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S-au pus baze trainice extinderii colaborării prietenești dintre 
popoarele celor două țări, in interesul reciproc, al solidarității romăno- 
africane, al promovării noilor principii de relații internaționale

se. In limbile română și franceză, 
urările : „Trăiască pacea și priete
nia intre popoare" și „Să se dez
volte continuu relațiile de prietenie 
și colaborare dintre România și 
Mauritania, spre binele ambelor po
poare, al cauzei păcii și înțelegerii 
in lume".

La sosirea pe aeroport, numeroși 
bucureșteni aclamă cu entuziasm pe 
cei doi șefi de stat. O gardă mi
litară prezintă onorul. Se intonea
ză imnurile de stat ale României 
și Mauritaniei, in timp ce. in semn 
de salut, răsună 21 salve de artile
rie. Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Moktar Ould Daddah 
trec in revistă garda de onoare.

înalții oaspeți mauritani iși iau 
apoi rămas bun de la șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la București, 
precum și de la persoanele oficiale 
române prezente la aeroport.

Un grup de pionieri oferă buche
te do fiori președintelui Nicolae 
Ceaușescu. tovarășei Elena Ceaușescu, 
președintelui Moktar Ould Daddah 
și doamnei Marieme Daddah.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu iși iau rămas bun de la 
președintele Moktar Ould Daddah și 
de la doamna Marieme Daddah. de 
la celelalte personalități mauritane 
care, l-au însoțit pe președinte in vi
zita.'la .Remănia. Cei. doi -sefi de stat 
isi string mîinile, se îmbrățișează cu 
cordialitate.

Urind drum bun oaspeților, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a rugat 
pe președintele Daddah să transmi
tă poporului maurilan sentimentele 
de prietenie și simpatie ale poporu
lui român, succes in eforturile sale 
de dezvoltare a țării, exprimind, in 
același timp, convingerea că această 
vizită va contribui la extinderea si 
adincirea relațiilor dintre cele două 
partide, țări și-popoare.

PRIMIRI LA TOVARĂSUL

NICOLAE CEAUȘESCU

Delegația Partidului Social-Democrat din Danemarca
condusă de președintele partidului, Anker Joergensen

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, in 
după-amiaza zilei de 26 iunie, dele
gația Partidului Social-Democrat 
din Danemarca, condusă de pre
ședintele partidului, Anker Joer
gensen, care întreprinde o vizită de 
prietenie in țara noastră, la invita
ția C.C. al P.C.R.

Din delegație fac parte Kjeld 
Olescn, vicepreședinte al P.S.D., 
Einar Hovgaard Christiansen, se
cretar general, Karl Johan Morten
sen, secretarul Grupului parlamen
tar al partidului.

A fost prezent, de asemenea, 
Harry Rassmusen, membru al Comi
tetului Executiv al P.S.D., redactor- 
șef al ziarului „Actuelt".

La primire au participat tovarășii 
Manea Mănescu, Ștefan Voitec, Mi
ron Constantinescu. Ștefan Andrei, 
precum și Alexandru Ionescu, mem
bru al C.C. al P.C.R.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat un salut călduros delegației 
daneze, apreciind că vizita sa in 
România constituie o expresie a do
rinței comune de a dezvolta relațiile 
prietenești, de colaborare intre cele 
două partide și popoare.

Oaspeții au exprimat tovarășului

Nicolae Ceaușescu cordiale mulțu
miri pentru primirea acordată și 
pentru posibilitatea de a cunoaște 
in mod direct realizările și realită
țile României contemporane, au 
evocat impresia plăcută pe care 
le-au lăsat-o construcțiile noi do lo
cuințe și stațiunile de pe litoral și, 
in general, succesele însemnate ob
ținute de poporul român pe calea 
dezvoltării tării. Membrii delegației 
au formulat, totodată, o înaltă pre
țuire activității României pe plan 
extern. in favoarea promovării 
spiritului de pace, colaborare și în
țelegere în viața internațională.

In acest context, convorbirea care 
a avut loc a evidențiat convergența 
punctelor de vedere privind apre
cierea cursului pozitiv, spre destin
dere și securitate, care s-a conturat 
in Europa și in lume, relevindu-se 
necesitatea de a fi depuse in conti
nuare eforturi pentru aprofundarea 
și consolidarea acestui curs, ceea ce 
corespunde aspirațiilor și năzuințe
lor tuturor popoarelor lumii. Cele 
două părți au subliniat, de comun 
acord, importanta deosebită a inten
sificării acțiunilor unite ale tuturor 
forțelor și partidelor progresist/*,  
democratice, în vederea continuării 
procesului de afirmare a politicii noi 
in viața inter națională, care să asi-

Secretarul general al U. C. D. din

gure o reală democratizare a rapor
turilor interstatale, respectarea 
dreptului fiecărui popor la dezvol
tarea independentă, la bunăstare și 
progres.

Cele două părți au evidențiat că 
rezolvarea problemelor politice ac
tuale in interesul păcii și securității, 
in folosul tuturor popoarelor im
pune participarea activă, pe bază de 
egalitate, a tuturor statelor, indife
rent de mărime, la viața internațio
nală.

In cursul întrevederii s-a reliefat 
în deplin consens hotărirea de a În
tări continuu legăturile prietenești 
de conlucrare dintre Partidul Co
munist Român si Partidul Social- 
Democrat din Danemarca, de a 
impulsiona relațiile bune de colabo
rare existente pe multiple planuri 
între România și Danemarca, in fo
losul popoarelor român și danez, al 
cauzei păcii și colaborării pe conti
nentul european și in lume. In 
numele Partidului Social-Demo
crat din Danemarca, președintele 
A. Joergensen a invitat o delegație 
a P.C.R. să facă o vizită in Dane
marca. Invitația a fost acceptata cu 
plăcere.

întrevederea a decurs tntr-o at
mosferă cordială, tovărășească.

R. F. Germania

Miercuri s-a încheiat vizita oficia
lă întreprinsă in țara noastră, la in
vitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste" România. și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, de secretarul ge
neral al Partidului Poporului din 
Mauritania, președintele Republicii 
Islamice Mauritania, Moktar Ould 
Daddah. și soția sa, doamna 
Marieme Daddah.

Vizita. desfășurată sub semnul 
prieteniei și deplinei înțelegeri, a 
prilejuit un fructuos dialog la nivel 
înalt. soldat cu semnarea unor do
cumente de o excepțională importan
ță pentru dezvoltarea viitoare, pe 
multiple planuri, a colaborării și 
conlucrării româno-mauritaniene și 
care, in același timp, afirmă voința 
celor două țări de a-și aduce o con
tribuție sporită la cauza păcii și co
operării internaționale.

De la reședința oficială, preșe

dintele Moktar Ould Daddah și 
doamna Marieme Daddah au fost 
însoțiți de președintele Nicolae 
Ceaușescu și de tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Oaspeții au fost conduși, de aseme
nea. la plecare de tovarășii Emil 
Bodnaraș, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. vicepre
ședinte al Consiliului de . Stat, Ma
nea Mănescu, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al guvernului. Cornel Bur
tică, membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Miron Constantinescu, mem
bru supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Marii Adunări Naționale, George 
Macovescu, membru al C.C. al 
P.C.R.. ministrul afacerilor externe. 
Erau de față Ion Moangă, ambasa
dorul României in Mauritania, și 
Sidi Bouna Ould Sidi, ambasadorul 
Mauritaniei la București.

