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Onorata de prezenta președintelui

Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu,
Președintele Nicolae Ceausescu 

a primit pe secretarul
ieri, și-a început lucrările, la București, una general al O.N.U., Kurt Waldheim
din cele mai ample reuniuni internaționale

CONFERINȚA MONDIALĂ
A POPULAȚIEI

La 19 august, la București, ta 
sala mare a Palatului Repu
blicii, s-au deschis, intr-un ca
dru festiv, lucrările Conferin
ței Mondiale a Populației, una 
din -cele mai ample reuniuni 
internaționale inițiate de Orga
nizația Națiunilor Unite.

Ședința inaugurală a fost ono
rată de prezența președintelui 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu.

La lucrări participă secretarul 
general al Organizației Națiu
nilor Unite, Kurt Waldheim, 
Antonio Carillo Flores, secre
tar general al Conferinței, de
legații guvernamentale din 133 
de țări, conduse de reprezen
tanți personali ai șefilor de 
state, vicepreședinți de guverne, 
miniștri ai economiei, sănătății, 
planificării, afacerilor interne, 
asigurărilor sociale, reprezen
tanții Secretariatului O.N.U., a 
16 organisme și instituții specia
lizate ale O.N.U., 10 organizații, 
instituții și agenții internațio
nale, 12 organizații interguver- 
namentale, 158 organizații negu
vernamentale. în conformitate 
deplină cu obiectivele Conferin
ței și cu o autentică reprezen
tare a tuturor popoarelor lumii, 
la lucrări participă, de aseme
nea, delegați a 14 mișcări de 
eliberare națională recunoscute 
de O.U.A. și Liga Arabă.

Conferința Mondială a Popu
lației de la București, repre
zintă o ilustrare elocventă a 
prestigiului de care se bucură 
România în întreaga lume, prin 
politica sa de pace, colaborare 
și înțelegere internațională, de 
înfăptuire a marilor idealuri de

progres și civilizație ale ome
nirii contemporane.

Ora 10,00. în sala mare a Pa
latului Republicii stat întruniți 
membrii delegațiilor guverna
mentale, reprezentanții Secre
tariatului O.N.U. și ai unor or
ganisme internaționale, șefii mi
siunilor diplomatice acreditați 
la București, numeroși invitați.

La ședința festivă de inaugu
rare stat prezenți: Emil Bod- 
naraș, Manea Mănescu, Gheor- 
ghe Cioară, Lina Ciobanu, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Pe
tre Lupu, Paul Niculescu-Mizil, 
Dumitru Popescu, Leonte Răutu. 
Ștefan Voitec, 'Cornel Burtică. 
Mihai Dalea, Ion Pățan, Iosif 
Uglar, Ștefan Andrei. Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adu
nări Naționale, Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat, membri ai guvernului, ăi 
Comitetului național rSmân de 
pregătire a Conferinței și alte 
oficialități române.

Participă, de asemenea, sute 
de trimiși speciali ai marilor 
agenții internaționale de presă, 
ai unor ziare și reviste, ai pos
turilor de radio și televiziune 
din întreaga lume, corespon
denți ai presei străine acredi
tați la București, ziariști români.

întreaga asistență, în picioare, 
salută cu aplauze îndelungi in
trarea în sală a președintelui 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. Șeful statu
lui român este însoțit de secre
tarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, care îl invită să ia 
loc pe Un fotoliu de onoare. .

(Continuare în pag. a Il-a)

Luni dimineață, înaintea des
chiderii lucrărilor Conferinței 
Mondiale a Populației, secreta
rul general al Organizației Na
țiunilor Unite. Kurt Waldheim, 
a făcut o vizită protocolară pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu.

După deschiderea conferinței,

președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, pe Kurt 
Waldheim, secretarul general 
al Organizației Națiunilor Unite.

Cu acest prilej, Kurt Wald
heim a exprimat președintelui 
Nicolae Ceaușescu sentimente 
de caldă gratitudine pentru in

teresul și grija manifestate față 
de organizarea' și buna desfă
șurare a Conferinței Mondiale 
a Populației, subliniind că idei
le generoase cuprinse în cuvîn
tarea șefului statului român la 
inaugurarea acestei reuniuni o-

(Continuare în pag. a II-a)

Cuvîntarea președintelui 
Republicii Socialiste România,

NICOLAE CEAUȘESCU

Cuvîntarea secretarului 
general al 0. N. U., 

Kurt Waldheim
Pagina a lll-a

Toastul 
președintelui 

NICOLAE CEAUSESCU
Aș dori să exprim bucuria mea. a tovarășilor 

mei, că in Rițmânia se află secretarul general 
ai Organizației Națiunilor Unite, domnul Kurt 
Waldheim, și secretarul general al Conferinței 
Mondiale a Populației, domnul Antonio Carillo 
Flores. Doresc, de asemenea, să exprim satis
facția că in România ișâ desfășoară lucrările 
Conferința Mondială a Populației. Urez confe
rinței să se încheie cu rezultate cit mai bune !

Sint bucuros că am avut prilejul să facem un 
schimb de păreri asupra unor probleme in
ternaționale, asupra rolului Organizației Na
țiunilor Unite. Aș dori să adresez Organiza
ției Națiunilor Unite și organismelor sale 
urarea de a crește rolul lor în soluționarea pro
blemelor complexe ale vieții internaționale.

Vă urez succes în activitatea pe care o des- 
fășurați în această direcție, multă sănătate dum
neavoastră, domnule secretar general al Organi
zației Națiunilor Unite, și dumneavoastră, dom
nule secretar general al Conferinței Mondiale 
a Populației ! --

Toastul secretarului 
general al O.N.U., 

KURT WALDHEIM 
\

Permiteți-mi să spun citeva cuvinte de recu
noștință pentru dumneavoastră, domnule pre
ședinte, și pentru guvernul dumneavoastră, 
pentru amabila ospitalitate acordată nu numai 
astăzi și nu numai cu acest prilej, dar pentru 
tot ce ați făcut dumneavoastră și guvernul 
dumneavoastră in interesul păcii mondiale, iar 
acum, în special, în pregătirea Conferinței Mon
diale a Populației, astfel ca aceasta să fie, in
tr-adevăr, un succes.

Aș dori, de asemenea, să vă spun, domnule 
președinte, cit de recunoscător vă sint pentru 
prilejul acordat de a discuta cu dumneavoastră 
unele probleme ale situației internaționale, care 
sint de interes comun atît pentru România, cit 
și pentru Națiunile Unite.

în sfîrșit, doresc să folosesc prilejul pentru 
a vă exprima, dumneavoastră, domnule pre
ședinte, și guvernului dumneavoastră recunoștin
ța noastră călduroasă pentru sprijinul puternic 
pe care dumneavoastră personal, guvernul și 
poporul dumneavoastră l-ați acordat și-l acor
dați Națiunilor Unite. De un asemenea sprijin 
avem nevoie pentru a fi valabili și eficienți.

în acest spirit, doresc să ridic paharul în să
nătatea dumneavoastră, domnule președinte, să 
vă^ urez mult succes in eforturile dumneavoas
tră depuse, în interesul păcii, pentru fericirea 
și bunăstarea poporului român !

Domnule secretar general al 
Organizației Națiunilor Unite, 

Doamnelor și domnilor, 
Tovarăși și prieteni,
Este o deosebită plăcere pen

tru mine să adresez delegații
lor guvernamentale,' reprezen
tanților Organizației Națiunilor 
Unite și ai celorlalte organisme 
internaționale, tuturor partici- 
panților la Conferința Mondială 
a Populației un salut cordial, 
in numele Consiliului de Stat, al 
guvernului și poporului român, 
precum și al meu personal. (A- 
plauze puternice).

Inițierea de către Organizația 
Națiunilor Unite a Conferinței 
Mondiale a Populației care își 
propune să dezbată una din 
problemele fundamentale ale

viitorului omenirii, ale civiliza
ției umane are o importanță 
deosebită în actualele împreju
rări internaționale.

Desigur, politica demografică 
și, în general, problemele dez
voltării populației trebuie ana
lizate în raport de condițiile is
torice, naționale, economico-so- 
ciale din fiecare țară. Numai 
pornindu-se de la realitatea 
concretă se pot trage concluzii 
care să ducă la soluționarea jus
tă a problemelor populației. 
Harta demografică a lumii con
temporane prezintă o mare di
versitate. Pe planeta noastră 
există regiuni cu o mare den
sitate a populației, după cum 
există zone unde numărul lo
cuitorilor, in raport cu suprafața

și resursele existente, este încă 
foarte mic. Pornind de la faptul 
că problema populației reprezin
tă factorul determinant al pro
gresului fiecărui popor, fiecare 
stat are dreptul suveran să pro
moveze politica demografică și 
măsurile pe care le consideră 

• cele mai potrivite, în conformi
tate cu interesele sale naționale, 
fără nici un amestec din afară. 

Considerăm că în abordarea 
problemei populației este nece
sar să se pornească de la faptul 
că omul constituie factorul de
terminant al progresului econo- 
mico-social. De aceea, întreaga 
organizare a societății, politica

(Continuare în pag. a IlI-a)

Recepție oferită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 

Elena Ceaușescu in onoarea 
participanților la Conferința 

Mondială a Populației 
Pagina a ll-a

Tot in cursul zilei de ieri au fost primiți la tovarășul 

Nicolae Ceaușescu: prinfesa Ashraf, reprezentanta personală 

a Șahinșahului Iranului, și delegația Organizației pentru 

Eliberarea Palestinei > Relatările în pagina a 2-a

In pag. a IV-a

Noi fapte de muncă, 
realizări de seama ale 
tineretului in întrecerea 

socialistă

Astăzi, în jurul orei 10,00, posturile noastre de radio și te
leviziune vor transmite direct festivitatea de înaintare la 
gradul de general, de absolvire a Academiei Militare și de 
acordare a gradului de locotenent absolvenților școlilor mili
tare de ofițeri activi din Ministerul Apărării Naționale și Mi
nisterul de Interne, promoția 23 August 1974.

Delegații la Conferință, ascultă cu atenție și interes deosebit cuvîntarea președintelui României.
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUSESCU

CONFERINȚA MONDIALA 
A POPULAȚIEI

• Secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim
(Urmare din pag. I)

feră lucrărilor cele mai favora
bile auspicii.

In oontinuare, a avut loc un 
schimb de vederi privind în
semnătatea Conferinței Mondia
le a Populației, problemele com
plexe pe care ea urmează să le 
examineze. In acest cadru, s-a 
apreciat că problema viitorului 
populației depinde de dezvolta
rea multilaterală, progresistă, a 
societății omenești, de lichidarea 
subdezvoltării, apropierea nive
lelor de dezvoltare, crearea unor 
relații de egalitate, colaborare 
rodnică între toate continentele 
și statele globului, de înfăptuire 
a unei păci trainice pe pămint.

Președintele Nioolae Ceaușescu 
a arătat că soluționarea în mod 
corespunzător a problemei 
populației aparține fiecărei țări, 
statele avînd dreptul suveran de 
a promova politica demografică 
și măsurile pe care le consi
deră cele mai potrivite, în con
formitate cu interesele națio
nale, fără nici un amestec din 
afară.

In timpul convorbirii au fost 
abordate unele aspecte ale si
tuației internaționale actuale. în 
context, s-a relevat necesitatea

• Prințesa Ashraf, reprezentanta personală 

a Șahinșahului Iranului
Președintele Republicii Socialis

te România, Nicolae Ceaușescu, 
a primit, luni, pe Alteța Sa 
Imperială prințesa Ashraf, sora 
Maiestății Sale Imperiale Mo
hammad Reza Pahlawi Arya
mehr, Șahinșahul Iranului, re
prezentanta personală a suvera
nului iranian la lucrările Confe
rinței Mondiale a Populației. Al
teța Sa Imperială a fost însoțită 
de Majd Rahnama, ambasador, 
Marianous Ansari, doamnă de 
onoare, precum și de Aii Reza 
Bahrami, ambasadorul Iranului 
la București.

La întrevederș a participat 
Maria Groza, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale.

Prințesa Ashraf a arătat că 
are plăcuta misiune de a tran
smite președintelui Nicolae

• Delegația Organizației 

pentru Eliberarea Palestinei
Tovarășul Nicolae C*aușescu,  

secretar general al | Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit luni, 19 august, delegația 
Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, care, la invitația C.C. 
al P.C.R.. face o vizită în țara 
noastră. Delegația este formată 
din Faruk Al Kaddumi. membru 
al Comitetului Executiv al
O. E.P., șeful Departamentului 
Politic, și Ahmed Al-Azhari, 
consilier.

La întrevedere au participat 
tovarășii Cornel Burtică, mem
bru supleant al Comitetului E- 
xecutiv, secretar al C.C. al
P. C.R., și Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R.

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

Membrii delegației au 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cordial salut dint 
partea președintelui Comitetu
lui Executiv al Organizației pen

intensificării eforturilor tutu
ror națiunilor in direcția destin
derii și colaborării internaționa
le, pentru democratizarea rela
țiilor dintre state, pentru așe
zarea acestor relații pe baza 
principiilor de egalitate, res
pect al independenței și su
veranității naționale, neamestec 
în treburile interne și avanta
jului reciproc. S-a subliniat, de 
asemenea, necesitatea rezolvării 
cit mai grabnice, pe cale poli
tică, a conflictelor din Orientul 
Mijlociu, din peninsula indochi- 
neză, din Cipru și din alte zone 
unde există încă tensiune, a in
staurării în lume a unui climat 
de pace și securitate, cooperare 
și înțelegere. De ambele părți 
s-a apreciat că un rol impor
tant în îmbunătățirea climatu
lui politic internațional, în con
solidarea cursului spre destin
dere îl are întărirea colaborării, 
securității și păcii în Europa. 
S-a subliniat, totodată, impor
tanța creșterii rolului Organiza
ției Națiunilor Unite în viața 
internațională, pentru înfăptui
rea idealurilor nobile de pace, 
progres, bunăstare ale tuturor 
popoarelor.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a reafirmat hotărirea României 
de a-și aduce și în viitor în

Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu un cordial salut și 
călduroase urări de sănătate și 
fericire din partea Maiestății 
Sale Imperiale Mohammad Reza 
Pahlawi Aryamehr și a împă
rătesei Farah.

Mulțumind, președintele 
Nicolae Ceaușescu a rugat pe 
Alteța Sa Imperială să tran
smită din partea sa și a tovarășei 
Elena Ceaușescu un călduros 
salut și cele mai bune urări Sa-' 
hinșahului Mohammad Reza 
Pahlawi Aryamehr și împără
tesei Farah.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire, în cadrul căreia au 
fost relevate cu satisfacție bu
nele . relații româno-iraniene, 
subliniindu-se că în dezvoltarea 

tru Eliberarea Palestinei, Yasser 
Arafat, precum și profunda re
cunoștință pentru sprijinul con
stant acordat de România so
cialistă, personal de șeful statu
lui român, cauzei drepte a po
porului palestinian. Totodată, 
oaspeții au adresat președinte
lui Nicolae Ceaușescu sincere 
felicitări cu prilejul apropiatu
lui jubileu — cea de-a XXX-a 
aniversare a eliberării României 
de sub dominația fascistă.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe membrii 
delegației să transmită președin
telui Yasser Arafat, celorlalți 
membri ai conducerii Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei, 
un salut călduros și cele mai 
bune urări de succes în înfăp
tuirea idealurilor.de libertate, 
independență, pace și progres 
social ale poporului palestinian.

In cadrul întrevederii, s-a pro
cedat la un schimb de păreri cu 
privire la unele probleme actua

Casa de cultură din orașul Bacău

Foto: AGERPRES

treaga sa contribuție la întări
rea rolului O.N.U., de a sprijiirf 
eforturile Organizației consacra
te instaurării unui climat de 
pace și securitate, apărării in
dependenței și suveranității po
poarelor, lichidării asupririi co
loniale și rasiale, dezvoltării 
colaborării internaționale între 
toate statele, fără deose
bire de orînduire socială și in
diferent de mărimea lor, edifi
cării unei lumi mai drepte și 
mai bune.

★
După convorbire, președintele 

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

Au participat Emil Bodnaraș, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Manea Mănescu, prim-mi- 
nistru al guvernului, George 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe.

A luat parte, de asemenea, 
Antonio Carillo Flores, secreta
rul general, al Conferinței Mon
diale a Populației.

In timpul dejunului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și Kurt Wald
heim au rostit toasturi.

întrevederea și dejunul s-au 
desfășurat într-o atmosferă de 
caldă cordialitate.

acestora un rol determinant l-au 
avut întîlnirile și înțelegerile 
dintre cei doi șefi de stat.

Ap fost abordate, de aseme
nea, probleme privind Confe
rința Mondială a Populației, evi- 
dențiindu-se dorința ambelor 
părți de a-și aduce o contribu
ție activă la lucrările acestei 
însemnate reuniuni. în context, 
a fost exprimată, de ambele 
părți, convingerea că delegațiile 
celor două țări vor conlucra efi
cient, ca și în cadrul altor ma
nifestări internaționale, pentru 
ca această conferință să se în
cheie eu rezultate cit mai fruc
tuoase.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o ambiantă de caldă cor
dialitate.

le ale vieții internaționale, în
deosebi în legătură cu situația 
din Orientul Mijlociu. De ambe
le părți a fost exprimată satis
facția pentru bunele relații prie
tenești existente între Partidul 
Comunist Român și Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei, 
precum și dorința de a lărgi a- 
ceste relații în interesul celor 
două popoare, al păcii și colabo
rării internaționale.

Secretarul general al P.C.R. a 
reafirmat solidaritatea Româ
niei socialiste și a Partidului 
Comunist Român cu lupta dreap
tă a poporului palestinian și a 
asigurat pe oaspeți de sprijinul 
dezinteresat al poporului român 
pentru a se ajunge la rezolvarea 
problemelor poporului palesti
nian corespunzător intereselor 
sale naționale, inclusiv crearea 
unui stat național palestinian.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o ambianță cordială, priete
nească.

(Urmare din pag. 1)

Conferința Mondială a Popu
lației a fost deschisă de secre
tarul general al O.N.U., care a 
rostit cuvintarea inaugurală.

Primit cu puternice aplauze 
de participanți, a luat cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socia
liste România.

Cuvîntarea șefului statului 
român a fost urmărită cu deo
sebit interes, fiind subliniată în 
repetate rînduri cu vii și puter
nice aplauze. Bogatul conținut 
de idei al expunerii a ilustrat 
încă o dată spiritul realist, pă
truns de. un profund umanism 
al politicii promovate consec
vent de statul român — al cărui 
promotor strălucit este pre
ședintele Nicolae Ceaușescu — 
preocuparea sa activă pentru 
soluționarea marilor probleme 
ale contemporaneității și asigu
rarea viitorului omenirii, al ci
vilizației umane, într-o lume a 
păcii și bunăstării.

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

Recepție oferită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 

Elena Ceaușescu
Președintele Republicii So 

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tova
rășa Elena Ceaușescu au ofe
rit, luni seara, o recepție in 
onoarea participanților la 
Conferința Mondială a Popu
lației, în foaierele Palatului 
Sporturilor și al Culturii de 
pe Dealul Piscului.

La recepție au luat parte 
secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, președintele 
Conferinței Mondiale a Popu
lației, George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe al 
României, secretarul gene
ral al Conferinței Mon
diale a Populației, Antonio 
Carillo Flores, reprezentanții 
Secretariatului O.N.U., ai or
ganismelor și instituțiilor spe
cializate ale organizației mon
diale, precum și peste 3 000 
de invitați — oficialități gu
vernamentale și ceilalți mem
bri ai delegațiilor statelor 
participante la conferință, or
ganizațiilor interguvernatnen- 
tale și neguvernamentale. ai 
delegațiilor unor mișcări do 
eliberare națională, prezente 
la această mare întrunire 
internațională, șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la 
București.

Au participat tovarășii 
Emil Bodnaraș, Manea Mă
nescu, Gheorghe Cioară, Lina

De miine, o nouă pro
moție de absolvenți ai A- 
cademiei militare, ai școlilor 
de ofițeri, de maiștri militari 
și subofițeri va întregi corpul 
de cadre al unităților Minis
terului Apărării Naționale și 
Ministerului de Interne.

Zilele acestea, m-am între
ținut cu cîțiva dintre viitorii 
locotenenți — infanteriști, ar- 
tileriști, tanchiști, aviatori șl 
marinari, grăniceri, transmi- 
sioniști. Chipurile lor tinere, 
arse de vînturile cîmpurilor 
de instrucție, trupurile vîn- 
joase, bărbătești, răspîndesc 
optimism și hotărîre. în ochi 
li se citește bucuria încheie
rii unei perioade importante 
din viața lor, dar și grija 
pentru îndeplinirea datoriei 
de onoare și de răspundere ce 
le va reveni ca instructori și 
educatori ai fiilor celor ce 
muncesc. într-o pauză, între 
viitorii locotenenți s-a înfiri
pat o discuție sinceră, apro

„Excelență, domnule pre
ședinte Ceaușescu,

în numele Conferinței Mon
diale a Populației, doresc să vă 
mulțumesc pentru mesajul deo
sebit de important pe care l-ați 
adresat. Știu că a avut un im
pact profund asupra sufletelor 
noastre. încă o dată, vă mulțu
mesc, vă exprim recunoștința 
noastră, domnule președinte, 
dumneavoastră și poporului ro
mân, pentru tot ceea ce ați 
făcut, pentru ca această confe
rință să fie, într-adevăr, o con
ferință istorică și încununată de 
succes".

