo
ziției a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a celorlalți conducă
tori ai partidului șj statului.

Domnește o atmosferă de pu
ternică însuflețire, de entuziasm. 
Mii d« cetățeni șcandează cu 

înflăcărare: „Ceaușescu-P.C.R.!", 
„Ceaușescu-P.C.R. 1“ Oamenii 
muncii aclamă pentru partid, 
pentru conducătorul iubit cu a- 
dincă recunoștință pentru îm
plinirea marilor idealuri de li
bertate și fericire, pentru per
spectivele minunate ce se des
chid poporului român, acum, în 
anul aniversar, prin proiectul 
Directivelor Congresului al 
XI-lea al P.C.R., care trasează 
o nouă etapă istorică în făuri
rea viitorului luminos al țării 
noastre.

în această atmosferă, profund 
grăitoare pentru unitatea dintre 
partid și popor, dintre condu
cător și națiune, ■ tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, so
sește în fața intrării principale 
a expoziției.

Sint prezenți la festivitate to
varăși! Emil Bodnaraș, Manea 
Mănescu, Maxim Berghianu, 
Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, 
Florian Dănălache, Emil Drăgă- 
nescu, Janos Fazekas, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Dumitru Popescu, Gheorghe 
Rădulescu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Ilie Ver(^et> 
Stefan Voitec, Chivu Stoica, 
Constantin Băbălău, Emil Bobu. 
Cornel Burtică, Mihai Dalea, 
Magdalena Filipaș, Mihai Gere, 
Ion Ioniță. Vasile Patilineț, Ion 
Pățan, Iosif Uglar, Nicolae 
Giosan, Gheorghe Oprea, mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ăi guver
nului, reprezentanți ai instituții
lor cerftrale și organizațiilor ob
ștești, alte persoane oficiale.

Asistă șefii misiunilor diplo
matice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diplo
matic.

Delegați străini la apropiata 
Conferința mondială a popu
lației- au ținut să fie prezenți 
la inaugurarea expoziției,. pre

cum și un mare număr de zia
riști, fotoreporteri, operatori de 
film și televiziune de peste 
hotare.

Se intonează Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România.

Cuvintarea inaugurală este 
rostită de tovarășul MANEA 
MĂNESCU, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-mihistru al guvernului.

Inaugurăm astăzi, în prezența 
președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Expoziția 
realizărilor economiei națio
nale, manifestare închinată mă
rețelor evenimente pe care le 
trăiește în acest an poporul nos
tru — a XXX-a aniversare a 
eliberării țării și Congresul al 
XI-lea al Partidului Comunist 
Român — a spus vorbitorul.

Permiteți-mi, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, să vă 
adresez, în numele guvernului, 
cele mai calde mulțumiri pen
tru marea cinstire pe care ne-o 
prilejuiți, participînd la această 
inaugurare, și să vă încredin
țăm de înalta noastră stimă și 
recunoștință, pentru neobosita 
dumneavoastră activitate, pusă 
în slujba prosperității României, 
bunăstării și fericirii poporului 
român.

Adresăm, totodată, un salut 
cordial oaspeților veniți de pes
te hotare, membrilor corpului 
diplomatic, tuturor celor pre
zent! la această manifestare.

Stimați tovarăși, realizările 
de seamă obținute în construc
ția economică și socială, ilus
trate prin cele peste 90 000 
de exponate, reprezintă opera 
eroicei noastre clase mun
citoare, a țărănimii, a intelec
tualității, a muncii pline de ab
negație a întregului popor, care 
sub conducerea Partidului Co
munist Român făurește societa-. 

tea socialistă multilateral dez
voltată.

România socialistă se înfăți
șează azi, după trei decenii, că 
o țară înfloritoare, cu o econo
mie dinamică, în care industria 
crește în ritm accelerat, agricul
tura se modernizează din ce in 
ce mai mult, învățămîntul, 
știința și cultura se ddzvoltă 
puternic, iar ca rezultat se Îm
bunătățește sistematic nivelul 
de viață materială și spirituală 
a oamenilor muncii.

Expoziția realizărilor econo
miei naționale ilustrează pro
gresul considerabil al industriei, 
care obține astăzi o producție 

ÎN PAGINA A VI-A

Astăzi începe la București 

CONFERINȚA 
MONDIALĂ

A POPULAȚIEI
Azi, în jurul orei 10,00, posturile noastre de 

radio și televiziune vor transmite direct de la 
Sala Palatului Republicii ȘEDINȚA DE DES
CHIDERE A CONFERINȚEI MONDIALE A 
POPULAȚIEI.

de 19 ori mai mare decît în 
anul 1950. Deosebit de semnifi
cativ este avîntul pe care l-au 
cunoscut industria constructoare 
de mașini și chimia. Construc
ția dg. mașini care realizează, 
numai in patru zile, Întreaga 
producție a anului 1938, a asi
milat și modernizat un mare 
număr de produse de înaltă 
tehnicitate, de însemnătate deo
sebită pentru, dotarea economiei 
noastre. Chimia, cea mai dina
mică ramură a industriei ro
mânești. realizează producția 
anului 1938 în numai două zile,

(Continuare în pag. a ll-a)
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contribuind substantial la valo
rificarea superioară a resurselor 
noastre materiale, la moderniza
rea întregii activități economice, 

în expoziție este înfățișată 
ampla dezvoltare a celorlalte 
ramuri industriale : industria 
energetică, minieră și metalur
gică, industria materialelor de 
construcții, industria lemnului, 
industria ușoară și alimentară, 
precum și industriile locale și 
ale cooperației. Avem, de ase
menea, o imagine a progreselor 
pe care le-a realizat activitatea 
din transporturi și telecomuni
cații, din construcții, arhitectu
ră, sistematizare și din comerț.

Expoziția prezintă dezvoltarea 
pe care a cunoscut-o agricultura 
noastră socialistă, ridicarea 
gradului el de mecanizare și 
chimizare, extinderea lucrărilor 
de irigații, creșterea an de an, 
pe această bază, a producției 
agricole.

in tot ceea ce Înfățișează ex
poziția iși găsesc materializarea 
progresele științei românești, 
care aduce o contribuție din ce 
In ce mai mare la perfecționa
rea tehnologiilor de producție, 
la valorificarea superioară a re
surselor tării.

Este ilustrată consecvența cu 
care partidul și statul nostru 
acționează pentru repartizarea 
armonioasă a forțelor de pro
ducție pe întreg teritoriul pa
triei, pentru ridicarea potenția
lului economic al tuturor jude
țelor.

Secțiuni largi ale expoziției 
slnt consacrate dezvoltării în- 
vățămintului, culturii, ocrotirii 
sănătății, turismului și spor
tului.

Bilanțul realizărilor obținute 
In dezvoltarea economică și so
cială a țării demonstrează că te
lul întregii activități a partidu
lui și statului nostru, al operei 
de edificare a socialismului este 
bunăstarea și fericirea poporu
lui, înflorirea multilaterală a 
personalității umane.

Participarea activă a României

Premiere industriale, 
realizări de vîrf ale industriei 
noastre, intrate cu succes 

în competiția internațională
de valori

Amplă retrospectivă a unul 
drum glorios, întrupare vie a 
energiei și capacității de crea
ție a poporului nostru, această 
adevărată oglindă a României 
de azi Ilustrează puternicul 
avînt al economiei țării, în cele 
trei decenii de la eliberarea sa, 
dar mai cu seamă după Con
gresul al IX-lea al partidului, 
care a inaugurat cea mai dina
mică și mai fertilă perioadă din 
întreaga noastră istorie.

Fără îndoială, ne aflăm în 
mijlocul celei mai mari mani
festări expoziționale organizate 
pînă acum. Ea depășește cu 
mult edițiile anterioare, prin 
suprafața de expunere și nu
mărul produselor prezentate. 
Dar nu proporțiile sînt acelea 
care impresionează în primul 
rind în această a treia ediție a 
„HREN“-ului, ci dimensiunile 
saltului valoric, înaltul nivel de 
tehnicitate, de eficiență, de ca
litate și modernitate al produse
lor industriale, rezultat al suc
cesivelor măsuri luate în ultimii 
cinci ani de conducerea parti
dului și statului, materializarea 
eldcventă a liniilor directoare 
stabilite de Congresul al X-lea 
și conferințele naționale ale 
partidului pentru ridicarea eco- 
noiniei țării la un stadiu supe
rior.

Be o suprafață totală de 80 000 
mp, din care 50 000 în cele 27 
de pavilioane ale complexului, 
sînt prezentate peste 90 000 de 
exponate, într-o gamă extrem 

la diviziunea Internațională a 
muncii este confirmată de ex
tinderea considerabilă a relații
lor economice externe. în pre
zent, țara noastră are raporturi 
economice cu 120 de state ale 
lumii, din toate continentele, 
față de numai 29 In anul 1950 ; 
în acest an volumul total al 
comerțului exterior va fi de 
peste 18 ori mai mare decît in 
anul 1950, din care exportul 
de 20 de ori mai mare. Au avut 
loc mutații calitative remarca
bile în structura comerțului 
nostru exterior.

Prin aceste rezultate se evi
dențiază rodnica activitate in
ternațională desfășurată de 
partidul și statul nostru, contri
buția hotărîtoare a președin
telui republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la acțiunile pen
tru instaurarea unei noi or
dini economice și politice în 
lume, întemeiate pe principiile 
echității, ale cooperării și păcii.

Impresionantul tablou al 
României socialiste înfățișat 
în această expoziție ilustrează 
forța de creație a unui popor 
care, prin marile transformări 
revoluționare petrecute în răs
timpul de la eliberarea patriei 
a devenit stăpîn pe soarta sa, 
își făurește o viață nouă, con
form aspirațiilor și intereselor 
sale fundamentale. în potenția
lul actual al țării avem o puter
nică bază pentru progresul so
cial viitor, prefigurat în proiec
tul Programului partidului și in 
proiectul de Directive care tra
sează evoluția României pe ca
lea făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tării spre comunism — a spus 
în încheiere tovarășul Manea 
Mănescu.

Are loc, apoî, momentul so
lemn al inaugurării expoziției, 
în aplauzele puternice ale între
gii asistențe, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu taie panglica de la 
intrare și astfel cea de-a treia 
ediție' a Expoziției realizărilor 
economiei naționale își deschide 
porțile. j 

de largă, de la aparate miniatu
rizate prin tranzistorizare pînă 
la impunătorii stîlpi de înaltă 
tensiune, de la carte sau pro
duse artizanale șj pînă la cele 
mal puternice motoare Diesel. 
Expun aici circa 670 de între
prinderi din întreaga țară, ca 
și institute de cercetări și pro
iectări, unități ale cooperației 
meșteșugărești, unități agricole 
de producție etc.

Pătrunzînd în incinta pavilio
nului central — cunoscuta clă
dire rotundă, din sticlă și oțel, 
asistăm, în fapt, la un adevărat 
spectacol al muncii. Multe din 
mașinile și utilajele instalate 
sînt în plină funcționare. Multe 
dintre ele constituie premiere 
industrială, realizări de vîrf ale 
industriei noastre socialiste. 
Avem astăzi, și acest lucru este 
ilustrat evident în expoziție, o 
industrie modernă, echipată la 
nivel mondial, producem mașini, 
Instalații, utilaje și aparataj in
trate cu succes în competiția 
internațională a schimbului de 
valori.

Toate acestea îndreptățesc 
mîndria, încrederea, hotărîrea 
întregului popor de a împlini 
neabătut politica partidului, de a 
transpune în viață directivele 
sale, înfăptuind cît mai devreme 
și cît mai bine, cu înaltă res
ponsabilitate comunistă și pa
triotică, prevederile planului 
cincinal actual, primul plan al 
făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.'

în pavilionul central atrag a- 
tenția zecile de panouri foto
grafice înfățișînd aspecte din 
numeroasele vizite de lucru ale 
secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în întreprinderi, unități agricole 
și institute de cercetare din în
treaga țară. Fiecare din aceste 
vizite s-a transformat în mo
mente de cea mai mare însem
nătate pentru dezvoltarea econo
miei naționale, demonstrînd 
grija neobosită, dinamismul cu 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a ocupat personal de crearea 
și amplificarea unei baze tehni- 
co-materiale moderne, de înaltă 
eficiență, pentru industria noas
tră socialistă, de dezvoltare a 
tuturor ramurilor economiei na
ționale. De fapt, însăși această 
introspecție în geografia econo
mică a țării — vizita pavilioa
nelor expoziției s-â transformat 
într-o fructuoasă și intensă vi
zită de lucru a secretarului ge
neral al partidului. De-a lungul 
a peste patru ore, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a întreți
nut adesea cu miniștri și alți 
factori de răspundere din insti
tuții guvernamentale, cu condu
cători de centrale industriale și 
de întreprinderi, cu ingineri și 
maiștri, cu inventator: și inova
tori prezenți la standurile expo
ziției, a dat noi indicații și a 
făcut recomandări de o deose
bită valoare pentru perfecționa
rea activității de producție, teh
nologice, de cercetare și proiec
tare atît în ansamblu, cit și în 
numeroase ramuri și sectoare de 
producție, pentru ridicarea pe 
un plan superior de eficiență 
și calitate a întregii activități 
economice din patria noastră.

Parterul pavilionului central, 
rezervat mașinilor grele și a- 
gregatelor de prelucrare a me
talului, echipate cu elemente de 
comandă program, oferă o ima
gine grăitoare a potențialului 
în continuă creștere și a dina
mismului acestei ramuri vita
le pentru progresul economiei 
noastre socialiste, a diversității 
și tehnicității produselor sale, a 
înaltului lor randament. întreg »

acest tablou, oglindind în mod 
sintetic o realitate ale cărei di
mensiuni nu pot fi cuprinse
nici pe departe în pavilioane și 
standuri, confirmă întrutotul
cuvintele tovarășului Nicolae
Ceaușescu rostite într-o mare
întreprindere din Brașov : „Noi 
am numit acest cincinal „Cin
cinalul constructorilor de ma
șini" pentru că, intr-adevăr, do
rim ca în 1975 construcția de 
mașini din România să se ri
dice la un asemenea nivel, atît 
din punct de vedere cantitativ, 
cît mai ales calitativ, incit să 
poată fi competitivă cu orice 
producție similară din orice 
țară a lumii".

Construcția de mașini — 
simbol al capacității 

creatoare a oamenilor muncii, 
al potențialului actual 
al industriei românești

în centrul pavilionului sînt 
expuse o serie de mașini-unelte 
modeme, care oferă vizitatori
lor o imagine mal închegată 
despre progresul acestui sector 
cheie decît cea de la ediția 
precedentă a expoziției. Reține 
atenția strungul Carusel cu a- 
fișaj de cote, .pentru prelucra
rea pieselor cu diametre de 
3 200 mm, un veritabil „Titan", 
așa cum ne s'pune însăși in
scripția de pe el. Se află aici, 
de asemenea, strungul paralel 
pentru prelucrări liniare și 
strungul revolver SR 100 — 
toate dotate cu echipamente 

Și iată. încă înainte de a pă
și în ultimul an al cincinalu
lui, industria noastră construc
toare de mașini și-a sporit po
tențialul de peste 77 ori față 
de 1933, realizînd în numai pa
tru zile întreaga producție a 
anului antebelic amintit. în a- 
celași timp, în ultimii trei ani 
și j-imătate. ea s-a îmbogățit 
cu încă 4 000 de produse noi 
sau modernizate. Din miile de 
exponate ne vom opri numai 
la cele mai reprezentative ma
șini, agregate și instalații — 
simboluri ale capacității crea
toare a oamenilor muncii din 
țara noastră, ale potențialului 
actual al industriei românești.

pentru comandă numerică. Cu 
același interes sînt cercetate ma
șina de alezat și frezat cu afișaj 
de cote, mașina de frezat ver
tical cu comandă numerică, ma
șina de rectificat universală RU 
350. cu control activ și altele, 
realizate de întreprinderi de 
specialitate din București, Arad 
și Tîrgoviște. Arătînd că rezul
tatele de pînă acum în această 
direcție constituie un pas im
portant pe calea înfăptuirii pre
vederilor viitorului cincinal, 
factorii de răspundere din mi
nister, specialiștii prezenți își 
reafirmă angajamentul de a în
făptui întregul program din do
meniul construcțiilor de ma
șini-unelte, program axat pe 
direcțiile prioritare stabilite în 
conformitate cu recomandările 
secretarului general al partidu
lui. privind reînnoirea și mo
dernizarea, ridicarea gradului de 
integrare a mașinilor cu co
mandă program.

în imediata vecinătate se 
află motorul Diesel-Alco de 
4 000 CP, produs al întreprin
derii de mașini Reșița.

Răspunzind interesului mani
festat de secretarul general al 
partidului, pentru această nouă 
realizare a Reșiței, specialiștii 
prezenți aici arată că. deși în
globează în plus 1 700 CP față 
de produsul anterior, actualul 
prototip, destinat îndeosebi e- 
chipării locomotivelor electri
ce, are o greutate redusă cu 
10,5 tone. Trăducind în fapt re
comandările secretarului gene
ral al partidului, astăzi con
structorii de mașini realizează 
o gamă largă de motoare cu 
combustie internă, de la 4 la 
4 000 CP.

Cu sentimentul datoriei îm
plinite. reprezentanții Fabricii 
de rulmenți din Brașov rapor
tează că, înfăptuind recoman
dările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, au realizat. în ca
drul programului de autodotâ- 
re, o serie de mașini cu per
formanțe de nivel mondial pen
tru soluționarea diferitelor pro
bleme legate de fabricarea rul
menților. Secretarul general al, 
partidului cere ca asemenea u- 
tilaje să fie realizate și pentru 
export.

în fața standului de apara
tură pehtru industria frigului, 
realizate de întreprinderile de 
specialitate din Cluj, apreciind 
exponatele, secretarul general 
al partidului cere specialiștilor 
să asigure o gamă largă de u- 
tilaje de acest gen. si îndeo
sebi compresoare. astfel ca pe 
această bază să fie lărgită re
țeaua frigorifică într-o aseme
nea măsură încît fiecare județ 

să dispună de cel puțin un de
pozit cu o capacitate de 500 
tone.

Directorul filialei din Cluj 
a Institutului de Cercetare și 
Proiectare a Echipamentului 
Termoenergetic prezintă mai 
multe tipuri de cazane de mare 
randament, precum și un ca
zan care funcționează cu căr
buni brichetați, realizat, potri
vit indicațiilor secretarului ge
neral al partidului. Agregatul 
asigură încălzirea și cerințele 
gospodărești curente ale unei 
locuințe.

Un punct de atracție îl con
stituie prima instalație româ
nească de. prelucrări mecanice 
superfine prevăzută cu dispo
zitiv laser, rod al colaborării 
dintre institutele de cercetări și 
proiectări pentru construcții de 
mașini și de fizică atomică. A- 
sistența urmărește cu interes 
demonstrații efectuate de spe
cialiști.