La aeroport au venit să-i salute 
pe oaspeți tovarășii Gheorghe Cioa
ră, Lina Ciobanu, Ion Ionițâ, Ion 
Pățan, Iosif Uglar. Erau prezenți, de 
asemenea, membri ai C.C. al P.C.R.. 
ai- Consiliului de Stat, alți membri 
ai guvernului, conducători de insti
tuții centrale, organizații obștești, 
generali și ofițeri superiori.

în semn de omagiu, pe aeroportul 
Oțopeni au fost arborate drapelele 
de stat ale României și Mauritaniei. 
iar pe frontispiciul aerogării se 
aflau portretele celor doi șefi de 
stat. Pe mari pancarte erau inscri-

Președintelc Daddah a mulțumit 
călduros pentru aceste urări, pentru 
modul cum a fost primit in Româ
nia. subliniind încă o dată impor
tanța vizitei sale in țara noastră, 
atît pentru ștringereâ legăturilor bi
laterale, cit și pentru cunoașterea 
experienței poporului român în ridi
carea generală a patriei sale. El a 
reînnoit, totodată, invitația adresată 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu de a vizita 
Mauritania.

La ora 10.00. avionul a decolat de 
pe aeroportul Otopeni. fiind însoțit 
pină Ia frontieră de aparate ale for
țelor militare române.
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Interviul acordat 
de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu 
agenției egiptene M. E. N.

După cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general ol Partidului Comunist Roman, președintele Republicii So
cialiste Romania, o primit, la 25 Iunie, pe ziaristul Osama Gheith, 
trimis special al agenjlel M.E.N., șl a acordat un interviu agenției 
egiptene.

ÎNTREBARE : Președintele 
Sadat va veni foarte curind 
in România in vizită oficială. 
Cum apreciați, Excelență, re
lațiile româno-egiptene și po
litica egipteană sub conduce
rea președintelui Anwar Sa
dat ?

RĂSPUNS : Aștept cu multă 
plăcere vizita președintelui Sadat 
In România și sînt convins că 
această vizită, care este așteptată, 
de asemenea, cu mult interes de 
i:.tregul popor român, va prilejui 
o dezvoltare in continuare a cola
borării multilaterale dintre țările 
noastre.

Intre popoarele noastre există 
vechi relații de colaborare, iar cu 
prilejul vizitei pe care am făcut-o 
în țara dumneavoastră acum doi 
ani am pus, împreună cu președin
tele Sadat, o bază trainică dezvol
tării acestor relații. Trebuie să 
menționez că în ultimii ani cola
borarea româno-egipteană în toate 
domeniile de activitate a cunoscut 
o dezvoltare puternică. Consider

că la realizarea acestei colaborări 
președintele Anwar Sadat a adus 
o contribuție importantă, că pre
ocuparea președintelui Sadat pen
tru dezvoltarea economico-socialâ, 
pentru realizarea unei păci drepte 
și trainice în Orientul Mijlociu a 
dat deja o serie de rezultate pozi
tive. că aceasta deschide o per
spectivă nouă dezvoltării econo- 
mice-sociale a Egiptului, înfăptui
rii aspirațiilor de bunăstare și 
prosperitate ale poporului egip
tean.

ÎNTREBARE : Vizita pre
ședintelui Sadat in România 
deschide noi perspective unei 
colaborări mai intense intre 
cele două țări. Care sint posi
bilitățile acestei colaborări, 
domeniile ei și viitorul rela
țiilor bilaterale, in lumina do
rinței reciproce a Egiptului 
șt României de a întări prie
tenia lor, in toate domeniile, 
mai ales in condițiile politicii

(Continuare in pag. a V-a)

Interviul acordat de 
președintele Egiptului, 
Anwar El Sadat, 

presei românești
Președintele Mohammed Anwar El Sadat a acordat un Interviu 

unui grup de ziariști români, care a vizitat recent Republica Arabă 
Egipt, la invitația Uniunii Socialiste Arabe.

ÎNTREBARE : Ni s-a oferit 
ocazia fericită să vizităm fru
moasa dumneavoastră țară, la 
invitația Uniunii Socialiste A- 
rabe. Pretutindeni am văzut 
eforturile pe care le depune 
poporul egiptean pentru con
struirea unei vieți prospere, 
independente și oneste. Bine
voiți să ne prezentați direc
țiile planului dv. politic de 
dezvoltare economică și so
cială in perioada actuală ?

RĂSPUNS : în privința dezvol
tării economice, dumneavoastră 
cunoașteți, fără îndoială, cele su
portate de țara noastră după răz
boiul din iunie 1967, suferințele 
îndurate de poporul nostru ca ur
mare a repartizării părții celei mai 
mari din venituri pentru pregăti
rea eliberării teritoriilor noastre 
cucerite prin forță, la care s-au a- 
dăugat marile distrugeri suferite 
de capacitățile de producție din 
regiunea canalului, precum și în
chiderea acestei importante căi de 
navigație. Toate acestea au condus 
la scăderea anuală a ritmului de

dez.voltare economică a țârii noas
tre la mai puțin de 5 la sută, după 
ce acesta ajunsese în perioada an
terioară agresiunii din 1967 la 6,7 
la sută. După luptele din octom
brie am început ■ să promovăm o 
nouă politică economică, denumită 
politica deschiderii economice, prin 
care ne propunem să folosim toa
te resursele naturale și umane de 
care dispunem, toate sursele de e- 
nergie care pot contribui la creș
terea rapidă a dezvoltării econo
mice.

Noi apreciem că reușita acestei 
politici depinde în întregime de 
eforturile și sudoarea poporului 
nostru. Orice sprijin extern dat 
planurilor noastre ar putea con
stitui un ajutor pentru noi în 
obținerea rapidă a dezvoltării 
spre care tindem. Am anunțat 
deja că salutăm orice sprijin din 
surse străine, care doresc să par
ticipe la realizarea proiectelor 
noastre economice, indiferent dacă 
aceste surse sînt arabe sau străine.

(Continuare in pag. a V-a)

Aspect din timpul primirii (Informația se publică în pagina a lll-a)

O Ambasadorul Columbiei, cu prilejul prezentării 
scrisorilor de acreditare

© Profesorul american W. E. Griffith
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La invitația președintelui Republicii Socialists România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, astăzi sosește la 
București președintele Republicii Arabe Egipt, Mohammed Anwar El
Sadat, care, împreună cu soția, doamna Gihane Sadat, va face o vizită

Consiliul de Miniștri l-au desemnat 
pe Anwar El Sadat ca președinte in
terimar al țârii. A fost ales președinte

oficială in țara noastră.
prin referendumul popular organizat

Personalitate marcantă a 
vieții politice egiptene și in
ternaționale. Mohammed An
war El Sadat s-a născut la 25 
decembrie 1918, in localitatea 
Mit Abul Kom din provincia 
Menoufieh. La absolvirea A- 
cademiei militare este numit, 
in 1938, ofițer intr-o garnizoa
nă din provinciei perioadă in 
care il cunoaște pe Gamal 
Abdel Nasser, cu care va sta
bili o trainică și îndelungată 
prietenie.

împreună cu acesta. Mo
hammed Anwar El Sadat în
temeiază organizația ..Ofițerii 
liberi", care a pregătit și e- 
foctuat, la 23 iulie 1952, revo
luția antiimperialislă si anii-' 
feudala, soldată cu prăbușirea 
regimului monarhic și cu pro
clamarea republicii. Anwar El 
Sadat a fost purtătorul de cu
vin t al grupului de ofițeri, 
fiind printre principalii con
ducători ai Consiliului Revo
luției.

In intervalul 1956—1957 a 
deținut funcția de responsabil 
politic al ziarului „Al Gum- 
huria", iar la formarea primu
lui guvern a fost numit mi
nistru de stat. In 1957 a fost 
ales vicepreședinte al Adună
rii Naționale egiptene și numit 
secretar general al Uniunii Naționale. 
In decembrie 1961 este însărcinat cu 
pregătirea Congresului național al 
forțelor populare și este ales secre
tar general al acestui congres.