întreaga asistență aplaudă cu 
însuflețire, ca o expresie a sen
timentelor de prețuire și stimă 
față de personalitatea și activi
tatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, față de politica ex
ternă a României socialiste.

★
După . ședința inaugurală, 

Conferința Mondială a Popu
lației a ales în unanimitate în 
funcția de președinte pe George 
Macovescu, ministrul afacerilor

Ciobanu, Emil Drăgănescu,' 
Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheor
ghe Pană, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu, Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, lli» 
Verdeț, Ștefan Voitec, Con
stantin Băbălău, Emil Bohu, 
Cornel Burtică, Mihai Dalea, 
Ion Pățan, Iosif Uglar, Ște
fan Andrei, Nicolae Giosan, 
precum și membri ai guver
nului României, ai Comitetu
lui național român de pregă
tire a conferinței, reprezen
tanți ai instituțiilor centrqle 
și organizațiilor obștești, oa
meni de știință, cultură și 
artă.

Printre invitați se aflau sute 
de ziariști străini și corespon
denți de presă acreditați în 
țara noastră.

La începutul recepției o 
fost intonat Imnul de stat al 
Republicii Socialiste România.

In timpul recepției, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au întreținut prietenește cu 
secretarul general al O.N.U., 
secretarul general al Confe
rinței Mondiale a Populației, 
cu șefii unor delegații și alți 
participanți la această mare 
reuniune internațională.

Recepția s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă 
cordialitate și prietenie.

CONTINGENTUL ANULUI - XXX
piată: cum vor munci în vii
tor, cum se vor achita de în
datoririle ce le vor reveni. 
„Școala pe care am absolvi
t-o o socotim doar ca pe-o 
primă treaptă în formarea 
noastră ca ofițeri — spunea 
viitorul ofițer de infanterie 
Stoe Petre. Rămine ca în 
continuare să studiem cu și 
mai multă rîvnă, pentru a ne

LOCOTENENȚII
însuși și aplica politica parti
dului nostru, concepția sa pri
vind apărarea patriei. în 
școală m-am străduit să mă 
înscriu în plutonul elevilor 
de frunte. Indiferent de func
ția pe care o voi avea ca ofi
țer, nu voi precupeți nici un 
efort pentru a-mi îndeplini la 
înalt nivel calitativ sarcinile, 
încredințate". 

externe al României. Mulțu
mind pentru încrederea acordată, 
el a subliniat că vede în această 
alegere o nouă mărturie a pre
țuirii de care se bucură politica 
activă de pace și colaborare în
tre toate țările și popoarele lu
mii a Republicii Socialiste Ro
mânia, politică ce își găsește o 
expresie strălucită în vibrantul 
apel adresat de președintele 
Nicolae Ceaușescu Conferinței 
de a face totul pentru bunăsta
rea și fericirea omului, pentru 
civilizația omenirii, pentru o 
lume mai bună și mai dreaptă. 
România, a relevat vorbitorul 
este o promotoare activă a 
creșterii rolului O.N.U. în viața 
internațională — necesitate o- 
biectivă a relațiilor internațio
nale contemporane, și chiar a- 
ceastă conferință constituie o 
nouă manifestare a sporirii ro
lului organizației în soluționarea 
problemelor fundamentale care 
confruntă astăzi omenirea. Tema 
populației se adaugă astfel ma
rilor dezbateri inițiate în ulti
mii ani de O.N.U. privind dez
voltarea, industrializarea, re
sursele naturale și mediul în
conjurător, alimentația și drep
tul mării — probleme care con
stituie tot atîtea mari teme de 
cooperare internațională, de a 
căror soluționare în interesul 
tuturor popoarelor depind într-o 
măsură hotărîtoare progresul și 
prosperitatea întregii umanități.

Exprimîndu-și convingerea în 
succesul Conferinței, George 
Macovescu a evidențiat că sco
purile sale nu pot fi atinse decit 
prin eforturi conjugate într-un 
spirit de înțelegere, de cooperare 
și înaltă responsabilitate, popoa
rele reprezentate la această 
Conferință fiind astfel în mă
sură să ajungă la un ansamblu 
de acțiuni care să țină seama de

Tribuna populației 
la prima reuniune de lucru

Luni după-amiază a avut loc 
prima ședință plenară a Tribu
nei populației, forum larg în 
care reprezentanții a numeroase 
organizații neguvernamentale și 
ai opiniei publice, oameni de 
știință, specialiști din întreaga 
lume vor dezbate problemele 
populației în conexiune cu cele 
ale dezvoltării social-economice.

Această primă reuniune de 
lucru a Tribunei populației a 
fost consacrată prezentării dife
ritelor puncte de vedere pri
vind tema manifestării. înscri- 
indu-se ca o introducere in pro
blemele ce urmează a fi discu
tate în comisii și în ședințele 
plenare ulterioare.

Președintele Academiei de 
Științe Sociale și Politice. Mih- 
nea Gheorghiu, care a condus 
ședința, a subliniat, în cuvîntul 
său, că politica demogra
fică este un atribut al suve

în discuție a intervenit și 
viitorul ofițer de artilerie 
Purcărea C. Gheorghe. „Por
nind pe drumul carierei mi
litare, noi avem în vedere 
sarcină trasată de comandan
tul nostru suprem, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, aceea ca 
armata să-și sporească con
tribuția la educarea politică 
și cetățenească a tineretului.

In acest sens, noi ne vom 
strădui să fim nu numai buni 
instructori, ci la fel de buni 
educatori ai ostașilor. Avem 
datoria să formăm ostași bine 
pregătiți atît din punct de 
vedere militar, cit și ca ce
tățeni eu o înaltă conștiință 
politică.

Un tinăr înalt și vînjos, 

interesele legitime ale, fiecăruia 
și să armonizeze, în același 
timp, interesele tuturor.

După ce a amintit contribu
ția deosebită a unor personali
tăți, consfătuiri și organisme 
internaționale la pregătirea 
Conferinței, la redactarea docu
mentelor sale inițiale, Antonio 
Carillo Flores, secretarul gene
ral al Conferinței Mondiale a 
Populației, a relevat că reuniu
nea de la București constituie 
momentul în care problemele 
populației trec din sfera specu
lațiilor științifice în cea a res
ponsabilităților guvernamentale. 
Pentru a se ajunge aici, a ară
tat vorbitorul, au trebuit învin
se numeroase interpretări ero
nate în ceea ce privește meni
rea organizației internaționale în 
conturarea unei politici demo
grafice comune, care să țină 
seama de particularitățile fiecă
rui stat. în același timp, rezol
varea problemelor populației 
trebuie privită în contextul 
complex al modernizării struc
turilor sociale, al îmbunătățirii 
condițiilor generale de trai.

Subliniind aspectele complexe 
pe care le îmbracă problemele 
demografice în lumea contem
porană datorită marii diversități 
a nivelului de dezvoltare a 
condițiilor fiecărei țări și arii 
geografice, secretarul general al 
Conferinței a relevat că un con
sens este posibil, fapt demonstrat 
și de modul favorabil în care a 
fost primit Planul mondial de 
acțiune la cele cinci consultări 
regionale care au avut loc pînă 
acum. Deși aceasta este o con
ferință mondială a populației, a 
arătat el, ea nu poate eluda 
problemele economice, decalajul 
existent între țările dezvoltate 
și cele , în curs de dezvol
tare. Ca cetățean al unei țări 

ranității fiecărui stat, parte in
tegrantă a politicii dezvoltării 
social-economice a unei țări, că 
ea trebuie să fie compatibilă cu 
drepturile fundamentale ale 
omului, cu sistemul de valori 
culturale existente în fiecare 
țară.

Au prezentat referate Carmen 
Miro, președintele Uniunii In
ternaționale pentru studiul ști
ințific al populației, S. Chan
drasekhar, profesor la Departa
mentul de sociologie al Univer
sității din San Diego (S.U.A.), 
John Caldwell, profesor la De
partamentul de demografie al 
Universității Naționale • austra
liene, Vladimir Trebici, profe
sor la Academia de Științe Eco
nomice din București, Ifigenia 
de Navarete, specialistă în pro
bleme demografice la Universi
tatea din Mexico, Candido Pro-

cu epoleți de grănicer, a ex
primat gîndurile care-i ani
mă pe toți acei care își vor 
desfășura munca pe grani
ță : „Este o mindrie pentru 
noi să străjuim fruntariile 
sfinte ale țării. îi vom în
văța pe militarii subordo
nați să intre în tainele me
seriei grănicerești, să res
pecte și să ducă mai depar

te bogatele tradiții de luptă 
ale armei noastre. Alături 
de toți ostașii țării vom fi 
gata în orice clipă să ne a- 
părăm vatra strămoșească, 
să servim cu devotament 
poporul, patria, partidul".

Aceleași gînduri au fost 
destăinuite și de Mihai Cor
nel, viitor locotenent de 

în curs de dezvoltare, a spus 
Antonio Carillo Flores, îmi 
exprim ferma convingere că 
trebuie să ne străduim în con
tinuare pentru o ordine econo
mică internațională mai dreaptă. 
Sint convins că această confe
rință, indiferent de rezoluțiile 
pe care le va adopta va rămine 
drept una din cele mai nobile 
inițiative ale O.N.U., fiind inspi
rată de dorința unui mai drept 
statut social pentru femei, co
pii. pentru cei lipsiți de mijloa
cele necesare traiului. Am venit 
în renumitul oraș București din 
dragoste de viață, nu din teama 
față de ea.

★
în încheierea ședinței plenare \ 

de dimineață s-a dat citire mesa
jelor adresate Conferinței Mon
diale a Populației de către Iosip 
Broz Tito, președintele Repu
blicii Socialiste Federative Iugo
slavia, și Gerald Ford, pre
ședintele Statelor Unite ale 
Americii.

★
în ședința plenară de după- 

amiază, Conferința a aprobat re
comandările referitoare la regu
lile procedurale stabilite de Co
misia populației, organism in- 
terguvernamental al ECOSOC. 
pentru pregătirea Conferinței - 
Mondiale a Populației. A fost, 
de asemenea, dezbătută și apro
bată, ordinea de zi a reuniunii, 
au fost stabilite comisiile pe 
probleme, grupul de lucru pen
tru planul mondial de acțiune 
al populației și a fost desem
nată Comisia pentru verificarea 
împuternicirilor. în cadrul ace
leiași ședințe au fost aleși mem
brii Biroului Conferinței Mon
diale a Populației, alcătuit, în 
afara președintelui, din 31 de 
vicepreședinți, un raportor ge
neral, președinții comisiilor și 
președintele grupului de lucru.

Șeful delegației indoneziene a 
dat citire mesajului adresat 
Conferinței Mondiale a Popu
lației de către președintele Re
publicii Indonezia, general Su
harto.

/

Conferință 
de presă

Ieri după-amiază a avut loc 
conferința de presă a președin
telui Conferinței Mondiale a 
Populației, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe al 
României.

Conferința a fost deschisă de 
William Powell, directorul cen
trului de presă.

în declarația făcută cu această 
ocazie, președintele Conferinței 
mondiale și-a exprimat speranța 
că reuniunea internațională de 
la București va contribui la lăr
girea cooperării și colaborării 
între state, la edificarea unei 
lumi a păcii și înțelegerii.

Răspunzînd întrebărilor ziariș
tilor, George Macovescu a sub
liniat importanța pe care Româ
nia o acordă întăririi eficienței 
Organizației Națiunilor Unite, 
rolului pe care îl pot juca țările 
mici și mijlocii în viața interna
țională. De asemenea, a contu
rat în linii mari poziția țării 
noastre privind complexele pro
bleme ale populației, corelate cu 
cele ale dezvoltării economice 
și sociale.

copio de Camargo, de la Cen
trul brazilian de analiză și pla
nificare din Sao Paolo.

Vorbitorii au abordat o gamă 
largă de probleme cu caracter 
general, referitoare la tendin
țele demografice din lumea 
contemporană, aspectele dezvol
tării social-economice, raportul 
dintre populație și mediul în
conjurător, necesitatea lichidă
rii procesului de subdezvoltare, 
metodele și tehnicile de inves
tigare și cercetare a proceselor 
demografice. S-a relevat dorin
ța ca lucrările Tribunei popu
lației, exprimarea diferitelor 
puncte de vedere să se desfă
șoare într-o atmosferă de con
lucrare fertilă, constructivă, în 
spiritul respectării principiilor 
cooperării și înțelegerii interna
ționale.

(Agerpres)

marină, și de Iosif Valeriu, 
aviator.

Am redat citeva din gîn
durile ce-i animă acum, la 
început de drum, pe cei ca
re miine vor răspunde, ală
turi de toate cadrele arma
tei noastre, de instruirea și 
educarea apărătorilor țării. 
Gîndurile lor se îndreaptă 
pline de caldă recunoștință 
către partid, către coman
dantul suprem, către toți 
oamenii muncii care au asi
gurat și asigură armatei tot 
ce-i este necesar în vederea 
Îndeplinirii datoriei sale de 
onoare — apărarea libertății 
și independenței patriei, a 
mărețelor realizări obținute 
în cei 30 de ani de con
strucție socialistă, a viitoru
lui luminos al Republicii 
Socialiste România.

Locotenent-colonel 
DAN MIHALE

*

idealurilor.de


„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 3 MARTI 20 AUGUST 1974

CONFERINȚA MONDIALĂ A POPULAȚIEI
Cuvîntarea președintelui 

Republicii Socialiste România, 
NICOLAE CEAUSESCU

(Urmare din pag. I) 
generală a statelor trebuie să 
aibă drept țel suprem bunăsta
rea și fericirea oamenilor, ga
rantarea libertății și demnită
ții omului, dezvoltarea persona
lității sale, participarea mase
lor la făurirea propriei istorii. 
Apreciem, de asemenea, că in 
politica demografică trebuie să 
se țină seama de necesitatea 
asigurării unui raport normal 
între vîrste, pentru a se men
ține permanent tinerețea fiecă
rei națiuni, vitalitatea ei, ener
gia creatoare și forța de gin- 
dire a fiecărui popor.

După părerea noastră. în abor
darea problemelor complexe ale 
populației trebuie avută în ve
dere necesitatea dezvoltării con
tinue a forțelor de producție, de 
care depind în mod hotărît sa
tisfacerea cerințelor de viață 
„a popoarelor, progresul gene
ral al societății. In acest con
text. asigurarea unui ritm înalt 
de creștere a producției de bu
nuri materiale are o importanță 
deosebită pentru modul în care 
se rezolvă problema populației 
în cadrul fiecărei națiuni.

Creșterea producției agroali- 
mentare, problemă de prim or
din în complexul politicii de
mografice generale, cere efor
turi susținute din partea fiecă
rei țări, alocarea unor mijloace 
importante pentru dezvoltarea și 
perfecționarea industriei, mo
dernizarea agriculturii, pentru 
creșterea productivității muncii 
sociale. în același timp, este 
necesar să se acorde o atenție 
mai mare apărării și conservării 
naturii, a mediului înconjură
tor. care, în condițiile civiliza
ției industriale moderne, repre
zintă un factor de importanță 
hotăritoare pentru evoluția ome
nirii — atît pentru viața con
temporanilor. cît și a generații
lor viitoare.

Viața demonstrează că pro
blemele populației trebuie ana
lizate în strînsă legătură cu evo
luția relațiilor internaționale, 
pornindu-se de la realitatea că 
în zilele noastre se mai mențin 
încă raporturi inegale și inechi
tabile, de dominație și asuprire, 
atît pe plan național, cît și pe 
plan internațional.

în analiza problemelor popu
lației nu putem face abstracție 
de faptul că o importantă parte 
a omenirii trăiește încă în con
diții de subdezvoltare economi
că, de faptul că sute de milioa
ne de oameni — mai mult de 
o treime din omenire — nu dis
pun de condiții elementare de 
existență. Sute și sute de mi
lioane de oameni nu beneficia
ză nici de un minimum de asis
tență medicală, iar analfabetis
mul menține în întunericul ig
noranței uriașe mase de oameni 
de pe mari zone ale globului.

Constituie o realitate tragică 
a lumii de azi faptul că circa 
două treimi din populația pla
netei trăiește în țări subdezvol
tate, sau în curs de dezvol
tare, că decalajele ce separă 
multe din aceste țări de statele 
avansate din punct de vedere 
economic se accentuează, în 
loc să se diminueze. Datele sta
tistice ale Organizației Națiu
nilor Unite și ale instituțiilor 
sale specializate arată în modul 
cel mai convingător dimensiunile 
acestui decalaj. La începutul de
ceniului actual, produsul națio
nal brut — indice concludent al 
gradului de civilizație mate
rială a popoarelor — era în 
țările' în curs de dezvoltare de 
circa 230 dolari pe locuitor. în 
comparație cu 3 085 dolari 
în țările avansate, raportul fiind 
de 1:13. într-o serie de țări 
considerate „cel mai puțin a- 
vansate" — care numără circa 
150 milioane de locuitori — 
produsul național brut pe lo
cuitor este de numai 85 dolari, 
decalajul față de țările dezvol
tate ridieîndu-se la raportul de 
1:36. '

In general, multe popoare nu 
au asigurate nici cele mai ele
mentare condiții de muncă și 
viață, în timp ce un număr de 
state au ajuns la un înalt ni
vel de dezvoltare economică, la 
baza căreia se află cuceririle 
revoluției tehnico-științifice 
contemporane. împărțirea lu
mii in țări dezvoltate și sub
dezvoltate este un rezultat al 
evoluției istorice, consecința 
nemijlocită a politicii impe
rialiste, colonialiste și neocolo- 
nialiste, de exploatare și asu
prire a multor popoare. Iată de 
ce apare evident că probleme
le populației, perspectivele dez
voltării diferitelor popoare și 
națiuni și a umanității in an
samblu sînt legate nemijlocit 
de lichidarea politicii imperia
liste, colonialiste și neocolonia- 
liste, de realizarea unei lumi 
mai bune și mai drepte, a unei 
societăți în care omul să se 
bucure din plin de cuceririle ci
vilizației contemporane. (Vii a- 
plauze). Mai mult ca oricînd se 
impune să se acționeze cu fer
mitate pentru așezarea relații
lor internaționale pe principii 
noi — de egalitate, respect al 
independenței și suveranității 
naționale, neamestec în trebu
rile interne — pe respectul 
dreptului fiecărui popor de a 
se dezvolta liber, corespunză
tor năzuințelor sale. (Aplauze 
puternice) Problema populați
ei este strîns legată de reali
zarea unei noi ordini economi
ce internaționale, de așezarea 
relațiilor economice pe princi

piile avantajului reciproc, de 
stabilirea unui raport just în
tre prețurile produselor indus
triale și ale materiilor prime 
care să favorizeze dezvoltarea 
mai rapidă a țărilor rămase în 
urmă.

După cum se cunoaște, în 
lumea de astăzi este tot mai 
frecvent discutată problema po
sibilităților planetei noastre de 
a asigura existența populației în 
evoluția ei viitoare. Se enunță 
adesea teza pesimistă că, dacă 
sc va menține actualul ritm de 
creștere a populației globului, se 
va ajunge rapid și inevitabil Ia 
epuizarea resurselor de exis
tență, la o criză alimentară ge
nerală. Studiile științifice, pro
gramele de dezvoltare a nu
meroase țări arată însă că lu
mea dispune de uriașe rezerve 
nepuse încă în valoare, că pe 
planeta noastră există încă 
vaste zone ale căror resurse 
nu au fost pînă în prezent nici 
măcar explorate, că înseși ză
cămintele subsolului nu sînt 
decît în mică măsură cunos
cute. Există, de asemenea, pe 
glob uriașe suprafețe aride, pus
tii, care prin munca omului pot 
deveni roditoare, pot asigura 
populației un însemnat plus de 
resurse alimentare. Știința va 
pune în evidență noi resurse 
alimentare, va realiza, de ase
menea, sporirea fertilității so
lului pe toată suprafața pă- 
mintului, ceea ce va permite 
obținerea unor cantități mari de 
produse vegetale și animale 
suplimentare pentru consumul 
oamenilor. în multe țări, dato
rită, condițiilor de subdezvolta
re, bogățiile naturale și resur
sele umane, sînt insuficient ex
ploatate, nivelul scăzut al pro
ductivității muncii sociale exer
cită o influență negativă asu
pra creșterii avuției ’ naționale. 
Omul, bazîndu-se pe cuceririle 
științei, prin inepuizabila sa e- 
nergie, prin forța geniului său 
creator, va transforma necon
tenit natura, smulgîndu-i tot 
mai multe roade, asigurind noi 
resurse pentru satisfacerea în 
condiții tot mai bune a cerin
țelor de viață ale tuturor po
poarelor.