Secretarul general al partidu- . 
lui cercetează, în continuare, va
riate tipuri de mașini pentru 
diverse operații de prelucrare a 
metalului. Sînt evidențiate per
formantele acestora, recoman- 
dindu-se. totodată, ca proiectan- 
ții și constructorii să realizeze, 
pe viitor, utilaje tot mai dife
rențiate, în funcție de tipurile 
de prelucrări — de la cele pri
mare și pînă la cele de mare 
finețe.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu. 
ceilalți conducători de partid ți 
de stat sînt invitați să urce la 
primul etaj al pavilionului, un
de, printr-o mare varietate de 
exponate, prin grafice și panouri, 
sînt ilustrate pe larg nenumă
rate tehnologii noi, create pe 
baza activității laborioase des
fășurate în ultimii ani de lu
crătorii institutelor de cerce
tări și proiectări, de specialiș
tii din întreprinderile produc
tive și de cadrele didactice din 
institutele de învățămînt supe
rior.

Oaspeții se opresc în fața ma
chetei reprezentînd instalația 
F-500 pehtru forajul pînă /la 
adîncimi de 10 000 m realizată 
după concepție românească de 
cunoscuta întreprindere „1 Mai" 
din Ploiești. Adevărată uzină, 
ea este echipată cu motoare to- 
talizind 7 500 CP, cu pompe de 
mare capacitate, fabricate pen
tru prima oară în țara noastră. 
Raportând că probele uzinale 
s-au încheiat cu succes, vineri, 
specialiștii informează că pes
te 2-3 săptămîni F-500 va fi 
expediată șantierelor de lucru.

— Să nu vă opriți aici — 
subliniază tovarășul , Nicolae 
Ceaușescu.

— Cu forțe proprii vrem să 
creăm instalații pentru adîn
cimi pînă la 15 000 m. Acesta 
este angajamentul pe care ni-1 
luăm in fața dumneavoastră.

Secretarul general al partidu
lui îi felicită călduros pe spe
cialiștii din industria construc
toare de utilaj petrolier și le 
urează noi succese in activi
tatea lor.

Este prezentată apoi mache
ta platformei marine de foraj, 
subliniindu-se că echipamen
tele care compun această insta
lație sînt de acum în majori
tatea lor realizate de între
prinderile noastre de speciali
tate.

Nu mai puțin interes prezin
tă primul calculator românesc 
de proces, recentă realizare a 
specialiștilor de la Institutul 
de cercetări pentru tehnică și 
calcul și cel de proiectări pen
tru automatizări, care funcțio
nează împreună cu calculato
rul Felix C 32 P, dirijînd în 
aceste clipe mersul cîtorva ma
șini-unelte aflate la parterul 
pavilionului.

Apreciind rezultatele obținu
te in direcția realizării echi
pamentelor pentru condu
cerea automată a proceselor 
industriale, pentru comanda cen
tralizată a mașinilor-unelte, 
pentru rezolvarea unor proble
me de gestiune, calcule tehni- 
co-științifice și de proiectare, 
precum și a calculatoarelor e- 
lectronice. secretarul general 
al partidului cere să fie urgen
tate studiile pentru realizarea 

calculatoarelor din generația a 
treia.

Un domeniu în care oamenii 
noștri de știință au obținut re
zultate de prestigiu este cel al 
elaborării de tehnologii și con
struirii de aparatură origina
lă destinată cercetărilor și apli
cațiilor energiei nucleare în di
verse ramuri ale economiei na
ționale. Rezultatele muncii cer
cetătorilor de la I.F.A. sînt fo
losite astăzi, pentru elucida
rea unor probleme complexe, 
de peste 400 de unități indus
triale, agricole, de transporturi, 
medicale, de cercetare, proiec
tare, învățămînt și din alte do
menii.

Printre noutățile prezentate de 
âtomiști la această expoziție 
jubiliară se află un nou dispo
zitiv laser cu largi aplicații in 
industrie pentru tăierea table
lor subțiri din oțel inoxidabil, a 
porțelanului și cuarțului. pen
tru sudarea tablelor din oțel 
în atmosferă protejată, pentru 
evaporări de substanță în vid 
și altele.- Este expusă, de ase
menea, o instalație de calcul 
dotată cu laser, prima de acest 
gen din țară cu care vor fi 
echipate — conform indicațiilor 
date de secretarul general al 
partidului — unele calculatoa
re electronice.

Institute specializate partici
pă la această trecere în revistă 
a potențialului economic ro
mânesc cu tehnologii noi de 
prelucrare a metalelor la cald 
și la rece, da- extrudare a alu
miniului, dispozitive speciale 
destinate încercărilor în siste
mul energetic național și în 
centrale electrice, a motoarelor 
electrice menite să asigure re
ducerea consumului de energie 
electrică și diferite aparate de 
măsură și control. Se remarcă, 
de asemenea, microproducțîa 
realizată de numeroase unități 
de cercetare, de laboratoarele 
unităților economice și de ele
vii unor licee industriale.

Cercetătorii timișoreni care 
s-au afirmat și peste hotare, 
prin realizările lor în domeniul

Transporturile, energetica 
și metalurgia, veritabile

/

magistrale ale cutezanței 
și experienței zecilor de mii 

de cadre din aceste 
importante ramuri 

ale economiei
Se face, apoi, un scurt po

pas în sectorul mijloacelor de 
transport, prezentate de orga
nizatori într-o succesiune fi
rească, autovehicule rutiere, a- 
vioane, elicoptere și planoare, 
material rulant și nave. Re
prezentat prin exponate de mar
că, primul sector concentrează 
circa 40 tipuri de autovehicule, 
între care se remarcă „Dacia 
1300", realizată in cinci varian
te, cele patru tipuri de autotu
risme de teren ARO și „M 461", 
autocamioanele DAC și RO
MAN de 8-10 și 12 tone, auto
basculanta de 25 tone, precum 
și modernele autobuze și tro
leibuze. Cu deosebit interes 
este examinat autobuzul pentru 
transportul interurban echipat 
cu motor Diesel. Apreciindu-se 
calitatea și utilitatea lui. se re
comandă constructorilor de la 
întreprinderea bucureșteană 
..Autobuzul" ca în locul meta
lului utilizat pentru scheletul 
scaunelor să fie folosite mate- 

sudurii, expun o instalație cu 
totul nouă. Ea sudează prin fre
care, consumînd a șasea parte 
din energia electrică utilizată in 
cazul procedeelor obișnuite.

Feiicitincju-i pe realizatorii 
acestui procedeu, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu atrage aten
ția specialiștilor din industria 
construcțiilor de mașini și din 
alte sectoare să aplice neintir- 
ziat, pe larg, în producție a- 
ceastă metodă eficientă.

Traseul vizitei de lucru con
tinuă, apoi, prin celelalte pa
vilioane și pe platformele in 
aer liber. Ca o nouă și grăitoa
re mărturie a puterii de crea
tivitate și de realizare a in
dustriei . noastre constructoare 
de mașini, în jurul pavilionului 
sînt expuse variate mașini, in
stalații și agregate din cele mai 
diferite domenii. Astfel, con
structorii de la „Progresul" 
Brăila prezintă, între altele, 
automacaraua de 12.5 tone și 
excavatorul pe șenile S 1001 cu 
cupă de 1.2 mc ; colectivul în
treprinderii mecanice Timișoa
ra, adevărat mecanic-șef al pro
ducției mașinilor de ridicat, a a- 
dus la „EREN ’74“ macaraua de 
8 tone, echipată cu motor Die
sel și o întreagă gamă de au- 
tostivuitoare și electrocare rea
lizate împreună cu întreprinde
rea din orașul Dr. Petru Groza, 
recent reprofilată pentru fabri
carea unor asemenea produse.

întîlnim aici instalații și a- 
gregate de inaltă tehnicitate șl 
cu un mare randament, reali
zate de unități industriale, care, 
în ultimii ani, în lumina ce
rințelor majore ale economiei 
naționale, pe baza recomandă
rilor secretarului general al 
partidului, și-au schimbat pro
filul din mers. Printre acestea 
figurează întreprinderea „Gri- 
vița Roșie" din Capitală, care, 
produce acum instalații și uti
laje tehnologice pentru marile 
combinate chimice, „Vulcan" 
care a devenit principalul pro
ducător de instalații și agregate 
termoenergetice.

riale plastice, care sînt fru
moase, mai ieftine și tot atit de 
rezistente.

Tabloul este întregit de o lar
gă gamă de tractoare : U-350, 
U-650, tractorul de 180 CP pe 
șenile și altșle. realizate pînă 
acum în peste 400 000 exempla
re. Locomotive electrice, Diesel 
electrice și hidraulice, vagoane 
de călători ilustrează dezvolta
rea la care au ajuns astăzi 
transporturile feroviare în țara 
noastră.

Un loc aparte, într-un cochet 
pavilion, este rezervat con
strucțiilor navale. între cele 
14 machete ale navelor fluvia
le și maritime se remarcă cea 
a mineralierului de 55 000 tone 
aflat in construcție. Acesta este 
primul vaș din seria navelor de 
mare capacitate ce vor ajunge 
pînă la 150 000 tone, a căror 
realizare a fost încredințată de 
secretarul general al partidu-

(Continuare în pag. a IlI-a)
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lui constructorilor de la Șan
tierul naval din Constanta. Vi
zitatorul reține cu deplină sa
tisfacție faptul că flota româ
nească, a cărei ascensiune a în
ceput în ultimul deceniu, efec
tuează astăzi transporturi în 70 
de țări, navele sale acostînd în 
circa 300 de porturi.

Secretarul general al partidu
lui este invitat, in continuare, 
să viziteze pavilioanele rezer
vate industriei extractive. Pe 
o imensă hartă, fidelă oglindă 
a adincurilor, sint înfățișate va
riatele resurse minerale cu care 
este dăruit pămintul nostru stră
bun. Ca urmare a eforturilor 
materiale făcute de statul so
cialist, eforturi reprezentînd nu
mai în acest cincinal 39 miliar
de lei, activitatea geologică, mi
nieră și petrolieră s-a extins în 
33 din cele 39 de județe ale ță
rii. Rețin atenția macheta celei 
mâi noi' exploatări de mine
reuri din tara noastră — mina 
B ’ și cea a bazinului carbo- 
nit..:' Rovinari, ale cărei carie
re sint echipate cu excavatoare 
gigant. Sint, de asemenea, pre- 

■sntate diverse utilaje miniere 
«ealizate de uzinele din Satu- 
Mare, Baia Șprie, Filipeștii de 
Pădure, intre care Complexul 
mecanizat pentru extragerea 
cărbunelui din abataje, care e- 
limină complet armarea. pre
cum și macheta unei ingenioase 
instalații pentru săparea pu
țurilor de mină, cu o viteză de 
lucru de 8—10 ori mai mare în 
comparație cu utilajele cu
noscute. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă să se stu
dieze posibilitatea realizării 
unor asemenea instalații care 
să poată săpa pe orizontală.

O imensă hartă luminoasă a- 
trage atenția in pavilionul ener
giei electrice. Cele citeva becuri 
răzlețe care se aprind la în
ceput relevă stadiul electrifi
cării în 1950, cind puterea insta
lată era de numai 740 MW. Ur
mătoarea declanșare automată a 
comutatorului luminează la ni
velul anului 1974 cu forța celor 
11 450 MW putere instalată la 
Porțile de Fier, pe Bistrița, pe 
Argeș, pe Olt, pe Lotru, la Min
tia, Ișalnița, Brazi, Borzești și 
în atitea alte centrale. în sfîr- 
șit, o ultimă fațetă a hărții, sis
temul energetic național al a- 
nului 1980 — cind țara noastră 
va produce 75—80 miliarde kWh. 
Sint înfățișate preocupările pen
tru asigurarea resurselor ener

Repere sugestive ale unei 
agriculturi moderne,

în plin progres
Agriculturii, cel de-al doilea 

mare sector al economiei, îi sînt 
rezervate citeva pavilioane și 
mari platforme in aer liber, in 
cadrul cărora sînt înfățișate, 
prin mii de exponate, machete 
și fotografii, marile prefaceri 
intervenite în satul românesc 
de-a lungul celor 30 de ani de 
viață liberă, ca urmare a înfăp
tuirii politicii partidului de 
transformare socialistă a agri
culturii.

Tabloul nou al agriculturii 
noastre socialiste este înfățișat 
în toată complexitatea sa prin- 
tr-un mare număr de standuri 
organizate pe principiul inte
grării, de la produsul primar 
pînă la cel industrializat. Prin 
grafice și fotografii grăitoare, 
se poate vedea astfel că an de
an statul a alocat mari fonduri 
agriculturii, volumul investiții
lor rezervat acestui sector spo
rind. in actualul cincinal, de 
peste 9 ori față de perioada 
1951-1955. Pe această bază, a- 
gricultura și-a asigurat 115 000 
de ' tractoare, aproape 44 000 
combine, circa 50 000 semănă
tori și mii de alte mașini, pon
derea energiei mecanice spo
rind de la 14,3 la sută în 1938, 
la 93 la sută în 1973. O aseme
nea înzestrare tehnică, conjuga
tă cu promovarea tehnologiilor 
industriale in agricultură au 
determinat schimbări radicale 
în domeniul condițiilor de mun
că ale țărănimii, al caracterului 
muncii prestate la sate.

în afara tractoarelor, a com
binelor autopropulsate, semă
nătorilor și altor utilaje reali
zate de întreprinderile Minis
terului Industriei Construcții
lor de Mașini, pe platformele a- 
ferente pavilioanelor agricole 
sint prezentate mai bine de 160 
de mașini, utilaje și instalații 
din cele aproape 1 000. de tipuri 
realizate de întreprinderile me
canice ale agriculturii. Ele ofe
ră o imagine elocventă a pro
gresului agriculturii.

La intîlnirea cu reprezentanții 
celor ce muncesc pe ogoare, to
varășul Nicolae Ceaușescu re
comandă să se extindă soiuri
le de griu, porumb, floarea- 
soarelui, sorg, cartofi, legume 
și fructe, de mare productivi

getice necesare, pentru valori
ficarea tuturor purtătorilor de 
energie, pentru moderninzarea 
utilajului energetic.

O nouă și impresionantă vi
trină a „EREN ’74“ o constituie 
pavilionul metalurgiei, care te 
întîmpină de la intrare cu pro
dusele sale specifice : țevi, sir- 
mă, laminate și altele, realizate 
de marile centre siderurgice ale 
țării, Galați, Hunedoara. Reși
ța, ca și de noile centre ale me
talurgiei : Iași, Roman. Buzău, 
Tirgoviște, Slatina, Tulcea, Ora
dea și altele. Siderurgiștii pro
duc anul acesta 8,6 milioane 
tone oțel, de peste 24 de ori 
mai mult decit în 1948. Secreta
rul general al partidului a rugat 
să se transmită felicitări si- 
derurgiștilor pentru cele 150 000 
tone de oțel elaborate peste 
plan. Viitorul acestei ramuri, 
prefigurat în proiectul de Di
rective prin cifra celor 17-18 
milioane tone de otel, la care 
tara noastră va ajunge în anul 
1980, și-a găsit noi și puterni
ce premise în dialogul purtat 
de secretarul general al partidu
lui, la începutul lunii iulie, cu 
factorii de răspundere din acest 
sector, pe vatra viitorului com
binat siderurgic de la Călărași, 
obiectiv care va reproduce aici 
proiectul marii cetăți de metal 
de la Galati.

Acordind o permanentă aten
ție acestui sector, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se intere
sează de preocupările siderur- 
giștilor pentru diversificarea 
producției de laminate și pen
tru sporirea producției de oțe
luri înalt aliate, de sporire a 
producției de cocs.

Relevind bunele rezultate do- 
bindite de proiectanții și con
structorii de agregate siderur
gice, secretarul general al parti
dului a atras atenția asupra 
necesității realizării unor lami
noare de mare capacitate. S-au 
făcut, de asemenea, recoman
dări pentru sporirea producției 
de țevi inoxidabile. în dialogul 
purtat cu specialiștii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a exprimat 
părerea că întreprinderea „In
dustria sirmei" din Cîmpia Tur- 
zii, care are un colectiv cu o 
bogată experiență, poate reali
za o producție mai mare și mai 
bună. în același context, specia
liștii au arătat că la întreprin
derea de prelucrare a alumi
niului din Slatina s-au găsit 
soluții potrivit cărora, pe su
prafețele existente poate fi du
blată producția.

tate, să se manifeste mal mul
tă preocupare pentru amelio
rarea raselor de animale, in 
special a oilor.

în același context, s-a cerut 
întocmirea unui program pen
tru dezvoltarea producției de 
plante medicinale, aromatice și 
melifere.

Ilustrativ este demonstrat ro
lul chimiei pentru ridicarea fer
tilității pămîntului. Suprafața 
irigată s-a extins la 1 360 000 
hectare. Se arată, totodată, că 
in agricultură lucrează azi 30 000 
de ingineri, 120 000 de mecani
zatori, 1 140 de cercetători. 25 000 
de cadre cu pregătire medie.

Beneficiind de asemenea pre

mise favorabile, de avantajele 
pe care le oferă cooperativiza
rea, de sprijinul statului socia
list, agricultura a obținut în 
actualul cincinal cele mai mari 
producții din întreaga istorie a 
țării.

Marile transformări înfăptui
te in agricultură s-au răsfrînt 
nemijlocit în viața țăranilor co-

Chimia un domeniu
cu rezultate spectaculoase

în continuare, se vizitează pa
vilionul rezervat celei mai dina
mice ramuri a industriei — chi
mia. Acestui sector, care dispune 
de mari resurse de materii prime 
naturale, avind o importanță 
hotărîtoare pentru progresul 

tehnic și economic al întregii 
țări și ridicarea nivelului de 
trai al populației, partidul și 
statul i-au acordat în decursul 
celor trei decenii de la elibe
rare o atenție prioritară. Numai 
între 1961—1970 au fost alocate 
pentru dezvoltarea sa peste 3U 
miliarde lei.

Amplificîndu-și baza tehni- 
co-materială prin construirea 
unor mari și moderne platforme 
și unități industriale, centre de 
cercetare și proiectare, indus
tria chimică a devenit azi o ra
mură de primă mărime, plasîn- 
du-se prin volumul producției 
globale imediat după industria 
constructoare de mașini. Potri
vit statisticilor mondiale, Româ
nia ocupă astăzi locul 10 în 
lume la producția chimică.

Potențialul actual al chimiei 
românești, capacitatea creătoare 
a specialiștilor săi sînt oglindite 
de vasta gamă de exponate. 
Lista produselor realizate azi 
de chimia românească depășeș
te cifra de 6 000.