La 22 iulie 1960, Anwar El Sadat 
este ales președinte al Adunării Na-

la 15 octombrie 1970. Din 1973 este 
și’ prim-ministru al Egiptului. 
De asemenea, la 12 noiembrie 
1970, a fost ales președinte al 
Uniunii Socialiste Arabe.

Sub conducerea președinte
lui Anwar El Sadat, poporul 
egiptean desfășoară, în pre
zent, o vastă activitate pen
tru înfăptuirea prevederilor 
de bază ale „Documentu
lui din octombrie", impor
tant program de acțiune pen
tru etapa următoare, pre
zentat de șeful statului mem
brilor Adunării Poporului și 
Comitetului Central al U.S.A, 
și aprobat in cadrul referen
dumului popular de la 15 mai 
1974. Punctele esențiale ale 
„Documentului din octombrie", 
definite de șeful statului egip
tean, constau în dezvoltarea 
economiei naționale, prin ob
ținerea unor realizări ce vor 
depăși pe cele anterioare, 
pregătirea Egiptului anului 
2000 și, implicit, asigurarea 
factorilor care să permită 
progresul generațiilor viitoare, 
dezvoltarea economică pe plan 
intern și a colaborării interna
ționale. planificarea bazată pe 
știință, întărirea sectorului 
public, formarea cetățeanului 
de tip nou, accesul la cuceri
rile științei și tehnologiei,

dezvoltarea culturală*  construirea 
unei societăți care să asigure cetă
țeanului viața șl viitorul său. Conju
gate cu remarcabilele realizări eco
nomice și sociale obținute pină in

ționalc, fiind reconfirmat in această 
funcție la 27 martie 1964. In același 
an, la 18 decembrie, este numit 
vicepreședinte al republicii. Devine 
membru al C.C. al Uniunii Socialiste 
Arabe in anul 1968, iar apoi membru

al Comitetului Executiv Superior al 
partidului unic egiptean. La 20 de
cembrie 1969 este numit prim-vice- 
președirite al țării.

In urma decesului lui Gamal Abdel 
Nasser, in septembrie 1970, Comite
tul Executiv Superior al U.S.A, și (Continuare în pag. a V-a)

Ceremonia sosirii va fi transmisă în direct, astăzi, de 
posturile noastre de radio și televiziune in jurul orei 
15,30.

I
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MEMORABILUL AN XXX
Sd rememorăm orașele tinere pe care 

le prezentam ca dona zile In urmă (,,La 
început a fost o idee. Acum este un 
oraș". rrScinfela din 25 iunie 1974): 
A/esd — Balș — Blear — Chișineu-Criș — 
Cuglr — Mofru — Negrești — Oțelul Roșu — 
Plopenl — Slobozia — Victoria — Videle. 
Reamintim și o cifră globală : populația 
acestor orașe a crescut, intr-un răstimp 
toarte scurt, de la 54 000 la 154 000 de 
locuitori... lată șl alte citeva cifre, fur- 
nizate de la fața locului de către cores
pondenții ,,Scînteii . S-au construit, in 
afară de nenumăratele locuințe indi\ I- 
duale, 16 500 de apartamente : funcțio
nează 15 unități spitalicești, dintre care 
11 în localuri noi ; există 3*1  de școli 
generale. 58 de grădinițe șl creșe, 19 
licee, 10 școli profesionale, o școală de 
muzică șl o /acuitate de sublnglnerl...

nidi, plusuri $1 rlobanl. le 
«nunt.'U ni deridere tmra- 
br. Azi. to|| localnicii tini.

d< ide al uzinei : dar bi l
ei. cu mindrle. muncitori, 
crt&tcni al orașului Cngir»". 
(Stcf.in Dm.cA) • V $1 
mindrle cu cnrc un (ost 
Păstor de la Lu poala de 
Gnrj. Petre lanoș. souno : 
„Cind a (ost declarat Mo- 
tml ora$. Împreună cu nltl 
not consA toni no-nm luat 
cle-alc gurii tn traistă si 
ani bătut la poarta minei. 
Azi tail nouă sintem mi
neri. ?! știU unde ? Chiar 
la Lupoaia 1 Clne-nr fi 
crezut • O firească ui
mire in fata revelatoarei

părinții n-aveau de nici u*  
nele ei m-au luat la pă
dure. Prin toatfi lara nm 
mers cu lucrul, dar n-nm 
văzut nimic. Dacă um
blam numai prin pă
duri !... Lucram numai ne 
mincare. Asin a (ost po- 
v ‘ste!» mea... A copiilor 
mei r alta. Trei am, si 
dacă avi fost buni de car
ie au învățat cum se cu
vine Ja s'olile si liceele 
din Ncgr-ștl, apoi au mers 
mal denari'? : băiatul e in- 
«i:ier chimist, iar fetele 
sini studente — una lot la 
chimie, alta la farmacie". 
• De la exodurile sărăci» I 
la fireasca pătrundere ne 
magistralele celor mal mo
derne Industrii... în aceeași 
idee, din Alcșd, Dumitru

Cinste fruntașilor întrecerii!

Cifre care, desigur, o-au 
nimic spectaculos, tie re
ft unor așezări urbane din 
România celui dc-al treilea 
deceniu de la eliberare. 
Dar dacă ne amintim câ 
toate aceste obiective nu 
existau acum trei «tau două 
decenii. acum rece sr.u 
cinci ani — șt dacă le a- 
dăugăm celelalte elemente 
cu care au fost înzestrate 
noile orașe, greu de con
tabilizat : rețele comerciale, 
case de cultură, muzee, ci
nematografe, stadioane, 
snații verzi, canalizare și 
aductiuni de apă, asfaltări 
și pietruiri de drumuri, ho
teluri și moteluri etc. — 
înțelegem deplin marele, 
proces constructiv, desfă
șurat la nivelul întregii 
țări, sensul lui. Și nu nu
mai sub raport material...

Căci obiectivele indus
triale, reperele soclal-cul- 
turale enumerate mai sus 
înseamnă ivirea și sta
tornicirea a sute și mii 
de specialiști în zone unde, 
in cele mal multe cazuri, 
nu există, pentru trecut, 
nici un termen de compa
rație. Sau. dacă există, nu 
suportă comparația. Cum 
pot sta. de pildă, cele două 
clase dărăpănate ale unicei 
școli din Negrești! de acum 
trei decenii, alături de clă
dirile. cadrele și elevii ce
lor două școli de cultură 
generală, liceului și școlii 
profesionale, cu care se 
mindrește azi orașul oșeni- 
lor ’ Sau la Chișineu-Criș: 
ce comentariu poate fi fă
cut la comparația : an me
dic si patru învățători. in 
trecut — 25 de medici si 85 
de cadre didactice azi ?— 
Dar cadrele sanitare me
dii ? Dar sutele de ingi
neri și agronomi ? Dar 
miile de tehnicieni de cele 
mai variate specialități ? 
Dar zecile de mii de mun
citori cu înaltă calificare 
statorniciți in aceste așe
zări fără nici o tradiție in
dustrială, aidoma unor oa
meni care aduc cu er. la 
modul cel mal concret, 
viitorul ?...