Condiția esențială a realizării 
acestei perspective este dez
voltarea tot mai intensă a for
țelor de producție în fiecare 
țară, valorificarea la maximum 
do către fiecare popor a resur
selor de care dispun. Aceasta 
impune repartiția mai judici
oasă a bogățiilor intre populații
le de pe diferite meridiane, ac
cesul tuturor națiunilor la știin
ța și tehnica contemporană, 
la cuceririle civilizației mo
derne. Problema viitorului 
populației ține, deci, în primul 
rînd, de dezvoltarea multila
terală, progresistă a societății 
omenești, de o justă repartizare 
a produsului național și de în
făptuirea unor relații sociale 
echitabile, atit pe plan național, 
cît și internațional, de realizarea 
unei lumi mai drepte și mai 
bune, in «are omul să se bucure 
din plin de cuceririle științei, 
de munca sa. (Aplauze puter
nice).

Problemele demografice, pla
nificarea dezvoltării populați
ei se pun în mod diferențiat 
de la un continent la altul, de 
la o țară la alta, in unele fiind 
necesară o creștere mai accen
tuată a populației, iar in altele 
o diminuare a creșterii. Solu
ționarea în mod corespunzător 
a acestor probleme aparține fie
cărei țări. O condiție esențială 
pentru soluționarea problemei 
populației este lichidarea sub
dezvoltării, apropierea niveluri
lor de dezvoltare, crearea unor 
relații de echitate, egalitate și 
colaborare activă între toate 
continentele și statele globului, 
înfăptuirea unei păci trainice 
pe planeta noastră. (Aplauze 
puternice).

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

faceri revoluționare, economice 
și sociale, de schimbări conti
nue în raportul de forțe inter
național. Popoarele își afirmă 
cu tot mai multă hotărire vo
ința de a fi stăpîne pe bogății
le naționale și de a se dezvolta 
liber și independent. Ca rezul
tat, in lume se afirmă un curs 
nou, pozitiv îndreptat spre des
tindere și colaborare între na
țiuni. Noul curs spre destindere 
se găsește însă de abia la în
ceput. în lume mai sînt forțe 
reacționare care pot să frineze 
această nouă politică. De aceea, 
este necesară intensificarea lup
tei maselor populare, a tuturor 
forțelor progresiste, antiimperia- 
liste, a tuturor popoarelor pen
tru a asigura întărirea noului 
curs de destindere, a păcii in 
lume. Este necesar să se facă 
totul pentru participarea activă, 
la soluționarea marilor proble
me contemporane, a tuturor 
statelor, indiferent de mărimea 
și potențialul lor material.

Un rol important in însănăto
șirea climatului politic interna
țional, în dezvoltarea tot mai 
accentuată a cursului destinderii 
are consolidarea colaborării, 
securității și păcii pe continen
tul european, care polarizează 
atenția generală atit prin 
uriașul său potențial economic 
și științific, cît și prin faptul 
că aici a fost punctul de ple
care al ambelor războaie mon

diale care au zguduit lumea, 
precum și al puternicelor con- 
llicte din perioada postbelică ce 
au generat „războiul rece". Este 
în interesul nu numai al popoa
relor de pe acest continent — 
care nu mai vor să se reediteze 
ororile trecutului — dar și al 
întregii omeniri ca in Europa să 
se realizeze relații noi, de cola
borare multilaterală pe baza 
egalității și respectului mutual, 
care să asigure fiecărei națiuni 
garanții împotriva oricăror a- 
gresiuni și ingerințe, să-i per
mită sa se dezvolte iiber și ne
stingherit. O contribuție esen
țială la înfăptuirea acestui dezi
derat este chemată să aducă 
conferința generâl-europeană, 
ale cărei lucrări se desfășoară 
cu rezultate pozitive. Sperăm că 
ultima fază a conferinței să se 
țină cit mai curind, la nivelul 
cel mai înalt, și să marcheze 
inaugurarea unei epoci noi, de 
încredere și colaborare fruc
tuoasă intre toate națiunile con
tinentului, de securitate trainică 
in Europa și în intreaga lume. 
Aceasta va avea, fără îndoială? 
repercusiuni deosebit de favora
bile asupra întregului complex 
al problemelor populației, va 
stimula dezvoltarea tot mai ac
celerată a omenirii pe calea 
progresului și civilizației.

O condiție de prim ordin pen
tru concentrarea eforturilor tu
turor națiunilor in direcția 
prosperității economice și socia
le este stingerea tuturor foca
relor de încordare și război ca
re mai dăinuie in lume, evita
rea izbucnirii unor noi conflic
te armate, soluționarea litigiilor 
dintre state exclusiv pe cale 
politică, prin metoda tratative
lor, în spiritul receptivității pen
tru interesele tuturor părților, 
al stimei și respectului reciproc, 
în acest context se impun a fi 
rezolvate cît mai grabnic con
flictele din Orientul Mijlociu, 
din peninsula indochineză, din 
Cipru și din alte zone unde e- 
xistă incă tensiune și animozi
tate, în care se mențin primejdii 
pentru securitatea generală. Să 
nu uităm că pacea lumii are un 
caracter indivizibil și că orice 
conflict izbucnit intr-o parte sau 
alta a globului afectează ansam
blul vieții internaționale, tul
bură viața și munca tuturor po
poarelor, provoacă daune mari 
dezvoltării generale a omenirii. 
Lichidarea totală și definitivă a 
colonialismului, precum și a 
practicilor neocolonialiste, spri
jinirea luptei drepte a popoare
lor pentru scuturarea oricărei 
dominații și dependențe străine, 
pentru lichidarea oricărei forme 
de exploatare și asuprire impe
rialistă, pentru asigurarea afir
mării neîngrădite, de sine stă
tătoare, a fiecărei națiuni im
pun respectarea cu sfințenie a 
dreptului sacru al fiecărui popor 
de a-și hotărî singur destinele, 
de a participa cu drepturi egale 
la viața politică internațională 
— aceasta fiind o condiție sine 
qua non pentru realizarea pros
perității generale, a bunăstării 
tuturor locuitorilor planetei. 
(Vii aplauze).

O problemă a lumii de azi 
este eliberarea omenirii de po
vara cheltuielilor militare, rea
lizarea unor măsuri efective și 
eficiente pe linia dezarmării și, 
în primul rînd, a dezarmării nu
cleare. Trebuie să se pună ca
păt cu fermitate cursei înarmă
rilor care nu numai că face să 
planeze pericole din cele mai 
grave asupra civilizației umane, 
dar absoarbe, an de an, tot mai 
multe fonduri materiale și inte
ligență umană pentru crearea 
mijloacelor de distrugere. Nu 
poate să nu ne preocupe în mo
dul cel mai serios pe noi și toa
te popoarele, guvernele faptul 
că în prezent cheltuielile mili
tare mondiale sînt cu 50 la sută 
mai mari decît cele afectate să
nătății, că aproape jumătate din 
fondurile consacrate cercetării 
științifice sînt absorbite de cer
cetarea pentru tehnica militară. 
Cheltuielile pentru înarmare de
pășesc astăzi de peste 30 de ori 
volumul ajutorului acordat ță
rilor în curs de dezvoltare. 
Alocarea uriașelor mijloace ce 
s-ar elibera prin înfăptuirea 
dezarmării in scopul dezvoltării 
economico-sociale ar constitui o 
sursă deosebit de importantă 
pentru ridicarea standardului de 
viață al popoarelor rămase în 
urmă-, pentru creșterea generală 
a gradului de civilizație și bună
stare a populației planetei noas
tre.

In soluționarea problemelor 
care confruntă omenirea de azi 
este necesar ca Organizația Na
țiunilor Unite și alte organisme 
internaționale să joace un rol 
tot mai activ. Organizația Na
țiunilor Unite, toate popoarele, 
forțele progresiste de pretutin
deni au datoria să acționeze cu 
hotărire pentru democratizarea 
relațiilor internaționale, pentru 
înfăptuirea dezarmării și alo
carea unei părți a resurselor 
eliberate în scopul dezvoltării 
economico-sociale a țărilor ră
mase în urmă, pentru soluțio
narea problemelor alimentare, li
chidarea analfabetismului, îm
bunătățirea asistenței medicale 
și protejarea mediului înconju
rător. în felul acesta se vor crea 
condiții mai bune de viață pen
tru intreaga populație a globu
lui pămintesc.

Doamnelor șl domnilor,
Tovarăși și prieteni,
Pornind de la considerentele 

expuse mai sus, România pune 
in centrul politicii ei dezvoltarea 
oconomico-socială in ritm inalt, 
crearea unei economii naționale 
puternice in stare să satisfacă 
in condiții superioare cerințele 
materiale și spirituale ale între
gului nostru popor. Realizările 
obținute de-a lungul celor trei 
decenii care au trecut de la 
eliberarea patriei noastre de sub 
dominația fascistă demonstrează 
forța creatoare a unui popor 
care a devenit stăpin pe desti
nele sale și care iși concentrează 
energia în direcția ridicării nive
lului său de civilizație. Am-, 
ploarea dezvoltării economice și 
sociale a României in acești 
treizeci de ani este ilustrată in 
mod grăitor de faptul că pro
ducția industrială a crescut de 
aproape 30 de ori față de anul 
1938 — anul celui mai inalt ni
vel economic atins de România 
antebelică. S-a dezvoltat intens 
agricultura, dind in prezent o 
producție de peste,două ori mai 
mare decît in 1938", au cunoscut 
o puternică înflorire invățămîn- 
tul, știința, cultura — factori de 
cea mai mare însemnătate pen
tru progresul națiunii. Toate a- 
cestea au făcut posibilă creșterea 
în ritm susținut a venitului na
țional — în prezent de circa 12 
ori mai mare decît in 1947. Dez
voltarea economiei și culturii a 
asigurat creșterea bunăstării ma
teriale și spirituale a maselor 
populare, țelul suprem al între
gii politici de edificare a noii 
orinduiri sociale în România. Ca 
rezultat, durata medie a vieții 
populației a sporit în țara noas
tră în trei decenii cu aproape 30 
de ani. Dezvoltarea dinamică, 
sănătoasă a populației, paralel 
cu satisfacerea nevoilor ei de 
viață, se va afla permanent și 
în viitor in centrul preocupărilor 
statului, ca o latură fundamen
tală a însăși politicii de dezvol
tare și înflorire a națiunii noas
tre socialiste.

România acționează cu hotărî- 
re pentru dezvoltarea largă a 
colaborării internaționale cu toa
te statele lumii, fără deosebire 
de orinduirc socială. Desigur, ca 
țară socialistă, punem pe primul 
plan relațiile cu țările socialiste, 
cu țările in curs de dezvoltare 
care acționează pentru dezvol
tarea economico-socială indepen
dentă ; participăm, totodată, ac
tiv la diviziunea internațională 
a muncii, dezvoltăm relațiile cu 
toate statele, în spiritul coexis
tenței pașnice. Dorim să ne adu
cem, pe această cale, contribu
ția activă la schimbul mondial 
de valori, la realizarea unui cli
mat de colaborare și încredere 
între popoare, la eforturile ge
nerale pentru pace și securitate 
internațională, pentru o lume 
mai bună și mai dreaptă. 
(Vii aplauze).

România consideră că în ca
drul Conferinței mondiale a 
populației trebuie elaborate căi
le dezvoltării in continuare a 
colaborării active între națiuni, 
in spiritul deplinei egalități, 
pentru folosirea largă a cuceri
rilor științei și tehnicii contem
porane in interesul progresului 
întregii societăți omenești, al ri
dicării bunăstării tuturor po
poarelor, al fericirii oamenilor 
de pretutindeni.

De Ia această înaltă tribună 
adresăm tuturor șefilor de state, 
guvernelor și popoarelor che
marea de a face totul pentru 
realizarea unei lumi a colaboră
rii și păcii în care fiecare na
țiune să se poată dezvolta liber 
și să beneficieze din plin de 
cuceririle civilizației mondiale.

Avem cu toții marea răspun
dere in fața popoarelor noastre, 
in fața tuturor popoarelor de a 
face totul pentru bunăstarea și 
fericirea omului.

Trăim în era uriașei revoluții 
tehnico-științifice, a unor mari 
prefaceri sociale și naționale 
care deschid perspectiva înflo
ririi nebănuite a civilizației 
umane. Să ne unim eforturile și 
să punem toate forțele in slujba 
fericirii omului, a păcii pe pă- 
mînt. (Aplauze puternice).

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

Dumneavoastră aveți o mare 
răspundere in elaborarea unor 
documente care să dea o pers
pectivă clară, de luptă tuturor 
popoarelor pentru o viață liberă 
și independentă. Fără îndoială, 
sînt țări cu orinduiri sociale 
diferite, cu concepții filozofice și 
religioase diferite — dar toate 
statele, toate guvernele, toate 
națiunile trebuie să aibă per
manent în minte răspunderea 
pentru popoarele lor, pentru 
soarta civilizației umane. Am 
dori ca conferința dumneavoas
tră să se călăuzească tocmai de 
această răspundere pentru viito
rul omenirii.

Cu aceste ginduri, doresc să 
urez, din inimă, succes deplin 
lucrărilor conferinței dumnea
voastră, bunăstare și fericire 
tuturor popoarelor pe care le 
reprezentații (Aplauze puternice, 
Îndelungate).

Cuvîntarea secretarului generat al 0. N. U.,
KURT WALDHEIM

Domnule președinte Ceaușescu, 
Excelențele voastre,
Distinși delegați și observatori, 
Doamnelor și domnilor,
Ne-am' reunit aici, din toate 

regiunile lumii, pentru a parti
cipa la un eveniment unic, de 
importanță istorică. Ne-am în- 
tilnit la prima Conferință inter
națională la nivel guvernamental 
pentru a discuta politica demo
grafică. Conferința este eveni
mentul major al Anului mondial 
al populației și a trezit inte
resul general în lume, făcind ca 
lumea să devină conștientă de 
problemele legate de populație.

Conferința este un eveniment 
care a putut avea loc datorită 
generoasei ospitalități a guver
nului și poporului Republicii So
cialiste România.

Aș dori să exprim astăzi 
calda recunoștință pe care noi, 
cei de la Națiunile Unite, o 
avem pentru multele dovezi de 
amabilitate și pentru munca fă
cută de către guvernul român și 
de către poporul român în ac
tivitatea de pregătire a acestei 
conferințe. (Aplauze puternice).

Sîntem onorați, astăzi, de pre
zența președintelui României, 
Excelența Sa Nicolae Ceaușescu, 
și doresc să-i exprim Excelenței 
Sale, președintelui, recunoștința 
noastră călduroasă și sinceră, 
pentru faptul că s-a interesat 
personal de această conferință 
și că a făcut multe eforturi per
sonale pentru a facilita succesul 
ei. (Aplauze puternice, îndelung 
repetate). X

Sîntem interesați în cel mai 
înalt grad de cuvintele pe care 
Excelența Sa ni le va adresa.

în această săptămînă, România 
va sărbători cea de-a XXX-a 
aniversare a eliberării sale. Din 
partea Națiunilor Unite și în 
numele meu doresc să exprim 
speranța și anticiparea că a- 
ceastă mare națiune va cunoaște 
pacea și prosperitatea în anii 
care vor veni. (Vii și puternice 
aplauze).

Vorbind la Sesiunea extraordi
nară a Adunării Generale a Na
țiunilor Unite în primul semes
tru al acestui an, am citat șase 
probleme primordiale care solici
tă acțiuni imediate, dacă urmă
rim să progresăm în direcția 
folosirii resurselor naturale și a 
justiției sociale. Iată aceste pro
bleme : sărăcia maselor, resurse
le alimentare, utilizarea energiei, 
cheltuielile militare, sistemul 
monetar mondial și ritmul fără 
precedent al creșterii demografi
ce. în timpul celor două săptă- 
mîni — sau aproape două săptă- 
mîni — în care se vor desfășura 
lucrările acestei conferințe, 
populația lumii va spori cu un 
număr aproape egal cu de două 
ori populația orașului București, 
întrucît factorii demografici evo
luează destul de lent, este a- 
proape sigur că populația mon
dială se va dubla în linii marii 
în decursul generației următoa
re. Acest lucru ar trebui să ne 
fie limpede tuturor, chiar dacă 
multe aspecte ale evoluției de
mografice nu sînt încă destul de 
clare. în următorii 30 sau 35 de 
ani se pot ivi probleme dintre 
cele mai acute pentru istoria 
umanității. Niciodată pînă în 
prezent, popoarele sau comuni
tatea internațională, nu au fost 
confruntate cu astfel de cereri 
mereu crescînde de hrană, lo
cuințe, locuri de muncă, educa
ție și ocrotirea sănătății. într-un 
fel, s-ar putea spune că toate 
aceste probleme de importanță 
majoră sînt interdependente, 
influențîndu-se reciproc.

In acest sens sîntem confrun
tați, atît în perspectiva naționa
lă, cit și cea internațională, cu o 
problemă primordială, generată 
de ritmul rapid al evoluției teh
nice și politice și care solicită 
răspunsuri inovatoare la între
barea crucială : cum putem îm
bunătăți calitatea vieții ? Deși 
poate fi privită ca o problemă 
de sine stătătoare, totuși, ea 
apare sub diferite aspecte, fie
care dintre acestea deschizînd 
drum către o soluție finală, 
mișcarea populației fiind unul 
dintre ele.

în această perspectivă, prezen
ta conferință poate fi considera
tă ca o manifestare internaționa
lă importantă făcind parte din- 
tr-o lungă serie de acțiuni care, 
luate la un loc, ar putea foarte 
bine să determine calea'ce tre

buie urmată de către' Organiza
ția Națiunilor Unite pină la 
sfirșitul acestui secol, presupu- 
nînd, așa cum trebuie să nădăj
duim, că actuala tendință de 
reducere a încordării nu va 
suferi nici o întrerupere.

Fiecare din aceste manifestări 
scoate în evidență un anumit 
aspect din șirul complex de 
probleme care ne stau in față, 
în fiecare caz este nevoie să ne 
ridicăm la nivelul cerințelor si
tuației"' și nu să ne cufundăm 
într-un pesimism sumbru, cu 
privire la ce ne rezervă viitorul. 
Rezolvind fiecare aspect al aces
tui complex de probleme cu 
care sîntem confruntați, se va 
ajunge la găsirea unei soluții 
pentru întreg.

Conferința de la Teheran, din 
anul 1968, ținută sub egida Na
țiunilor Unite, a fost consacrată 
„Drepturilor Omului", iar acest 
subiect al drepturilor omului va 
deține cu siguranță un loc im
portant și în dezbaterile actuale. 
Conferința de la Stockholm, din 
1972, a dezbătut probleme pri
vind „mediul înconjurător", iar 
în primăvara acestui an, sesiu
nea specială a Adunării Gene
rale s-a ocupat de situația re
surselor. Desigur, nu este o sim
plă coincidență că una din pro
blemele de fond de pe actuala 
ordine de zi se intitulează 
„Populația, resursele și mediul 
înconjurător". De asemenea, nu 
este o coincidență nici faptul că 
în mijlocul celui de-al doilea 
Deceniu al dezvoltării, proclamat 
de Organizația Națiunilor. Unite, 
un alt punct de pe ordinea de zi 
este dedicat temei „Populația și 
Dezvoltarea".

Către sfirșitul acestui an Or
ganizația Națiunilor Unite va 
convoca la Roma o Conferință 
mondială a alimentației. Este 
oare de conceput ca problema 
stringentă a unei nutriții adec
vate să poată fi discutată fără 
referire la caracteristicile demo
grafice ale acelora care trebuie 
să fie hrăniți? în anul 1976, Or
ganizația Națiunilor Unite va 
convoca la Vancouver, în Co
lumbia Britanică, o conferință 
privind „Așezările omenești". 
Presupune oare cineva că pro
blemele orașelor pot fi discutate 
fără referire la aceia care locu- 

.iesc în ele sau la cei care se 
stabilesc în ele într-un ritm fără 
precedent ?

Aceste probleme, pe lingă fap
tul de necontestat că se află în 
strînsă corelație, au ajuns să 
aibă, din ce în ce mai mult, un 
caracter internațional, depășind 
frontierele geografice, în aceeași 
măsură în care diferitele națiuni 
s-au aropiat din ce în ce mai 
mult prin înțelegeri internațio
nale tot mai complexe.

Aceasta este o situație care 
generează permanent cerințe noi 
și complexe față de sistemul 
Națiunilor Unite. în ce altă di
recție s-ar putea orienta națiu
nile lumii, și în special acelea 
în curs de dezvoltare ? Eveni
mentele au scris un scenariu în 
care Organizația Națiunilor Uni
te trebuie să ocupe centrul sce
nei.