O contribuție hotărîtoare la 
dezvoltarea și crearea de noi 
ramuri ale chimiei românești au 
adus-o specialiștii unităților 
componente ale Institutului 
Central de Cercetări Chimice, a 
căror activitate este . înfățișată 
la loc de frunte în pavilionul 

operatori. Satul românesc de 
astăzi și-a schimbat complet în
fățișarea. Au fost electrificate 
nu mai puțin de 11 634 așezări 
rurale. în intervalul 1945—1974 
s-au construit 2,5 milioone case. 
Radioul, televizorul, cinemato
graful, sint azi la îndemîna ma
selor largi de oameni ai muncii 
de la sate.

moderne 
aplicate 
chimice

chimiei. Tehnologiile 
elaborate de aceștia, 
pe marile platforme 
din țară, apreciate pentru înalta 
lor eficiență și pe plan mondial, 
distinse cu medalii de aur la 
numeroase confruntări înterna- 

ționale, au permis de la an la 
an o valorificare superioară, 
complexă a resurselor naturale 
ale patriei,' lărgirea gamei de 
materii prime, îmbogățirea no
menclatorului producției. Multe 
din rezultatele științifice de 
prestigiu aparțin colectivului 
Institutului, de Cercetări Chimi
ce — ICECHIM, unitate pivot a 
primului institut central de cer
cetări din țară, formă organiza
torică care și-a dovedit pe de
plin eficiența, experiența sa 
constituind un model pentru, 
înființarea altor unități simi
lare. De menționat că în ultimii 
ani mai mult de un sfert din 
producția industriei chimice ro
mânești a fost realizată pe baza 
unor cercetări și proiecte elabo
rate de specialiștii ICECHIM.

Succesfele cercetării chimice 
românești sînt strîns legate de 
personalitatea tovarășei acade
mician Elena Ceaușescu, a cărei 
activitate științifică se bucură 
de o. largă recunoaștere și peste 
hotare.

în timpul vizitării pavilionu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este informat despre preocupă
rile chimiștilor, care vizează în
deplinirea exemplară a sarci
nilor mari trasate de partid, 
pentru înfăptuirea exemplară a 
cincinalului înainte de terpaen și 

ridicarea acestei ramuri a in
dustriei românești pe trepte si 
mai înalte in ierarhia mondială, 

în fața exponatelor, secretarul 
general al partidului felicită pe 
specialiștii acestei ramuri pen
tru succesele dobindite in do-

Bunurile de
într-o gamă variată

în marea expoziție jubiliară, 
patru pavilioane sint rezervate 
industriei ușoare, care prezintă 
aproape o treime din totalul 
exponatelor. Gama deosebit de 
bogată de bunuri de larg 
consum, calitatea acestora con
stituie o dovadă grăitoare că 
obiectivul fundamental al poli
ticii partidului și statului nostru 
l-au constituit omul și nevoile 
sale, ridicarea continuă a bună
stării întregului popor.

Cele 28 de fabrici de confec
ții de pe întreg cuprinsul tării, 
replică pe care industria mo
dernă de astăzi o dă micului 
atelier meșteșugăresc și produc
ției casnice de acum 30 de ani, 
prezintă peste 2 500 modele noi 
de articole de îmbrăcăminte 
pentru diferite virste. Un loc 
aparte îl ocupă îmbrăcămintea 
pentru copii, dbmeniu căruia, 
potrivit indicației secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, i s-a acordat 
in ultima_ perioadă o atentic 
specială. Sint prezentate, tot
odată, o colecție bogată de tri
cotaje, numeroase modele noi 
de încălțăminte, din piele și 
înlocuitori, articole de blănărie, 
bunuri de uz casnic — mașini 
de gătit, de cusut, seturi com
plete de vase emailate, ta- 
cimuri, servicii de masă, arti
cole de sticlărie și cristal etc.

Secretarul general al partidu
lui cere conducerii ministerului 
de resort, centralei industriale 
ca toate modelele de confecții 
și alte articole vestimentare să 
fie introduse în fabricația de 
serie și să se afle în unitățile 
comerciale. 

meniul diversificării produselor, 
al ridicării calității, ca și pen
tru realizările lor în direcția 
asigurării cu forțe proprii a 
unor utilaje și diverse mate
riale.

larg consum,

timp, sint prezen- 
număr de mașini 

concepție originală, 
unitățile proprii, 

războaie de țesut, 
brodat,

în același 
te un mare 
și utilaje de 
realizate in 
printre care 
mașini de tricotat, de 
linii tehnologice cu flux conti
nuu, mașini automate pentru 
prelucrarea sticlei, unele dis
tinse cu medalii de aur la di
verse expoziții internaționale.

în continuare, este vizitat pa
vilionul rezervat cooperației 

meșteșugărești și cooperației de 
consum. Minunatele produse ale 
meșterilor populari, specifice di
feritelor zone geografice ale ță
rii, demonstrează stadiul de 
dezvoltare al unor străvechi în
deletniciri. Valoarea produselor 
este confirmată și de faptul că 
sint achiziționate de mai mult 
de 600 de firme de peste 
hotare. Este, apbi, vizitat pa
vilionul întreprinderilor de 
industrie locală, unități care 
ocupă un loc tot mai important 
în dezvoltarea producției de 
bunuri de larg consum, în apro
vizionarea populației.

în timpul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut fac
torilor de răspundere să organi
zeze cooperarea intre industria 
ușoară, unitățile industriei lo
cale și cele ale cooperației meș
teșugărești, în vederea realizării 
unor produse de serie mică sau 
chiar unicate.

Un popas la pavilionul eco
nomiei forestiere, industriei de 
prelucrare a lemnului, hîrtiei și 
celulozei. Exponatele de aici 
reflectă înfăptuirile in ’dome
niul gospodăririi și dezvoltării 
patrimoniului forestier al pa

triei, al valorificării superioare, 
complete, a pădurilor. Prin 
aplicarea unor tehnologii no:, 
moderne, de exploatare și pre
lucrare, azi dintr-un metru cub 
de material lemnos se obțin 
produse cu o valoare de 9 ori 
mai mare decit în 1960.

Vizitatorii apreciază cele 
peste 50 de garnituri de mobilă, 
realizate în diferite stiluri, la 
un înalt nivel calitativ, origina
litatea modelelor care oglindesc 
măiestria specialiștilor din acest 
domeniu. Ele reflectă, totodată 
posibilitățile acestei ramuri de 
a satisface cerințele în continuă 
creștere ale pieții interne și ex
terne. Merită menționat faptul că 
România a ajuns în prezent pe 
locul 6 in exportul european de 
mobilă. .

în continuare sînt vizitate 
standuri orezentînd realizările 
din domeniul materialelor de 
construcții, al industrializării 
construcțiilor, sistematizării lo
calităților urbane și rurale.

Drumul școlii românești de-a 
lungul acestor trei decenii, tran
spunerea in viată a politicii par
tidului in domeniul învătămin- 
tului sint amplu si sugestiv i- 
lustrate într-unul 
nele expoziției.

Din grafice, din 
diverse exponate 
cu claritate faptul că învătămîn
tul este. în tara noastră, unul 
din factorii principali ai amplu
lui proces de făurire a societă
ții socialiste multilateral dezvol
tate. a cărui înaltă răspundere 
socială este aceea de a forma 
generații bine pregătite pentru 
viată si muncă, ante să contri
buie cu toate energiile si cu toa-

din pgyilioa-

panouri, din 
se desprinde

Condiții de viață și de trai
mereu mai bune pentru toți
cei care prin eforturile lor
construiesc o lume nouă

Urmărind, în pavilioanele ex
poziției, dezvoltarea economiei 
noastre naționale in cele trei 
decenii de libertate, de mun
că intensă și rodnică, vizi
tatorul înțelege la fiecare pas. 
d.in datele prezentate, dar mai 
cu seamă din modul său pro
priu de a reflecta asemenea 
realități trăite, că tot ceea ce 
se înfăptuiește astăzi în tara 
noastră este în folosul omului 
muncitor, al satisfacerii tot mai 
înalte a cerințelor sale materia
le si spirituale. Știm si simțim 
în cel mai înalt grad modul bi
nefăcător în care se răsfrîng 
efectele politicii partidului in 
viata noastră, a familiilor noas
tre. Dar aici. în pavilioanele 
Expoziției realizărilor economi
ei naționale, cifrele 
au darul să dezvăluie 
intime ale nivelului 
dimensiunile întregii 
leve adevărata semnificație 
care orinduire-ș socialistă o con
feră problemelor vieții cotidie
ne. Desprindem la întimplare 
citeva cifre. în timpul celor 30 
de ani de muncă si viată liberă, 
în tara noastră s-au construit 
3,9 milioane locuințe. în care 
trăiesc aproximativ 12 milioane 
de persoane.

Un indicator elocvent al nive
lului de viată îl reprezintă re
tribuția reală a oamenilor mun
cii. care în ultimii 25 de ani a 
crescut de cinci ori, precum și 
veniturile țărănimii, provenite 
din munca în agricultură, veni
turi care au sporit de 3.2 ori. 
O nouă dovadă a grijii partidu
lui si statului în această privin
ță o constituie recentele mă
suri, potrivit cărora de la 1 au
gust s-a trecut la majorarea re

de sinteză 
resorturile 
de trai la 

țări, să re- 
pe

tă priceperea la edificiul măreț 
pe care îl înaltă întregul popor.

..învătămînt — Cercetare — 
Producție*' devine o tonifiantă 
realitate. De la învătămîntul 
preșcolar si pînă la cel univer
sitar. atelierul este - o compo
nentă certă a învătămîntului. 
Roadele cercetărilor studenților 
si cadrelor didactice nu mai sint 
acum prezentate in machete, ci 
prin aparatură de remarcabilă 
tehnicitate și eficiență, valorînd 
peste 200 milioane lei.

în mod firesc, pavilionul în- 
vățămîntului este alăturat celui 
al culturii și artei, destinate 
deopotrivă să îmbogățească via
ta spirituală a omului. Totul 
demonstrează accesul larg la 
cultură si civilizație de care se 
pot bucura din plin toți oamenii 
muncii, atenția permanentă a 
partidului pentru crearea unei 
culturi si unei arte cu un bogat 
conținut educativ, cu un puter
nic spirit militant, revoluționar, 
care să contribuie la formarea 
si dezvoltarea conștiinței socia
liste. la înfăptuirea marilor te
luri ale socialismului si comu
nismului. în acest cadru, atrage 
îndeosebi atentia bogata activi
tate editorială prezentată în ex
poziție. îndeosebi literatura so- 
cial-politică. La loc de frunte 
sint prezentate operele tovară
șului Nicolae Ceausescu, editate 
intr-un tiraj total de 16 mili
oane exemplare, precum și nu
meroasele volume dedicate ac
tivității și vietiî conducătorului 
României apărute în Anglia, 
Belgia, Brazilia, Franța, R. F. 
Germania, Italia, Iugoslavia, Ja
ponia și în alte țări.

ex- 
pe 
ale 

si

tribuției muncii personalului din 
industria construcțiilor .de ma
șini și prelucrarea metalelor, 
construcții montaj și a cadrelor 
didactice din învătămîntul pri
mar. urmînd ca ea să se extindă 
si în celelalte ramuri. Ca un 
rezultat al îmbunătățirii condiți- 

i ilor de locuit, al condițiilor de 
alimentație, de muncă si odih
nă. al ridicării pe o treaptă su
perioară a ocrotirii sănătății, 
durata medie a vieții a crescut 
de la 42 de ani in 1938 la a- 
proape 70 de ani.

Ca un corolar al întregii 
poziții, al acestui itinerar 
magistralele strălucitoare 
tării, in pavilionul culturii 
artelor are loc. în prezenta con
ducătorilor partidului si statu
lui. un spectacol muzical-literar. 
Actori cunoscuti ai teatrelor bu- 
cureștene, vestitul cor „Madri
gal", prin versuri și cîntece în
chinate partidului și patriei, a- 
duc un omagiu emoținant Româ
niei socialiste.

Expoziția realizărilor econo
miei naționale, adevărată o- 
glindă in care îsi reflectă chi
nul întreaga tară, stă mărturie 
a hărniciei și muncii eroice a 
întregului popor care, liber și 
stăpîn pe propria soartă, Înfăp
tuind politica partidului, a înăl
țat edificiul luminos al Româ
niei socialiste.

Reportajul vizitei a fost rea
lizat de :

ADRIAN IONESCU 
STELIAN 

CONSTANTINESCU 
NICOLAE DASCALESCU 

PETRU UILACAN
Foto : ANGHEL PASAT 

ION DUMITRU 
CONSTANTIN CIOCAN
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O ETAPĂ CARE ARATĂ
CĂ ÎNCEPE fotbalul

ANTONIO CARRILLO-FLORES

O anchetă internațională de CAROL ROMAN

sezon cu o serie de probe 
foc. Steaua ciștigă copios 
fața universitarilor clu-

ÎN RĂZBOIUL ANTIHITLERIST"

prea 
ne

„PE DRUMUL PARCURS DE ARMATA ROMANĂ

I

Secretarul general al Con
ferinței mondiale a popu
lației este un diplomat, un 
jurist și un savant cu o 
vastă experiență. De-a lun
gul carierei sale, ce cuprin
de peste patru decenii, a 
fost profesor de drept, au
tor, ministru în guvernul 
mexican, reprezentant al ță
rii sale in străinătate.

Domnul Carrillo-Flores 
reprezentat Mexicul la 
meroase conferințe regionale 
și naționale. In 1955 a fost 
președintele Adunării co
mune a Fondului Monetar 
Internațional și al Băncii 
Internaționale pentru Re
construcție și Dezvoltare.

A primit onoruri și de
corații de la cele mai multe 
dintre guvernele Americil 
Latine și de la numeroase 
guverne, din Europa și Asia.

SPIRITUL DE
DESĂVÎRȘITĂ
COLABORARE

de ANTONIO CARRILLO-FLORES
Ne aflăm la o răscruce a civilizației. Marile probleme pe care 

le-a acumulat omenirea și a căror rezolvare devine tot mai 
presantă, necesită luciditate și voință, conjugate intr-un spirit 
de colaborare asemănător celui solicitate de o tentativă cum 
esfe cea a cuceririi Everestului, despre care vorbiți in ancheta 
ziarului de tineret.

După opinia mea, epoca actuală poate furniza omenirii cîteva 
„chei" cu ajutorul cărora marile dileme cu care este confrun
tată omenirea, să poată fi rezolvate. Aș vrea să fiu bine înțe
les : atunci cind mă refer la acele „dileme", subînțeleg că unele 
dintre ele sînt realmente de ordin obiectiv, ne confruntăm cu 
ele la tot pasul, cu fiecare zi spectrul lor ne apare tot mai vi
zibil și, de ce să n-o spunem, uneori chiar tot mai amenin
țător. N-am decit să amintesc foametea, poluarea, bolile etc. 
Altele sînt „dilemele" pe care ni le pune o neînțelegere com
plexă și adîncită a acestor aspecte ale dezvoltării inegale ale 
omenirii și care, deseori, ne împiedică să ne clarificăm și să 
elaborăm măsuri de limitare și chiar de eradicare a „fondului 
obiectiv". Aci intervine factorul subiectiv, de care depinde inter
pretarea pe care o dăm unuia sau altuia dintre fenomene, sta
bilirea de corelații între domenii, implicarea factorului evolutiv 
social fără de care nu poate fi înțeleasă dezvoltarea umanității 
ca societate in evoluție.

în cucerirea „Everestului nostru" — care este o lume mai 
bună, bazată pe dreptate și echitate, pe egalitate între toți 
partenerii — cred că una dintre „cheile miraculoase" pe care 
le deținem într-o tot mai mare măsură este stabilirea unui desă- 
virșit spirit de colaborare, care se află in însăși natura noastră 
omenească și care, mai cu seamă acum cind și-a dovedit in 
viața internațională forța sa de influențare asupra unor evoluții, 
ne poate deveni reazem.

Mă voi referi mai intîi la colaborarea pe care trebuie s-o 
manifestăm în atenuarea ravagiilor foametei care bintuie în 
prezent pe întinse zone ale globului, care problemă dacă nu 
este bine înțeleasă poate deveni, treptat, o sursă conflictuală de 
primă mărime. Nu este pentru nimeni un secret că înfometarea 
nu înseamnă altceva decît o evoluție socială nefirească pe un 
anume teritoriu, datorat unui trecut colonial, care a determinat 
un anume tip de regim de aservire. Soluția este mai degrabă 
speială decît de ordin pur științific. Nu de alta, dar oricîte 
soiuri de mare productivitate am obține, ori de cite ori am 
spori producția de îngrășăminte, chiar de am transforma cea 
mai mare parte a Terrei intr-o imensă rețea de irigare, și dacă 
am mai adăuga fabricarea prin biosinteză — folosindu-ne de 
microorganisme —, a unor substanțe,nutritive și am cultiva alge 
pe suprafețe imense — totuși n-am ajunge la un capăt, deoarece 
soluția de fond este înscrisă in coordonate sociale.

Nu cred că spun vreun secret pentru nimeni dacă afirm că 
decalajele existente astăzi între țările bogate, industrializate și 
țările sărace, în curs de dezvoltare, nu trebuie folosite ca o 
demonstrație pentru a le asmuți pe unele împotriva altora ci, 
mai cu seamă, pentru a demonstra omenirii cit de mult are 
ea nevoie de colaborare. O altă soluție nu există — rațională, 
echilibrată, umană. Știm că țările industrializate consumă per lo
cuitor circa 700 kilograme de cereale convenționale, cu precă
dere carne, lapte, ouă, în timp ce acelea aflate în curs de dez
voltare abia de ating cifra de 200 kg cereale în formă primară. 
Ecuația aceasta ne indică faptul că flagelul foametei nu este 
expresie a unei relații ecologice dintre cerințele de hrană ome
nești și sursele de a produce, ci înscrie în datele ei o inepui
zabilă tematică economică și socială.

Din această exprimare a uneia din marile probleme ale ome
nirii, a raportului dintre foamete și populație derivă. în mod 
categoric, o concluzie : rezolvarea acestor probleme solicită 
eforturi susținute, o colaborare desăvîrșită atit din partea oa
menilor de știință — chimiști, biologi, nutriționiști, agrotehni- 
cieni și geneticieni — ca și din partea unor instituții statale cu 
Responsabilități depline precum și a unor organizații interna
ționale. Cele mai ample studii realizate de O.N.U asupra acestui 
subiect al flagelului foametei — creșterea populației sint iden
tice în concluzia lor finală : omenirea se poate bucura de roa
dele pămintului numai pe fundamentul trainic al dezvoltării tu
turor țărilor, al lichidării decalajelor dintre micul grup de țări 
industrializate și super industrializate și majoritatea țărilor 
aflate pe drumul dezvoltării.

Doar spiritul lucidității și sentimentul universal de dreptate, 
manifestate plenar de către oameni, la scara globului, pot 
aduce înțelegerea deplină a „problemei populației" în nenumă
ratele sale ipostaze : natalitatea, mortalitatea, mișcările migra
toare interne și internaționale. Și, în strînsă relație cu acestea, 
celelalte mari probleme ale contemporaneității : creșterea eco
nomică, lichidarea subdezvoltării, resursele naturale, dezarma
rea, mediul înconjurător, urbanizarea, tineretul, drepturile omu
lui, educația, statutul femeii. Doar căutarea în comun a unor 
soluții — avîndu-se în vedere în cel mai înalt grad condițiile 
specifice ale fiecărei țări, interesele naționale, drepturile suve
rane — ne va putea clarifica țelul spre care trebuie să îna
intăm printr-o deplină cooperare internațională.