...în participarea sa la 
această teleconferințâ, co
legul Ion Manea relatează: 
„In scoarța unuia din co
pacii seculari care stră
juiesc barajul lacului de 
acumulare de la Bicaz se 
află incrustată următoarea 
inscripție : -Mai 1957. Ata
căm tunelul. Ion din Pa
lanca»". Știm, este vorba 
despre atacarea lucrărilor 
la vestitul tunel al Brea
zului hidroenergetic. Dar. 
in perspectiva celor aproa
pe două decenii scurse de 
atunci, inscripția acestui 
Ion din Palanca ne apare 
ca tulburătorul mesaj al 
unui explorator care atacă 
tunelul timpului spre vii-

Oamenii noi
ai orașelor noi

Industrie grea la Balș: fabrica de osii și boghiuri. Nici in cele mai fanteziste 
visuri nu și-ar fi putut imagina așa ceva locuitorii de aici in urmă cu trei decenii

tor. Ce altă mai cuprinză
toare și mai fidelă meta
foră ar putea vorbi despre 
destinul așezării Bicaz, ur
cată. prin intermediul marii 
construcții socialiste, de la 
condiția de sat de păstori 
și plutași la aceea de mo
dern oraș al clmentiștilor 
și elcctroenergcticieniicr ?

Dar destinele așezărilor 
sint destinele oamenilor lor. 
Transcriem citeva argu
mente :

• „Unul din cetățenii 
■ Plopenilor se numește Ion 
Ceruica. E maistru. în 
1950 a venit aici, fără alt 
bagaj decit o servietă jer
pelită, și s-a angajat mun
citor la uzină. A rămas al 
locurilor. A crescut în pro
fesie, și-a întemeiat un că
min. și-a făcut casă fru
moasă... Un destin nespec- 
taculos, ca majoritatea des
tinelor din Plopeni. L-am 
ales anume..." (C. Căoraru). 
• ..Maistrul Nicolae Sterca. 
șeful biroului de prototipuri 
de la I. M. Cugir. unul din
tre părinții mașinii de cusut 
^Ileana» și ai mașinii de 
spălat -Alba-Lux». mi-a 
povestit : «Unde e acum 
primăria, era cimp : pe 
unde sint blocurile, jucam 
oină... Celor veniți din alte 
părți, la industrie. local-

deveniri in timp, pe care 
ne-o semnalează si N. Mo- 
canu, referindu-se la măr
turisirea prof. Anatolic 
Saftlue, directorul liceului 
teoretic din orașul Victo
ria : „Am sosit aici în '43. 
Aveam 26 de ani. Eram, 
in total, două cadre didac
tice și 30 de școlari... Azi 
sintem in oraș 117 cadre 
didactice și numai liceul 
nostru a dat peste 2 000 de 
absolvenți ; ne pregătim să 
lansăm cea de-a 18-:a prov 
(hoție... Sute- dintre foștii 
mei elevi sint muncitori in 
combinat ; citeva zeci sint 
fie ingineri (Teodor Mora
rii, Monica Radulescu), fie 
medici (Cecilia Turbe), fie 
dascăli, colegi cu mine 
(Dumitru Clonțea, Dumitru 
Angliei, Liviu Boantâ). 
Iată o întreagă umanitate 
născută, datorită industria
lizării, in locuri care, cu 
un sfert de veac in urmă, 
nu cunoșteau altă mișcare 
decit acea, a copacilor bă
tuți de vint". ® Copaci 
cum trebuie să fi fost ace
ia cu care s-a Întilnit. la 
13 ani. ca tăietor de lemne, 
oșanul Augustin Bud din 
Negrești, a cărui tulbură
toare mărturie o consem
nează Octav Grumeza : 
„Eram bun de carte, dar

Giță relatează : „Pensiona
rul Gyomoi Emil, primul 
director, după naționali
zare, al -Refractarei». îmi 
spune că pe atunci între
prinderea avea 270 de mun
citori sezonieri și producea 
citeva zeci de mii de țigie. 
în replică. Ion Lupu, pri
marul orașului, fost prim- 
maistru la «Refractara», a- 
rată că azi întreprinderea 
are 1 300 de oameni stabili 
și produce, in cantități cu 
adevărat industriale, șamo- 
tă pentru oțelării, plăci 
termoizolante, pină mai 
ieri importate și, -realitate 
de ultimă oră. maselote 
pentru siderurgiștii Tirgo- 
viștei, in premieră pe 
țară. «Asta arală că Aleș- 
dul nostru are personali
tate, profil distinct», imi 
spune primarul". o Da, 
orașele tinere au persona
litate. Ele iși impun punc
tul de vedere constructiv 
și — fapt esențial — ele 
nu mai alungă, ca altădată, 
ci. dimpotrivă, cheamă, im
pun revenirea fiilor lor in 
locul de baștină. în legă.- 
tură cu aceasta, din Balș. 
Emilian Rouă ne oferă un 
argument lapidar : „Numă
rul bălșenilor care lucrea
ză in alte localități s-a re
dus de la 1 085 în 1969. la

191 In 1974. K semnificativ 
f.iplul că forurile locale 
țin o evidență rigurtauA n 
fiilor orașului. Si nu doar 
numerică, lată, lăcătușul 
Mlrcea Dlnculescii. care a 
lucrat In «Elcctropulerc . 
pentru că in Balș nu exiși i 
industrie, lucrează Azi la 
l.O. Balș. Un fiu al Iul e 
tehnician lot aici, iar altul 
pile elev în anul I In li- 
c-'iil industrial. Bineînțeles, 
toi In Bn'ș. Asemenea 
fundamentări de -dinastii 
muncitorești locale» sint 
multe. De pildă, cel Ir i 
frați loncscu, țărani din 
impre|urlmi. sint acum li
nul maistru, altul macara
giu. altul mecanic. Inr fiii 
maistrului lucrează șl ol in 
uzină — unul este inginer, 
celălalt matrițor. Așadar, 
la Balș a Intrat In focul 
producției, în scurt timp, 
a doua generație muncilo- 
rcaseă" • Generații munci
torești in orașele (lucre. 
De ia Oțelul Roșu, Nicolae 
Cătană ne evocă chipul u- 
nui oțelar pensionar, octo
genarul Iile Mălan. care 
declară că „a întinerit o- 
(1 iță cu orașul". • De la 
Videle, Alexandru Brad n * 
vorbește despre țăranul 
Radu Girnițâ, devenit me- 
< mic de înaltă c ilîfk ai •. 
al cărui fiu este strungar 
la UREMOAS. Mecanicul 
detlară : „Dăm, după cum 
vedeți, forte muncitorești 
calificate chiar și Capita
lei. Avem de-acum tradi
ție". • Tradiții noi în ora
șele tinere. La Chișineu- 
Criș, Gheorghe Glodeanu, 
președinte de C.A.P.. de
clară colegului C. Simion : 
„Specificul nostru era că
răușia ; acum insă, oa
menii deprind meseriile 
metalurgiei. Colaborăm fră
țește cu întreprinderea de 
strunguri din Arad". Fră
țește, vetrele multiseculare 
și tinerele cetăți, sub 
înalta lumină a destinului 
socialist...

★
Am evocat, la începutul 

acestor rinduri, semnifica
tiva inscrioție din scoarța 
copacului de la Bicaz. Iată 
alta, gravată in holda Bă
răganului, despre care ne 
vorbește, din Slobozia, Lu
cian Ciubotaru : „Dr. îng. 
Gheorghe Vineș, directorul 
stațiunii experimentale de 
la Mărculești, iși amin
tește cum, cu ani in urmă, 
spre a-i convinge pe țărani 
de importanța îngrășămin
telor chimice, a combinatu
lui care urma să se con
struiască la Slobozia și că
ruia unii încă nu-i înțele
geau rostul — a «scris» pur 
șl simplu cu îngrășăminte, 
intr-o primăvară, pe un o- 
gnr netratat. cuvintele : 
Cooperativizare și Indus
trializare. în vara cuvintele 
acestea au apărut vizibile, 
scrise cu griu de două ori 
mâi înalt decît cel din 
preajmă. «Țăranii, spune 
inginerul, s-ati minunat ca 
de o vrăjitorie. Dar azi 
multi dintre neîncrezătorii 
de atunci sint fie lucrători 
ai combinatului, fie tehni
cieni ai agriculturii mo
derne»".