Nimeni nu poate presupune că 
sarcina noastră va fi ușoară și 
sînt convins că vă dați seama 
de acest lucru. Forța Națiunilor 
Unite și limitele ei derivă din 
aceea că sint compuse din 
state suverane. Succesul nostru 
va depinde de hotărîrile națiu
nilor, ale căror aprecieri în pro
bleme din ce în ce mai com
plexe vor necesita, ca întotdeau
na, o analiză atentă, perspica
citate și un foarte înalt nivel 
de informare. Asemenea cerințe 
constituie rațiunea pentru con
vocarea unor . conferințe ca cea 
de față, aceasta fiind una din 
căile prin care Organizația Na
țiunilor Unite caută să fie de 
folos comunității internaționale.

Considerațiile referitoare la 
creșterea rapidă a populației, un 
factor covîrșitor în problemele 
omenirii, tind să umbrească ce
lelalte preocupări demografice. 
Națiunile înseși sint preocupate 
de o serie de probleme demo
grafice dintre care creșterea ra
pidă, ale cărei efecte se mani
festă în modul cel mai drastic 
in anumite regiuni ale Asiei, 
este numai una. Unele națiuni 
sînt convinse că le lipsesc re
sursele umane necesare pentru a 
realiza obiectivele lor de dez

voltare. Altele sînt îngrijorate 
de ceea ce ele consideră a fi un 
ritm excesiv al urbanizării, care 
adesea reflectă sărăcia de la 
sate și da naștere periferiilor 
mizere și unei distribuiri nefa
vorabile a forței de muncă. Mul
te națiuni sint îngrijorate de 
efectele evoluției dșfnografiee 
asupra formării familiei și asu
pra sănătății mamei și copilului. 
Unele națiuni au probleme se
rioase privind migrația, fie că 
se referă la deplasarea munci
torilor sau la acel impediment 
în. dezvoltarea socială denumit 
în mod curent „exodul compe
tențelor": Toate acestea consti
tuie o țesătură demografică pe 
care în ultimii ani s-a țesut un 
nou fir, o temă sintetizată în 
cuvintele „Statutul femeii". Este 
un fel de trezire, un strigăt al 
femeilor, care cer să fie com
plet integrate in viața socială, 
economică și culturală a zilelor 
noastre și reprezintă perspectiva 
unor efecte profunde asupra di
namicii populației.

Toate acestea sint probleme 
pe care guvernele ar trebui să 
le examineze cu grijă în scopul 
formulării unor politici adecvate 
condițiilor specifice ale fiecărei 
națiuni, și nevoilor fiecărei na
țiuni, acordînd în același timp 
respect deplin drepturilor fun
damentale ale omului. De înda
tă ce s-a căzut de acord asu
pra lor, astfel de politici tre
buie să fie aplicate ca parte a 
unei ample strategii menite să 
îmbunătățească condiția umană.

Pornind de la aceste conside
rente am difuzat Proiectul unui 
„Plan mondial de acțiune in 
domeniul populației", care ur
mează să fie prezentat aici pen
tru examinare. în forma lui ac
tuală, acest plan a fost elabo
rat, beneficiind de consultații 
tehnice și îndrumare politică. 
Mulți dintre dumneavoastră, cei 
prezenți aici, au participat la 
manifestările care au dus la 
formularea Proiectului „Planu
lui de acțiune" și fiecare a avut 
prilejul să-1 revadă. Nu există 
Îndoială că Planul recunoaște 
categoric prerogativele suvera
nității naționale și respectă 
drepturile fundamentale ale o- 
mului. Deși consacrat probleme
lor legate de creșterea rapidă 
a populației, și ca atare, adre- 
sîndu-se națiunilor preocupate 
de această chestiune, • Planul 
tratează și alte aspecte demo
grafice, pe care națiunile le văd 
ca probleme — mortalitatea și 
morbiditatea, îndeosebi mortali
tatea infantilă, fecunditatea re
dusă, migrația internă și inter
națională, formarea familiei și 
statutul femeii. Planul sugerea
ză că națiunile ar fi avantajate 
dacă s-ar ține cont de factorii 
privind populația în cadrul pro
ceselor lor de planificare, și, 
prin formularea unei politici de
mografice clare corespunzătoare 
cerințelor și particularităților 
lor naționale. El anticipează că 
extinderea politicii demografice 
va duce la o solicitare tot mai 
mare a resurselor disponibile 
prin asistența internațională. în 
sfîrșit, proiectul cere îmbunătă
țirea și dezvoltarea culegerii și 
analizei datelor, ca și un efort 
mai susținut în cercetarea știin
țifică in probleme de demo
grafie.

Examinînd Planul de acțiune 
trebuie să ținem seama că pre
zenta reuniune este o Conferin
ță a populației, și în conșecin- 
ță, Planul are. în mod inevita
bil, o sferă limitată. El 
abordează șirul de probleme co
relate care ne stau în față prin 
limitarea perspectivei asupra 
populației, recunoscind clar, in 
același timp, că ceea ce se pro
pune prin Planul de acțiune în 
domeniul populației, nu este de- 
cit o parte dintr-un mare nu
măr de strategii, menite să ri
dice nivelul calitativ al vieții. 
Nimeni nu poate afirma astăzi 
că dezvoltarea economică și so
cială se poate înfăptui numai 
prin măsuri cu efecte demogra
fice, căci astfel de acțiuni afec
tează profund procesele de dez
voltare, ele trebuie să fie înso
țite de altele, care să aibă efec
te asupra obiectivelor dezvoltă
rii. înțelegerea acestui fapt este 
semnificativă nu numai pentru 
fiecare națiune în parte, ci și 
pentru Națiunile Unite, deoare

ce, in ambele cazuri, ea condu
ce la includerea politicii demo
grafice în cadrul larg al stra
tegiei dezvoltării.

Politica demografică, indife
rent de formele pe care le poa
te îmbrăca în diferite țări, tre
buie privită ca un element din- 
tr-o politică complexă, elabora
tă in scopul realizării unui în
treg ansamblu de obiective na-, 
ționale.

De aceea este oportun ca toa
te Comisiile Conferinței să aibă 
posibilitatea să examineze pro
blemele populației într-o serie 
de contexte mai largi și să-și 
facă recomandările, folosind a- 
vantajul unei perspective mai 
ample.

Doamnelor și domnilor,
Personalități de seamă s-au 

ridicat împotriva modelelor de 
consum, caracteristice lumii in
dustriale, opinie care a fost în 
mod expres menționată într-o 
rezoluție a recentei sesiuni spe
ciale a Adunării Generale, care 
a propus liniile generale ale 
..Noii ordini economice interna
ționale". Cu toate că acesta ar 
putea să nu fie un punct prin
cipal al dezbaterilor ce vor avea 
loc aici, documentul ne re
amintește o serie de aspecte 
importante. Unul dintre acestea 
se referă la nou dobîndita 
noastră înțelegere a faptului că 
modelele dezvoltării n-au de ce 
să fie— și poate nici n-ar tre
bui să fie — identice în toate 
părțile lumii, că modelele de 
industrializare pentru anumite 
perioade și situațif at putea 
să nu se potrivească peste tot. 
El ar trebui, de asemenea, să ne 
reamintească imensa noastră 
obligație de a satisface unele 
cerințe fundamentale și univer
sale de hrană, locuințe, educație 
și îngrijire a sănătății, și acea 
cerință uriașă, atit de des for
mulată. ca un drept fundamental 
al omului — dreptul părinților 
de a hotărî liber și eu spirit de 
răspundere numărul și eșalo
narea în timp a’ copiilor, și, prin 
aceasta, să exercite un control 
asupra desfășurării vieții lor. 
Organismele O.N.U., în special 
Fondul Națiunilor Unite, pentru 
activități în domeniul populației, 
cooperează cu peste 100 de țări 
care solicită colaborarea noastră.

Sînt bucuros să remarc că a- 
ceastă Conferință este însoțită 
și de alte manifestări care au 
avut loc sau continuă să se des
fășoare mulțumită, încă o dată, 
ospitalității gazdelor noastre 
române, cărora le adresez încă 
o dată mulțumirile noastre. 
, Săptămînă trecută s-au ținut 
în acest oraș o Conferință inter
națională a. Tineretului, pe pro
blemele populației și un Coloc
viu al ziariștilor. în prezent, 
Tribuna populației reunește or
ganizațiile neguvernamentale și 
personalități marcante preocupa
te de problemele complexe, pe 
care evoluția demografică le-a 
impus atenției noastre.

Excelență, domnule președinte, 
Distinși delegați, doamnelor și 

domnilor,
Schimbările demografice de

pind în ultimă instanță de deci
ziile însumate ale indivizilor. 
Deoarece ele afectează cele mai 
intime domenii ale vieții, con
stituie o problemă sensibilă și 
controversată, și, luarea cțe deci
zii politice in problemele popu
lației apare ca o acțiune pli
nă de riscuri. Cu toate acestea, 
problemele demografice s-au im
pus cu tărie atenției noastre, ce- 
rînd acțiuni și soluții, pe care 
lumea pare azi pregătită să le 
întreprindă, străduindu-se să le 
realizeze. Această Conferință re
prezintă intr-adevăr un punct 
de cotitură în atitudinea noastră 
față de acest important subiect.

Acum sintem gata să discutăm 
politica demografică pentru că 
am ajuns să înțelegem că efecte
le evoluției demografice afectea
ză multe aspecte ale vieții noas
tre și sîntem gata să tratăm a- 
ceastă problemă nu .dintr-o pre
dilecție deosebită pentru date 
statistice, ci pentru că ne inte
resează bunăstarea umană și 
justiția socială.

înainte de a îricheia, aș dori 
să vă adresez - tuturor, distinși 
delegați, urări pentru succesul 
Conferinței. (Aplauze).
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TINERETUL - FACTOR ACTIV IN ÎNDEPLINIREA CINCINALULUI ÎNAINTE DE TERMEN ț

CU ANGAJAMENTUL ANUAL ÎNDEPLINIT
LA ACȚIUNILE DE MUNCĂ PATRIOTICA

Angajați cu toate energiile lor în întrecerea socialistă pen
tru îndeplinirea cincinalului înainte de termen, tinerii munci
tori, țărani cooperatori, elevi, studenți și din alte domenii de 
activitate au obținut realizări de seamă și în cadrul acțiuni
lor de muncă patriotică. Sub mîinile harnice ale tinerilor ora
șele și satele țării au devenit un vast șantier pentru construc
ția unor obiective social-culturale, pentru amenajarea de 
parcuri și baze sportive, pentru intensificarea unor lucrări în 
agricultură și înfrumusețarea localităților. Din dorința fierbin

te de a cinsti prin fapte de muncă semnificative marea săr
bătoare a eliberării patriei și Congresul al Xl-lea al partidu
lui, organizațiile U.T.C. s-au angajat să realizeze angajamen
tul anual pînă la 23 August. Și iată, acum în preajma mă
rețului eveniment, într-adevăr, ne sosesc la redacție numeroa
se vești despre respectarea cuvîntului dat, despre înfăptuirea 
exemplară a angajamentelor în activitatea de muncă patrio
tică.

Comitetul județean 
Buzău al U.T.C.

Prin mobilizarea celor aproape 50.000 
tineri uteciști, s-au realizat pini in 
prezent obiectivele prevăzute in chema
rea la Întrecere, adresată tuturor organi
zațiilor județene ale U.T.C. de a îndepli
ni planul anual de muncă patriotică pină 
la 23 August a.c., după cum urmează: obți
nerea unor economii in valoare de peste 
4,5 milioane lei prin organizarea de acțiuni 
în sprijinul producției ; colectarea a 5.508 
tone metale feroase și neferoase, 153 tone 
deșeuri de hirtie, 25 tone plante medi
cinale : împădurirea suprafeței de 538 ha., 
întreținerea a 1.018 ha., culturi silvice ti
nere și plantarea unui număr de 85.850 
pomi fructiferi și arbuști ornamentali ; 
efectuarea unor lucrări de îmbunătățiri 
funciare pe o suprafață de 2.555 ha., 
extinderea și întreținerea suprafeței de 
312 ha. spații verzi și parcuri ;. amenaja
rea in fiecare comună a unei baze spor
tive simple, etc.

Tinerii buzoieni își reînnoiesc, în 
pragul Aniversării și a Congresului 
al Xl-lea al P.C.R., angajamentul de a 
efectua lucrări in valoare de peste 15 
milioane lei pînă la Congresul al Xl-lea 
al P.C.R., iar pină la sfirșitul anului încă 
5 milioane lei.

Comitetul județean 
Hunedoara al U.T.C.

încă de la iuceputul acestui an, tinerii 
din județul Hunedoara, mobilizați de or
ganizațiile U.T.C., au răspuns prin con
cretețea faptelor la chemarea lansată de 
Comitetul județean Buzău al U.T.C. de 
a realiza și depăși angajamentele la ac
țiunile de muncă patriotică stabilite pe 
acest an pină la 23 August. Ei raportea
ză astăzi cu mindrie că încă pe 19 august 
angajamentele lor au fost îndeplini
te integral la toate obiectivele propuse, 
într-adevăr, in această perioadă tinerii 
din localitățile județului au executat lu
crări finanțate in valoare de 2 120 000 lei 
(plan 2100 000 lei), colectînd 65 000 tone 
fier vechi, 302 000 ambalaje de sticlă, 153 
tone deșeuri de hirtie etc. Ei au execu
tat de asemenea împădurirea unei supra
fețe de 100 hectare, ridicind valoarea to
tală a lucrărilor din agricultură la peste 
265 000 lei. Este demn de remarcat că 
toate cifrele propuse inițial au fost deja 
depășite.

Pornind de la aceste importante succe
se închinate celei de-a XXX-a aniver
sări a eliberării patriei, tinerii județului 
Hunedoara se angajează ca pină la Con
gresul al Xl-lea al partidului să mai rea
lizeze lucrări finanțate in valoare de încă 
300 000 lei. E semnificativ faptul că în 
această mare întrecere patriotică toate 
organizațiile municipale, orășenești și co
munale ale U.T.C. de pe raza județului 
și-au realizat și depășit angajamentele 
proprii.

Comitetul județean 
Bihor al U.T.C.

Anul acesta tinerii din județul Bihor 
s-au angajat să realizeze prin muncă pa
triotică' lucrări in valoare de 70 milioane 
Iei. Cu cîteva zile înaintea marii sărbă
tori a poporului nostru, 30 de ani de la 
Eliberare, Comitetul județean Bihor al 
U.T.C. raportează realizarea șl depășirea 
angajamentelor asumate pe întregul an. 
Dumitru Petruș, secretar al comitetului 
județean U.T.C., ne informează cu prin
cipalele rezultate : s-au colectat peste 10 
mil tone de fier vechi, s-au împădurit 
139 ha, eu 9 ha peste prevederile planului, 
s-au plantat 19 400 plopi în aliniamente 
și peste 148 mii pomi fructiferi și orna
mentali (angajament 55 000). Și la curăța
tul și întreținerea pășunilor angajamen
tul a fost depășit. Este greu să enumeri 
fruntașii, pentru că fiecare a venit cu 
partea sa de contribuție în această între
cere al cărei cadru îl formează anul ju
biliar XXX. Amintim, insă, organizațiile 
orășenești Alșed și Dr. Petru Groza ale 
U.T.C., municipiul Oradea, pe tinerii din 
comunele Valea lui Mihai, Dobrești, Dră- 
gănești, pe cei de la întreprinderile „A- 
lumina“, „Avîntul“, de Ia I.M.A.I.A. și 
I.A.M.T.

Conștienți de semnificația 
cuvîntului DATORIE

/

Scriem aceste rînduri în 
zilele de vară ale unui an 
ctnd întreaga țară este cu
prinsă de febrilitatea mari
lor evenimente, cînd poporul 
român sărbătorește două 
momente istorice din viața 
sa : cea de-a XXX-a aniver
sare a Eliberării patriei și 
Congresul al Xl-lea al 
P.C.R.

Noi, tinerii ștudioși, sîntem 
pătrunși de semnificația ma
rilor evenimente, deși vîrsta 
noastră numără mult mai 
puține primăveri decît Re
publica, dar floarea tinereții 
noastre este floarea patriei, 
o floare care trăiește emoția 
mărețelor sărbători.

Studențimea României so
cialiste, asemenea întregului 
tineret al țării, trăiește acum 
sentimentul înaltelor răspun
deri ce-i revin din indica
țiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu date cu prilejul 
ședinței de lucru cu Biroul 
C.C. al U.T.C. și Biroul C.E. 
al Consiliului U.A.S.C.R., din 
grija pe care conducătorul 
partidului și statului o poar
tă personal studenților și ne

SUCCESE IN
Întrecerea socialistă

Unitățile economice ale secto
rului VI din București, antrena
te în ampla întrecere socialistă 
în vederea realizării planului 
cincinal înainte de termen, ra
portează, în cinstea mărețului e- 
veniment de la 23 August, înde
plinirea sarcinilor de plan pe 
4 ani.

Pină la finele acestui an, har
nicele colective de muncă din 
sector vor obține un spor la 
producția globală industrială în 
valoare de aproape 3 miliarde 
lei.

Printre întreprinderile care se 
află la loc de cinste pe lista 
fruntașilor se numără : Aurora, 
Tricotajul roșu, Tinăra Gardă, 
Fabrica de nutrețuri combinate, 
Sabarul, ICRET și altele.

țUfnema
STEJAR — EXTREMĂ UR

GENȚĂ: 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; 
2115); Grădina Dinamo (ora 20).

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

36 DE ORE: București (orele 
•.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). 

considerăm angajați cu toată 
răspunderea in realizarea 
sarcinilor ce ne revin pen
tru ca, împreună cu întregul 
popor, să contribuim la pro
pășirea scumpei noastre pa
trii, România socialistă.

O scrisoare a studenților parti
cipant! la Tabăra de instruire 

a Consiliului U. A. S. C. R.
de la Izvorul Mureșului

Inițiativa activiștilor Uniu
nii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România, ce se 
instruiesc aici, la Izvorul 
Mureș, de a se constitui 
în brigăzi de muncă patrio
tică este simbolul dorinței 
noastre de a fi mereu alături 
de comuniști, de cei mai 
buni fii ai patriei, împreună 
cu tineretul și întregul popor, 
cu toate forțele la făurirea

„Argeșeana" din Pitești: atenție deosebită, concentrare maximă pentru obținerea unor produse de 
cea mai bună calitate Foto : GH. CUCU

CIPRIAN PORUMBESCU: Capi- . 
toi (orele 9.30; 12,30; 16,15; 19.15); 
Grădina Capitol (ora 19,45).

AICI ZORILE SÎNT 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: Grivita (orele 9; 
13; 17; 20).

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

VERONICA SE ÎNTOARCE: 
Doina (orele 11,15; 13,15; 15,45; 18; 
20). La ora 9.45 — program de 
dese animate.

VÂND AN A: Bucegi (orele 16;
19.45);  Arta (orele 15,30; 19); Popu
lar (orele 9,30; 12,15); Grădina Bu

grandiosului program de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și 
înaintării României spre co
munism.

Marea răspundere pe care 
o avem permanent în fața 

societății crește acum cind 
știm mai bine decit oricind 
ce așteaptă partidul, țara și 
poporul de la noi. Conștienți 
de semnificația cuvîntului 
DATORIE, noi, studenții, 
vom face totul pentru a o- 
nora grija ce ni se acordă, 
speranțele puse în noi.

In intimpinarea celor două 
sărbători ale acestui an vom 
dovedi prin FAPTA și CU-

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

COLUMNA : înfrățirea (orele 
15,30; 19).

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).

DIMINEȚILE UNUI BĂIAT CU
MINTE : Drumul Sării (orele 15.30; 
18; 20,15).

FLUTURII: Viitorul (orele 16; 
18).

DUMINICA LA ORA 6: Viitorul 
(ora 20).

VlNT adeziunea sinceră și 
entuziastă la programul par
tidului de dezvoltare a 
României, la politica științi
fică, clarvăzătoare, marxist- 
leninistă dusă de partidul și 
statul nostru, puternic mar
cată de personalitatea tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

Sintem hotăriți să îmbună
tățim activitatea organizației 
noastre revoluționare în di
recția dezvoltării spiritului 
critic, combativ, a exigenței 
față de noi și faptele noas- 
tre, a CONȘTIINȚEI și TI
NEREȚII, la vîrsta cînd sîn
tem obligați și conștienți 
la : îndrăzneală dar și 
ÎNȚELEPCIUNE, la CU
NOAȘTERE și ANGAJARE 
POLITICA RESPONSABILA.

PARTICIPANȚII LA TA
BĂRA DE INSTRUIRE DE 

LA IZVORUL MUREȘ 
Seria muncă educativă în 
cămine și asistență socială 

a studenților

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: Crîngași 
(orele 16; 18.15).

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

O PICĂTURA 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).
CURAJOȘII: Vitan (orele 15,30; 

18; 20).
ADAM ȘI EVA ÎN 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).