Nu o dată la Națiunile Unite au fost elaborate numeroase do
cumente ce se referă la două categorii sociale insuficient inte
grate în societate datorită unor cauze bine determinate : mă 
refer la femei și la tineret. Chiar și în cadrul Conferinței mon
diale a populației acordăm o însemnătate aparte implicațiilor 
problematicii „familie — femeie" deoarece. în ultima analiză, 
nici un program demografic nu poate fi conceput in afara 
acestor elemente de structură primară ale societății omenești. 
In înaintarea noastră spre progres și moralitate avem nevoie 
de familii stabile, de chipuri de mame satisfăcute de bucuria 
copiilor lor. de ambianțe intremante, însuflețitoare, dătătoare 
de încredere in viață. Așa se explică și faptul că la aproape 
toate seminariile și consultările regionale care au precedat im
portanta conferință de la București, participanții și participan
tele au stăruit asupra necesității stabilirii unor norme general - 
umane care să reglementeze căsătoriile .

A doua categorie la care vreau șă mă refer este, după cum 
am amintit, tineretul de care depinde destinul omenirii. Ca 
parte integrantă a societății, tinerii resimt poate mai mult ca 
alții dilemele cu care este confruntată omenirea noastră. Orga
nismul lor fraged se năruie mai repede datorită lipsurilor ali
mentare, bolile ii răpun mai lesne, războaiele îi decimează cu 
prioritate. Se cere mai mult ca oricînd, astăzi, colaborarea lor Ia 
marea operă pe care o are de înfăptuit omenirea și anume de 
a-și schimba mentalitate, de a se îndrepta înspre un viitor mai 
bun. Tinerii vor trebui să-și arate elanul, vigoarea și vîrsta in 
activitatea lor menită să perfecționeze sau să schimbe structuri 
economice și sociale, să obțină o îmbunătățire a calității vieții 
oamenilor pentru imensa lor majoritate. Aceasta presupune, evi
dent. folosirea rațională a resurselor și protecția mediului 
ambiant deopotrivă cu respectarea cîț mai riguroasă a inde
pendentei și suveranității fiecărei țări care sint, bineînțeles, 
compatibile cu solidaritatea, cu toți oamenii de pe Pămmt.

Spiritul de desăvîrșită colaborare in drumul nostru înspre 
mîine îi reclamă, deopotrivă, pe oamenii tineri ca și pe vîrstnicl, 
pe oamenii de știință ca și pe oamenii politici, toate meseriile, 
toate continentele, intr-un cuvînt pe toți. Aceasta este singura 
cale.

Purtătorii unui mesaj cu profunde
rezonanțe patriotice

Scurtă, dar deosebit de emo 
ționantă, deschiderea festivă o 
motoștafetei „Pe drumul parcurs 
de armata română în războiul 
antihitlerist", organizată de C.C. 
al U.T.C., festivitate ce a avut 
loc sîmbătă pe stadionul echipei 
Steaua din Capitală, a marcat 
începutul unei acțiuni politico- 
educative de amploare.

Duminică dimineața, motoșta- 
feta a pornit la drum. Salutată 
cu entuziasm si admirație de mii 
și mii de cetățeni de toate vîrs- 
tele aflați pe traseu, motoștafeta 
a străbătut în prima zi județele 
Ilfov, Prahova și Brașov. La ora 
cind transmitem aceste rînduri. 
la Dobolii de Jos, județul Co- 
vasna, se desfășoară o ceremo
nie evocatoare asupra căreia vom 
reveni. Tineri muncitori, țărani.

elevi în uniformele albastre ala 
detașamentelor pentru apărarea 
patriei, purtînd pe piept eșarfe 
cu tricolorul românesc străbat 
țara într-o impresionantă co
loană, purtînd mesajul mobiliza
tor cu profunde rezonanțe pa
triotice al motoștafetei. Intre ei 
se află Ion Marinescu și Corne
lia Voiculescu, muncitori la Uzi 
nele „23 August" din Capitală. 
Mihai Boloni, testor la Electro
magnetica, Mariana Tomșa, Ma- 
rioara Borș și Angela Popescu, 
eleve din Piatra Neamț, Manga
lia și respectiv Dragomirești- 
Ilfov. Prezența lor în frumoase 
costume naționale sau în uni
formele detașamentelor de pre
gătire militară semnifică partici
parea tinerilor din județele care 
nu sînt incluse în traseul moto
ștafetei.

UN BOGAT
Șl REUȘIT PROGRAM 

SPORTIV IN CAPITALĂ
Ultimele două zile ale săptă- 

minii au fost marcate de am
ple acțiuni și competiții sporti
ve, dedicate celor două eveni
mente de seamă : a XXX-a a- 
niversare a eliberării și Con
gresul al XI-lea al P.C.R. în 
Capitală, programul sportiv de 
duminică a culminat cu o fru
moasă manifestație a tinereții, 
desfășurată pe Stadionul „Re
publicii" . Ansambluri de gim
nastică sportivă și modernă au 
evoluat pe dreptunghiul verde, 
prezentînd o suită de exerciții 
atractive, răsplătite cu vii a- 
plauze. Cu deosebit interes au 
fost urmărite și demonstrațiile 
de lupte, judo și box, sporturi 
în care tricolorii noștri au ob
ținut un șirag de medalii și 
trofee în marile confruntări in
ternaționale. Protagoniștii aces
tor întreceri au fost reprezen
tanți ai cluburilor btfeureștene. 
Steaua, Dinamo, Rapid, Metalul, 
Olimpia, Constructorul, ca și 
studenți ai Institutului de edu
cație fizică și sport.

Punctui cel mai important al 
manifestației sportive .de pe 
Republicii, avea să se producă 
către ora 18, cînd pe stadion 
și-au făcut apariția purtătorii 
ultimului schimb al Ștafetei o- 
magiale, pe țară, organizată în 
cinstea celor două mari sărbă
tori politice ale anului 1974.

Ultimul purtător al Ștafetei 
omagiale a fost maestrul emerit 
Cristian Gațu, component al 
naționalei de handbal, campioa
nă mondială. în aplauzele en
tuziaste ale spectatorilor, căpi
tanul naționalei de handbal a

dat citire unui vibrant me
saj în care se spune :

„în cinstea celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării patriei 
de sub dominația fascistă, mii și 
mii de tineri și tinere, partici
pant! la „Ștafeta Eliberării" au 
străbătut aproape toate orașele 
și satele scumpei noastre patrii 
purtînd intr-un puternic entu
ziasm și atmosferă de mare 
sărbătoare, mesajul de profun
dă dragoste și recunoștință fa
ță de partid, față de dumnea
voastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

Strins uniți în jurul partidu
lui asemeni întregului nostru 
popor, sportivii țării cinstesc eu 
legitimă mîndrie patriotică glo
rioasele evenimente ale acestui 
an. prin dobîndirea unor rezul
tate demne de renumele inter
național al României socialiste.

Pentru grija și sprijinul per
manent acordat, pentru minu
natele condiții create, ne expri
măm întreaga gratitudine și re
cunoștință partidului, conducă
torului său încercat, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

In ajunul marii 
asigurăm, stimate 
cretar general, în 
ror sportivilor, al 
întregului activ

sărbători, vă 
tovarășe se- 
numele tutu- 
tehnicienilor, 

___ ____ „ al mișcării 
sportive, că vom milita neabă
tut, că nu vom precupeți nici 
un efort pentru a dobîndi noi și 
importante succese în întîlnirile 
interne și internaționale, pen
tru a face ca tricolorul româ
nesc să strălucească în toate 
colțurile lumii pe cele mai 
înalte catarge".

M. LERESCU

START IN PRIMA
DIVIZIE A ȚARII

RUGBI

După o primă etapă, 
calină, iată că a doua 
furnizează mai multe sur
prize. Ea a fost fierbinte și 
la propriu, și la figurat. In 
prima repriză — influențată 
desigur și de caniculă — 
s-au înscris mai multe go
luri ca în numeroase alte' 
etape întregi. Apoi, cine ar 
fi scontat pe înfringerea 
campionilor în fieful lor? 
Cine ar fi prevăzut înfjrin- 
gerea pe linie și la scor a 
celor trei promovate ?

Dar, să ne oprim pe scurt 
mai întîi asupra acestor su
biecte. Craiovenii, care au 
depus și prin declarații și 
prin fapte opțiunea pentru 
viitorul titlu, au fost înfrînțl 
acasă de o echipă ambiți
oasă. Am numit-o pe A.S.A. 
Tg. Mureș. Dacă vă amintiți 
bine, meciul din Bănie din 
primăvară între aceleași 
echipe s-a încheiat cu litigii 
rezolvate defavorabil pentru 
mureșeni care dacă nu mă 
înșel și atunci deschiseseră 
scorul tot primii, ca și acum. 
Deci, primul meci pe teren 
propriu 
coincis 
lezează 
temeri.

Un lucru care mă frapează, 
aproape mă uimește, este

al campionilor a 
cu o infringere care 

orgolii și geamănă

Al 58-lea campionat republi
can de rugbi a început. îl sa
lutăm și ii urăm deplin succes. 
Ne-am despărțit de rugbi in 
plină iarnă, ne-am revăzut cu 
sportul îndrăgit in plină cani
culă. în Capitală, pe baza spor
tivă a studenților de la lacul 
Tei, in prima etapă, o partidă 
de tradiție, așteptată cu inte
res. Sportul studențesc, „riva
lul" ultimelor ediții ale rugbiști- 
lor de la Steaua, a avut de în
fruntat un adversar redutabil, 
campioana en titre. Dacă re
zultatul in sine al întîlnirii de 
ieri nu a concretizat decit în 
mod sporadic un rezultat final 
favorabil studenților, el a fina
lizat totuși un anume „sistem 
de joc", acela al realizării unui 
final mai bun, acesta fiind, de 
fapt, punctul major al întilnirii 
dintre Sportul studențesc — 
echipă cu o bună condiție fizi
că și moral-volitivă, și Steaua 
— o mașină tactică bine pu
să la punct, cu jucători 
mare viteză, dar deficitari 
defensivă. însăși evoluția sco
rului, dar mai ales perioadele 
în care steliștii dominau tactic 
o echipă de elan, (cea a stu
denților), cu jucători tineri, 
pentru spectatorul neavizat re
zultatul final pare paradoxal. 
Dar. un merit deosebit, rar în
tîlnit intr-un joc sportiv, l-a a- 
vut arbitrul întîlnirii, P. D’E- 
clesis, care, în calitate de con
ducător de joc, a arbitrat exce
lent.

de 
•n

La podul Băneasa se află o 
placă comemorativă amintind de 
luptele grele purtate de gărzile 
patriotice și ostașii armatei ro
mâne pentru apărarea Capitalei. 
In semn de cinstire a memoriei 
celor ce au căzut la datorie ti
nerii, membri ai detașamentelor 
de pregătire pentru apărarea 
patriei, s-au constituit într-o gar
dă de onoare, au depus jerbe de 
flori. Un ceremonial asemănător 
am întîlnit în toate locurile în 
care sînt fixate asemenea plăci 
comemorative. La Băneasa, Pău- 
lești și Dobolii de Jos au loc 
autentice spectacole ceremoniale 
cu participarea organelor de par
tid locale, a unor comandanți de 
unități și mari unități militare ce 
au desfășurat lupte în această 
zonă, a numeroși cetățeni veniți 
să-și aducă, alături de miile de 
tineri, prinosul de cinstire și re
cunoștință pentru eroii căzuți în 
lupta sfîntă pentru eliberarea 
țării. Cîntece revoluționare și pa
triotice, recitări, ample expuneri 
ale veteranilor războiului anti
hitlerist, înmînări de documente 
de membru al Uniunii Tineretu
lui Comunist au dat acestor ce
remonii evocatoare incontestabile 
valențe instructiv-educative. Ex- 
primind voința tinerilor din mu
nicipiul București
Prahova, Brașov și Covasna, 
primii secretari ai 
județene ale U.T.C.
mat și cu aceste prilejuri hotă- 
rîrea fermă a generației tinere 
din patria noastră de a fi la înăl
țimea celor care au luptat și s-au 
jertfit pentru eliberarea țării, de 
a contribui cu toate forțele la 
înfăptuirea programului de edi
ficare a socialismului și comu
nismului în România.

capotarea fără drept de apel 
a noilor promovate. Nu mă 
așteptam, vă asigur, să cu
leagă puncte in deplasare 
chiar de la început. Dar în- 
frîngerea cu 3—0 a 'perfor
merei etapei trecute de că
tre o echipă, e drept ou 
state de serviciu în divizia A' 
și cu multă experiență, (F.C. 
Argeș) și surclasarea vîlce- 
nilor, foști deținători ai Cu
pei, de către actuala dețină
toare a trofeului, și dacă 
mai adăugăm și noul bluf al 
gălățenilor — tot la scor 
mare — avem argumente sa 
afirmăm că noile promovate 
pun deocamdată niște semne 
de întrebare privind jocul 
ambițios, dinamic, la care ne 
așteptam. Toate cele 3 echipe 
au fost înfrînte pe teren 
străin. Probabil că acest duș 
rece le va determina să pri
vească mai serios prezența 
lor in prima divizie a țării.

Făcînd un tur de orizont 
pe celelalte meridiane ale 
etapei, observăm că Dinamo 
a inceput campionatul serios, 
nu se mai distrează ca anul 
trecut, simte că firma obli
gă, și bine face. Ea ciștigă la 
un partener cunoscut a li 
cumsecade. Dinu — avan- 
cronicarul nostru — reincepo 
să înscrie goluri. Să fie de 
bun augur! Ne gindim Ia 
națională, pe care o așteaptă

un 
de 
în 
jeni pe același teren, nou și 
cochet, pe care în primăvară 
studenții de pe Someș au in- 
frînt-o. fapt ce l-a mîhnit 
atit de mult pe Teașcă. 
„Poli" Timișoara ne convin
ge tot mai mult că vrea să 
ocupe un loc prestigios intre 
echipele studențești și, de ce 
nu, intre toate ale campiona
tului. Surata din Copou ciș
tigă și ea in fața colegilor 
bucureșteni. Aici este un alt 
fapt remarcabil: osteneala pe 
care și-a dat-o Ilie Oană 
pentru promovarea elemen
telor tinere. Din adevărata 
pepinieră de portari a clu
bului — care i-a dat pe lor- 
dache și Costaș — lansează 
un nou goolgeeper, Mibăilă, 
de 17 ani, și promovează un 
tinăr sosit din eșaloanele in
ferioare ale fotbalului 
tru — Simionov. îmi 
mult acest 
zează pe 
iostru are 
întinerite __ _____ __
stilul și concepția de joc in 
raport cu talentele de care 
dispun și cu cerințele fotba
lului modern, cu exigentele 
ce se impun pentru a ajunge 
la o viitoare națională de 
valoare.

V. CABULEA

nos- 
place 

antrenor care mi- 
tineret. Fotbalul 
nevoie de echipe 
care să schimbe

și județele

comitetelor 
au reafir-

ALEXANDRU DOBRE

\

A

DIAGRAMA ETAPEI
STEAUA — „U" CLUJ 4—2 

(3—1) : Au înscris : Iordănescu 
(min. 14), Năstase de două ori 
(min. 17 și min. 65), Sătmărea- 
nu (min. 37), respectiv Porațchi 
(min. 32) și Coca (min. 48).

UNIVERSITATEA CRAIOVA
— A.S.A. TG. MUREȘ 2—3 
(2—2) : Pentru oaspeți au mar
cat Fazekaș (min. 16), Mureșan 
(min. 37), Hajnal (min. 85), iar 
pentru craioveni Deselnicu 
(min. 32) și Oblemenco (min. 40)

POLITEHNICA IAȘI — 
SPORTUL STUDENȚESC 1-0 
(1—0) : Golul victoriei a fost 
semnat de Dănilă (min. 36).

C.F.R. CLUJ — DINAMO 
0—2 (0—1) : Dudu Georgescu 
(min. 42) și Dinu (min. 90) au 
înscris golurile victoriei dina- 
moviștilor.

POLITEHNICA TIMIȘOARA
— F.C. CONSTANȚA 2—0 (1—0): 
Au marcat Dașcu (min. 36) și 
Covalcic (min. 86).

F.C.M. REȘIȚA —
3—1 (2—1) : Au înscris 
filon (min. 14) pentru 
respectiv

U.T.A.
Tranda- 
oaspeți, 

Nestorovici de două 
ori (min. 22 și min. 47) și Puș
caș (min. 26).

F.C. ARGEȘ — OLIMPIA 
SATU MARE 3-0 (3-0) : Au 
marcat Radu I (min. 17), Radu 
II (min. 27) și Doru Popescu 
(min. 42).

JIUL — CHIMIA RM. VIL- 
CEA 5—0 (3—0) : Au înscris 
Mulțescu de două ori (min. 5 și 
min. 27, din 11 m.), Roznai de 
două ori (min. 15 și min. 60) și 
Fildiroiu (min. 59).

STEAGUL ROȘU — F.C. GA
LAȚI 3-0 (2-0) : Cele trei go
luri au fost semnate de Papuc

(min. 25), Pescaru (min. 34) 
Ghergey (min. 65). șl

ETAPA VIITOARE
Sportul Studențesc — Univer

sitatea Craiova și Dinamo — 
Steaua (în cuplaj pe stadionul 
23 August), Politehnica Timi
șoara — Politehnica Iași, Jiul 
Petroșani — F. C. Constanța, 
A.S.A. Tg. Mureș — F. C. M. 
Reșița, Chimia Rîmnicu-Vîlcea 
- „U“ Cluj, F. C. Galați - 
Olimpia Satu Mare, U.T.A. — 
Steagul roșu și C.F.R. Cluj — 
F. C. Argeș.

CLASAMENT
1. Dinamo 2 2 0 0 4—1 4
2. Steaua 2 110 5—3 3
3. Poli. Timișoara 2 110 3—13
4. A.S.A. Tg. Mureș 2 110 4—3 3
5. Jiul 2 10 1 5—2 2
6. Steagul roșu 2 10 14—22
7. F.C. Argeș 2 10 14—32
8. F.C.M. Reșița 2 10 1 4—3 2
9. U.T.A. 2 10 1 3—3 2

10. F.C. Constanța 2 10 1 3—3 2
11. Olimpia Satu Mare 2 10 1 3—3 2
12. Sp. studențesc 2 10 1 2—2 2
13. C.F.R. Cluj 2 10 12—22
14. PoU. Iași 2 10 11—32
15. Univ. Craiova 2 0 113-41
16. „U“ Cluj 2 0 113—51
17. Chimia Rm. Vllcea 2 0 11 1—6 1
18. F.C. Galați 2 0 0 2 0__5 0

REZULTATELE DIVIZIEI B
Seria I

F.C. Petrolul — Gloria Bu
zău 1—3 ; Ceahlăul P. Neamț — 
Constructorul Galați 2—0 ; S.C. 
Tulcea — C.F.R. Pașcani 5—1 ; 
Progresul Brăila — Oțelul Ga
lați 4—2 ; Metalul Plopeni — 
Unirea Focșani 3—3 ; C.S.U. 
Galați — Știința Bacău 1—0 ; 

Suceava — Chimia
Celuloza Călărași 
Fălticeni 1—0; 
— Relonul Săvi-

Electroputere Craiova 1—0 ; 
Metalul Mija — Metalul Bucu
rești 1—3 ; Dinamo Slati
na — Automatica Alexan
dria 2—0 ; C. S. Tîrgoviște — 
Oltul Sf.
Rapid — C.S.U.