INDUSTRIALIZARE — 
COOPERATIVIZARE. Două 
dintre obiectivele istorice 
ale acestor decenii. Două 
mari bătălii ciștigate de 
partid, de popor, in numele 
socialismului. Două dintre 
cuvintele de emblemă, în
scrise trainic pe frontispi
ciul tinerelor cetăți ale 
(urii.

Peîre DRAGU

Slobozia Veche, așa se numea altădată acest fost tirg pierdut în noroaiele Bărăganului. Imaginile de azi ale orașului amintesc mai 
curind... viitorul Foto : S. Cristian

j

IALOMIȚA
In județul IALOMIȚA, primele 

cantități de orz au început să so
sească in silozuri, semn că am intrat 
in cea mai aglomerată campanie 
agricoiâ : recoltarea cerealelor pă- 
ioase. In perioada de „virf" a aces
tei campanii, bazele de recepție din 
Județ vor prelua zilnic aproape 
30 000 de tone de cereale. Au fost 
încheiate pregătirile necesare ? „La 
griu nu avem nici o problemă cu 
spațiile de depozitare, cu toate că 
trebuie să condiționăm producția re 
pe 142 000 de ha — ne-a spus ing. 
Constantin Bostan, directorul între
prinderii județene de valorificare a 
cerealelor. La capacitățile de anul 
trecut s-au adăugat, in acest an, spa
ții noi : la Fetești — magazii cu o 
capacitate de 10 000 de tone, iar la 
Sârățuica se află in stadiu de fini
sare spații pentru 4 600 tone. Cresc, 
de asemenea, capacitățile de condi
ționare a produselor. La Perieți, 
după ce vom primi ultimele utilaje 
de la întreprinderea mecanică din 
Balș. urmează să intre in funcțiune 
o instalație de uscare cu o capaci
tate de 200 de tone zilnic. La aces
tea se mai adaugă cele 28 de uscâ- 
toare cu o capacitate de 5 600 de 
tone, aparținînd întreprinderilor a- 
gricole de stat care urmează să con
diționeze 50 000 de tone de orz si 
producția proprie de griu".

In vederea sincronizării preluării 
producției cu recoltatul și transpor
tul s-a acționat pe două planuri : in 
primul ririd, s-a introdus preluarea 
si condiționarea mecanizată in ma
gazii cu o capacitate de 54 000 de 
tone la Țăndărei. Bărâganu și altele. 
Cu cheltuieli minime, timpul de in-

AU ÎNDEPLINIT PLANUL
Industria județului Galați

Antrenați In întrecerea sqciallstA 
rr- st d< f :șonrâ in intlmplnnrra 
celei dc-n XXX-a aniversări a eli- 
b rării patriei și Congresului al 
XI-ha nl partidului. oamenii mun
cii din industria județului Galați 
au îndeplinit miercuri sarcinile de 
plan pe primul semestru nl anului. 
Avansul obținut vn permite aces
tor colective să realizeze suplimen
tar o producție globală în valoare

de circa 170 milioane lei. In frun
tea întrecerii se situează și de a- 
ceastă dală mctnlurglștii. cnrc nu 
produs in contul semestrului 11 im- 
portante cantități de tontă, oțel, lu
minate șl cocs metalurgic.

Industria județului Vrancea
FOCȘANI. — în întrecerea socia

listă pr care o desfășoară in cinstea 
celor două mari evenimente alo a- 
nului 1974 — cea de-a XXX-a ani-

SEMESTRIAL
versare a eliberării patriei de sub 
jugul fascist și Congresul al XI-lca 
nl partidului — oamenii muncii din 
industria județului Vrancea au ob
ținut ieri un succes deosebit: 
realizarea, cu 5 zile mal devreme, 
a planului semestrial la producția 
globală industrială și mărfii. Prin 
acest succes s-au creat condiții 
pentru cn, piuă la finele lunii iu
nie. oamenii muncii din industria 
acestui județ să obțină, peste pre
vederile planului, o producție-marfu 
în valoare de 66 milioane lei.

mVESTIȚIILE REALIZATE
LA TERMEN

- cffltie hotăriloare a devansării cincinalului
județul 1 a Depășiri pe ansamblul planului 
neamț t □ Restanțe la livrarea utilajelor

în semestrul II al acestui an. în 
județul Neamț urmează să fie finali
zate lucrările la o serie de noi și im
portante obiective de investiții. Este 
vorba de două noi capacități din ca
drul instalai iei „Relon IV" de pe 
platforma chimică Săvinești, secțiile 
de tratament termic și trăgătoria la 
rece de la întreprinderea de țevi 
Roman, noua turnătorie de la între
prinderea mecanică Roman, o insta
lație de hîrtie la ‘întreprinderea „Co
muna din Paris" din Piatra Neamț 
și altele.

Acționînd prompt pentru ca noile 
obiective să fie puse in funcțiune la 
termenele planificate și chiar mai de
vreme, biroul comitetului județean 
de partid a inițiat un șir de analize 
privind situația execuției lucrărilor pe 
fiecare șantier. Nu este vorba do o 
muncă de dispecerat, ci de acțiuni 
politice concrete vizînd întărirea ro
lului de conducător politic al orga
nizațiilor de partid de pe șantiere, de 
mobilizarea comuniștilor, a tuturor 
constructorilor și montorilor, prin 
metodele specifice activității do 
partid, astfel incit ritmul de lucru de 
Ia fiecare obiectiv în parte să fie tot 
mai accelerat. Comuniști cu munci 
de răspundere, maiștri și ingineri 
au preluat conducerea directă a lu
crărilor de la așa-zisele „puncte ne
vralgice" — adică, de la lucrările tfă- 
mase in urmă față de grafice. Ca 
urmare, pe ansamblul activității de 
investitiții a județului, planul de 
construcții-montaj pe 5 luni din acest 
an a fost realizat in proporție de 
122,7 la sulă, ceea ce reprezintă o 
depășire valorică ’de aproape 60 mili
oane lei.

în același timp, din indicația birou
lui comitetului județean de partid au 
fost întreprinse pe șantiere și in uni
tățile beneficiare acțiuni politico- 
organizatorice avînd ca obiective 
ieftinirea costului construcțiilor și 
reducerea investiției specifice pe tona 
de produs. De pildă, la Combinatul 
de fire și fibre chimice Săvinești, 
reproiectarea, prin forțe proprii, 
a unor trasee tehnologice și partici
parea lăcătușilor și'electricienilor din 
partea beneficiarului la montajul 
utilajelor creează premisele pentru 
ca investiția specifică pe tona de 
produs de la instalațiile aflate în 
construcție să se reducă cu 25—40 la 
sută. De asemenea, sub îndrumarea 
organizației sale de partid, colectivul 
întreprinderii „Comuna din Paris" 
din Piatra Neamț a trecut la reali
zarea prin autoutilare a principalului 
utilaj de la noua instalație de hirtie, 
acțiune prin care se vor economisi 
circa 3.5 milioane lei. Asemenea 
exemple am întilnit și pe alte șan
tiere, ceea ce dovedește hotărirea 
organizațiilor de partid, a constructo
rilor și montorilor de pe șantierele 
de investiții de a-și onora întocmai 
sarcinile de plan și angajamentele 
asumate in întrecerea socialistă.