MOȘTENIREA

GENIAL UL UI
MUZICIAN

în ziua de 19 august 1881 se 
năștea în satul moldovenesc 
Liveni-Vîrnav acel „Prometeu 
al artei muzicale" (M. Jora), 
care avea să împlinească peste 
cîteva decenii destinul școlii 
noastre naționale : George E- 
nescu. Deși personalitatea sa 
artistică covîrșitoare a dominat 
vreme de peste o jumătate de 
veac cultura muzicală româ
nească, deși opera lui nu și-a 
aflat în prima parte a veacu
lui nostru termen de compara
ție, printre contemporanii aces
tor meleaguri, totuși — para
doxal ! — creația muzicală și 
arta interpretativă enesciană 
nu au exercitat, în epocă, in
fluența hotărîtoare proprie ge
niilor de direcție estetică, au
torul lui Oedip devenind șef de 
școală muzicală după moartea 
sa. Asemenea lui A. S. Dargo- 
mijski care a înrîurit muzica 
rusă din sec. XIX după dispa
riția sa, inscriindu-se — ală
turi de M. I. Glinka — prin
tre fondatorii clasicismului rus, 
asemenea lui Arnold Schon- 
berg, care și-a impus revolu
ționarul sistem muzical al vea
cului XX, abia după cel de-al 
doilea război mondial, moște
nirea muzicală a lui George 
Enescu și-a exercitat copleși
toarea autoritate în ultimele 
două decenii. Enescu compozi
torul, Enescu interpretul. Enes
cu pedagogul, într-un cuvînt — 
Enescu — muzicianul, este as
tăzi o personalitate româ
nească de prestigiu mondial, a 
cărui valoare artistică crește 
vertiginos in peisajul culturii 
contemporane. Din ce cauze 
patrimoniul enescian și-a im
pus mai tirziu virtuțile, valorile 
profunde ?

în primul rînd, creația lui 
Enescu era doar parțial z cu
noscută atit publicului, cit și 
specialiștilor. Opera Oedip. 
Simfonia de cameră, poemul 
simfonic Vox Marls, Cvartetul 
de coarde nr. 2, Uvertura de 
concert pe teme cu caracter 
popular românesc (toate lu
crări definitorii nu numai pen
tru stilul enescian, ci pentru 
școala contemporană româneas

BUCUREȘTI: Manifestări cultural-artistice
J

dedicate celei de-a XXX-a aniversări a eliberării
Vernisaje în cinstea marilor 

evenimente politice ale anului
4

• La Muzeul de artă al Re
publicii Socialiste România a 
fost organizată, recent, o expo
ziție pe tema : „Creația popu
lară în lemn la români". Ea 
cuprinde o serie de exponate de 
mare valoare artistică și docu
mentară, aflate în patrimoniul 
mai multor muzee din țară, e- 
locvente pentru originalitatea 
creației noastre populare in 
lemn, de la tehnici de cioplire 
și fasonare a acestui material 
căruia românii i-au conferit e- 
chivalențe artistice inestimabile 
de-a lungul timpului, pînă la 
concepția arhitecturării lor spa
țiale, a formelor și decorațiilor 
specifice. Privitorul poate în- 
tilni in această expoziție piese 
provenite din domeniul arhitec
turii in lemn, din domeniul u- 
tilitar cotidian, pe care țăranul

DECADA MUZICII ROMÂNEȘTI
In Studioul de concerte al 

Radioteleviziunii a avut loc 
zilele trecute o manifestare din 
cadrul decadei, intitulată 
Chemarea lui August. Con
certul, susținut de Orchestra 
simfonică a R.T.V. condusă 
de dirijorul Iosif Conta și de 
corul R.T.V. condus de Aurel 
Grigoraș, ne-a prilejuit reîn- 
tîlnirea cu valoroase creații, 
lucrări de referință, din lite
ratura simfonică românească :

PROGRAMUL I

în jurul orei 10,00 — Tran
smisiune directă de Ia festivita
tea de Înaintare la gradul de 
general, de absolvire a Acade
miei Militare și de acordare a 
gradului de locotenent absol
venților școlilor militare de ofi
țeri activi din Ministerul Apă
rării naționale și Ministerul de 
Interne, promoția 23 August 
1974.

16,00 Matineu de vacanță. 17,30 
Telex. 17.35 Lecții TV. pentru lu
crătorii din agricultură. 18,00 Om, 
oameni, omerilre. Emisiune dedica
tă Conferinței mondiale a popu
lației. 18,10 Revista economică TV. 
EREN ’74 — moment de bilanț și 
punte spre viitor. 18.40 Cintece de 
țară nouă. 18,55 Publicitate. 19,00 
Oameni șl fapte din România _ 

că, nu au răsunat în timpul 
vieții maestrului. Sonatele 
pentru vioară, 'suita Impresii 
din copilărie, Simfonia IlI-a 
cu cor și orgă, pină și Poema 
română (in versiunea origina
lă) au avut darul unor execu
ții de excepție, s-au cîntat rar 
în sălile de concert . (aproape 
numai în interpretarea autoru
lui).

în sfirșit, chiar modestia 
proverbială a lui Enescu a fă
cut ca opera sa să nu circule 
în măsura valorii artistice și a 
setei publicului românesc din 
prima jumătate a veacului XX. 
Altruismul maestrului, firea sa 
dăruitoare, îl împingeau me
reu spre promovarea creației 
colegilor săi de breaslă.

Revelația moștenirii lui

La aniversarea 
lui

George Enescu 

prima treaptă de clasicism uni
versal în muzica noastră cultă, 
soluțiile enesciene în domeniul 
monodiei de esență populară, 
heterofoniei, ritmicii .improvi
zației, modalismului. micro
structurilor etc., asigurînd ba
zele acelui atît de plastic „ca
racter popular românesc" con
ceput de autorul lui Oedip. Da
că am urmărit „efectele" stu
dierii limbajului muzical enes
cian în lucrările lui S. Toduță, 
Pascal Bentoiu, Cornel Țăranu. 
Ștefan Nymlescu, Theodor Gri- 
goriu, Miriam Marbe, Gheor- 
ghe Costinescu, Tiberiu Olah 
de pildă, am remarca uriașul 
tezaur de învățăminte ascuns 
in moștenirea acestui șef de 
școală componistică.

Violonistica românească a cu
noscut — prin studierea peda
gogiei enesciene transmisă de 
George Manoliu, Vasile Filip. 
Mircea Bârsan, Constantin și 
Lola Bobescu — o reală înflo
rire în ultimul sfert de veac, 
încă nu și-a aflat pe deplin 
valorificarea ma'joră acea pe
dagogie enesciană, care a dă
ruit lumii pe interprets crea
tori de talia lui Menuhin. Gru- 
miaux, Lola Bobescu, Christi
an Ferras.

Și poate că nu ar fi lipsită de 
interes atea trecere spectacu
loasă a muzicologiei românești 
contemporane din ultimul de
ceniu spre majoratul științific. 
Studierea operei lui Enescu a 
impus cîteva monografii, bi
bliografii, cercetări de sinteză, 
comunicări inedite, care au ri
dicat disciplina pe o treaptă 
greu de atins în absenta unei 
personalități de prestigiu uni
versal. Sub flacăra operei e- 
nesciene se călește azi o ge
nerație de cercetători, care au 
împrumutat muzicologiei ro
mânești atributele universali
tății.

Iată de ce Enescu azi nu mal 
reprezintă doar un simbol, ci 
un strălucit Izvor de creație 
pentru școala muzicală româ
nească.

VIOREL COSMĂ

poate descifra o distinctă tipo
logie, iar pe de altă parte, marea 
lui varietate de la o zonă la 
alta a țării, bogăția sa croma
tică, inventivitatea și expresivi
tate în configurarea unei forme 
artistice atit de intim condițio
nate de felul de viață al po
porului, de filozofia și psiho
logia sa proprie.

• Uniunea artiștilor plastici 
organizează mai multe expoziții 
de grup, în cinstea marilor eve
nimente ale anului, expoziții 
care vor avea vernisajele, azi, 
20 august. Ele vor cuprinde 
lucrări reprezentative ale unor 
artiști de prestigiu, elocvente 
pentru spiritul militant al crea
ției noastre actuale, pentru an
gajarea sa, pentru hotărirea de 
a participa activ prin mijloacele 
specifice artei la opera de de- 
săvîrșire morală și spirituală 
a omului nou. La galeria „Ori
zont" va fi deschisă o expoziție 
de sculptură, tapiserie și desen 
ilustrată prin creația lui Ovi- 
diu Martec, Mircea Ștefănescu, 
Mimi Podeanu, Anna Tamas și 
Constantin Baciu. La galeria 
„Eforie" cunoscuți maeștri ai 
artei românești contemporane 
vor figura cu lucrări valoroase 
ale ultimilor ani: Corneliu 
Baba, Henri Catargi, Brăduț 
Covaliu, Virgil Almășan, Ion 
Gheorghiu, Vasile Baboie, Flo
rin Niculiu și Peter Balogh. 
Doi graficieni, poate unii dintre 
cei mai profunzi pe care îi cu
noaște arta noastră contempo
rană, Octav Grigorescu și Vasile 
Kazar, vor deschide de aseme
nea o expoziție de grup la gale
ria „Galateea". Galeria „Am
fora" va găzdui o expoziție de 
grup a unor tineri și mai vîrs- 
tnici ceramiști (Costel Badea, 
Ion Berendea, Victor Cristea. 
Tereza Panelli, Radu Tănăsescu, 
Maria Vaida, Cecilia Storck Bo
tez și Dumitru Voicu) care au 
configurat în ultimii ani o ade
vărată școală în arta noastră 
decorativă, care au contribuit 
substanțial la elevarea gustului 
public prin unicatele lor, prin 
produsele de serie mică și serie 
mare, preluate de către indus
tria noastră ușoară. Cele mai 
izbutite creații în domeniul 
ilustrației de carte, ale unor 
autori care ne-au adus presti
gioase premii în confruntări in
ternaționale, vor fi. reunite, cu 
aceeași ocazie, pe panourile ga
leriei „Simeza". Cităm dintre 
expozanți pe Emilia Boboia, 
Marcela Codrescu, Stan Done, 
Mircea Dumitrescu, Corina Io- 
nescu, Vai Munteanu, Tiberiu 
Nicorescu, Anton Perussi, Da
mian Petrescu.

Un nou film românesc: 

„Stejar— 
extremă 
urgență46

Aseară, la ora 20, ’ cinema
tograful „Patria" a găzduit pre
miera de gală a unui nou film 
românesc : Stejar — extremă 
urgență. Producție a Casei de 
filme 5, pelicula este realizată 
de regizorul Dinu Cocea după 
un scenariu semnat de Horia 
Lovinescu și Mihai Opriș. Iată 
ce ne-a destăinuit Dinu Cocea 
cu cîteva ore înainte de pre
mieră :

— Aș dori mai întîi să vă 
spun că noi, toți cei care am 
muncit la acest film, îl dedicăm 
celei de-a 30-a aniversări a in
surecției naționale antifasciste 
armate. Și nu numai pentru că 
acest măreț eveniment mar
chează fiecare gînd al nostru, 
dar mai ales pentru că Stejar — 
extremă urgență este inspirat 
din evenimente reale, evocînd 
eroismul comuniștilor și mili
tarilor români care au contribuit 
la înfăptuirea actului revoluțio
nar de la 23 August 1944. Nu aș 
vrea să povestesc subiectul, 
l-am gindit ca pe unul de ten
siune, de ritm alert, în carfe 
spectatorul să se simtă antreXl 
nat. Sper că, ieșind din sala de 
cinematograf, publicul, îndeo
sebi cel tinăr, să rămină cu 
sentimentul că a avut posibili
tatea, o dată mai mult, să cu
noască ceva din atmosfera dra
matică, încleștată, care a pre
mers actul de la a cărui înfăp
tuire sărbătorim acum trei de
cenii.

— Ce ne-ați putea spune des
pre echipa cu care ați lucrat?

— Am avut șansa de a pleca 
de la un scenariu foarte bine 
scris de Horia Lovinescu și Mi
hai Opriș. Apoi, l-am avut ca 
operator pe Ion Marinescu, a 
cărui măiestrie cred că a fost 
dovedită și cu alte prilejuri. Cit 
despre actori, simpla lor enu
merare ‘vă va spune, cred, 
multe: Constantin Diplan, Irina 
Petrescu, Ion Caramitru, Amza 
Pellea, Vasile Cosma, Geo Bar
ton, Mihai Pălădescu, Cornelia 
Gheorghiu, Mircea Alexandres- 
cu, George Cocea, Jean Constan
tin.

Nu pot. să închei fără să mul
țumesc și pe această cale Cor
neliei Tăutu, autoarea muzicii, 
lui Bogdan Caradia (sunetul), 
monteuzei Adina Georgescu 
Obrocea, Hortensiei Georgescu 
(costumele) și arhitectului Radu 
Călinescu, realizatorul decoru
rilor.

M. IONESCU

„Patria-Partidul44
Este titlul generic al noulu 

spectacol-recital al Teatrulu 
„Constantin Nottara", la cari 
se lucrează febril. Dedicat cele 
de a 30-a aniversări a eliberări 
patriei, spectacolul se adreseazi 
cu precădere tineretului prin 
tr-un program adecvat, alcătui 
dintr-o selecție de versuri di: 
lirica românească contemporană 
Din multitudinea de nume a 
mințim cîteva : Eugen Jebelea 
nu, Zaharia Stancu, Maria Ba 
nuș. Vasile Nicolescu, Mari: 
Sorescu, Mihai Negulescu, Ga 
briela Melinescu etc. Actorii în 
vată versurile, repetă.

Din distribuție fac parte 
Rodica Sanda Tuțuianu, Eugeni 
Bosinceanu, Ioana Crăclunesct 
Adrian Mazarache, Vasile Lupt 
Măricel Laurențiu, Angi Toma 
ide, Mircea Stroe, Daniel Con 
stantin, Maria Gheorghiu-Să 
niuță, Paul Nedolski ș.a. Spec 
taoolul, realizat pe scenariul i 
in regia lui Alexandru Cipriar 
va fi prezentat la sediu p 
scenele cluburilor și caselor d 
cultură pentru tineret, în școl 
în întreprinderi și la EREN.

A. P.

„Ce-ti doresc eu fie, 
dulce Românie4* *

George Enescu s-a produs în 
condițiile de valorificare asi
gurate de cultura socialistă, 
prin inițierea festivalurilor in
ternaționale George Enescu de 
la București, prin concursurile 
de vioară, pian și canto, prin 
simpozioanele de muzicologie, 
dar mai ales prin editarea com
pletă (pe calea tiparului și a 
discului) a întregii opere și 
prin executarea publică perma
nentă a lucrărilor sale (în frun
te cu capodopera Oedip). Ast
fel, compozitorii au descoperit 
o sursă clasică de valorificare 
a sintezei muzicale și a unei 
estetici proprii școlii naționale 
românești.

Astăzi se poate afirma cu 
certitudine că dispunem de 

român cu adînca sa vocație 
pentru frumos le-a înnobilat 
pină la nivelul unei elevate și 
autonome expresii artistice.

• O altă expoziție care pune 
in valoare tezaurul artei noas
tre vechi este cea deschisă de 
curind la Muzeul de artă popu
lară al Republicii Socialiste 
România. Tema ei este : „Por
tul popular românesc". Conce
pută conform unor riguroase 
principii științifice de expunere 
muzeografică, ea cuprinde nu
mai piese autentice ale portu
lui bărbătesc și femeiesc din 
secolele al XVIII-lea, al 
XIX-lea și al XX-lea. Această 
expoziție urmărește a demon
stra pe de o parte caracterul ori
ginal, net diferențiat al portu
lui românesc într-un context 
geografic mai amplu, în care se

Simfonia I de George Enes
cu, Concertul pentru harpă și 
orchestră de Paul Constanti- 
nescu —■ solistă Elena Gan- 
țolea — și oratoriul Zorile de 
aur (fragmente) de Gheorghe 
Dumitrescu. Au interpretat, 
intr-o manieră demnă de toa
te elogiile, soliștii: Emilia 
Petrescu, Martha Kessler, 
Cornel Stavru, Octav Enigă- 
rescu.

A. P.

anul XXX — Generația luminii. 
19,20 1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 
România la cotele anului XXX.
20,îs Autograf liric. Versuri în lec
tura autorilor. 20,35 Luna culturii 
muzicale românești. Omagiu celei 
de a 30-a aniversări a eliberării. 
Teatru liric TV. Premiera „Eca- 
terina Taodorolu". Muzica Emil 
Lerescu. Libretul Nicolae Tăutu. 
Adaptare pentru televiziune de 
Carmen Dobrescu șl Constanta 
Anghelescu-Drobotâ. Scenografia : 
Florin Gabrea. 21,45 Concert 
de estradă susținut de orchestrele 
de muzică ușoară și populară ale 
Radioteleviziunii. 22,15 24 de ore.

PROGRAMUL H

20,15 Film serial: „Căsătorii de 
conveniență”. 81,00 La izvoarele 
ctntecului. Recitalul naistului 
Gheorghe Zamfir. 21,30 Roman foi
leton: „Jurnalul doctorului Fin
lay”.

Seară de seară, la orele 20 i 
21. Rotonda scriitorilor din Ci: 
migiu prinde viată : un impr: 
sionant spectacol de sunet 
lumină realizat de Teatrul Mi 
ce poartă ca titlu cunoscut: 
vers eminescian — „Ce-ți d< 
reșc eu tie, dulce Românie 
prilejuiește celor prezenti 
frumoasă reîntîlnire cu opei 
ale celor 12 scriitori ale căr< 
statui pot fi privite în Rotond

Urmărind ideea de dragos 
fată de patrie, de dăruire țăr 
sale, a gîndurilor și sentimei 
telor creatorului, regizoarea K; 
rin Rex, maestrul de lumi: 
Ti ti . Constantin eseu și cei d 
realizatori ai coloanei sono: 
(Timus Alexandrescu și Mih 
Bengeanu) evocă momente a 
creației lui Creangă și Coșbu 
Maiorescu și Alecsandri. Bă 
cescu și Caragiale, Șt. O. Ios 
și Hasdeu, Eminescu și Vlahut 
Dobrogeanu-Gherea și Odobe 
cu. Alături de vocile unor r< 
cutați actori ai Teatrului M 
— Leopoldina Bălănuță. Gh. I< 
nescu-Gion, Constantin Codre 
cu. Dinu Ianculescu, Doina Șe 
ban. Mitică Popescu, Mișu Di: 
vale — spectatorii pot audia 
vocile „de aur" ale unui Si 
doveanu și Arghezi. Vraca 
Calboreanu. Beligan. recitîr 
versuri sau interpretînd fraj 
mente din creația scriitorilor ; 
mintiți. Vă recomandăm ace 
spectacol care, deși durează do- 
35 de minute, reușește o atit < 
semnificativă rememorare a : 
nora dintre operele de culme a 
literaturii noastre.

M. L
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Adunări populare închinate
mărețului jubileu

Luni, s-au desfășurat, intr-o 
serie de județe ale țării, adu
nări populare închinate măre
țului jubileu al celor trei de
cenii de viață nouă, aniversării 
Insurecției naționale armate 
antifasciste de la 23 August 
1944. Au luat cuvîntul, cu acest 
prilej, primii secretari ai comi
tetelor județene de partid, pre
ședinți ai consiliilor populare 
județene ; la Alba Iulia — 
George Homoștean, la Arad — 
Andrei Cervencovici, la Bistri
ța — Adalbert Crișan, la Brăi
la — Dumitru Bălan, la Craio
va — Gheorghe Petrescu, la 
Galați — Constantin Dăscăles- 
cu, la Deva — Ioachim Moga, 
la Ploiești — Ion Catrinescu. 
Vorbitorii au subliniat succese

Oaspeți de peste hotare 
la marea sărbătoare

La invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, luni după-amiază a sosit 
în Capitală o delegație a Parti
dului Comunist din Finlanda, 
condusă de tâvarășul Olavi 
Jîfeninen, vicepreședinte al 
Partidului Comunist Finlandez, 
care va face o vizită de priete
nie în țara noastră și va parti
cipa la manifestările ce vor 
avea loc cu prilejul sărbătoririi 
celei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării patriei noastre.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost întîmpi- 
nată de tovarășii Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Iosif Uglar, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. Ghi- 
zela Vass și Ștefan Voicu, 
membri ai C.C. al P.C.R.

★

Tn aceeași zi a sosit, de ase
menea, Albert De Coninck, 
membru al Biroului Politic, 
secretar național al C.C. al P.C. 
din Belgia, care va participa la 
festivitățile de la 23 August.

★

La invitația C.C. al P.C.R.. au 
sosit, de asemenea, la Bucu
rești. Oliver Tambo. președinte
le Congresului Național African 
(A.N.C.) din Africa de Sud, și 
Mishake Muyongo, vicepreședin
te al S.W.A.P.O., mișcarea de 
eliberare din Namibia, care vor 
participa la festivitățile prile
juite de a 30-a aniversare a 
eliberării patriei noastre.