Gheorghe 2—0 ;
Brașov 3—1.

C.S.M.
Brăila 0—0 ;
— Foreșta

Bacău
4—4.

Seria a IIX-a

S.C. 
neștl
Seria a II-a

Autobuzul
Brașov 3—1
șov — Progresul București 2—0 ; 
Gaz Metan Mediaș — Metalul 
Drobeta Tr. Severin 4—0 ; Ș.N. 
Oltenița — Voința Bucu
rești 1—0 ; Flacăra Moreni —

Buc. — Metrom 
; Tractorul Bra-

CUPA TINERETULUI

Dar iată cîteva secvențe mai 
importante din evoluția scoru
lui : Fugigi- reușește o lovitură 
de picior (3-0), scorul fiind e- 
■galat prin același procedeu teh
nic de stelistul Durbac. Ilie, de 
la Sportul studențesc va aduce 
avantaj echipei sale cu o lovi
tură de picior căzută (6-3), scor 
cu care se încheie și prima re
priză. Durbac, la începutul ce
lei de a doua reprize va egala 
(6-6) cu o lovitură de picior, lay 
o fază în care Steaua putea 
realiza o încercare. Finalul par
tidei, un spectacol de cîteva mi
nute excelente de joc, în care 
Andrei și Cons*. Hariton (În
scriu fiecare cite o încercare) — 
una transformată de Iordănescu 
— ridică scorul la 16-6. un re
zultat final meritat de studenți.

Păcat că arbitrul a fost nevoit 
să elimine (nu din vina lui), 
trei jucători : Munteanu, Pin- 
tea (de la Steaua) și Burciu 
(de la Sportul studențesc), toc
mai in ziua cind pe stadion la 
începutul partidei a fost înmî- 
nată „Cupa fair play", jucăto
rilor studenți.

Alte rezultate : seria I, Unlv. 
Timișoara—Dinamo 10-9. C.S.M. 
Sibiu—Constructorul Buzău 0-0, 
seria a II-a. Știința Petroșeni— 
Rulmentul Birlad 36-12, Agro
nomia Cluj—Rapid 8-0. Tc. Ind. 
Constanța—Vulcan 21-3. Farul 
—Grivița Roșie 29-15. In gene
ral o etapă a gazdelor.

GABRIEL FLOREA

Minerul Baia 
ria Călan 4—0 ;
— Ind. Sîrmei 
Mureșul Deva — 
șoara 3—0 ; Arieșul Turda — 
Minerul Baia Sprie 2—0 ; F.C. 
Bihor — Minerul Moldova 
Nouă 1—0 ; Victoria Cărei — 
Minerul Anina 6—1 ; Vulturii 
Lugoj — Corvinul Hunedoara 
0—1 ; Șoimii Sibiu — Metalur
gistul Cugir 2—0 ; Unirea Arad
— Metalul Aiud 4—0.

Mare — Vlcto- 
U.M. Timișoara 
C. Turzii 3—0 ;

C.F.R. Timi-

JUNIORII ATLEȚI 
LA INĂLJIME

Pe stadionul central din 
Craiova s-a desfășurat dubla 
întilnire atletică dintre echi
pele de juniori și junioare 
ale Ungariei și României. în
cheiată cu scorul general de 
188,5—157,5 puncte in favoa
rea reprezentanților noștri. 
La feminin, au ciștigat gaz
dele cu 85,5—48,5 puncte, iar 
Ia masculin oaspeții cu 
109—103 puncte.

Pe același stadion a avut 
Ioc un concurs al seniori
lor, concurs în cadrul că
ruia I. Naghi a ciștigat proba 
de aruncarea discului cu 
61,78 m, cel mai bun rezul
tat românesc al sezonului.

FINALĂ DE BUN AUGUR
Vineri, la Brașov, cerul era 

înnourat. Sîmbătă, dimineața, la 
probele de calificare, soarele 
le-a zimbit atleților. S-au auzit 
oftaturi de ușurare, au reapă
rut zîmbetele pe chipurile or
ganizatorilor. După calificări au 
urmat finalele. Emoții. Speran
țe. Iar, în final, pentru cam
pioni, bucurie. Dorica Pașcanu, 
dă primul ei interviu, în dul
cele grai moldovenesc, parcă 
nevenindu-i să creadă că ea, ti- 
năra factor-oficiant la poșta din 
Botoșani este campioană la 100 
m : „Ca să fiu sinceră, nu spe
ram într-o victorie. Am înce
put, mai mult în joacă, să a- 
lerg. Și pe urmă, am ciștigat 
faza pe județ. M-a îndemnat 
tovarășul Vieru, un om căruia 
îi place sportul. M-a văzut a- 
lergînd și s-a ținut de capul 
meu, că, nu și nu, că am cali
tăți, și că trebuie să concurez ! 
Așa că iată-mă și campioană. 
Sigur, 13 secunde pe sută nu 
este un rezultat formidabil, dar 
pentru mine înseamnă mult...".

★
Diac Isidor, ciștigătorul pe 

sută la băieți, este tot moldo
vean. Lucrează la laminorul de 
țevi din Roman, controlor de 
calitate, și-mi mărturisește că 
aleargă pe sută pentru fotbal. 
Adică, îi place fotbalul și vrea 
să ciștige ceva viteză. Mai îmi 
•pune că face sport din plăcere

CAMPIONII
ATLETISM 100 m. femei : 

Pașcanu Dorica ; 100 m băr
bați : Diac Isidor ; lungime 
bărbați : Rusu Cornel ; lun
gime femei : Borcă Floarea ; 
800 m femei : Chițimuș Ele
na ; 1500 m bărbați : Popes
cu Emil.

POPICE : Femei : Ilie Ele
na. Bărbați : Preda Mihai.

CLASAMENT GENERAL: 
Locul I — județul Arad ; 
locul II — județul Hunedoa
ra ; locul III — județul 
Brașov.

și că nu a rivnit să devină cam
pion al „Cupei tineretului", dar 
că, acum, după ce a ciștigat, 
este mindru de succes.

★
Cu totul altfel stau lucrurile 

la lungime bărbați. Electro-me- 
canicul Cornel Rusu, din Cluj, 
declară : „Am dorit să cîștig. 
Mă antrenez de o lună. Am să
rit la lungime și în școala pro
fesională. Am îndrăgit această 
probă atletică. La faza pe ju
deț am obținut 6,48 m. Acum, 
aici la Brașov, am sărit 6,66 
m“. Are 20 de ani și afirmă că 
nu vrea să se oprească aici cu 
atletismul. Adică, nu se consi
deră „bătrîn" și va continua să 
se antreneze...

★
La întrecerile de popice un

„ochi" atent și autorizat obser
vă totul. Este vorba de profeso
rul Ladislau Szocs, secretarul 
general al Federației române de 
popice. „Consider „Cupa tinere
tului", fără exagerare, drept 
cea mai importantă competiție 
națională. Fazele anterioare și 
faza finală au creat o adevărată 
emulație către acest sport in 
care deținem lauri; mondiali. 
Am notat cîteva nume : Ilie E- 
lena, Teodora Cacsai, Maria 
Gliga, Ana Maria Iuhaz, Mihai 
Preda. Ne vom ocupa de acești 
tineri. Au calități deosebite și 
vom ’ ’ "mai auzi de ei...“.

★
1500 m, întreceri drama- 
Patru serii în finală. Cam- 

Emil Po-
La

• ti ce.
pion : electricianul
pescu, de la Uzina >,1 Mai" din

Ploiești. Satisfacția lui este cu 
atit mai mare cu cit a 
să-și întreacă un vechi 
îmi spune „La „Crosul tinere
tului" anul acesta am ocupat 
locul IV. Pe locul trei s-a cla
sat Mircea Vicol. din Brașov. 
Acum l-am învins ! Mi-am 
luat revanșa". Lăcătușul Mircea 
Vicol este supărat : „Sint gata 
să fac o cursă numai cu el. îl 
pot învinge... Ne vom mai în- 
tilni, însă, și am să demonstrez 
că alerg mai bine decît el...“.

★
Cîteva secvențe din carnetul 

de reporter. Le-am oferit citi
torilor încercînd a forma o i- 
magine a acestui festival al 
sportului de masă care a fost 
prima ediție a „Cupei tineretu
lui" pentru tineri din întreprin
deri și instituții. Finala, care a 
reunit la start peste 600 de 
sportivi, a confirmat încă o dată 
că atunci cînd există preocupa
re, cind organizarea este fără 
fisuri, tinerii participă cu entu
ziasm și dăruire la întrecerile 
sportive. Să sperăm că această 
finală va fi de bun augur pen
tru celelalte, programate la sfîr- 
șitui acestei luni și la care vom 
fi prezenți.

TEODOR POGOCEANU

reușit 
rival.

ocupat
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SOSIREA ÎN CAPITALĂ
A SECRETARULUI GENERAL

AL O.N.U., KURT WALDHEIM

Deschiderea lucrărilor

Secretarul general al Organi
zației Națiunilor Unite, Kurt 
Waldheim, împreună cu soția, a 
sosit duminică în Capitală. Se
cretarul general al O.N.U. va 
participa la deschiderea lucrări
lor Conferinței Mondiale a 
Populației, care are loc la 
București.

La aeroportul internațional 
Otopeni, Kurt Waldheim și so
ția sa au fost întimpinați de 
George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, cu soția, 
Theodor Burghele, ministrul să
nătății, vicepreședinte al Comi
tetului național român pentru 
pregătirea Conferinței Mondiale 
a Populației, președintele Co
misiei naționale de demografie, 
Mirceâ Malița. ministru secretar 
de stat, secretar general al Co
mitetului Național român pentru 
pregătirea Conferinței Mondiale 
a Populației, Ion Datcu, ambasa
dor, reprezentantul permanent șl 
României la O.N.U., alte per
soane oficiale.

Secretarul general a fost sa
lutat. de asemenea, de Antonio 
Carrillo Flores, secretar general 
adjunct al O.N.U., secretar ge- 
neraual Conferinței Mondiale a 
Populației, Sayed Abbas Chedid, 
directorul Centrului de Infor
mare al O.N.U. la București, 
Bhagirathan Devarajan, re
prezentantul în România al 
Programului Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare, de membri ai 
Secretariatului O.N.U. și ai Se
cretariatului Conferinței, pre- 
zenți in aceste zile in capitala 
țârii noastre.

★
La plecarea din New York, 

secretarul general al O.N.U. a 
făcut corespondeptului Așerpres 
— C. Alexandroâie, următoarea 
declarație :

..Conferința mondială a popu
lației, care își deschide luni 
lucrările în capitala Republicii 
Socialiste România, București, 
este cea mai importantă reuniu
ne internațională în materie, 
convocată sub auspiciile Or
ganizației Națiunilor Unite.

Este cunoscută însemnătatea 
esențială pentru omenire a pro

CONFERINȚA DE PRESA
La Centrul de presă al Con

ferinței Mondiale a Populației, 
ale cărei lucrări vor începe azi, 
19 august, in capitala țării noas
tre, a avut loc. duminică dimi
neața. o întilnire intre ziariști și 
Antonio Carrillo Flores, secre
tarul general al Conferinței. Au 
participat un mare număr de 
reprezentanți ai agențiilor in
ternaționale de presă, ai unor 
cotidiene de mare tiraj, posturi 
de radio și televiziune din în
treaga lume, precum și ziariști 
români.

William Powell, directorul 
Centrului de presă, a prezentat 
ziariștilor în detaliu modu'1 în 
care se vor desfășura lucrările 
Conferinței Mondiale a Popu
lației, problemele de procedură.

în continuare, Antonio Car
rillo Flores, secretarul general 
al Conferinței Mondiale a Popu
lației, a făcut o scurtă expunere 
privind importanța acestei ma
nifestări internaționale răspun
zînd, totodată, întrebărilor zia
riștilor.

Subliniind importanța deose
bită a Conferinței de la Bucu
rești, el a ținut să declare că 
„este prima reuniune interna
țională in probleme de popu
lație, avînd un caracter evident 
politic, organizată sub auspiciile 
O.N.U.". ,,în problemele popu
lației — a spus Antonio Carrillo 
Flores, au mai avut loc confe

blemelor populației, alimentației 
și dezvoltării, precum și inter- 
relația strinsă dintre acestea.

Conferința va încerca să de
termine o mai bună înțelegere a 
acestor probleme, abordarea lor 
realistă și căutarea celor mai 
eficiente căi și mijloace de so
luționare a lor, printr-o largă 
cooperare internațională.

îmi exprim speranța — a 
spus K. Waldheim —, că lucră
rile Conferinței se vor desfășura 
intr-un spirit de largă înțelegere 
a problemelor contemporane, iar 
recomandările ce vor fi elabo
rate de importantul forum mon
dial de la București vor permite 
statelor să-și elaboreze, la rîndul 
lor, în spiritul exercitării su
veranității lor, politica lor de
mografică și economică, în con
formitate deplină cu interesele, 
aspirațiile șj năzuințele lor na
ționale".

Pe aeroportul internațional 
Otopeni, in fața unui mare 
număr de ziariști străini — tri
miși speciali ai principalelor 
agenții, posturi de radio și te-, 
leviziune și marilor cotidiene din 
întreaga lume și a reprezentan
ților presei și Radioteleviziunii 
române, secretarul general al 
Națiunilor Unite a făcut o de
clarație și a răspuns la întrebă
rile puse, opinii pe care le re
dăm în relatarea redactorului 
AgerpreS — A. Neăgu.

„Sînt, intr-adevăr, foarte fe
ricit că mă aflu aici, țn Bucu
rești, cu ocazia deschiderii Con
ferinței Mondiale a Populației 
— a subliniat Kurt Waldheim. 
Vreau să profit de această oca
zie pentru a-mi exprima cea 
mai mare recunoștință față de 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și față de guvernul român pen
tru invitația făcută de a ține 
această conferință la București 
și pentru toate eforturile depu
se pentru a face ca această con
ferință să se desfășoare cu 
succes. Țin, de asemenea, să 
transmit poporului român cele 
mai bune urări", /

Răspunzînd întrebărilor, se
cretarul general al O.N.U. a 
precizat că problemele demogra

rințe internaționale, desigur, 
dar cu un caracter mai mult 
tehnic. Acum este pentru prima 
oară cind guvernele au fost in
vitate la această conferință, 
împreună cu organizațiile spe
cializate ale O.N.U., cu alte or
ganisme internaționale, ceea ce 
denotă marea ei însemnătate 
pentru Viitorul acțiunilor mon
diale în privința populației." în 
acest cadru, el a relevat uni
versalitatea actualei conferințe, 
subliniind că și-au anunțat par
ticiparea reprezentanții unui nu
măr de aproximativ 150 de state 
și a peste 200 de organizații in
ternaționale, guvernamentale și 
neguvernamentale. în continua
re, după<ce a reamintit ordinea 
de zi a Conferinței, Carrillo Flo
res a ținut să arate că docu
mentele ce vor fi supuse dezba
terilor evidențiază strinsă legă
tură dintre problemele popu
lației și cele politice, econo
mice, sociale, ale resurselor, fa
miliei. ale bunăstării.

Carrillo Flores s-a referit apoi 
la pregătirile Conferinței, amin
tind, în acest sens, reuniunile 
organizate în diferite zone geo
grafice ale lumii, care au fur
nizat documente prețioase și au 
constituit baza principală a dez
baterilor actualei conferințe, în 
acest context, el a vorbit pe 
larg de planul mondial de acți
uni in problemele populației, 

fice, ale resurselor omenirii, în 
strinsă corelare cu cele econo
mice și sociale, vor figura pe a- 
genda de lucru a reuniunii. 
„Cred că toate acestea consti
tuie aspecte strîns legate între 
ele, de care conferința trebuie 
să se ocupe'1. Subliniind că dez
voltarea agriculturii este o la
tură deosebit de importantă a 
problemelor populației, Kurt 
Waldheim, a relevat că în luna 
noiembrie a acestui an va fi 
organizată o mare conferință 
internațională consacrată pro
blemelor alimentației.

La întrebarea în legătură cu 
situația din Cipru, secretarul 
general al O.N.U. a declarat : 
„După cum știți, situația este 
foarte gravă și nu s-a ajuns 
încă la nici o înțelegere cu pri
vire la reluarea Conferinței de 
la Geneva. Așa încît consider 
că lucrul important este să se 
facă eforturi diplomatice pentru 
a pregăti terenul în vederea re
luării conferinței sau pentru a- 
bordarea acestei probleme în 
oricare alt mod".

★
Ministrul afacerilor externe 

al României, George Maco
vescu, cu soția, a oferit dumi
nică, in saloanele hotelului 
Athenee Palace un dineu in 
onoarea secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, și a so
ției sale.

Au luat parte Mircea Malița, 
ministru secretar de stat, se
cretar general al Comitetului 
național român pentru pregă
tirea Conferinței mondiale a 
populației, funcționari superiori 
din M.A.E., alte persoane ofi
ciale.

Au participat Philippe de 
Seynes, subsecretar general al 
O.N.U. pentru probleme eco
nomice și sociale, Antonio 
Carrillo Flores, secretar gene
ral al Conferinței mondiale a 
populației, funcționari superiori 
ai Secretariatului O.N.U., re
prezentanți ai unor organisme 
ale O.N.U.

subliniind că acesta conține nu
mai recomandări, statele fiind 
singure în drept să-și fixeze 
prioritățile în chestiunile de
mografice. Statele, a spus el, 
sînt suverane și potrivit princi- 
hotărască singure asupra pro
blemelor de populație, potrivit 
priorităților și intereselor lor 
proprii.

Conferința urmărește, în fapt, 
să concentreze, prin cooperare, 
eforturile statelor in vederea 
rezolvării problemelor demogra
fice, ținînd cont de specificul, 
particularitățile și interesele 
fiecăruia.

în încheiere secretarul gene
ral al Conferinței Mondiale a 
Populației și-a exprimat speran
ța că lucrările vor fi încunu
nate de succes, in concordanță 
cu interesele și aspirațiile tu
turor.

★
în cadrul manifestărilor prile

juite de Conferința Mondială a 
Populației, Comitetul pentru 
Cultură și Educație Socialistă al 
județului Ilfov a organizat, du
minică, la Arenele Romane, 
spectacolul folcloric „De pe al 
Milcovului plai". Și-au dat con
cursul formații muzical-core- 
grafice, soliști vocali și instru
mentiști. laureați ai concursuri
lor artistice republicane și fes
tivalurilor internaționale de fol
clor.