Se înțelege insă câ aceste eforturi 
trebuie permanent dublate de o pre
ocupare susținută din partea furni
zorilor pentru livrarea utilajelor în 
deplină concordanță cu termenele din 
contracte. Este o cerință de mare ac
tualitate, deoarece în prezent terme
nele de punere in funcțiune Ia unele 
obiective industriale incep să consti

tuie „o problemă" tocmai datorită ne- 
livr&rii la timp a utilajelor. Ne re
ferim îndeosebi la cele două mari 
secții — tratament termic și trăgă- 
toria la rece — de la întreprinderea 
de țevi din Roman. Etapa a doua, 
din cadrul secției de tratament ter
mic, a avut termen de punere in 
funcțiune la 31 martie 1974, dar eve
nimentul nu s-a produs.

— Situația nu este de natură să 
ne mulțumească — ne spunea ing. 
Vasile Sav, directorul întreprinderii 
din Roman. Lucrările de construcții 
propriu-zise sint in linii mari înche
iate. Lipsește insă unul din utilajele 
de bază — și anume, cuptorul cu 
vatră pâșitoare, care nu s-a putut 
realiza din cauză cu furnizorii întir- 
zie să ne trimită arzătoarele, servo
motoarele și diverse echipamente de 
măsura și control. Doresc să precizez 
că pentru aceste utilaje principale 
noi am depus fișe tehnice la între
prinderea specializată a Ministerului 
Industriei Metalurgice incă din luna 
noiembrie 1972. iar altor furnizori 
din țară le-am lansat comenzi incă 
de acum un an. Totuși, unele ter
mene de livrare nu au fost respec
tate, în timp ce pentru alte comenzi 
furnizorii au oferit termene cu mult 
peste data prevăzută prin plan de 
punere în funcțiune a obiectivelor. 
I)in lipsa acestor utilaje am fost ne- 
voițl să încetinim și lucrările de in- 
zidire la cuptor, deoarece, potrivit 
tehnologiei de execuție, aceste utila
je urmează să fie incorporate in 
corpul cuptorului odată cu inzidirea.

Aceeași problemă a lipsei de uti
laje se ridică cu acuitate și pe șan
tierul secției trăgățorie la rece, a că
rei primă capacitate trebuie sâ pro
ducă peste citeva zile. Pentru acest 
obiectiv lipsesc nu mai puțin de 64 
poziții de diferite utilaje cu termene 
de livrare cu mult peste data de în

cepere a producției prevăzută In 
plan. Printre furnizorii de utilaje ca
re sint datori față de colectivul în
treprinderii de țevi din Roman amin
tim „Electromagnetica" din Bucu
rești, Uzina mecanică Timișoara, 
I.M.U.M. Baia Mare, „Tehnofrig" 
Cluj, F.T.E. Alexandria și alții. O si
tuație cu totul necorespunzătoare am 
întilnit și pe șantierul noii turnătorii 
de la I. M. Roman, al cărui termen 
ele punere în funcțiune a expirat 
incă din luna martie 1973. întreprin
derea de comerț exterior „Mecano- 
exportimport" și alte unități furni
zoare din țară continuă să trimită 
aici nu utilaje, ci... promisiuni.

Recent, pe șantierele amintite din 
Roman au avut loc noi analize, la 
care au participat și reprezentanții 
ministerelor beneficiare. Era de aș
teptat ca cel puțin acum, in al 12-lea 
ceas, aceste ședințe să se soldeze cu 
măsuri energice pentru recuperarea 
restanțelor. Dar nu s-a intimplat așa. 
Dimpotrivă, graficele reactualizate — 
pentru nu știm a cita oară — nu-și 
găsesc, incă finalizarea in conformi
tate cu prevederile planului de stat.

Ne oprim aici cu exemplificările 
precizînd că dacă datorită preocupă
rilor pe plan local planul de con- 
strucții-montaj a înregistrat pînâ a- 
cum o depășire de aproape 23 pro
cente, nu același lucru 11 putem spu
ne despre asigurarea utilajelor, unde 
programul de livrare al acestora s-a 
realizat doar în proporție de 20—10 Ia 
sută. Este o situație care trebuie să 
dea de gîndit tuturor furnizorilor de 
utilaje, deoarece, in aceeași măsură 
cu beneficiarii, ei trebuie să se simtă 
răspunzători de finalizarea în bune 
condiții a întregului program de 
investiții din acest an.

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii"

LA C P L-SUCEAVA

Simplu, productiv, economic
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• Sint puse la punct utilajele pentru recoltare? • Sînl asigurate spațiile de depozitare? 
Două întrebări - general valabile - la care primim azi răspunsuri din două județe

magazinare va fi redus la cel puțin 
jumătate.

Creșterea cantităților de griu re
coltate și transportate in vrac este 
o altă măsură care va duce la pre
luarea rapidă a producției. în acest 
scop, la 300 combine C 3 au fost 
adaptate buncăre care elimină com
plet timpul pierdui cu manipularea 
sacilor. Ca urmare, jumătate din re
colta de griu strinsă in cooperativele 
agricole cu combinele C 3 va fi trans
portată in vrac. în acest scop au fost 
etanșeizate 840 de remorci din parcul 
S.M.A. și peste 400 de remorci și 250 
de camioane ale cooperativelor agri
cole. Pregătiri similare s-au făcut și 
la silozuri. La Fetești, bunăoară, s-a 
terminat recent construcția unui 
buncăr care permite descărcarea si
multană, prin basculare, a 10 ca
mioane de 6 tone. O instalație mon
tată anul trecut va permite și bas
cularea celorlalte mijloace de trans
port care nu sint prevăzute cu insta
lațiile respective. De altfel, buncăre 
pentru preluarea in vrac au fost

amenajate la aproape toate silozu
rile.

Din analizele efectuate de orga
nele de specialitate rezultă că intre 
perioada de recoltare și cea de pre
luare există un decalaj de 4 zile 
in cooperative și 7 zile in I.A.S. 
„Singura soluție pentru reducerea a- 
cestui decalaj este respectarea cu 
strictețe a graficelor de livrare — 
ne-a spus tov. Pamfil Done, șeful si
lozului de la Perișoru. Sintem pre
gătiți să preluăm griul 24 de ore din 
24. Am organizat munca in trei 
schimburi. Dar solicităm unitățile 
agricole sâ transporte la baze fără 
întrerupere".

în vederea evitării staționării mij
loacelor de transport. consiliile 
populare comunale au obligația să 
repare drumurile de acces spre ba
zele de recepție. Dacă unele unități 
au fost scutite de această sarcină, 
pentru că din șosea se intră direct in 
siloz, in altele — camioanele și re
morcile trebuie să „bată" kilometri 
pe drumuri impracticabile. La Să-

rățuica, de exemplu, pe o distanță de 
1 km drumul este presărat cu gropi. 
Sint citeva probleme care cer o re
zolvare imediată pentru ca drumul 
griului din cimp la magazii să fie 
cit mai scurt.

în vederea stringerii la timp și fără 
pierderi a recoltei, eforturile oame
nilor muncii, ale organelor de partid 
și de stat din județul BACĂU sint 
concentrate in două direcții : verifi
carea in amănunt a utilajelor care 
vor fi folosite la seceriș și pregătirea 
magaziilor pentru a putea primi 
noua recoltă. Repararea combinelor 
și a preselor de balotat paie s-a 
încheiat, iar acum comisiile de spe
cialiști au făcut recepțiile la fiecare 
utilaj în parte. în rindurile de față 
ne vom ocupa de problema pregă
tirii magaziilor.

„Putem înmagazina, la ora actuală.