*
Luni dimineață a sosit în Ca

pitală delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii De
mocrate Vietnam, condusă de 
Ha Ke Tan, membru supleant al 
C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, ministru, 
care va participa la festivitățile 
consacrate celei de-a XXX-a

DECRET
Prin decret prezidențial, tova

rășul Petrache Trofin, a fost 
numit în calitatea de ambasa
dor extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste 
România în Republica Liberia.

în Editura politică 
au apărut:

/
Elena Florea : PRINCI

PIILE POLITICII PARTI
DULUI COMUNIST ROMAN 
ÎN PROBLEMA NAȚIO
NALĂ : loan Ceterchi : DE
MOCRAȚIA SOCIALISTA. 
PRINCIPII ȘI ACȚIUNE 
POLITICA. 

le cu care oamenii muncii, 
români, maghiari, germani și 
de alte naționalități, întîmpină 
sărbătoarea eliberării, succesele 
remarcabile pe care le dedică 
deopotrivă Zilei de 23 August 
șl Congresului al XI-lea al 
P.C.R. Participanții la adunări 
au adresat C.C. al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu, te
legrame în care își exprimă 
dragostea nețărmurită față de 
patria socialistă, față de partid, 
hotărîrea unanimă de a face to
tul pentru îndeplinirea cincina
lului înainte de termen, de a-și 
aduce contribuția, alături de în
tregul nostru popor, la înfăp
tuirea politicii partidului de . ri
dicare a țării pe noi trepte de 
Civilizație și bunăstare.

aniversări a eliberării patriei 
noastre. Din delegație face păr te 
Nguyen Thanh Ha, ambasadorul 
R. D. Vietnam la București.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni. delegația a fost salutată 
de tovarășii Mihai Gere, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Virgil Cazacu, membru 
al C.C. al P.C.R.

★
Luni după-amiază, a sosit în 

țara noastră o delegație de 
partid și guvernamentală a Re
publicii Liberia, condusă de 
James Greene, vicepreședintele 
Republicii Liberia, care va par
ticipa la manifestările ocaziona
te de sărbătorirea zilei de 23 
August.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost întîmpina- 
tă de Ștefan Voitec. viceore- 
Sedinte al Consiliului de Stat. 
Cornel Pacoste, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, alte 
persoane oficiale.

★
Tn Capitală, a sosit, luni după- 

amiază. pentru a participa la 
festivitățile ce vor avea loc cu 
prilejul zilei de 23 August, o 
delegație de partid și guverna
mentală a Republicii Guineea, 
condusă de Damantang Camara, 
membru al C.C. al Partidului 
Democrat din Guineea, secretar 
nermanent al Biroului Politic 
Național, ministru la preziden
ție.

Din delegație face parte și 
Ibrahim Camara, membru al 
C.C. al Partidului Democrat din 
Guineea, ambasadorul Guineei 
la București.

Delegația a fost întîmpinată, 
1a sosire, de tovarășul Jănos 
Fazekas. membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului 
și ministrul comerțului interior, 
alte persoane oficiale.

SESIUNE
La Centrul de organizare și ci

bernetică în construcții din Ca
pitală a avut loc o sesiune ju
biliară consacrată celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
patriei noastre de sub dominația 
fascistă, cu tema „Realizări în 
domeniul conducerii și informa
ticii în ramura construcțiilor". 
Numeroșii participanți — specia
liști și lucrători ciberneticieni — 
au dezbătut, cu această ocazie, 
probleme legate de dezvoltarea 
construcțiilor în Republica So
cialistă România și evoluția me
todelor de conducere, rolul in
formaticii în planificarea și ur
mărirea investițiilor, procedee de 
proiectare automată a structuri
lor de rezistență.

(Agerpres)

SOSIRI
Duminică la prînz a sosit in 

Capitală Dominique Urbany, 
președintele Partidului Comu- 
nist din Luxemburg, care, la 
invitația C.C. al P.C.R. va face 
o vizită de prietenie In țara 
noastră.

La sosire, președintele Parti
dului Comunist din Luxemburg 
a fost intîmpinat de tovarășii 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ghizela Vass și Mihai 
Burcă, membri ai C.C. al P.C.R,. 
de activiști de partid.

★
Luni dimineața, a sosiț, la 

București, Nguyen Tharth Ha, 
noul ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Democrate Vietnam în Repu
blica Socialistă România.

★
Luni după-amiază, a sosit, la 

București, Rankin Titus Sikasu- , 
la, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii 
Zambia în Republica Socialistă 
România.

VIZITE
La începutul lunii septembrie 

1974, la invitația ministrului a- 
facerilor externe al Republicii 
Socialiste România, George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor ex
terne și al cooperării al Republi
cii Ruanda, locotenent-colonel 
Nsekalije Aloys, va face o vi
zită oficială în Republica So
cialistă România.

*
La invitația ministrului afa

cerilor externe al Republicii So
cialiste România, George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Filipine, 
Carlos P. Romulo, va efectua o 
vizită oficială în țara noastră în 
prima parte a lunii septem
brie a.c.

PLECĂRI

O delegație A.R.L.U.S., con
dusă de tovarășul Nicolae 
Guină. membru al C.C. al P.C.R., 
președintele Colegiului centrai 
de partid, președintele Comite
tului foștilor luptători antifas
ciști, care, la invitația condu
cerii centrale a Asociației de 
prietenie sovieto-române va par
ticipa la festivitățile organizate 
în Uniunea Sovietică cu .prilejul 
celei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării României de sub do
minația fascistă, a plecat luni 
după-amiază la Moscova.

Pe aeroportul Otopeni, au 
fost prezenți tovarășii Simion 
Bughici, membru al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Cole
giului central de partid, Octav 
Livezeănu, membru în' Biroul 
Consiliului general A.R.L.U.S.

Au fost de față V. I. Droz
denko, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, și membri 
ai ambasadei.

★
Primarul orașului Bagdad, 

Ibrahim Mohamed Ismail, care 
a făcut o vizită în țara noastră, 
a părăsit luni dimineața Capi
tala.

La plecarea de pe aeroportul 
Otopeni au fost prezenți Silves
tru Vîrtosu, secretarul Comite
tului executiv al Consiliului 
popular al municipiului Bucu
rești, alte persoane oficiale.

★
La invitația Federației orga

nizațiilor mongole pentru pace 
și prietenie și a Asociației de 
prietenie mongolo-române. luni 
după-amiază a plecat spre Ulan- 
Bator o delegație a Asociației 
de prietenie româno-mongole, 
care va face o vizită în R. P. 
Mongolă și va participa la ma
nifestările organizate în această 
tară cu prilejul celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația fas
cistă.

★
Delegația Uniunii generale a 

țăranilor palestinieni, care, la 
invitația Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție. a făcut o vizită de do
cumentare în țara noastră, a 
părăsit luni Capitala.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, delegația a fost salu
tată de Aldea Militaru, pre
ședintele U.N.C.A.P.

AZI VA PREZENTAM
Parcul Drumul Taberei mal 

păstrează Încă atmosfera de 
șantier. La lumina reflec
toarelor, pînă noaptea tirziu, se 
fac ultimele retușuri 1a cel 
de-al doilea Cișmigiu al Capi
talei. Cînd în aprilie 1973 s-a 
săpat primul mc de pămînt din 
cei 35 000 mc cit s-au dislocat 
in final, nimeni n-a crezut că 
în ziua de 23 August, la marea 
sărbătoare a poporului, ne vom 
plimba cu barca pe lac. Și iată 
că lacul, stăpîn pe 11 000 mp de 
teren, a început să primeas
că apă. Debitul său va fi 
de 20 000 mc apă. 30 de 
bărci din material plastic aș
teaptă pe cele trei dane clipa 
lansării. Vor trece pe lin
gă insula pe care în acest an 
se va construi o fîntînă artezia
nă. pe sub un splendid pod 
arcuit, a cărui fundație a fost 
executată în întregime de elevii 
din sectorul VII, Iarna, lacul se 
va transforma în patinoar na
tural.

In „Cișmigiu II", care ocupă

Afluență de vizitatori 
la EREN 74

Expoziția realizărilor econo
miei naționale din cadrul Com
plexului din Piața Scînteii cu
noaște o afluență continuă de 
vizitatori. Numărul acestora a 
ajuns în cursul zilei de luni la 
40 000. Oameni de toate vîrstele 
și profesiile iau cunoștință, prin 
intermediul celor 90 000 de ex
ponate, de succesele obținute de 
tara noastră în cei treizeci de 
ani de construcție socialistă, 
succese în care, cei mai multi, 
își regăsesc cu mîndrie și bucu
rie propria lor contribuție. Multi 
dintre vizitatori participă la tri
buna schimbului de experiență 
și de opinii oferită de EREN ’74.

Deopotrivă de interesați față 
de realizările economiei româ
nești se arată numeroși vizita
tori de peste hotare, aflați în 
aceste zile în țara noastră. Prin
tre ei figurează oameni de afa
ceri, specialiști, turiști din Alge
ria, Belgia, Cehoslovacia, Elveția, 
Franța, R. D. Germană. R. F. 
Germania, India, Italia, Iugosla
via, Liban, Pakistan, Suedia, 
Ungaria, Venezuela. R. D. Viet
nam și din alte țări.

A apărut

ERA 
SOCIALISTĂ

Revistă teoretică și social- 
polltică a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 

nr. 16/1974
Anul LIV, august 

Sumar :

Gloriosul jubileu al Eliberă
rii patriei
România socialistă a anului 
XXX în fața viitorului co
munist

Manea Mănescu : Prezen
tul și viitorul social al Româ
niei ; Ilie Verdeț : Perfecțio
narea continuă a organizării 
și conducerii — imperativ al 
progresului economic și so
cial ; Vașile Vîlcu : Relațiile 
socialiste de producție în 
agricultură ; George Maco- 
vescu : Dinamismul politicii 
externe a României ; Florin 
Balaure, Petru Pânzaru : îm
bogățirea gîndirii revoluțio
nare în procesul edificării 
socialismului ; Aron Petric : 
Insurecția din August 1944 — 
încununare a luptei de eli
berare socială și națională ; 
Ștefan Pascu : Direcții și re
alizări în știința istorică ro
mânească ; Mihal Arsene : 
Unitatea națiunii noastre so
cialiste — forță motrice a 
dezvoltării noii orînduiri ; 
loan Ursu : Știință — tehno
logie — dezvoltare.

„Cișmigiu 11“
38 de hectare, pătrunzi prin 
7 intrări: Drumul Taberei, Mo- 
ghioroș, Buclă, Tg. Neamț etc. Te 
poți odihni pe băncile balansoar 
care înconjoară lacul. Din loc 
în loc s-au plantat stîlpi de 
iluminat executați din fier for
jat stil de epocă .Cît vezi cu o- 
chii verdeață și flori, pentru 
care s-au adus 10 000 mc pămînt 
vegetal. Peninsula găzduiește o 
Expoflora realizată cu peste 
15 000 fire de flori. Pe mamelon 
au fost sădiți, pentru început, 
250 conifere reprezentînd diferite 
zone ale țării. în anul viitor, 
dincolo de mamelon, în incinta 
parcului, se vor amenaja două 
bazine de înot pentru copii și 
adulți și o piscină olimpică. Co- 
oiilor le-au fost rezervați 3000 
mp în care descoperă o lume 
de basm. Un castel tip daco
român cu creneluri și daci, în 
miniatură, luminați noaptea ; 
un teatru de păpuși în mi
niatură cu bănci pentru specta
tori, numeroase jocuri de agre
ment ; leagăne articulate, tobo-

Programul unităților comerciale
în zilele de 21-25 august

în vederea bunei aprovizio
nări a populației cu prilejul Zi
lei de 23 August, unitățile co
merciale și de alimentație publi
că, precum și cele de prestări 
de servicii de la orașe și sate, 
vor funcționa după următorul 
program :

In zilele de 21 și 22 august, 
magazinele alimentare, neali
mentare și unitățile de prestări 
de servicii vor funcționa cu 
program prelungit de 1—2 ore, 
în funcție de necesități ; halele 
și piețele agroalimentare vor 
avea program continuu de func
ționare, cu pauză de masă prin 
rotație.

In ziua de 23 august unitățile 
comerciale și de prestări de ser
vicii vor fi închise, cu excepția 
unităților de desfacere a lapte
lui, gheței, pîinii și a centrelor 
de umplere a sifoanelor, care 
vor funcționa pînă la ora 10,00 ; 
în ziua de 24 august, unitățile 
comerciale pentru mărfuri ali
mentare vor funcționa după 
programul unei zile de dumini
că ; în ziua de 25 august, uni

Magazinul universal „Cocor" București, un loc de intilnire zilni
că a miilor de cumpărători.

Foto: GH. CUCU

al Capitalei
gane. vîrtelnițe, spirale, leagăne 
cărucioare, biciclete pe role, 
rate balansoar, mașini. în apro
piere terenuri de volei, baschet, 
tenis, handbal, spațiu pentru șa
hiști, popicărie.

Acum un an, aici era un 
maidan, îmi spune Iacob Neder, 
șeful sectorului învățămînt, din 
Comitetul P.C.R. al sectorului 7. 
S-a muncit mult, cite 10—17 ore. 
Zi și noapte. Pe soare și ploaie. 
Peste 80 la sută din lucrări au 
fost executate de elevi. E im
presionant să-i vezi cum mun
cesc. Ei au plantat pomii, flo
rile, au introdus lumina, apa, 
au săpat, au nivelat, au 
fost oriunde era nevoie de 
brațele și entuziasmul lor. Lor, 
adaugă Radu Popescu instruc
tor al Comitetului U.T.C. al sec
torului 7, prezent pe șantier din 
■prima zi de construcție, le vom 
pune la dispoziție parcul timp 
de o săptămînă. O inițiativă 
care se cuvine salutată.

LIDIA POPESCU 

tățile de desfacere cu amănun
tul vor avea program normal 
pentru ziua de duminică.

Direcțiile comerciale județene 
și Direcția generală comercială 
a municipiului București vor 
putea stabili program de lucru 
în aceste zile și pentru alte ac
tivități, precum și program pre
lungit în orașele, centrele mun
citorești și comunele unde se 
consideră necesar. Unitățile de 
alimentație publică, precum și 
unitățile comerciale de pe lito
ral, din stațiunile balneo-clima- 
terice, zonele de interes turistic 
și de agrement, precum și în 
locurile unde se organizează 
serbări populare, vor funcționa 
în aceste zile după un orar spe
cial stabilit pe plan local.

Depozitele întreprinderilor co
merțului cu ridicata și ale în
treprinderilor comerciale cu
amănuntul își vor adapta pro
gramul de lucru în așa fel in
cit să asigure in condiții norma
le aprovizionarea rețelei de des
facere cu amănuntul, cu produ
sele necesare.

Nf»OKT • SPORT
UN NOU COMPLEX 

SPORTIV AL TINERETULUI
în partea de sud a Capitalei, 

de scurt timp, a apărut un nou 
și. plăcut loc de agrement și să
nătate. Pe marginea lacului 
Pantelimon II s-a amenajat un 
amplu și cochet complex spor
tiv, unde se pot practica cele 
mai atractive discipline sporti
ve, începind cu natație. cano
taj, atletism, fotbal, volei, hand
bal și terminind cu șah, tenis 
de masă și de cimp. Gospodarii 
acestei noi baze sportive sînt 
membrii organizațiilor de tineret 
din sectorul 3. tinerii de la 
Uzinele „Republica", Uzinele 
„23 August", „Metaloglobus". 
„Filatura română de bumbac" 
etc.

Referindu-se la acest obiectiv 
sportiv, tov. Petre Răducanu, 
prim-secretar al Comitetului de 
sector al U.T.C„ ne-a spus cu 
multă satisfacție că lucrările de 
amenajare au fost efectuate de

„Cupa tineretului^ 
faza pe zonă

Bazele sportive arădene au 
fost, sîmbătă și duminică, gaz
dele fazei zonale a Cupei Ti
neretului pentru sportivii de 
la sate. La întrecerile de hand
bal și oină au participat circa 
180 de sportivi din județele 
Gorj, Mehedinți. Caraș-Severin, 
Timiș și Sălaj. Beneficiind de 
o excelentă organizare și de o 
entuziastă galerie, fiecare meci, 
indiferent de combatantele din 
teren, s-a bucurat de perma
nentă încurajare. Simțindu-se 
înconjurate de o asemenea at

• In ziua a doua a Campio
natelor mondiale de box ale a- 
matorilor, care se desfășoară la 
Havana, s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : categoria se- 
inimijlocie : Emilio Correa (Cu
ba) invinge prin abandon în 
prima repriză pe Aleroh (Nige
ria) ; Kalevi Kosunen (Finlan
da) invinge prin KO in rundul 
3 pe Muraly (Uganda) ; Marian 
Beneș (Iugoslavia) învinge prin 
abandon in repriza a treia pe 
Damian Cimpoieșu (România) ; 
John Rogers (Irlanda) bate prin 
abandon pe Saez (Spania) ; Re- 
ginaldo Forde (Guyana) întrece 
la puncte pe Weidner (R.D.G.) ; 
Mukoko Mayo (Zair) dispune la 
puncte de Sadio (Guineea) ; 
Clinton Jakson (S.U.A.) bate 
prin KO pe Mussa (Tanzania): 
Mac Callum (Jamaica) învinge la 
puncte pe Kaba (Gana) ; Zbig
niew Kickak (Polonia) bate prin 
KO în rundul doi pe dominica
nul Pena ; Carlos Burga (Pe
ru) bate la puncte pe canadia
nul Pelletier ; Categoria mijlo
cie : Rufatriskiev (U.R.S.S.) în
vinge prin KO. in prima repriză 
pe Williamson (Canada) ; Ricar
do Arce (Argentina) bate prin 
KO. în prima repriză pe Reek 
(Olanda) ; Tshimanga Lukusa 
(Zair) învinge prin descalificare 
în repriza a treia pe Felix Lau- 
sell (Porto Rico).

• Campionul olimpic la arun
carea greutății, polonezul Vladi
slav Komâr a stabilit un nou re
cord național cu performanța de 
21,19 m. Cu prilejul aceleiași 
reuniuni desfășurate la Varșo
via, Lech Gajdjinski a corectat 
recordul polonez la aruncarea 
discului cu 63,52 m.
• Cupa R.F. Germania la fotbal 

a fost cîștigată de echipa Ein
tracht Frankfurt pe Main, care 
a învins în finală cu 3—1 (după 
prelungiri) formația S.V. Ham
burg.
• Proba individuală de dre

saj din cadrul Campionatelor 
mondiale de la Copenhaga a 
revenit călărețului vest-german 
Reiner Klimke — 1 246 puncte, 
urmat de campioana olimpică 
Liselott Linsenhoff (R.F.G.) și 
Elena Petușkova Brumei 
(U.R.S.S.).

Turneul internațional mascu
lin de baschet „Memorialul Iuri 

mii de elevi și tineri din între
prinderile și instituțiile secto
rului 3. Numai în acest sezon, 
peste 200 000 de tineri au pres
tat un număr mare de ore de 
muncă patriotică, fiind dornici 
să inaugureze noua bază spor
tivă în preajma celor două eve
nimente de seamă : a XXX-a 
aniversare a eliberării și Con
gresul al. XI-lea al partidului. 
Și iată că, săptămînă trecută, 
complexul sportiv Pantelimon II 
a fost dat în folosință, cuprin- 
zind un ștrand, două bazine de 
înot, debarcader cu ambarcațiuni 
pentru canotaj, un teren de fot
bal cu tribună, două popicării, 
zece terenuri de tenis, handbal, 

• volei și baschet, un club eul- 
tural-sportiv, solare unde se pot 
organiza întreceri de șah și te
nis de masă.

M.L.

mosferă, echipele i-au răsplă
tit, pe cei prezenți cu întreceri 
viu disputate, chiar dacă adesea 
în teren se remarcau evidente 
diferențe valorice. Pentru fi
nala pe țară s-au calificat ur
mătoarele echipe : • Oină — 
„Zorile" — Voivodeni. județul 
Sălaj. • Handbal băieți — 
„Timpuri Noi" — Giarmata. ju
dețul Timiș. • Handbal fete 
— „Avintul"—Periam, județul 
Timiș.

ION DANCEA-

Gagarin" s-a încheiat cu victo
ria primei reprezentative a 
U.R.S.S., care in ultimul meci a 
întrecut cu scorul de 93—75 
(46—29) selecționata sovietică de 
tineret.