„Tribunei
Duminică a avut loc, in aula 

Universității București, festivi
tatea , de. deschidere a Tribunei 
populației, amplă manifestare 
ale cărei dezbateri se vor desfă
șura, timp de două săptămini, 
paralel cu lucrările Conferinței 
mondiale a populației. Organi
zată sub auspiciile unui Comi
tet internațional și ale Academiei 
de Științe' Sociale și Politice, 
Tribună populației reunește 
peste 600 de reprezentanți ai 
unor organizații neguvernamen
tale cu statut consultativ pe 
lingă Consiliul Economic și So
cial al O.N.U., oameni de știin
ță, specialiști in diverse do
menii de activitate din peste 
50 de țări de pe toate continen
tele, precum și participanți la 
Conferința mondială a popu
lației.

Declarînd deschise lucrările 
reuniunii, Joseph Moerman, se
cretar al Biroului Internațional 
al Copiilor Catolici, a exprimat, 
în numele participanților, recu
noștința și gratitudinea pentru 
condițiile create de guvernul 
român bunei desfășurări a aces
tei manifestări și a transmis 
poporului român un cald salut, 
urări de sănătate, fericire și 
prosperitate cu prilejul zilei 
de 23 August. Vorbitorul a adre
sat, totodată, mulțumiri Orga
nizației Națiunilor Unite, pentru 
ajutorul primit în organizarea 
Tribunei populației.

Secretarul general al Confe
rinței mondiale a populației, 
Antonio Carrillo Flores, a trans
mis, in cuvîntul său, sentimente 
de caldă recunoștință președin
telui Nicolae Ceaușescu, gu
vernului Republicii Socialiste 
România, pentru simpatia cu 
care a primit ideea organizării 
Conferinței mondiale a popu
lației și a celorlalte manifes
tări paralele, găzduite în Bucu
rești. pentru sprijinul acordat 
pregătirii acestor reuniuni care 
se desfășoară la București, pen
tru ospitalitatea arătată partici- 
panților.

Relevînd însemnătatea aces
tei manifestări, complexitatea și 
varietatea problematicii înscrise 
în programul acestei manifestări, 
vorbitorul a relevat necesitatea 
legitimă că, în dezbaterea te
melor propuse, să se pornească 
de la respectarea scrupuloasă a 
suveranității și egalității în 
drepturi a tuturor statelor, a 
demnității și aspirațiilor tuturor 
popoarelor lumii.

Secretarul general al Confe
rinței mondiale a populației a 
apreciat că Tribuna populației a 
reușit să întrunească adeziunea, 
colaborarea și sprijinul _ unui 
mare număr de personalități ști
ințifice de prestigiu și organiza
ții neguvernamentale interesate 
în problemele populației, expri- 
mindu-și, in același timp, con
vingerea că rezultatele impor
tantelor manifestări de la Bucu
rești se vor înscrie ca o con
tribuție de seamă la progresul 
social-economic al lumii contem
porane, in folosul întregii uma
nități.

Adresind un cuvînt de salut 
participanților. Rafael M. Sa
las, directorul executiv al Fon
dului Națiunilor Unite pentru 
Activitățile Populației (UNFPA) 
a evidențiat rolul important 
care revine opiniei publice 
mondiale, organizațiilor negu
vernamentale, oamenilor de 
știință în intensificarea căilor de 
rezolvare a problemelor popu
lației și sprijinirea acțiunilor 
care se întreprind în acest scop 
în contextul mai larg al dez
voltării social-economice.

Am deosebita plăcere de a 
adresa, în numele Comitetului 
național român pentru pregăti
rea Conferinței mondiale a 
populației și al Academiei de 
Științe Sociale și Politice — a 
spus în alocuțiunea sa Mihnea 
Gheorghiu, președintele Acade
miei de Științe Sociale și Poli
tice — un cordial salut partici
panților la Tribuna populației

populației"
șf de a ura succes deplin lu
crărilor sale. Este îmbucurător 
faptul că în ultimii ani — a 
arătat vorbitorul — comunita
tea internațională se apleacă 
cu tot mai multă grijă asupra 
problemelor majore ale omeni
rii : pacea, dezarmarea, dez
voltarea resurselor naturale, 
alimentația, mediul înconjură
tor și, prin eforturi comune, 
încearcă să dea răspuns acestor 
probleme arzătoare de care țin 
îmbunătățirea condiției umane, 
bunăstarea omenirii, viitorul 
ei.

în încheiere vorbitorul și-a 
exprimat convingerea că lucră
rile Tribunei populației se vor 
înscrie ca o contribuție reală 
la înțelegerea și explicarea 
problemelor majore ale timpuri
lor noastre și că toți partici- 
panții sînt însuflețiți de adine 
umanism, de preocuparea de a 
găsi soluții potrivit idealurilor 
de progres ale întregii omeniri.

Președintele Comitetului de 
planificare și conducere a Tri
bunei populației, Rosalind W. 
Harriss, a arătat că este pen
tru prima oară cind se desfă
șoară o manifestare de această 
natură și o asemenea amploare, 
consacrată problemelor popu
lației și a prezentat programul 
lucrărilor.

Propunindu-și să ofere spe
cialiștilor cadrul propice pen
tru un larg schimb de opinii in 
domeniul populației, menit să 
contribuie la atingerea scopuri
lor și succesul Conferinței 
mondiale a populației, precum 
și pentru o informare cuprinză
toare a opiniei publice asupra 
problemelor fundamentale cu 
care este confruntată lumea 
contemporană, Tribuna popu
lației programează dezbateri 
ample, în ședințe plenare și in 
cele 31 de secții ale sale, pri
vind o gamă variată de pro
bleme demografice în corelație 
cu cele ale dezvoltării econo
mice și echității sociale, resur
selor umane și sociale, drepturi
lor omului, tineretului și copii
lor, consecințelor culturale ale 
schimbărilor in structura popu
lației, rolului femeiii în dezvol
tarea societății, valorilor umane 
ale populației, mediului încon
jurător, urbanizării, familiei.

în cadrul Tribunei vor fi or
ganizate, de asemenea, mese r6- 
tunde, sesiuni științifice și un 
ciclu de conferințe patronat de 
Uniunea Internațională pentru 
studiul științific al populației pe 
teme referitoare la creșterea 
populației și rolul ei în dezvol
tarea social-economică, dezvol
tarea și poluarea, ș.a.

tânema
STEJAR — EXTREMA UR

GENȚA: Patria (orele 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21.15); Grădina Luceafă
rul (ora 20).

CRONICA VERII FIERBINȚI: 
Victoria (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

REPRESALII LA ROMA: Scala 
(orele 9,15; 11.30; 13.45; 16,15; 18,45;
21,15);  Grădina Dinamo (ora 20).

ÎN NUMELE POPORULUI: Fes
tival (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,30; 20,45); Grădina Festival (ora
19.45) .

36 PE ORE: București (orele 
8.45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45); 
Favorit (orele 9,30; 12; 15,30;. 18; 
20,30); Excelsior (orele 8 45; 11,15; 
13,30; 16; 18.30; 20,45); Melodia (o- 
rele 8.45; 11; 13,15; 16; 18,30; 20,45); 
Grădina București (ora 20).

CIPRIAN PORUMBESCU: Capi
tol (orele 9,30; 12,30; 16,15; 19.15); 
Grădina Capitol (ora 19,45).

AICI ZORILE S1NT DIN NOU 
LINIȘTITE: Central (orele 8,30; 12; 
15,30; 19,15).

FĂRĂ UN ADIO: Feroviar (orele 
9: 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15); Glo
ria (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15); 
Grădina Titan (ora 20).

CEATA: Lumina (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

CLEOPATRA: Grivița (orele 9; 
13_l 17; 20).

TUNURILE DIN NAVARONE : 
Buzești (orele 9; 12.15; 15.30; 18,45); 
Mioriță (orele 9; 12,30; 16; 19.30); 
Flamura (orele 9; 12,30; 16; 19,30); 
Grădina Buzești (ora 19,30).

VERONICA: Doina (orele 11,15; 
13,15; 15.45; 18; 20). La ora 9.45 — 
program de desene animate.

VANDANA: Bucegi (orele 16;
19.45) ; Arta (orele 15,30: 19); Popu
lar (orele 9,30; 12,15); Grădina Bu-

TINERI PE ȘANTIERELE 
MUNCII PATRIOTICE

% ------------

Apropierea celor două mari evenimente politice din acest 
an amplifică tot mai mult realizările pe care tinerii le obțin 
în activitatea lor productivă, pe șantierele muncii patriotice. 
Recent, pe adresa Comitetului Central al Uniunii Tineretului 
Comunist au sosit telegramele Comitetului județean Buzău 
al U.T.C. și Comitetului județean Teleorman al U.T.C., prin 
care se raportează îndeplinirea planului anual de muncă 
patriotică, precum și noile angajamente de suplimentare a 
realizărilor.

Fiecare zi adaugă noi dimen
siuni puternicului ecou pe care 
apropierea celor două mari e- 
venimente istorice — a XXX-a 
aniversare a eliberării patriei 
și Congresul al XI-lea al parti
dului — il declanșează în con
știința și in activitatea întregu
lui nostru popor. Amplificin- 
du-și eforturile pentru obține
rea unor noi și însemnate suc
cese în producție, tot mai nume
roase sînt colectivele de oameni 
ai muncii care se prezintă în 
fața țării, a partidului cu un 
bilanț bogat în realizări, expre
sie nemijlocită a hotărîrii fer
me de a-și îndeplini neabătut 
angajamentele asumate în ma
rea întrecere socialistă pentru 
mai mult, mai repede și mai 
bine. în acest unanim efort al 
întregului nostru popor se deta
șează prin vigoarea și elanul 
lor revoluționar acțiunii.? tineri
lor comuniști, ale tuturor tine
rilor țării, contribuția lor mai 
activă, marcată prin noi și în
semnate creșteri valorice și ca
litative, la obiectivul major al 
înfăptuirii cincinalului înainte 
de termen, a angajamentelor pe 
care și le-au luat.

într-adevăr, ce exemplu mai 
sugestiv ne poate confirma pu
ternica ancorare și participare a 
tinerilor la înfăptuirea mărețe
lor obiective ale prezentului,

„CÎNTARE LIBERTĂȚII»
Un festival literar intitulat 

Cîntare libertății, dedicat ce
lei de-a 30-a aniversări a eli
berării patriei, va avea loc as
tăzi, ora 17, la Teatrul Ion 
Creangă. Editura și teatrul ce 
poartă numele marelui nostru 
scriitor au invitat la această 
întilnire dintre poezie și cei 
mai tineri iubitori ai ei pe

WSv”

cegi (ora 20); Grădina Arta (ora 
19,30); Grădina Aurora (ora 20).

DACII: înfrățirea (orele 15,30; 18;
20.15) .

APARTAMENTUL: Modern (ore
le 8.45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21); 
Grădina Modern (ora 19 30).

BĂIATUL CU UN CAL ALB: 
Unirea (orele 16: 18; 20).

URMĂREȘTE-MĂ!: Volga (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20); Tomis 
(orele 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20.15) ; Grădina Tomis (ora 19 30).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL: Lira 
(orele 15.30; 19); Grădina Lira (ora
19,45).

DUEL PE AUTOSTRADĂ: Giu- 
lești (orele 15,30; 18; 20,15); Cosmos 
(orele 15,30; 18; 20,15).

VIFORNIȚA: Drumul Sării (ore
le 15,30; 18; 20.15).

FLUTURII: Viitorul (orele 16; 
18).

DUMINICA LA ORA 6: Viitorul 
(ora 20).

FATA CARE VINDE FLORI: Da
cia (orele 9; 12; 15,15; 17.45; 20,15).

HAIDUCII: Ferentari (orele
15,30; 18; 20,15).

DUELUL; Cotrocenl (orele 14; 
16: 18; 20).

CEL MAI BUN OM PE CARE 
ÎL CUNOSC: Pacea (orele 15 30; 
18; 20,15).

IARNA FIERBINTE: Crtngașl 
(orele 16; 18.15).

RĂZBOIUL SUBTERAN: Flo- 
reasca (orele 15,30; 18; 20,15).

O PICĂTURĂ ÎN MARE: Moși
lor (orele 16: 18; 20).

ROMAN VESEL: Popular (orele 
18; 20).

FIECĂRUIA CE I SE CUVINE: 
Flacăra (orele 15,30; 18; 20,15).

JUDO: Munca (orele 16; 18; 20). 

decît cel al celor peste 50.000 de 
uteciști din județul Buzău care 
răspunzînd cu devotament și pa
siune la acțiunile organizate au 
reușit să realizeze pină acum 
obiectivele prevăzute in chema
rea la întrecere, adresată tutu
ror organizațiilor județene ale 
U.T.C.i de a îndeplini planul a- 
nual de muncă patriotică pînă 
la 23 August? Acționind cu fer
mitate, dar și cu o nețărmurită 
dăruire, tinerii buzoieni se pre
zintă la această mare sărbătoare 
cu un bilanț rodnic, bogat în 
fapte de adîncă semnificație. 
Reținem dintre acestea realiza
rea unor economii de peste 4.5 
milioane lei prin organizarea 
unor acțiuni în sprijinul pro
ducției, colectarea a 5.508 tone 
metale feroase șf neferoase cu 
16 la sută mai mult decît anga
jamentul anual și a 153 tone 
deșeuri de hîrtie ; împădurirea 
unei suprafețe de 358 hectare, 
întreținerea a 1 018 hectare cul
turi silvice tinere și plantarea 
a 85.850 pomi fructiferi ; efec
tuarea unor lucrări de îmbu
nătățiri funciare pe o suprafață 
de 2.555 ha, amenajarea, extin
derea și întreținerea suprafeței 
de 312 ha spații verzi și 
parcuri ; amenajarea în fiecare 
comună a unei baze sportive 
simple. în același timp, au fost 
organizate 14 șantiere locale ale

Mihai Beniuc, Nicolae Dra- 
goș. Petre Ghelmez, Ion Bă- 
nuță, Veronica Porumbacu, 
Traian Iancu, Gh. D. Vasile.

Recitalul de poezie din vo
lumul curînd apărut în editura 
„Ion Creangă" — Cîntare li
bertății — va fi susținut de 
un grup de actori ai teatrului- 
gazdă.

M. I.

CURAJOȘII: Vi tari (orele 15,30; 
18; 20).

ADAM ȘI EVA IN CONFLICT : 
Rahova (orele 16: 18: 20).

A TRĂI PENTRU IUBIRE: Pro
gresul (orele 15,30: 18; 20 15).

ODISEEA GENERALULUI JOSE: 
Grădina Unirea (ora 20).

PĂCALĂ: Grădina Moșilor (ora 
20).

FELIX ȘI OTILIA: Grădina Vi
tan (ora 19,45).

Teatrul de Operetă (la Teatrul 
de vară Herăstrău): SECRETUL 
LUI MARCO POLO — ora 20; Tea
trul de Stat Baia Mare (la Tea
trul Mic) : PASSACALIA — ora 
19,30; Teatrul „O. Tănase" (Sala 
Savoy): PARDON... SCUZAȚI... 
BONSOAR! — ora 19,30; Ansam
blul „Rapsodia Română"; ȚARĂ 
BOGATĂ-N FRUMUSEȚI — ora 
18.30.

PROGRAMUL 1
în jurul orei 10 — Transmi

siune directă de la Sala Pala
tului Republicii. Ședința de 
deschidere a Conferinței mon
diale a populației.

tineretului la căminele pentru 
nefamiliști, grădinițe și creșe 
aflate în construcție și 4 șan
tiere locale la amenajarea și 
întreținerea pajiștilor. Dar. am
biția și contribuția tinerilor bu
zoieni nu se oprește aici. Dînd 
glas sentimentelor de profundă 
mîndrie -patriotică, cei 50.000 de 
uteciști buzoieni, și-au reînnoit 
recent angajamentul, propunîn- 
du-și efectuarea unor lucrări in 
valoare de peste 15 milioane lei 
pînă la Congresul al XI-lea al 
partidului și realizarea altor 5 
milioane lei pînă la sfirșitul a- 
nului. Cum se vede angajamen
te de mare amploare pe care 
sintem siguri că tinerii din ju
dețul Buzău și le vor onora cu 
cinste, cu înalta răspundere 
care îi caracterizează.

Argumente la fel de grăitoare 
ne oferă și tinerii din județul 
Teleorman care, la rîndul lor, 
raportează realizarea, cu 4 luni 
și jumătate înainte de termen, 
a angajamentelor de muncă pa
triotică pe anul 1974. Semnifi
cațiile unui asemenea presti
gios succes se regăsesc puternic 
ilustrate in participarea efecti
vă a tinerilor la construcția 
unor importante obiective so- 
cial-culturale, în împădurirea a 
115 hectare. în amenajarea a
1 050 ha pentru irigații, în plan
tarea a 129 350 pomi fructiferi 
și ornamentali, în întreținerea a
2 250 ha culturi duble pentru 
siloz și în multe alte lucrări a 
căror valoare se ridică la peste 
71 milioane lei.

Sînt desigur doar citeva e- 
xemple desprinse din marea 
cronică a întrecerii tinerilor de
dicată celor două mari eve
nimente care polarizează și am
plifică în prezent, energiile în
tregului nostru popor. Tinerii, 
acum cînd istoria marchează 
trei decenii de libertate, își fac 
simțită mai mult ca oricind 
prezența pe șantierele muncii 
patriotice, adevărată școală de 
educație comunistă, convinși 
fiind că numai în acest fel își 
pot materializa înaltele idealuri 
care îi călăuzesc în tot ceea ce 
fac pentru ridicarea țării pe 
culmile civilizației și progresu
lui, pentru bunăstarea și ferici
rea întregului popor.

CONSTANTIN DUMITRU

16.30 Emisiune in limba maghia
ră. 19,00 Oameni . și fapte din 
România — anul XXX. Gînduri 
pentru trei decenii. 19.20 1001 de 
seri. 19.30 Telejurnal. Itinerar 
XXX. 20,10 Luna culturii muzicale 
românești. Omagiu celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării. 
„Drum însorit tinereții noastre". 
20,25 Publicitate. 20,30 Roman foi
leton: „Jurnalul doctorului Finlay". 
Episodul IX: „Atenție, se filmea
ză". 21.20 Revista literar-artistică 
TV. Comunistul — personajul care 
a revoluționat literatura română a 
ultimelor trei decenii. 22,15 24 de 
ore.