întreaga cantitate de cereale pe care 
o avem de preluat atit de la I.A.S., 
cit si de la cooperativele agricole — 
ne-a declarat ing. Marian Gheorghi- 
ță, directorul întreprinderii județene 
de valorificare a cerealelor. Munca a 
fost organizată in așa fel incit să nu 
se producă stagnări pe drumul re
coltei din cimo in magazii". Cu pri
lejul unui raid întreprins prin mal 
multe baze de recepție, depozite și 
silozuri am' putut constata că afir
mațiile directorului au deplin teme:. 
Aproape toate cele 40 de magazii de 
la baz°le de recepție Tescanl. Bor- 
zești, Parincea, Secuieni au fosl eli
berate. curățate, reparate șl. in bună 
măsură, dezinfectate. La Secuieni, 
bunăoară, forțele sint concentrate la 
terminarea noului uscător. Spații nni 
au fnst construite si In alte baze de 
recepție, cum sint cele deja Bor- 
zeștl. Galbeni și Secuieni. Paralel cu 
pregătirea spațiilor de depozitare, 
bazele de recepție au fost dotate șl 
cu utilaje tehnologice noi, menite să 
asigure preluarea produselor in ritm

cu recoltarea. Au fost instalate ei 
puse in funcțiune 24 de șnecuri cu 
melc, 3 baterii de trioare de mare 
capacitate, un mare număr de eleva
toare, benzi transportoare etc. La 
jumătate din numărul bazelor de re
cepție, intre care Borzești, Bacău, 
Galbeni, care au de preluat 
cele mai mari cantităti de cereale, 
se va lucra in trei schimburi. în ce
lelalte unități, munca a fost organi
zată in două schimburi. Toate aces
te măsuri au dus la dublarea capaci
tății zilnice de preluare față de anul 
trecut.

Nu peste tot însă lucrurile au fost 
puse la punct. La bazele de recepție 
din Buhuși, Răcăciunl. Plopnna, nu 
s-au terminat încă lucrările de dezin
fectare. O situație cu totul necores
punzătoare se constată ia baza de 
recepție din Podu-Turcului. Pentru 
a putea prelua cerealele de la coo
perativele agricole din această zonă, 
aici s-a prevăzut construirea unei 
magazii cu o capacitate de 5 000 tone, 
lucrare încredințată Trustului de con
strucții din Bacău. Stadiul in care 
se află lucrările pe acest șantier nu 
lasă să se întrevadă că magazia va 
fi gata la termenul planificat. Ți- 
nind seama că baza de recepție din 
Podu-Turcului se află la distanță 
mare de linia ferată, cerealele nu 
vor putea fi transportate imediat 
spre alt de.pozit. De aceea, noua 
construcție este absolut necesară. Se 
impune ca organele agricole județe
ne să Intervină cu exigentă si răs
pundere pentru a Impulsiona ritmul 
lucrărilor pe acest șantier.

Lucian CIUBOTARU 
Gheorghe BALTA 
corespondenții „Scînteii"
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O bună parte din producția 

realizată de Fabrica de plăci a- 
glomerate din. lemn Fălticeni, 
din cadrul Combinatului de 
prelucrare a lemnului Suceava, 
ia calea fabricilor de mobilă 
sucevene. La fabrica fălticenea- 
nă, plăcile aglomerate din lemn 
nu mai sint livrate in panouri, 
ci pe tipodimensiuni, in func
ție de modelele garniturilor de 
mobilă fabricate în unitățile 
beneficiare. Metoda, deosebit de 
avantajoasă sub raport econo
mic, are la bază croirea cen
tralizată a panourilor, setul o- 
perațiunilor necesare fiind exe
cutate pe mașini specializate cu 
comandă-program.

Referindu-se la avantajele 
croirii centralizate, tovarășul 
inginer Teodor Constantinescu, 
directorul fabricii, ne-a spus 
că în fiecare an sint valorifi
cate în plus mii de repere din 
care se pot confecționa peste 
7 000 garnituri convenționale de 
mobilă. Dată fiind inalta efi
ciență economică a croirii cen
tralizate, la moderna fabrică 
fălticeneană, prin reorganizarea 
spațiului de producție, s-au 
creat condiții pentru dublarea 
volumului de repere și formate 
speciale.

Gh. PARASCAN
corespondentul „Scînteii"
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încheierea vizitei președintelui Republicii Islamice Mauritania PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

La plecare, pe aeroportul Otopeni

COMUNICAT COMUN

NICOLAE CEAUȘESCU

Ambasadorul Republicii Columbia, cu prilejul 
prezentării scrisorilor de acreditare

La Invitația secretarului general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Roma
nia, Nicolae Ceaușescu. și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, secretarul general 
al Partidului Poporului din Mauri
tania, președintele Republicii Isla
mice Mauritania, Moktar Ould Dad
dah, impreună cu doamna Marieme 
Daddah. a efectuat o vizită oficiaiă 
de prietenie in România, intre 20 și 
36 iunie 1974.

Președintele Moktar Ould Daddah 
fi persoanele care l-au însoțit au vi
zitat obiective economice si social- 
culturale din București. Galati. Con
stanța și Ploiești, lumd cunoștință 
cu deosebit interes de realizările po
porului român In diferite domenii de 
activitate.

întilnirea dintre cei doi președinți 
s-a desfășurat intr-o atmosferă de 
cordialitate și deplină ințelegere, ex
presie a relațiilor de prietenie și sen
timentelor de stimă reciproca de care 
sint animate cele două popoare. Inal- 
ții oaspeți și persoanele care i-au 
însoțit s-au bucurat de o primire căl
duroasă, plină de afecțiune și ospi- 
u li tale dm partea poporului român.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu. a avut convorbiri oficiale 
cu secretarul general al Partidului 
Poporului din Mauritania, președin
tele Republicii Islamice Mauritania. 
Moktar Ould Daddah, la care au 
participat:

— din partea Republicii Socialiste 
România : Emil Bodnaraș, membru 
ai Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Lina Ciobanu. membru al 
Comitetului Executiv ai C.C. al P.C.R., 
președinta Consiliului Național al 
Femeilor, Cornel Burtică. membru 
supleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Miron Con- 
stantinescu, membru supleant al Co
rn: tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Marii Adunări Națio
nale. Iosif Uglar, membru supleant 
ai Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Comitetului pen
tru consiliile populare, Gheorghe 
Oprea, v iceprim-ministru al guver
nului. George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe. Vasile Pungan, 
consilier al-președintelui republicii, 
Lansa Munteanu, secretar al Consi
liului Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor, Gheorghe Dobra, prim
adjunct al ministrului minelor, pe
trolului și geologiei. Ion Moangă, 
ambasadorul României in Republica 
Islamică Mauritania;

— dm partea Republicii Islamice 
Mauritania : Dah Ould Sidi Haiba, 
președintele Adunării Naționale, Sail 
Abdoul Aziz, secretarul organizării 
și informării, responsabilul perma
nenței naționale a Partidului Po
porului dm Mauritania, Hamdi Ould 
Mouknass, ministrul afacerilor ex
terne, Sidi Ould Cheikh Abdallahj, 
ministrul planificării și dezvoltării 
industriale, Baro Abdoulaye, minis
trul funcției publice și al muncii, 
Mohamed Aii Cherif, secretar gene
ral al președinției republicii, Sidi 
Bouna Ould Sidi, ambasadorul Re
publicii Islamice Mauritania la 
București, Sadegh Ould Didia, mem
bru ai Comitetului Permanent al 
Uniunii Muncitorilor din Mauritania, 
Bal Mohamed El Bechir, consilier al 
afacerilor regionale al președintelui 
republicii, isahe Ould Ragel. direc
torul geologiei și minelor, Mohamed 
Sidya Ould Bah, directorul societă
ții „Covima", și Ahmed Ould Sid 
Ahmed, din Ministerul Afacerilor 
Externe.