• Duminică a avut loc pe 
serpentinele Gutîiului (jud. Ma
ramureș) cea de-a doua etapă a 
campionatului republican de vi
teză în coastă la automobilism. 
La această întrecere, organizată 
de Filiala A.C.R. Maramureș, au 
luat parte peste 40 de alergă
tori. într-o bună formă sportivă, 
campionul național Eugen Io- 
nescu-Cristea (R 8 Gordini) a 
ciștigat detașat această etapă, 
ocupînd primul loc în clasamen
tul general, precum și în clasa
mentul clasei 1 150—1 300 cmc 
Iată ciștigătorii celorlalte clase! 
pînă la 1 000 cmc — Mircea Ru- 
sescu (Fiat Abarth 1 000); pină 
la 1150 cmc — Dorin Motoc 
(Fiat 128); Dacia 1 300, gr. 1 - 
Dorin Motoc; peste 1 300 cmc — 
Horst Graef (BMW 2 000).

• Turneul internațional femi
nin de handbal de Ia Petroza
vodsk s-a încheiat cu victoria 
echipei Confecția București, 
care a învins cu 11—9 formația 
locală Spartak și a terminat la 
egalitate 17—17 cu echipa Pe- 
trodvoreț din Leningrad. Pre
miul special „Ursul alb", pen
tru cea mai bună atacantă a 
turneului, a revenit bucureșten- 
cei Tânța Ilie. Din echipa Con
fecția s-au mai remarcat Aurica 
Georgescu și Niculina Mitu.

• La Sumen, în prima zi a 
turneului internațional masculin 
de handbal (echipe de tineret), 
selecționata României a întrecut 
cu scorul de 25—8 (11—3) for
mația secundă a Bulgariei. Alte 
rezultate: R. D. Germană — 
U.R.S.S. 16—16; Polonia — Ce
hoslovacia 18—14; Ungaria — 
Bulgaria 20—19.

• In turneul internațional fe
minin de baschet de la Balaton, 
echipa Crișul Oradea a Învins 
cu 66—38 formația maghiară 
Spartakus și a ciștigat cu 42—38 
meciul cu selecționata orașului 
Poznan.

ÎPENTRU NOUL AN ȘCOLAR 

MAGAZINELE Cursuri prin corespondență 
și cu frecvență

STENOGRAFIA DACTILOGRAMA
(îmbinată cu înregistrarea (metoda „oarbă" — știln-

magnetofonică) țifică — cu toate degetele)

LUCRĂRI DE SECRETARIAT

(completate cu probleme de legislație și corespondență oficială);

MlNUIREA 
MAȘINILOR DE CALCULAT

»i a
APARATULUI TELEX

■ UNIFORME
■ ȘI RECHIZITE ȘCOLARE

LIMBI DE LARGA CIRCULAȚIE
ENGLEZA t RUSA
FRANCEZA GERMANA

PRECUM ȘI CURSURI DE
CROITORIE ACORDEON
BALET COPII COSMETICA

Parte din disciplinele de mai sus pot fi urmate șl PRIN 
CORESPONDENTA

Studenții șl elevii ae bucură de reducerea taxelor cu 50%.
Cursurile, predate de Instructori de Înaltă calificare sînt con

duse de stenograful PAUL MIHAILA, fost director al primei 
șooli de stenodactilografie a statului.

Informații prin telefon sau în scris se pot obține de la

UNIVERSITATEA POPULARA BUCUREȘTI 
sector 5

CASA DE CULTURA „N. BALCESCU" 
str. II Iunie, nr. 41, telefoane : 23 43 45 și 23 67 00 

Stația Parcul Libertății

vacanta 74
Sîntem in plin sezon de vacanță I
O vizită la magazinele de specialitate vă oferă posibilitatea 

de a cumpăra obiectele utile tn excursia pe care intenționați 
s-o faceți:

CORTURILE „Alpin", „Litoral", „Dacia" pentru 2-3 sau 
4 persoane sînt confecționate din materiale rezistente la in
temperii, au un colorit variat și se pot monta foarte ușor. 
Prețul de vtnzare — între 900 și 3 094 lei.

MOBILIER PENTRU CAMPING — scaune. mese și pa
turi pliante. Prețul de vînzare între 49 și 300 lei.

ARAGAZUL „TURIST" are două ochiuri și este ușor de 
transportat.

Dintre obiectele care nu trebuie să lipsească nici unui 
excursionist, vă mai recomandăm spirtiera de voiaj, lămpița cu 
baterie „Luceafărul" și cutiile turistice pentru păstrarea ali
mentelor.

D0R1JI SÂ VÂ RELAXAȚI?
Doriți să respirați un aer proaspăt, nepoluat, 

să admirați cele mai frumoase priveliști, mo
numente de artă, obiective economice etc. ?

Toate acestea le veți găsi, participînd la 
excursiile de 3-7 zile organizate de întreprin
derea de turism, hoteluri și restaurante Bucu
rești, în perioada august - septembrie a.c., în 
nordul și sudul Moldovei, în Maramureș și 
Banat, în sudul și nordul Olteniei, în Delta 
Dunării, precum și la cabanele din masivii Bu- 
cegi, Piatra Craiului, Piatra Mare, Făgăraș, 
Retezat, Ceahlău etc.

Informații și înscrieri la filialele de turism 
din B-dul Republicii nr. 68 și Nicolae Bălcescu 
nr. 35.

AZI, ULTIMA ZI 

LA PRONOEXPRES
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MANIFESTĂRI CONSACRATE
ZILEI DE 23 AUGUST

U.R.S.S.
La cinematograful „Mir", din 

Moscova, a avut loc, la 19 au
gust, deschiderea expoziției de 
fotografii „Cultura și arta Re
publicii Socialiste România", or
ganizată de societatea unională 
„Zjianie", în cadrul acțiunilor 
din U.R.S.S. în cinstea celei 
de-a XXX-a aniversări a elibe
rării' României de sub domina
ția. fascistă.

Luind cuvîntul la vernisaj, 
I. ',K. Fișevski, prim-vicepre- 
ședinte al conducerii centrale a 
societății „Znanie" a vorbit des
pre legăturile de prietenie și 
colaborare dintre oamenii de 
știință și cultură din U.R.S.S. și 
din România, despre semnifica
ția acestei expoziții care. în zi
lele premergătoare marii sărbă
tori,, naționale a poporului ro
mân, prezintă oamenilor sovie
tici, semnificative aspecte ale 
vieții culturale a poporului ro
mân. Au luat, apoi, cuvîntul 
GL’Ș. Roșal, regizor, artist al 
poporului din U.R.S.S. și, minis
trul consilier al Ambasadei ro
mâne la Moscova, Gheorghe 
CQlț.

La vernisajul expoziției au 
participat acad. I. I. Artobolev- 
ski, președintele conducerii cen- 

■ trale a societății „Znanie", oa
meni de artă și cultură sovietici, 
un numeros public.

R. P. CHINEZĂ multilaterală dintre cele două 
țări.

»r; pestb hotare „Scînteia tineretului'*

îri cadrul manifestărilor con; 
sacrate aniversării a 30 de ani 
de Ta eliberarea României de 
sub dominația 
basadele țării 
grad, Phenian, 
Atena și Lima 
zate conferințe 
au participat reprezentanți 
principalelor ziare, posturi de 
radio și televiziune din țările 
respective, cdrespondehți. 
presei străine acreditați 
ceste capitale, membri ai 
lui diplomatic.

BULGARIA

României de 
fascistă, la am- 
noastre de la Bel- 
Bruxelles, Roma, 
au fost organi- 

de presă, la care 
ai

ai 
lir a- 
corpu-

sărbă- 
Consi- 

i Pa-
Comi-

Cu prilejul apropiatei : 
tori a poporului român, ( 
liul Național al Frontului 
triei din R. P. Bulgaria. i 
tetuL orășenesc Sofia al P.C.B. 
și Consiliul popular orășenesc 
au o.ganizat luni, la Sofia, o 
adunare festivă consacrată ani
versării a 30 de ani de la eli
berarea României de sub domi
nația fascistă.

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

Jivko Jivkov, membru al 
roului Politic al C.C. al P.C.B., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.P. Bulgaria, și am- 
basaaorul României La Sofia, 
Trofin Simedrea, au rostit, in 
cadrul adunării, cuvintări, in 
care s-au referit la Însemnăta
tea actului istoric de la 23 Au
gust 1944 in viața poporului ro
mân și la marile succese obți
nute de acesta, sub conducerea 
Pațtidului Comunist Român, in 
ultimele trei decenii. Ei au re
levat, de asemenea, legăturile 
care se dezvoltă necontenit in
tre popoarele român și bulgar.

Jivko Jivkov a subliniat, in 
cuvintarea sa „adincile rădă
cini istorice ale prieteniei dintre 
popoarele român și bulgar", și 
„veșnica recunoștință a poporu
lui bulgar față de vecinul său, 
poporul frate român", pentru 
activa sa participare la răz
boiul care a dus in secolul tre
cut la eliberarea Bulgariei de 
sub dominația otomană. In con
tinuare. vorbitorul a scos 
evidență noile, dimensiuni 
prieteniei româno-bulgare, 
zate pe condițiile noi 
de construcția socialismului in. 
cele două țări. Factor hotări- 
tor al acestei strinse prietenii, 
„intîlnirile dintre tovarășii To
dor Jivkov și Nicolae Ceaușescu 
din anii 1979 și 1972, ca și con
vorbirile din acest an de la 
Voden, au dat noi impulsuri 
pentru dezvoltare și îmbogățirea 
formelor de colaborare econo
mică și tehnico-științifică din
tre cele două țări" — a arătat 
Jivko Jivkov.

de 
al 
al

Bi-

in 
ale 
ba- 

create

POLONIA .,
în cadrul acțiunilor organiza

te in Polonia, in preajma celei 
de-a XXX-a aniversări a elibe
rării României, la clubul central 
al presei și cărții internaționale 
din Varșovia a avut loc, luni, 
vernisajul expoziției de fotogra
fii „Viața culturală și artistică a 
României".

»

Televiziunea poloneză a trans
mis, luni, sub titlul „Ziua 
României" un program dedicat 
țării noastre, realizat in colabo
rare cu Radioteleviziunea româ
na. Programul, care ă durat 

„cinci ore, a cuprins filme de 
televiziune ilustrative pentru 
dezvoltarea țării noastre în dife- 

,'jițe domenii, precum și secvențe 
.„semnificative ale vieții culturale 

> românești.

„CEHOSLOVACIA
'“„■Cu prilejul împlinirii a trei 

decenii de la eliberarea Româ
niei de sub dominația fascistă, 
ia Praga au fost inaugurate, 

'' luni seara, „Zi'iele filmului ro- 
“țmanesc". Au participat repre
zentanți ai Ministerului Culturii 

•al. R.S. Cehe, Ministerului Afa- 
= "cerilor Externe, diplomați acre

ditați in R.S. Cehoslovacă.
.„ In cadrul acestei manifestări, 
'■"66' se desfășoară. în zilele de 

. 19—22 august, sint programate 
filmele „Un comisar acuză", 
„Explozia‘1, „Dragostea începe 

><vmeri“ și „Ultimul.' cartuș".

CUBA

n

Cu prilejul sărbătoririi a 30 de 
ani de la eliberarea României 
de sub dominația fascistă, Aso
ciația națională a micilor produ
cători .agricoli (A.N.A.P.) a or
ganizat, in provincia Pinar del 
Rio, o serie de manifestări.

Ambasadorul Republicii Socia
liste România la Havana, Petre 
Ionescu, a prezentat, în cadrul 
unor discuții purtate cu cadre 
de conducere și membri ai unor 
unități agricole din provincie, 
realizările obținute în agricultu
ra românească în cei 30 de ani 
care s-au scurs de la eliberare.

In cadrul manifestărilor orga
nizate în Republica Populară 
Chineză, cu prilejul sărbătoririi 
celei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării României de sub do
minația fascistă, luni, în comuna 
populară „Prietenia chino-ro- 
mână" a avut loc o adunare 
populară. Au participat Wang 
Lei, vicepreședinte al Comitetu
lui Revoluționar Municipal Pe
kin,. Li Min-shun, secretarul Co
mitetului de partid al comunei 
populare, cadre cu munci de 
răspundere în Ministerul Afa
cerilor Externe, numeroși mem
bri ai comunei populare, zia
riști. Au luat parte, de aseme
nea, Nicolae Gavrilescu, amba 
sadorul țării noastre, membri al 
ambasadei și Agenției economice 
române de la Pekin.

în cursul adunării care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
puternică solidaritate militantă, 
în spiritul tradiționalelor relații 
de prietenie și colaborare mul
tilaterală dintre cele două parti
de, țări și popoare, cadrele de 
conducere ale comitetului de 
partid și membrii comunei 
populare au adresat călduroase 
felicitări poporului român pen
tru importantei^ înfăptuiri du- 
bindite în cei 30 de ani care au 
trecut de la eliberarea țării și 
au urat poporului nostru să ob
țină victorii și mai mari în con
struirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, sub condu
cerea Partidului Comunist Ro
mân, în frunte cu secretarul său 
general, tovarășul 
Ceaușescu.

Echipa artistică a 
populare „Prietenia chino-româ- 
nă“ și Ansamblul folcloric „Ma
ramureșul", din Baia Mare, ca
re efectuează un turneu in R.P. 
Chineză, au prezentat un bogat 
program de cîntece și dansuri 
populare chinezești și românești, 
închinate profundei prietenii 
dintre partidele, guvernele șl 
popoarele din România și China.

La Agenția economică română 
din Pekin, a avut loc, luni, des
chiderea unei expoziții de pro
duse ale industriei electronice 
românești. La festivitatea inau
gurării acestei expoziții — care 
este organizată in cadrul ma
nifestărilor consacrate sărbători
rii celei de-a XXX-a aniversări 
a eliberării României de sub 
dominația fascistă — au partici
pat Țai Șu-tan, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, 
Wan Wen-lin, vicepreședinte al 
Comitetului pentru' promovarea 
cdmerțului exterior, directori 
generali și alte cadre de condu
cere din Ministerul Comerțului 
Exterior și din întreprinderile 
de comerț exterior, specialiști.

Nicolae

comunei

Sub auspiciile Grupului cul
tural de pe lingă Consiliul de 
Stat al R.P. Chinpze și ale Aso
ciației de prietenie a poporului 
chinez cu străinătatea, la Pekin 
a avut loc la „Palatul culturii 
naționalităților" o seară cultu
rală, organizată cu prilejul 

■ prezenței ansamblului folclo
ric „Maramureșul", din Baia 
Mare, care efectuează în 
China un turneu consacrat 
celei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării României de sub do
minația fascistă.

La spectacolul prezentat de 
ansamblul artistic al capitalei 
chineze, care a cuprins un bogat 
program de cîntece populare 
chinezești și românești, au par
ticipat Li En-țiu, vicepreședinte 
al Asociației de prietenie a po
porului chinez cu străinătatea, 
alte persoane oficiale, un nume
ros public.

IUGOSLAVIA

★
In aceeași zi, la Magdeburg a 

fost inaugurată o expoziție do
cumentară de fotografii consa- 

, erată zilei de 23 August și rea
lizărilor obținute de poporul ro
mân in ultimele trei decenii.

ITALIA
In saloanele Ambasadei Repu

blicii Socialiste România din 
Roma a avut loc, luni, în pre
zența unui numeros public, 
vernisajul unei expoziții de foto
grafii. ,

Expoziția prezintă imagini ale 
României de astăzi, ale realiză
rilor în cele maj diferite dome
nii de activitate înfăptuite de 
poporul român in decursul celor 
trei decenii de viață liberă, ale 
acțiunilor de politică externă de 
pace și largă cooperare interna
țională, promovată cu con
secvență de partidul și statul 
nostru.

ANGLIA
în marea sală „International 

Hall", din Londra, a avut loc, 
duminică seara, sub auspiciile 
Asociației de prietenie Anglia- 
România, o adunare consacrată 
celei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării României de , sub 
dominația fascistă. Au fost pre- 
zenți vlceprimarul Marii Lon- 
dre, Ben Mason, și alte persoa
ne oficiale, precum și reprezen- 

■ tanți ai corpului diplomatic. Au 
adresat cuvinte de salut poporu
lui român cu ocazia sărbătorii 
sale naționale primarul sectoru
lui Camden, Janet Parnel și 
președintele Asociației de priete
nie Anglia-România, Edgar P. 
Young.

în încheiere, a fost adoptat 
textul unui mesaj prin care cei 
prezenți felicită poporul român 
cu prilejul zilei de 23 August — 
cea de-a XXX-a aniversare a 
eliberării României de sub do
minația ’ fascistă și salută cu 
căldură marile realizări înfăp
tuite în anii de după eliberare 
de poporul român in toate do
meniile de activitate. Au fost 
adresate, în mod deosebit, felici
tări președintelui Nicolae 
Ceaușescu, Partidului Comunist 
Român, sub a căror conducere 
clarvăzătoare se așteaptă noi și 
importante realizări așa cum sint 
definite în proiectul planului 
cincinal 1976—1980.

JAPONIA
în cadrul manifestărilor con

sacrate celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării patriei noas- 
tre, corul de copii al Radiotele- 
viziunii române, care întreprin
de un turneu în Japonia, la in
vitația companiei „Nihon Denpa 
News Ltd", a susținut, duminică, 
sub bagheta dirijorilor Ion Va- 
nica și Elena Vicică, pripaul con
cert, în sala „Iino", din Tokio.

Concertul s-a bucurat de pre
zența unui public numeros care 
a aplaudat cu căldură arta in
terpretativă a micilor coriști.

Sub titlul „Sărbătoarea po
porului prieten", săptăminalul 
„Komunist", organul U.C.I., in
serează un articol consacrat săr
bătorii naționale a poporului ro
mân.

în ultimii 30 de ani — relevă 
autorul — .în România a inter
venit o cotitură revoluționară 
spre socialism, care a inspirat 
o largă acțiune creatoare a po
porului și l-a orientat spre mari 
hotărîri.

Condusă de partidul comunist, 
România tinde în prezent să. se 
apropie de țările dezvoltate, în
deplinind cu succes planurile și 
sarcinile asumate. Săptăminalul 
relevă progresul rapid al Româ
niei. faptul că a fost modificată 
esențial structura economiei na
ționale în care industria a de
venit ramura de bază. Sublini
ind că între popoarele Iugosla
viei si României, între Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia și 
Partidul Comunist Român s-a 
stabilit o colaborare strînsă, 
prietenească și multilaterală, 
care cuprinde toate domeniile 
vieții sociale și economice, săp- 
tămînalul scrie : Intîlnirile și 
convorbirile dintre tovarășul 
Tito si tovarășul Ceaușescu, de
venite tradiționale, au abundat, 
întotdeauna. în rezultate con
crete, rodnice si au fost un pu
ternic imbold pentru o colabo
rare mai reușită și mai multi
laterală între cele două țări ve
cine. Această colaborare este 
unul din exemplele contribuției 
comune a celor două țări veci
ne. socialiste si prietene la pa
cea generală si colaborarea 
creatoare în lume.

R. D. GERMANĂ'
La Magdeburg, a fost inaugu

rată, luni, printr-o adunare fes
tivă, seria manifestărilor din ca
drul „Zilelor prieteniei cu Re
publica Socialistă România". Cu 
acest prilej, a luat cuvîntul 
Kurt Ranke, președintele Consi
liului regional Magdeburg, care 
a relevat activitatea plină de 
abnegație desfășurată de poporul 
român sub conducerea partidului 
său comunist, pentru realizarea 
mărețelor sarcini în. edificarea . 
socialismului în cei 30 de ani 
care s-au scurs de la eliberarea 
României de sub dominația fas
cistă. Vorbitorul a evidențiat, de 
asemenea, faptul că semnarea 
Tratatului de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală dintre 
R.D. Germană și România a des
chis o nouă etapă în cooperarea

R.P. POLONĂ: Imagine dintr-un nou cartier varșovian.

K j «►»•» »» <*

Măsuri de austeritate
adoptate la Lisabona

pentru redresarea situației economice moștenite 
de la vechiul regim

Primul ministru al Portugaliei, 
Vasco Goncalves, a rostit, du
minică seara, o alocuțiune radio
televizată. Alcătuind un bilanț 
al situației economice în perioa
da de pină la 25 aprilie, primul 
ministru a declarat că, contrar 
celor afirmate de vechiul regim, 
exista un deficit bugetar impor
tant care era disimulat prin 
emisiuni monetare noi ce mă
reau, în fapt, datoria publică, 
dar care erau contabilizate la 
capitolul încasări. în aprilie — 
a precizat Goncalves —, defici
tul balanței de plăți se ridica la 
peste 6 miliarde escudos, in timp 
ce în luna martie a acestui 'an 
prețurile erau cu 30 la sută mai 
mari decît în aceeași lună a anu
lui 1973. La toate acestea se 
adaugă faptul că politica fiscală 
a vechiului regim apăsa mai ales 
asupra celor cu venituri reduse, 
iar războiul colonial absorbea 
45 la sută din venitul național.

Ca urmare a acestei situații 
economice, primul ministru a 
arătat că. s-a impus aplicarea 
unei serii de măsuri de austeri
tate, printre care majorarea 
prețurilor la unele produse ali
mentare, produse petroliere și 
îngrășăminte chimice, precum și 
blocarea salariilor mai mari de 
7 500 escudos.