PROGRAMUL 2
17.30 Telex. 17,35 Avanpremiera 

săptâmînil. 17,45 Inscripții pe celu
loid. Realizările celui de-al treilea 
deceniu. 19,00 Țara mea, pămlnt de 
glorii — clntece patriotice în In
terpretarea Corului petroliștilor 
din Moreni. dirijat de Traian Vlă- 
descu. 19.15 Publicitate. 19.20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. Itinerar 
XXX. 20,10 Partidule, țl-ntîmpinăm 
Congresul scrilndu-ți cartea ’naltei 
demnități — emisiune de versuri. 
20,20 Film serial pentru copil: 
Daktari. 20.45 Viața economică a 
Capitalei. București _ ieri, azi. 
mîine — film documentar. 21.05 
Luna culturii muzicale românești 
— Omagiu celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării. Tinerii Româ
niei socialiste În festivalurile și 
concursurile muzicale ale lumii. 
21.40 Drumuri în Istorie — Croni
că In piatră. 22,00 La noi nu-1 ni
menea bătrln — romanțe și clntece 
de petrecere.

GRUPUL ȘCOLAR COMERCIAL

„NICOLAE KRETZULESCLT

București
B-dul Hristo Botev nr. 17 sector 4 tel. 13.90.82.

Primește înscrieri în perioada 15-31 august 1974 la Școala 
profesională comercială pentru meseriile:
- Lăcătuș mecanic pentru utilaj comercial și frigotehnice 

- cu durata de școlarizare de 3 ani -
- Vînzător produse nealimentare
- cu durata de școlarizare de 2 ani -
Se pot înscrie promovații clasei a 8-a in virstă de 16 ani 

împliniți și absolvenți a 10 clase ai școlii generale în 
virstă de 18 ani împliniți pină la 31 decembrie 1974 - cu 
domiciliul stabil in Municipiul București -

Informații suplimentare la secretariatul școlii.

ROMÂN IA'FILM
PREZINTĂ

CASA DE CULTURĂ SECTORUL 6
Calea RahOvei 151 

Telefon 23.66.61 - 41.04.03 anunță

ÎNCEPEREA UNOR CURSURI DE O LUNA Șl DOUĂ LUNI
DE :

- DACTILOGRAFE
- DESEN TEHNIC
- LIMBA ENGLEZĂ
- LIMBA FRANCEZĂ
- LIMBA GERMANĂ

Informații și înscrieri zilnic Intre orele 9-20.

. ÎN NUMELE 
POPORULUI ITALIAN

producție a studiourilor italiene 
regia : Dino Risi.
cu: Ugo Tognazzi, Vittorio Gasșman, Ely Galleani, 

Yvonne Furneaux.

O nouă formulă tehnică!

Tragerea excepțională
LOTO 20 AUGUST74 >

• NOUA FORMULA TEHNICĂ OFERĂ MARI AVANTA
JE PARTICIPANȚILOR • AVEȚI, DECI, MARI POSIBILITĂȚI 
DE CÎȘTIG. • NU LÂSAȚI PE MÎINE CE PUTEȚI FACE AZI. 
PROCURATI-VA DIN VREME CIT MAI MULTE BILETE CU 
NUMERELE PREFERATE.

Luni 19 august este ULTIMA ZI pentru procurarea biletelor.

COOPERATIVA ElECTROBOBINAJ
cu sediul în București, str. Ghiocei nr. 20, sec

torul 2, telefon 123594

Execută pe bază de comandă

fârâ repartiții, în termen de 30 de zile, urmă
toarele produse :

• polizoare monofazice de 
200, 350 W, trifazice de 300 
și 500 W.

• injectoare monofazice de 
2,9 1/h

• ventilatoare de perete de 
115 W.

• ventilator de plafon tip 
„tropical"

• transformatori de protec
ție de la 100-1 000 VA

• transformatori de sudură 
200-300-500 A și sudură 
prin puncte de la 8-12,5 
KVA

• corpuri de iluminat fluo
rescent de uz casnic, in
dustrial și public

• reflector naval

• sonerii polarizate

• electropompe de 1,1/2"

• electromotoare de 0,75 
W, 120W și de 1,1 kW

• declanșatori finali bascu- 
lanți

• prize trifazice de 25 A - 
500 A

• aparat electric pentru us
cat apa de pe miini

• ciocan de lipit electric de 
80-100 W

• aerotermă de 1 000 si 
2000 W

• reparații motoare elec- 
—trice

• piese auto : Bobina AT, 
12 V - Disjunctor - Con- 
junctor 12 V - 35 A, Dinam 
Carpați, rotoare dinam 
Carpați, releu pornire de- 
maror, claxon 12 V și 24 V.

• servomotor asincron 30- 
40 kgf.
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O dezbatere deschisă, 
constructivă, cu rezultate pozitive

*

Participanți la Conferința internațională a tineretului

pe problemele populației vorbesc ziarului nostru

.Conferința internațională a 
tineretului pe problemele popu
lației și-a încheiat lucrările dar 
ecourile amplei dezbateri sint 
purtate pe toate continentele 
de către cei care au luat parte 
la acest semnificativ forum al 
tinerei generații. Am reîntîlnit 
delegați la Conferință pe aero
portul Otopeni sau în Gara de 
Nord înainte de a porni pe 
drumul întoarcerii spre' țările 
lor. Pe alții i-am regăsit la că- 
tninul studențesc de la Groză
vești, avînd impresii proaspete 
dintr-o scurtă călătorie prin 
țară. In sfîrșit, unii dintre ei au 
rămas la București pentru a 
lua parte în continuare la ma
nifestări din cadrul dialogului 
mondial pe tema populației.

Solicitările noastre privind 
părerile despre Conferința in
ternațională a tineretului pe 
problemele populației și rezul
tatele sale s-au bucurat de 
amabilitatea interlocutorilor.

• La ore de seară, după 
o zi încărcată, am stat din 
nou de vorbă cu ALE
XANDER JON, secretar al 
Mișcării Internaționale a 
Tineretului și Studenților 
pentru Națiunile Unite 
(ISMUN). De astă-dată îi 
solicităm o opinie bilan- 
țieră.

— Părerea mea este că la Con
ferința s-a realizat un schimb 
foarte larg de păreri, care s-a 
exprimat și in documentele fi
nale. Am adoptat trei documen
te — Apelul adresat tineretului 
lumii, Declarația către Conferin
ța mondială a populației și Pro
gramul de acțiune al tineretului. 
Apelul conține o analiză foarte 
clară a modului in care genera
ția tinără înțelege problema 
populației. Se subliniază cu cla
ritate faptul că această proble
mă a populației reprezintă nu
mai un aspect al marii probleme 
a dezvoltării economice și socia
le. Convingerea afirmată este 
aceea că problemele populației 
pot fi rezolvate numai in con
textul larg al dezvoltării, al eli
minării fenomenelor negative ce 
caracterizează răminerea in urmă 
pe pian economic. Documentul 
transmis Conferinței mondiale a 
populației conține o abordare 
constructivă, pozitivă, relevind 
opțiunile tineretului. în sfirșit, 
in programul de acțiuni am 
identificat o serie de domenii in 
care tineretul iși poate manifes
ta inițiativele și poate aduce o 
reală contribuție la rezolvarea 
problemelor populației.

— Care este, după opi
nia dumneavoastră, semni
ficația majoră a Conferin
ței ?

— Cel mai important aspect al 
Conferinței il consider cuprinză
torul schimb de păreri care a 
dat naștere acestor documente. A 
fost un dialog viu, o dezbatere 
in care s-au exprimat multe o- 
pinii. Dar elementul cu adevă
rat semnificativ il reprezintă 
faptul că in afara acestei diver
sități de păreri s-a realizat un 
remarcabil grad de unitate, de 
solidaritate, în privința cauzelor 
de fond ale problemelor popu; 
lației și in privința necesității 
acțiunii unite pentru a rezolva 
aceste probleme.

— Cum apreciați cola
borarea cu gazdele acestei 
manifestări ?

— Ca reprezentant al ISMUN 
in Comitetul de organizare, tre
buie să afirm că ne-am bucurat 
de o strinsă conlucrare cu orga
nizația de tineret din România 
incă de la începutul muncii pre
gătitoare a Conferinței. Această 
impresie pozitivă a fost ințăriță 
de toată experiența noastră din 
cursul desfășurării Conferinței. 
Apreciez spiritul de conlucrare 
al reprezentanților români, efor
turile lor neobosite pentru reu
șita Conferinței și doresc să mul
țumesc tineretului român pentru 
calda sa ospitalitate. Timpul s-a 
scurs repede dar sint sigur că 
mă voi reîntoarce la București, 
in curind, spre a-1 revedea...

• Dialogăm în conti
nuare cu reprezentantul 
algerian SOUILAH AD- 
NANE.

— Cum apreciați, la în
cheierea ei, rezultatele 
Conferinței la care ați 
participat ?

— Conferința ne-a permis un 
schimb util de opinii asupra 
problemelor populației și dezvol

tării. Doresc să subliniez în mod 
deosebit spiritul sincer, deschis, 
direct in care s-au desfășurat 
discuțiile și punctele de vedere 
comune importante care s-au de
gajat. Dintre acestea din urmă 
aș menționa consensul asupra 
faptului că problemele popu
lației nu pot fi disociate de ca
drul general, economic, social și 
cultural al popoarelor.

— Ce părere aveți des
pre documentele finale ale 
Conferinței ?

— în toate aceste documente 
se subliniază necesitatea ca ti
nerii, care reprezintă' o impor
tantă forță socială (in țările din 
„lumea a treia" reprezintă peste 
50 Ia sută din populație), să de
pună toate eforturile pentru pro
movarea politicii generale de 
dezvoltare care să ia în consi
derare întreaga populație. Per
sonal sint foarte satisfăcut de 
această poziție. Pe de o parte, 
pentru că implicarea tineretului 
a fost adesea uitată la reuniu
nile internaționale cu caracter 
general, pe de altă parte pentru 
că ea corespunde foarte bine rea
lităților noastre. După cum pro
babil știți, poporul algerian este 
angajat în prezent intr-un am
plu proces de transformare a so
cietății, de lichidare a proble
melor acute moștenite de la re
gimul colonial. Este firesc ca ti
neretul algerian să participe ac
tiv la acest proces.

Oaspetele se referă a- 
poi la eforturile gazdelor 
pentru buna desfășurare a 
Conferinței.

— Consider că munca organi
zatorică depusă de gazde a fost 
foarte eficace și că organizația 
de tineret din România a fost 
la înălțimea solicitărilor atit pe 
plan material, cit și politic. Do
resc să remarc solicitudinea deo
sebită a prietenilor români cu 
care am avut întilniri și contac
te, străduințele depuse de ei pen
tru a ne oferi informații ample 
despre realitățile românești, des
pre eforturile poporului dv. pen
tru construirea unei societăți 
drepte, pentru dezvoltarea eco
nomică și socială a țării. Este 
prima mea vizită în România și, 
de asemenea, intr-o țară socia
listă europeană. Atit la Bucu
rești, cit și la Brașov mi-am dat 
seama de importanța acordată de 
conducătorii români dezvoltării 
țării și problemei bunăstării 
populației. în mod deosebit m-a 
impresionat rolul dinamic acor
dat tineretului și asumat de a- 
cesta la toate nivelele. Aș vrea 
să închei spunindu-vă că ne-am 
putut convinge încă o dată de 
prietenia care leagă popoarele 
român și algerian și nu mă în
doiesc că cooperarea noastră se 
va dezvolta continuu în lupta 
comună împotriva imperialismu
lui, pentru o lume mai dreaptă 
și mai bună.

• ALBERTO SALINAS, 
student la Facultatea de 
medicină din cadrul Uni
versității Centrale din Ve
nezuela, subliniază:

— Mai întîi aș vrea să remarc 
participarea largă a tinerilor din 
cele mai diverse țări. Interesant 
este faptul că deși au participat 
tineri de cele mai diverse con
cepții politice, filozofice și reli
gioase, a fost cu putință să se 
realizeze un dialog sincer, des
chis. Unul din cele mai impor
tante momente ale Conferinței 
l-a reprezentat mesajul adre
sat de președintele Nicolae 
Ceaușescu, care a fost pentru 
noi un stimulent în dezbateri. 
Mesajul a acordat o atenție 
deosebită problemelor esențiale 
ale prezentului, la care noi ti
nerii trebuie să reflectăm serios.

In încheiere, oaspetele 
ne spune :

— Am avut posibilitatea să 
discut cu diverși tineri români 
și mi-am dat seama de seriozi
tatea cu care privesc viața. De
legații români și-au adus o con
tribuție deosebită la succesul lu
crărilor. Doresc întregului tine
ret român noi reușite.

• Discutăm, apoi, cu 
LOLITA M. AGATEP re-

1 prezentantă a Consiliului 
Național al Tineretului 
din Filipine:

— Ați participat la Con
ferința internațională a ti
neretului pe problemele 
populației. Care credeți că 
este principalul ei rezultat 
pozitiv ?

— Conferința a permis reuni
rea reprezentanților tineretului 

din aproape 100 de țări pentru a 
discuta probleme vitale" care in
teresează tinerii de pretutindeni. 
Deși nu am epuizat problemele 
vaste puse în discuție, am reu
șit să cunoaștem mai profund 
preocupările majore ale tinere
tului de pe toate meridianele. 
Cred că acesta este principalul 
rezultat pozitiv al intîlnirii. Con
sider, de asemenea, că o nouă 
reuniune de acest fel ne-ar pu
tea apropia și mai mult de 
scopul propus — acțiunea unită 
a tineretului pentru discutarea și 
soluționarea marilor probleme 
cu care sintem confruntați.

— Este tînăra generație 
gata să-și asume marile res
ponsabilități care-i revin în 
societate ?

— Conferința a arătat, încă o 
dată, că tineretului îi revine, în- 
tr-adevăr, un rol mare și im
portant in societatea contempo
rană. Din dezbaterile și docu
mentele reuniunii reiese cu cla
ritate că tinerii trebuie să-și de
dice timpul și energia pentru so
luționarea marilor probleme so
ciale și să nu-și risipească re
sursele în preocupări mărunte. 
Cred că există in rîndurile tine
rei generații de azi conștiința 
angajării responsabile la efortu
rile generale, sentimentul că tre
buie să acționeze ei înșiși înain
te ca problemele să devină acu
te. Una din convingerile cu care 
plec de la Conferință este aceea 
că tinerii au o imagine proprie 
asupra viitorului și că părerile 
lor trebuie ascultate și luate in 
considerare.

— Cu ce impresii pără
siți România ?

— Am apreciat mult eforturi
le depuse de tineretul român 
pentru succesul acestei Confe
rințe, buna ei organizare și des
fășurare. Deși a fost o ședere 
scurtă, am fost foarte impresio
nată de cele văzute în România 
și îndeosebi de oamenii ei. Am 
observat disciplina și seriozita
tea tinerilor, conștiinciozitatea 
cu care-și fac datoria, dragostea 
de muncă, modul util in care-și 
folosesc timpul, atit Ia Bucu
rești, cit și la Brașov — cele 
două orașe pe care am avut pri
lejul să le vizitez.

Tînărul columbian GER
MAN DIAZ, reprezentant 
al Alianței internaționale a 
stîngii democratice din 
America Latină, ne-a de
clarat :

— Cred că a fost una dintre 
cele mai bune ocazii ca tinerii 
din lume să se cunoască și să-și 
spună părerea asupra celor mai 
mari probleme ce frămintă astăzi 
omenirea. Apreciez ca pozitiv a- 
cest dialog care s-a desfășurat Ia 
București, între tineri veniți din 
țăti cu structuri social-economi- 
ce diferite și concepții filozofi
ce, politice și religioase diferite. 
Documentele adoptate la Confe
rință dau o largă perspectivă 
mișcării de tineret. Consider că 
tinerii trebuie să propună și să 
susțină in fața organismelor in
ternaționale și a guvernelor lor 
măsuri de pe urma cărora să 
beneficieze toți locuitorii plane
tei, să acționeze pentru rezolva
rea problemelor populației în le
gătură cu cele ale dezvoltării.

Interlocutorul nostru con
tinuă :

— Am ascultat cu interes in
tervențiile reprezentanților ro
mâni și apreciez ca pozitivă ex
periența României în rezolvarea 
problemelor dezvoltării econo- 
mico-sociale. Interesul tineretu
lui român față de această reu
niune l-a reliefat și modul de- 
săvîrșit în care tinerii români 
au soluționat toate aspectele le
gate de buna desfășurare a Con
ferinței.

Am avut prilejul, după termi
narea Conferinței, să fac o 
excursie la Brașov. Vreau să vă 
mărturisesc că mi-am întărit cu 
acest prilej convingerea pe care 
mi-o făcusem la București că 
România acordă o mare atenție 
dezvoltării sale, în mod deosebit 
pe plan industrial. Peste tot am 
văzut înăițîndu-se construcții 
noi, șantiere, se muncea intens. 
Știu din relatările prietenilor ro
mâni că o pondere însemnată în 
acest efort constructiv il are ti
neretul român. Doresc să-i urez 
în acest an jubiliar noi succese 
în realizarea aspirațiilor sale, un 
viitor prosper și plin de satis
facții.

Declarații consemnate de 
EUGENIU OBREA

BAZIL ȘTEFAN 
GH. SPRINȚEROIU

în această dimineață încep la 
București lucrările unei mani
festări de amploare deosebită, 
bogată în semnificații: Conferin
ța mondială a populației. Este 
un prestigios forum internațio
nal la care sint prezenți dele
gați din circa 150 de state ale 
Terrei — reprezentanți ai gu
vernelor, ai mișcărilor de elibe
rare națională și ai țărilor afla
te pe drumul înlăturării defini
tive a dominației coloniale, par
ticipant! din partea O.N.U. și ai 
instituțiilor sale specializate, ob
servatori trimiși de 200 organi
zații interguvernamentale și ne
guvernamentale. în istoria co
munității internaționale este fără 
precedent o dezbatere de aseme
nea dimensiuni, cu o largă re- 
prezentativitate, pe problemele 
populației, abordate in complexi
tatea dosarelor cardinale ale con
temporaneității. Semnificativ 
pentru valoarea acestei dezbateri 
este faptul că aceste probleme 
nu sint limitate la laturile can
titative ale tendințelor demogra
fice, ci sînt examinate in con
textul preocupărilor fundamen
tale ale umanității, in strinsă și 
nemijlocită legătură cu impera
tivul eliminării subdezvoltării, al 
asigurării unui progres rapid al 
tuturor statelor. Are o certă im
portanță dezbaterea aceasta des
fășurată pe plan guvernamental, 
ceea ce indică atenția crescîndă 
care se atribuie in întreaga lume 
problemelor populației. Pentru 
fiecare țară, populația reprezin
tă avuția supremă, factorul de 
bază al forțelor de producție, al 
dezvoltării oricărei societăți. 
Problemele populației nu pot fi 
plasate în mod just decit in an
samblul problemelor condiției u- 
mane, iar soluționarea lor nu se 
poate baza decit pe condițiile 
specifice ale fiecărei țări, pe 
realitățile economice, sociale, po
litice ale fiecărui popor. Un exa
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PAPA PAUL AL VI-LEA 
DESPRE CONFERINȚA 

MONDIALĂ 
A POPULAȚIEI

Subliniind importanța lucră
rilor Conferinței mondiale a 
populației care se va desfășura 
în capitala României, papa 
Paul al VI-lea a remarcat com

plexitatea • problemei care face 
obiectul acestei întruniri. „A- 
ceastă chestiune nu poate fi 
redusă la un simplu și impre
sionant calcul numeric al lo
cuitorilor lumii sau ai diferite
lor regiuni geografice", a spus 
papa Paul al VI-lea, arătînd 
că la Conferința de la Bucu
rești vor fi studiate, cu sigu
ranță, toate aspectele legate de 
problemle populației.

Incidente in Ulster
• UN GRUP de persoane 

neidentificate a deschis focul 
simbătă asupra unor soldați 
britanici și a unor civili neînar
mați în localitățile nord-irlan- 
deze Belfast și Armagh. Două 
persoane, între care un soldat, 
au fost rănite.

Manifestări consacrate aniversării 
eliberării României

HAVANA. — Sub auspiciile 
Institutului cubanez al cărții in 
holul de onoare al Bibliotecii 
Naționale Jose Marti din Hava
na, a fost inaugurată o expozi
ție de carte românească, mani
festare care se înscrie în suita 
de activități organizate în Cuba 
cu prilejul împlinirii a 30 de 
ani de la eliberarea României 
de sub dominația fascistă. Ex- 
pdziția prezintă peste 1 500 de 
volume, incluzînd literatură, be
letristică, lucrări politice și so- 
cial-economice, literatură pen
tru copii etc.

De o atenție deosebită se 
bucură standul în care sint pre
zentate lucrările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

LONDRA. 18 — în cadrul 
manifestărilor organizate în Ma
rea Britanie în întimpinarea 
celei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării României de sub do
minația fascistă, la Billingham, 
important centru din nord-estul 
țării, a avut loc un spectacol 
festiv, oferit de ansamblul fol
cloric „Semenicul" din Caraș- 
Severin. Au fost prezenți re
prezentanți ai oficialităților lo
cale, între care primarii din 
Billingham, Stockton on Tees 
și Teesside, un numeros public. 
De asemenea, a participat am
basadorul României la Londra, 
Pretor Popa.

KHARTUM. — . Sub auspi
ciile Consiliului Național pentru 
solidaritate, prietenie și pace 
din Sudan și ale Ambasadei 
României, la sediul C.C. al U- 
niunii Socialiste Sudaneze din 
Khartum a avut ioc o seară 

men chiar sumar al acestor rea
lități indică extrema diversitate 
a situațiilor cu care popoarele 
sint confruntate, necesitatea de 
a se lua în considerare particu
laritățile existente în fiecare 
țară.

Fără indoială, dezbaterea pe 
problemele populației va trebui 
să aibă in atenția ei situația e- 
xistentă pe întinse zone ale glo
bului unde sute de milioane de 
oameni înfruntă subnutriția, ma
ladiile cronice, analfabetismul.

Astăzi începe la București

Conferința Mondială 
a Populației

Aceste fenomene, cu grave re
percusiuni asupra populației, 
sint o consecință a subdezvoltă
rii — rezultat al politicii de do
minație și exploatare colonialis
tă. Nu-i vorba de „explozia de
mografică", deoarece Terra poa
te să-și hrănească toți fiii ei, 
poate să le asigure condiții dem
ne de viață. Spolierea resurselor 
multor țări, raporturile inechita
bile impuse teritoriilor sub do
minația colonială, politica de 
forță și dictat au dus Ia situația 
pe care o au o serie de țări care 
poartă povara grea a moștenirii 

R.D. VIETNAM. O secție a întreprinderii textile „8 Martie" din Hanoi.

Evoluția evenimentelor
J

din Cipru
culturală și prezentarea unei 
expoziții fotografice.

Au participat Abdul Găsim 
Mohamed Irbrahim, secretar 
general adjunct al U.S.S., 
Abdulahi ' El Hassan, membru 
al. Biroului Politic al U.S.S., 
președintele Consiliului Națio
nal pentru solidaritate, priete
nie și pace, Abdulah Naser 
Gihawi, președintele Federației 
sindicatelor din Sudan.

Despre semnificația sărbătorii 
noastre naționale au vorbit 
Fâtma Abdul Mahmoud, mem
bru al C.C. al U.S.S.. secretar 
general adjunct al Consiliului 
Național pentru solidaritate, 
prietenie și pace, Osman Abdel 
Moneim, absolvent al învăță- 
mintului superior din România.

TOKIO — în sala ,,Asahi" a 
avut loc, simbătă, o seară cul
turală dedicată celei de-a 30-a 
aniversări a eliberării patriei 
noastre de sub dominația fas
cistă, organizată de Asociația 
de prietenie Japonia-România 
în colaborare cu ambasada ro
mână și cu sprijinul cotidienelor 
„Asahi Shimbun" și „Asahi E- 
vening News" .precum și al 
companiei „Nihon Denpa News 
Ltd",, care a invitat și organi
zat turneul Corului de copii al 
Rădioteleviziunii române în Ja
ponia.

Au urmat o suită de cîntece 
românești in interpretarea Co
rului de copii al Radioteleviziu- 
nii române și un program de 
cîntece japoneze susținut de 
Corul de copii — Tokio. Un mo
ment deosebit de impresionant 
al manifestărilor din cadrul serii 
culturale l-a constituit interpre
tarea de către cele două coruri 
reunite a două dintre tradițio
nalele cîntece populare japoneze 
îndrăgite de publicul nipon. 

coloniale. Este evident că in zi
lele noastre o veritabilă soluțio
nare a problemelor populației 
presupune lichidarea fenomenu
lui subdezvoltării, eliminarea de
calajelor dintre statele avansate 
pe plan economic și cele răma
se în urmă, asigurarea progre
sului economic și social al tutu
ror statelor indiferent de dimen
siunile lor. După cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, „in 
concepția noastră, problemele 
populației iși pot găsi o rezol

vare corespunzătoare cerințelor 
dezvoltării civilizației umane nu
mai în contextul promovării pe 
plan mondial a unor raporturi 
noi, care să excludă orice mani
festări de inechitate și practici 
discriminatorii, să garanteze 
respectarea independenței și su
veranității naționale a tuturor 
statelor, să ofere fiecărei țări 
condiții de participare activă la 
cooperarea economică interna
țională și — desigur, nu în ulti
mul rînd — să asigure un spri
jin efectiv eforturilor popoare

NICOSIA. — Pentru a doua 
zi consecutiv de la intrarea sa 
In, vigoare, încetarea focului 
în Cipru a fost încălcată dumi
nică. Purtătorul de cuvint. al 
forțelor O.N.U. din Cipru, Ru
dolf Stajduhar, a anunțat, în 
cursul conferinței sale de presă 
de duminică după-amiază, că 
schimburi de focuri de artilerie 
și arme automate s-au semna
lat în cursul dimineții și conti
nuau la ora 14,45 (ora locală), 
în sectorul localității Dhenia, 
la vest de Nicosia, și la Ryroi, 
la est de capitală. în restul 
insulei, a precizat el, situația 
a fost calmă.

Agenția U.P.I. informează, pe 
de altă parte, că trupele tur
ce. au tăiat încă o șosea ce du
ce spre Nicosia —. șoseaua Lar
naca, lăsînd, astfel, capitalei

încheierea conferinței regionale 
a F.A.O. pentru Africa

Simbătă s-au încheiat lucrările 
celei de-a VIII-a conferințe re
gionale pentru Africa a Orga
nizației Națiunilor Unite pen
tru Alimentație și Agricultură 
(F.A.O.) desfășurate în Insula 
Mauritius. Printre rezoluțiile a- 
doptate în cadrul lucrărilor fi
gurează cele referitoare la in
stituirea unui comitet ad-hoc al 
membrilor africani ai F.A.O., 
care să urmărească intrarea îri 
vigoare a hotăririlor aprobate 
la conferința regională, și la re
cunoașterea limbii arabe ca 
limbă oficială la conferințele vii
toare.

lor din țările în curs de dezvol
tare".

Viața, întreaga succesiune a 
evenimentelor de pe arena mon
dială, demonstrează că asigura
rea păcii și consolidarea secu
rității internaționale reprezintă o 
cerință esențială pentru soarta 
umanității. Eliminarea surselor 
încordării, încetarea cursei înar
mărilor, alocarea în scopuri paș
nice a uriașelor resurse irosite 
pentru perfectionarea tehnicii de 
război sînt imperative de prim 

ordin ale zilelor noastre. Numai 
in condițiile unei păci trainice, 
în care încrederea reciprocă să 
favorizeze o largă conlucrare, 
problemele populației pot fi so
luționate corespunzător cu inte
resele popoarelor.

Tinăra generație — care repre
zintă partea cea mai dinamică a 
populației — este vital interesa
tă in reglementarea realistă, 
constructivă a acestor probleme. 
Bucureștiul a găzduit in săptă- 
mina care s-a incheișt o mani
festare de puternic răsunet: Con
ferința internațională a tinere

cipriote o singură ieșire spre 
mare — șoseaua către Limas
sol.

NICOSIA. — Președintele in
terimar al Ciprului, Glafkos 
Clerides, a adresat, simbătă un 
mesaj unui număr de șefi de 
state, în care solicită ajutor 
pentru depășirea dificultăților 
actuale cu care este confruntat 
poporul cipriot. „Problema cea 
mai urgentă și imediată este 
aceea a ajutorării răniților și 
persoanelor refugiate. Trebuie 
să rezolvăm chestiuni economi
ce considerabile, provocate de 
operațiunile militare, în scopul 
de a feri țara de o catastrofă 
economică" — se spune în me
saj. Glafkos Clerides a făcut, 
în continuare, un apel urgent 
pentru a se acorda Ciprului 
„Tot ajutorul posibil și asisten
ță pe plan financiar". 

O altă rezoluție se pronunță 
pentru acordarea statutului de 
membru deplin numai statelor 
africane.

într-o declarație făcută la în
chiderea lucrărilor, președintele 
Conferinței regionale F.A.O., 
Satcam Boolell, ministrul mau- 
rician al agriculturii și resurse
lor naturale, a afirmat că exis

tă, acum, în Africa hotărirea de 
a se produce mai multe ali
mente și de a se atinge nivelul 
în care satisfacerea cerințelor 
să se realizeze din resurse pro
prii.

tului pe problemele populației, 
amplu și reprezentativ forum al 
generației tinere din aproape 100 
de țări ale lumii. Conferința a 
prilejuit un cuprinzător schimb 
de opinii, un dialog deschis, pro
fund, pozitiv pe problemele 
populației in conexiune cu pro
blemele fundamentale ale dez
voltării vieții economice, sociale 
și politice contemporane. Opțiu
nile comune ale participanților 
și-au găsit expresie în docu
mentele finale ale conferinței — 
manifestare de o deosebită im
portanță în mișcarea internațio
nală de tineret.

Alegerea țării noastre ca gaz
dă a Conferinței mondiale a 
populației atestă încă o dată înal
tul prestigiu al României socia
liste, prețuirea de care se bucu
ră în ldme rezultatele operei 
constructive realizate de poporul 
nostru. Experiența României re
levă corelația existentă între 
creșterea economico-socială și e- 
voluția populației, marile succe
se ale unei politici în centrul că
reia se situează grija față de om 
— țel suprem al tuturor efortu
rilor. Realizările obținute de po
porul român, sub conducerea 
partidului, în cei 30 de ani de 
la eliberare au dus la profunde 
mutații calitative in structura 
socială, gradul de utilizare a 
forțelor de muncă, nivelul de 
instruire, cultură și sănătate pu
blică, au creat premise pentru 
creșterea continuă a nivelului de 
trai material și spiritual al ma
selor.

Opinia publică din țara noas
tră salută cu căldură pe partici- 
panții la Conferința mondială a 
populației, exprimindu-și spe
ranța că acest forum internațio
nal va da expresie preocupărilor 
popoarelor, va răspunde năzuin
țelor lor de pace, progres și co
operare.

M. RAMURA

Congresul 
Uniunii Generale 

a Studenților 
Palestinieni

In capitala Algeriei se des
fășoară, in aceste zile, lu
crările celui de-al șaptelea 
Congres Național al Uniunii 
Generale a Studenților Pa
lestinieni. La lucrări iau 
parte, ca invitați, reprezen
tanți a numeroase organiza
ții similare de peste hotare. 
Din România participă o de
legație a Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști 
(U.A.S.C.R.), condusă de Ste- 
lian Motiu, secretar al Con
siliului U.A.S.C.R.

EI a transmis salutul stu
denților români, al întregu
lui tineret din țara noastră, 
subliniind totodată solidari
tatea cu cauza poporului pa
lestinian.

Mulțumind pentru prezența 
delegației studenților români 
la lucrările acestui congres, 
mărturie a solidarității ti
neretului român cu aspirați
ile tineretului palestinian, 
Lamy Kamberdji, președin
tele Uniunii Generale a Stu
denților Palestinieni, și-a 
exprimat satisfacția față de 
contribuția activă a Româ
niei la soluționarea situației 
din Orientul Apropiat, in 
conformitate cu dorința po
porului palestinian de a dis
pune de o viață liberă și 
independentă.

In vederea 
naționalizării 

industriei
petroliere 

venezuelene
Comisia guvernamentală pen

tru studierea problemelor națio
nalizării industriei petroliere 
din Venezuela a adoptat un pro
iect de lege in care se prevede 
că prospecțiunile, extracția și 
vînzarea petrolului venezuelean 
trebuie să se afle sub controlul 
statului. Acest proiect de lege 
urmează să fie prezentat spre 
aprobare președintelui Carlos 
Andres Perez după care va fi 
supus aprobării de către Con
gresul Național.

Guvernul venezuelean va pla
sa observatori oficiali pe lingă 
companiile petroliere străine 
care activează în țară în vede
rea extinderii controlului fiscal 
asupra activității acestora și a 
facilitării procesului de rever- 
siune sau naționalizare a acestui 
important sector al economiei 
naționale, a declarat ministrul 
minelor și hidrocarburilor, Va
lentin Hernandez Acosta.
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« PREȘEDINTELE R. A. Egipt. 
Anwar Sadat, șeful de stat al 
Emiratelor Arabe Unite, șeicul 

t Zaid Bin Sultan Al-Nahyan, și 
, președintele Consiliului Co- 
• mandamentului Revoluției din 

Libia, colonelul Moamer El Ged- 
; dafi, au avut duminică o nouă 

rundă de convorbiri la palatul 
; Kasr el Tin de la Alexandria.

Puternice ploi musonice 
în Filipine
• PREȘEDINTELE FILIPI- 

NELOR, Ferdinand Marcos, a 
decretat, duminică, starea de ur
gență in zona Manilei și în 13 
provincii din principala insulă a 
arhipelagului — Luzon, în urma 
puternicelor inundații declanșa

te de ploile musonice. Inundații
le, care au luat, in ultimele zile, 
proporții catastrofale, au provo
cat moartea a 22 de persoane. 
Peste 550 000 de oameni au ră
mas fără locuințe sau au fost 
evacuați din cauza creșterii ni
velului apelor, iar numeroase 
poduri, căi ferate și linii de 
transmisie a curentului electric 
au fost avariate.

• ÎN FIECARE AN, în car
tierul Kanda, din Tokio, se des
fășoară o întrecere a vânzătorilor, 
avînd ca scop evidențierea po
sibilității participanților de a 
face vînzări bune și in perioada 
marilor călduri din timpul verii. 
Specificul întrecerii constă în 
capacitatea celor ce se întrec de 
a rezista un timp cit mai înde-

lungat imbrăcați in cit mai multe 
piese de imbrăcăminte de iar
nă. în plus, ei se așază sub soa
rele dogoritor in jurul unui foc 
mare și trebuie să reziste timp 
de o oră.

Delegație comercială 
chineză in Brazilia

• PREȘEDINTELE BRAZI
LIEI, Ernesto Geisel, a primit, 
la Casa prezidențială, pe mem
brii delegației comerciale chi
neze condusă de Chen Chieh, 
adjunct al ministrului comerțu
lui exterior al R.P. Chineze, 
care întreprinde o vizită oficia
lă în Brazilia — relatează agen
ția China Nouă. Cu acest prilej

a avut loc o convorbire priete
nească.

A fost prezent ministrul bra
zilian al afacerilor externe, Aze- 
redo da Silveira.

Declarație americano- 
iordaniană
• IN DECLARAȚIA COMU

NA dată publicității la încheie
rea convorbirilor dintre pre
ședintele Statelor Unite, Gerald 
Ford și regele Hussein al Ior
daniei, care a efectuat o vizită 
neoficială in S.U.A., se arată că 
cei doi șefi de stat apreciază 
convorbirile lor drept „ o con
tribuție constructivă Ia consul
tările ce se desfășoară, în pre
zent, în vederea etapei viitoare 
a negocierilor asupra unei păci 
juste și durabile in Orientul A- 
propiat". S-a convenit — se ara
tă in declarație — că aceste

consultări trebuie să continue, 
pentru a se putea ajunge, in 
curind, la un acord de dezanga
jare militară iordaniano-israeli- 
ană.

Reprezentanți ai 32 de 
state membre ale Națiuni
lor Unite au trimis o scri
soare secretarului general 
al O.N.U., Kurt Waldheim, 
cerînd includerea pe agen
da provizorie a celei de-a 
29-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U. a punctu
lui intitulat „retragerea tu
turor trupelor străine stațio
nate în Coreea de sud sub 
steagul Națiunilor Unite".

Rezervație pentru 
urangutani
• AUTORITĂȚILE din Kali- 

mantanul de Nord au hotărît 
crearea unei rezervații pentru 
urangutani, care sint numiți de 
băștinași „oameni ai pădurilor", 
pentru marea lor asemănare cu 
oamenii. Cu toate că, in urmă 
cu numai 30 de ani, numărul a- 
cestor maimuțe era foarte mare, 
unele regiuni ale Kalimantanu- 
lui fiind veritabile „împărății 
ale urangutanilor", în ultimii 
ani numărul lor a scăzut verti
ginos, atit datorită faptului că 
au carnea comestibilă și deose
bit de gustoasă, cit șt cererii 
foarte mari la export -

Bilanțul tragic al inundațiilor din India
Potrivit datelor provizorii publicate de autoritățile indiene, 

inundațiile care au afectat in special statele Bengalul de Vest, 
Bihar, Uttar Pradesh și Assam din nord-estul țării au provocat 
pierderi materiale care depășesc 24 milioane dolari. în Bengalul 
de Vest, considerată zona cea mai afectată, circa un milion de 
persoane au avut de suferit de pe urma acestei calamități. Ci
frele indică, pe de altă parte, că aproximativ 70 000 de ca,se au 
fost distrus?, și peste 150 000 hectare de culturi agricole se află 
sub apă, șute de copaci și stîlpi pentru curentul electric au fost 
smulși din pămint.

Ciclonul, care a măturat malurile Bengalului de Vest, a ucis 
17 persoane. Peste 4 milioane de oameni din Bihar sînt amenin
țați cu foametea, ca urmare a distrugerii rezervelor alimentare 
existente, precum și datorită dificultăților de aprovizionare.

Armata continuă operațiunile de sprijinire a sinistraților, care 
sint grupați in tabere.
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