Primul ministru a declarat că, 
concomitent cu aceste măsuri de 
austeritate, guvernul intențio
nează să ducă o politică de pro
gres social în favoarea celor ce 
muncesc, o politică de dinami
zare a economiei, de susținere 
a întreprinderilor mici și mijlo
cii, de stimulare și garantare a 
investițiilor, urmînd să fie creat, 
în acest sens, un Institut de 
promovare industrială.

ITALIA: Un tînăr demonstrind la Roma pentru acordarea 
dreptului de vot la 18 ani.
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SITUATA DIN CIPRU
» Ambasadorul S.U.A. la Nicosia ucis în timpul 
unei demonstrații • Guvernul britanic se pro

nunță pentru reluarea negocierilor
In timpul unei demonstrații 

antiamericane organizate, luni, 
la Nicosia;, ambasadorul Statelor 
Unite în Cipru, Rodger Davies, 
a fost ucis cu un foc de revol
ver, , tras 
festanți.

Intr-un 
postul de 
Clerides, 
al Ciprului, a. condamnat aceas
tă crimă. „Condamn cu oroare 
această crimă hidoasă care se 
îndreaptă împotriva cauzei ci
priote și exprim profunda mea 
durere", a spus el.

★
Exprimîndu-și, de, asemenea, 

regretul și neliniștea în legătură 
cu această crimă, primul mi
nistru' grec, Constantin Cara- 
manlis, a condamnat asemenea 
acțiuni de violență care submi
nează efortul guvernului de a 
trata in mod competent proble
mele actuale.

de unul dintre mani-

comunicat difuzat de 
radio Nicosia, Glafkos 
președintele interimar

acest context, că Marea Britanie 
și Statele Unite au avut la sfir- 
șitul săptăminii trecute contac
te la nivel diplomatic care au 
permis să se constate că ele 
„sint in întregime de acord" a- 
supra modului în care ar trebui 
reluate negocierile în problema 
Ciprului. „Cele două guverne 
efectuează, in prezent, sondaje 
pe lîngă celelalte părți intere
sate, eforturile lor in această 
direcție fiind complementare" 
— a menționat el.

Rezumînd poziția Marii Brita
nii în problema Conferinței de 
la Geneva asupra Ciprului, un 
purtător de cuvint al Foreign 
Office-ului a anunțat că guver
nul britanic dorește ca negocie
rile să fie reluate cit mai cu- 
rînd posibil. Este necesar însă 
ca acestea să fie „negocieri ve
ritabile" — a precizat el ; păr
țile interesate trebuie să nego
cieze cu bună credință și să 
fie gata de a face concesii, în 
vederea ajungerii la o soluție 
negociată.

„Sondajele care vor avea loc 
în următoarele zile trebuie să 
aducă garanții că negocierile vor 
fi intr-adevăr fructuoase".

Marea Britanie — a mențio
nat el —apreciază că negocie
rile vor trebui să se desfășoare, 
la Geneva, la nivelul miniștri
lor de externe.

Purtătorul de cuvint al Fo
reign Office-ului a subliniat, în

• MILOȘ MINICI, vicepre
ședinte al Consiliului Executiv 
Federal și secretar federal pen
tru afacerile externe al R.S.F. 
Iugoslavia, a sosit, luni, la An
kara, pentru o serie de convor
biri cu oficialitățile turcești. în 
aceeași zi, el a fost primit ,de 
președintele Turciei, Fahri Ko- 
ruturk, căruia i-a înmînat un 
mesaj din partea președintelui 
Iosip Broz Tițo, în legătură cu 
situația din Cipru.

Problemele

Noul plan britanic de par
tajare a puterii politice in 
Ulster a fost relativ bine 
primit de marea majoritate 
a partidelor reprezentate în 
parlamentul de la Westmins
ter. EI preconizează organi
zarea unor alegeri pentru 78 
de locuri intr-o Convenție 
constituțională, for politic 
care să hotărască ce sistem 
de guvernâmint va putea fi 
acceptat de cei 1,5 milioane 
locuitori ai provinciei. Pla
nul este rodul unor intense 
consultări între 
pentru Irlanda 
Merlyn Rees, și 
organizații politice. El repre
zintă o incercaFe de soluțio
nare a situației încordate din 
ultimii cinei ani și care a 
făcut să eșueze patru forme 
diferite de guvernâmint. Fos
tul guvern și parlament al 
provinciei (Stormont) au 
supraviețuit pină in martie 
1972 ; a urmat o perioadă de 
20 de luni de administrare 
directă de către Westminster 
pentru ca în ianuarie a.c. să 
ia ființă un guvern regional 
în care intrau și reprezentan
ți ai minorității catolice. 
Pentru prima dată in istoria 
Irlandei de Nord un guvern 
al celor două comunități 
trecea la adoptarea unui 
program de reforme econo
mice și sociale. De aseme
nea, împărțirea pe o bază 
reprezentativă a funcțiilor 
in consiliile districtuale era 
un indiciu elocvent că atmo
sfera de polarizare și neîn
credere e un fenomen trecă
tor. Dar greva generală de 
14 zile declanșată de așa-nu- 
mitul Consiliu al muncitori
lor din Ulster (ilegal), do
minat de organizațiile para
militare ale extremiștilor 
protestanți, a paralizat acti
vitatea guvernului și a dus 
după cinci luni de existență, 
la căderea Iui și 
brarea Adunării 
(Assembly). După 
niștri din Oficiu 
landa de Nord ai 
ter-ului le-au preluat func
țiile.

Planul britanic încearcă o 
Ieșire din acest impas poli
tic prin organizarea peste 
citeva luni a alegerilor în 
cele 26 noi consilii distric
tuale. Sistemul de vot va fi 
prin reprezentare proporțio
nală. Preconizata Convenție 
constituțională, odată aleasă, 
va avea un răgaz de 6 luni 
pentru ca, sub președinția 
unui independent, care nu

secretarul 
de Nord, 

diferitele

la dezmem- 
provinciale 
aceea, mi- 
pentru Ir- 
Westmins-

va fi membru al Convenției, 
să aleagă, pe bază de con
sens, o formă de guvernă- 
mint. Dacă un acord va fi 
atins, guvernul britanic va 
examina recomandările pre
zentate de Convenție. In caz 
contrar, se vor acorda pe
rioade succesive de trei luni, 
înainte de a înainta West- 
minster-ului raportul final 
al Convenției, guvernul bri
tanic va putea, în cazul în 
care consideră oportun, să 
organizeze un referendum în 
provincie. Pe întreaga pe
rioadă, miniștrii britanici 
vor continua să guverneze, 
iar parlamentul de la West
minster va emite legi pen
tru Ulster.

Principiul fundamental al 
acestui plan, apreciat de ob
servatorii politici ca o bază 
posibilă de soluționare a si
tuației conflictuale, condițio
nează încheierea oricărui 
acord de reprezentare pro
porțională în Convenție. Nici 
una dintre comunitățile pro
testantă sau catolică nu va 
putea să-și impună voința in 
mod arbitrar asupra celei
lalte. Premierul britanic, Ha
rold Wilson, declara referi
tor Ia această problemă : 
„Guvernul nostru este con
vins că singura speranță 
pentru viitorul Irlandei de 
Nord rezidă în partajarea 
puterii". Din actualul plan 
britanic lipsește o hotărire 
anterioară privind înființa
rea unui Consiliu al Irlan
dei în cadrul căruia să se 
intilnească miniștri ai Irlan
dei de Nord și ai Republicii 
Irlanda. Aceasta se explică 
prin opoziția înverșunată 
suscitată de hotărire în rîn- 
dul extremiștilor protestanți.

Recrudescența violențelor 
intercomunitare la 9 august 
la Londonderry, Newry, Kesh, 
Aughnacloy, impune de 
urgență aplicarea oricărui 
plan de conciliere care poate 
deschide drumul unei soluții 
politice pentru criza nord- 
irlandeză.
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• MINISTRUL KUWEITIAN 
al finanțelor, Abdel Rahman Al 
Atiki, a declarat că subiectul 
principal al viitoarelor discuții 
din cadrul reuniunii Organiza
ției Țărilor Exportatoare de Pe
trol (O.P.E.C.), care va începe 
la 12 septembrie, la Viena, va 
fi conturarea noilor prețuri Ia 
petrol. El a precizat că, în pre
zent, au loc contacte între mem
brii organizației pentru fixarea 
unui preț afișat uniform.

Azi va fi desemnat 
vicepreședintele S.U.A.

• PREȘEDINTELE STATE
LOR UNITE, Gerald Ford, a 
declarat duminică reprezentan
ților presei că intenționează 
să-l desemneze pe viitorul vice
președinte al S.U.A. înZ cursul 
zilei de marți. După /um este 
știut, vicepreședintele trebuie să 
fie confirmat de Congresul a- 
merican.

Gensuikyo și-a reluat 
lucrările

• CEA DE-A 20-A Conferință 
internațională împotriva bombe
lor atomice și cu hidrogen, or
ganizată de Consiliul japonez 
împotriva bombelor atomice și 
cu hidrogen (Gensuikyo) și-a 
reluat, duminică, lucrările în 
Okinawa.

După convorbirile 
Sadat-Geddafi

convenit asupra continuării dia
logului la nivel înalt libiano-e- 
giptean.

La convorbiri, informează a- 
ceeași agenție de presă, a asis
tat și șeful de stat al Emirate
lor Arabe Unite, șeicul Zaid 
Bin Sultan Al-Nahyan, aflat 
într-o vizită oficială la Cairo.

• PREȘEDINTELE Consiliu
lui Comandamentului Revolu
ției din Libia, colonelul Moamer 
El Geddafi, și-a încheiat 
nică vizita oficială la 
plecînd spre Tripoli.

După cum. informează 
ția M.E.N.,' Moamer El Geddafi- 
a examinat cu președintele E- 
.giptului, Anwar Sadat, proble
me privind relațiile dintre cele 
două țări. La sfîrșitul convor
birilor, cei doi șefi de stat au

dumi- 
Cairo,

agen-

• LA COPENHAGA s-a 
nunțat încetarea apariției unuia 
dintre cele mai vechi ziare ale 
Partidului Social-Democrat din 
Danemarca — „Demokraten", 
editat în orașul Arhus timp de 
92 de ani. Cauzele încetării a- 
pariției ziarului sînt lipsa de 
mijloace financiare în condițiile 
inflației tot mai puternice și 
creșterea prețului hîrtiei. Cu o 
săptămînă în urmă, din același 
motiv a încetat să mai apară un 
alt ziar social-democrat danez, 
„Sonderjyden",

a-

• PARTIDUL LABURIST 
din Marea Britanie a propus, 
luni, în cadrul programului 
său de naționalizări, ca cele 
două principale firme con
structoare de avioane din 
Anglia să fie preluate — 
contra unei despăgubiri co
respunzătoare — de către un 
organism de stat, ce urmează 
a fi denumit „British Natio
nal Aerospace Corporation" 
(B.N.A.C.). Un document di
fuzat de conducerea partidu
lui, după ce propunerea a 
fost aprobată de liderii labu
riști și de cei ai sindicatelor, 
evidențiază că' guvernul este 
nu numai cel mai important 
furnizor de fonduri pentru 
industria aeronautică britani
că, ci și principalul client al 
acestei ramuri, majoritatea 
avioanelor construite de ea 
fiind achiziționate fie de 
forțele armate britanice, fie 
de companiile de transporturi 
aeriene, naționalizate.

LA PALATUL NAȚIU
NILOR din Geneva, s-a 
cheiat o nouă sesiune 
lucru 
perți desemnați de secre
tarul 
pentru elaborarea unui ra
port 
bugetelor militare 
telor cu un puternic poten 
țial economic și militar și 
utilizarea unei părți a fon 
durilor eliberate in acest fel 
pentru sprijinirea eforturi
lor de progres ale țărilor in 
curs de dezvoltare. In cadrul 
lucrărilor sesiunii desfășu
rată sub președinția repre
zentantului secretarului ge
neral al O.N.U.. dr. Purnen- 
du K. Banerjee, adjunct al 
secretarului general al 
O.N.U, pentru probleme po
litice și de securitate, a fosl 
adoptată cea mai mare par
te a proiectului raportului.

Grupul de experți, care a 
mai ținut o sesiune de lucru 
în luna aprilie, urmează să- 
și încheie activitatea de re
dactare a raportului in 
cursul unei reuniuni care va 
începe, tot la Geneva, la 9 
septembrie.

Raportul va fi prezentat 
spre examinare sesiunii din 
acest an a Adunării Gene
rale a O.N.U.

a grupului de

în
de 

ex-

general al O.N.U.

privind reducerea 
ale sla-

dramatice
ale refugiaților

Lungi cortegii de mașini su
praîncărcate continuă să par
curgă, într-o totală dezordine, 
drumurile încă practicabile din 
sud-vestul Ciprului în căutarea 
unui adăpost ; de miercurea 
trecută, problema cea mai im
portantă în insulă a devenit 
situația refugiaților, in cea mai 
mare majoritate ciprioți greci, 
relatează intr-o corespondență 
din Nicosia un trimis special al 
agenției France Presse.

De aproximativ o lună și, în
deosebi, după ultima ofensivă 
inițiată miercurea trecută de 
forțele turcești, peste 20 la su
tă din populația cipriotă și-a pă
răsit așezările. în sate și orașe 
s-au repetat la nesfirșit scene 
similare ; îndată ce zgomotul 
exploziilor se auzea mai aproa
pe, familii întregi se precipitau 
in mașini, luind in fugă ceva 
alimente, abandonindu-și locu
ințele. Un fapt semnificativ : u- 
nul din ultimii ciprioți greci 
refugiați din mica localitate 
Potamia și-a încredințat cheia 
locuinței vecinului său — un

Orientul
Apropiat

Convorbirile
americano-egiptene

Comunicatul 
cu prilejul vizitei 
ton a ministrului 
afacerilor externe, 
my,. informează că 
vederi efectuat cu 
S.U.A., Gerald Ford, și cu se
cretarul de stat american, Henry 
Kissinger, a fost fructuos.

Documentul difuzat de Agen
ția M.E.N. subliniază angaja
mentul șefului executivului a- 
merican de a menține neschim
bată politica externă a State
lor Unite și, în particular, de 
a continua eforturile intense 
vizînd instaurarea păcii în Ori
entul Apropiat. Convorbirile 
purtate de Ismail Fahmy cu 
președintele Gerald Ford și cu 
Henry Kissinger au constituit o 
contribuție fructuoasă la actua
lele consultări, în curs de des
fășurare, în vederea pregătirii 
viitoarei etape a negocierilor 
destinate să ducă la instaurarea 
unei păci permanente și echita
bile în Orientul Apropiat. A- 
ceastă pace — afirmă comuni
catul — trebuie să țină seama 
de interesele legitime și de 
dreptul la existență al tuturor 
popoarelor din regiune, inclusiv 
poporul palestinian.

Exprimînd dorința consolidă
rii relațiilor dintre S.U.A. și 
Egipt, președintele Gerald Ford 
a relevat satisfacția în legătură 
cu vizita președintelui egiptean 
Anwar Sadat la Washington, 
care urmează să aibă loc înainte 
de sfîrșitul acestui an.

comun semnat 
la Washing- 
egiptean al 

Ismail Fah- 
schimbul de 
președintele

• PREȘEDINTELE R. A. E- 
GIPT, Anwar Sadat, 
ședințele Emiratelor 
Unite, șeicul Zaid Bin 
Al-Nahyan, au avut, luni, 
Alexandria, o ultimă rundă de 
convorbiri înainte de încheierea 
vizitei șefului statului Emira
tele Arabe Unite in Egipt.

și pre- 
Arabe 
Sultan 

la

Furtună puternică la 
Praga
• O FURTUNA de o intensi

tate deosebită, însoțită de ploi 
torențiale, grindină și descărcări 
electrice, s-aș abătut simbătă 
după-amiază asupra capitalei
cehoslovace și localităților din 
jur. Vîntul, care a atins o vi
teză de 144 km pe oră, a smuls 
acoperișuri, a rupt rețele de 
transport al energiei 
intrerupind transporturile, 
scos din rădăcini sau a i 
pomi de pe străzi, din 
și parcuri publice, a 
schele. Un mare număr 
soluri au fost inundate, 
menea, din cauza 
gurilor de canal au devenit im
practicabile zeci de străzi și 
piețe.

Cutremur în Chile

rețele 
electrice, 

" , a 
rupt 

grădini 
dărimat 
de sub- 
De ase- 

infundării

• INSTITUTUL SEISMOLO- 
GIC din Uppsala (Suedia) a în-

h

cipriot turc. Și unul și celălalt 
trăiau de mult în același sat, 
în bună înțelegere, fără ca a- 
partenența la cele două comu
nități diferite din insulă să le 
învenineze relațiile.

Toți acești refugiați rătăcesc 
act^m pe drumurile care se in- 
chid unul după alttil, pe măsura 
deplasării trupelor turcești. Fa
miliile se. instalează sub ar
bori, de-a lungul șoselelor sau 
se refugiază în bazele britanice, 
de unde pleacă... „spre nicăieri", 
după cum remarca, duminică, 
unul dintre responsabilii Co
mitetului pentru problema refu
giaților.

Potrivit aprecierilor oficiale 
ale autorităților cipriote gre
cești și ale Crucii Roșii Interna
ționale, numărul refugiaților din 
Cipru este, în prezent, de apro
ximativ 125 000. Dintre aceștia, 
peste 12 000 se află la baza bri
tanică Dekhelia, la cîțiva kilo
metri de Famagusta. 100 000 re
fugiați și-au găsit adăpost în 
districtul Larnaka, din sud-estul 
Ciprului. Aici, micul sat Ormi- 
dhia, enclavă cipriotă greacă în 
mijlocul bazei Dekhelia, a pri
mit cel mai mare număr de re
fugiați. Satul care, Înaintea de
clanșării ostilităților, avea 2 000 
de locuitori, adăpostește astăzi 
42 000 de persoane. Depășite de 
amploarea responsabilităților ce 
le revine, autoritățile din Or- 
midhia se străduiesc să rezolve 
problema procurării hranei și 
a medicamentelor necesare, căci 
ultimele rezerve vor fi 
în trei zile.

Pentru a se veni în 
refugiaților, la Nicosia

epuizate

ajutorul 
a fost 

creat un comitet special, care 
urmează să acționeze cu con
cursul Crucii Roșii Internațiov 
nale și al societăților naționa
le de Cruce Roșie. 50 de tone 
de alimente neperisabile au fost 
deja solicitate Comitetului Cru
cii Roșii Internaționale de la 
Geneva, dar aceste rezerve vor 
fi epuizate în viitoarele cinci 
zile. După acest interval — re
latează trimisul agenției France 
Presse — nimeni din Cipru nu 
poate să spună care va fi situa
ția zecilor de mii de refugiați 
ciprioți greci și turci, dacă nu 
se vor trimite de urgență noi 
ajutoare.

/

• ÎNTR-UN INTERVIU a- 
cordat postului de radio 
Deutschlandfunk, ministrul 
agriculturii al Republicii Fe
derale Germania, Josef 
Ertl, s-a pronunțat în fa
voarea unei reforme a Pieței 
comune agricole.

Politica agricolă a C.E.E., în 
forma ei actuală, a declarat 
în esență Ertl, nemulțumește 
in egală măsură pe producă
tori, consumatori 
tribuabili. 
a opinat 
german, 
mijloace 
tru a se depăși impasul 
în care se află Piața comună 
agricolă. După părerea expri
mată de Ertl, este necesar să 
se acționeze cit mai repede și 
cit mai lucid pentru a se evi
ta ca Piața comună agricolă 
să devină o farsă. Ministrul 
vest-german consideră că 
este imperios necesar ca a- 
ceastă problemă să fie 
examinată chiar la viitoarea 
reuniune a miniștrilor agri
culturii, prevăzută pentru 3 
septembrie, la Bruxelles.

____ și con- 
în consecință, 
ministrul vest- 

trebuie căutate 
mai bune pen-

- registrat, duminică, producerea 
unui cutremur puternic in su
dul Republicii Chile, a cărui in
tensitate a piăsurat 7,3 grade pe 
scara Richter.

Dolarul urcă, lira... 
coboară
• PRIMELE ORE ale tran

zacțiilor valutare de ieri au fost 
marcate de creșterea în conti
nuare a cursului dolarului, care, 
săptămîna trecută, atinsese deja 
unele din cele mai ridicate va
lori ale sale din ultima 
oadă.

peri- 
La Frankfurt pe Main, 

moneda americană a fost cotată 
la 2,6325 mărci (față de 2,6269 
mărci, vineri seara), în timp ce 
la Zurich ea a depășit granița 
celor 3 franci (cursul său prece
dent era de 2,9840 franci). Fe 
alte piețe, dolarul valora: 40,18 
franci 
302,90 
cotată 
scăzut 
cinci luni.

belgieni, 2,69 guldeni, 
yeni. Lira sterlină era 
Ia 2,3217 dolari, cel mai 
nivel al său din ultimele
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