In cadrul convorbirilor, care ș-au 
desfășurat intr-o atmosferă de cor
dialitate, sinceră prietenie și deplină 
Înțelegere, cei doi președinți s-au 
informat reciproc asupra procesului 
de dezvoltare economică și socială 
dm cele două țări, au analizat sta
diul actual și perspectivele de dez
voltare ale relațiilor bilaterale și au 
făcut un larg schimb de păreri cu 
privire la principalele probleme in
ternaționale de interes comun.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
exprimat întreaga sa considerație 
pentru importantele realizări ale po
porului mauritan in lupta dusă pen
tru apărarea si consolidarea inde
pendenței politice și economice, pen
tru lichidarea sechelelor colonialis
mului și subdezvoltării, pentru valo
rificarea deplină a bogățiilor sale 
naționale, pentru îmbunătățirea con
dițiilor economice, sociale și cultu
rale ale țării sale. De asemenea, 
președintele român și-a exprimat 
deosebita sa apreciere pentru politi
ca externă a Mauritaniei. pentru 
contribuția activă a președintelui 
Moktar Ould Daddah la dezvoltarea 
relațiilor intre țări pe baza priete
niei, Justiției și păcii internaționale.

Președintele Moktar Ould Daddah 
a exprimat întreaga sa considerație 
față de succesele importante obți
nute de poporul român in opera de 
edificare a societății socialiste, de 
creare a unei economii avansate și a 
unei culturi modeme, de ridicare a 
nivelului de viață al poporului. Pre
ședintele Mauritaniei a dat o înaltă 
apreciere politicii externe active și 
clarvăzătoare promovate de România 
si remarcabilei contribuții personale 
* președintelui Nicolae Ceaușescu» 

care militează cu consecventă pentru 
întărirea păcii și dezvoltarea coope
rării intre toate națiunile, pe baza 
principiilor dreptului internațional, 
pentru stabilirea unei ordini noi, mai 
echitabile in lume.

Animați de dorința de a da un 
conținut aspirațiilor de pace și în
țelegere ale popoarelor român și 
mauritan și de a continua dezvolta
rea raporturilor dintre cele două sta
te. președintele Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Republicii Islamice Mauri
tania. Moktar Ould Daddah, au sem
nat o Declarație solemnă comună 
privind principiile care sint puse la 
baza relațiilor bilaterale, precum și 
a relațiilor cu toate celelalte state.

Analizind stadiul relațiilor româ- 
no-mauritane, cei doi președinți au 
constatat cu satisfacție că acestea, 
după ce au depășit faza de început, 
au posibilitatea de a se lărgi și di
versifica în folosul reciproc al celor 
două țări și popoare, al păcii și în
țelegerii internaționale.

Președintele Moktar Ould Daddah 
și-a exprimat satisfacția față de des
chiderea de către Republica Socia
listă România a unei ambasade la 
Nouakchott și a informat despre in
tenția Republicii Islamice Maurita
nia de a deschide o ambasadă la 
București. Cei doi președinți au că
zut de acord să Intensifice si sâ di
versifice acțiunile de cooperare eco
nomică intre țările lor. în acest 
scop, organismele de specialitate din 
România și Mauritania vor studia și 
prezenta propuneri de creare de 
societăți mixte in diferite domenii 
de interes comun, cum sint : indus
tria extractivă, cercetările geologice, 
agricultura, pescuitul și formarea de 
cadre.

în scopul asigurării unei dezvol
tări cit mai largi a relațiilor econo
mice intre cele două țări, cei doi 
președinți au semnat un Acord de 
cooperare economică și tehnică și au 
hotărit crearea unei Comisii mixte 
guvernamentale de cooperare econo
mică. In cursul vizitei au fost sem
nate și alte documente privitoare la 
dezvoltarea relațiilor economice.

In vederea intensificării relațiilor 
culturale intre cele două țări, mi
niștrii de externe au semnat un 
Program de aplicare a acordului 
cultural pe anii 1975—1977. De ase
menea, ei au semnat un Acord 
consular de desființare a vizelor și 
o convenție sanitar-veterinară.

Cei doi șefi de stat au examinat 
pe larg situația internațională actua
lă și au apreciat de comun acord că 
dinamica epocii contemporane ilus
trează din plin consolidarea mereu 
crescindă a voinței popoarelor lumii 
pentru afirmarea independenței și 
suveranității lor. Ei au subliniat fap
tul că politica externă a celor două 
țări se bazează in mod neabătut pe 
respectarea strictă a principiilor in
dependenței și suveranității națio
nale, egalității depline in drepturi, 
neamestecului in treburile interne și 
externe, interesului și avantajului 
reciproc. Cei doi președinți s-au pro
nunțat cu fermitate pentru respecta
rea obligației statelor de a se abține 
in relațiile lor internaționale de la o- 
cuparea de teritorii străine, de la fo
losirea forței sau amenințarea cu folo
sirea forței împotriva integrității 
teritoriale sau a independenței poli
tice a altui stat Subliniind necesi
tatea instaurării unui climat de pace 
și ințelegere intre popoare, de pro
movare a unei largi cooperări inter
naționale, cei doi șefi de stat s-au 
pronunțat împotriva politicii impe
rialiste. colonialiste și neocolonialism 
de dominație și dictat, de amestec 
în treburile interne ale altor state, 
de presiune de orice fel in relațiile 
internaționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Moktar Ould Daddah au 
evidențiat faptul că, in condițiile ac
tuale ale situației internaționale, 
toate statele, mari sau mici, indife
rent de potențialul lor economic și 
militar sau de sistemul lor social, 
pot și trebuie să participe activ la 
studierea și soluționarea problemelor 
contemporane.

Cei doi șefi de stat au reafirmat 
ferma lor solidaritate cu lupta po
poarelor arabe pentru independență, 
dezvoltare economică și progres so
cial, subliniind contribuția pe care 
acestea o aduc cauzei păcii și coope
rării internaționale.

In ceea ce privește situația din O- 
r’entul Mijlociu, cei doi președinți 
au apreciat acordul de dezangajare 
militară între Egipt și Israel, precum 
și semnarea recentului acord de se
parare a forțelor dintre Siria și Is
rael. Ei au subliniat că aceste acor
duri constituie un prim pas pozitiv 
in direcția instaurării unei păci 
drepte in regiune care poate să ofere 
popoarelor din zonă posibilitatea de 
a-și concentra energiile in scopul 
propășirii economice și sociale.

Președinții au relevat, totodată, 
necesitatea de a acționa perseverent 
in vederea desfășurării cu succes a 
Conferinței de la Geneva pentru pace 
in Orientul Mijlociu, sub auspiciile 
O.N.U., la care să participe, pe lingă 
statele interesate, și alte țări care pot 
aduce o contribuție constructivă. Ei au 
subliniat, de asemenea, că nu poate fi 
concepută o pace justă și trainică 
In Orientul Mijlociu fără să fie re

cunoscute drepturile naționale ale 
poporului palestinean, potrivit aspi
rațiilor sale, prin aplicarea rezolu
țiilor Organizației Națiunilor Unite 
cu privire la această chestiune.

Cei doi președinți s-au pronunțat 
pentru soluționarea conflictului din 
Orientul Mijlociu in conformitate cu 
Rezoluția Consiliului de Securitate al 
O.N.U. nr. 338 din 22 octombrie 1973.

Cei doi președinți au apreciat in 
mod deosebit importanta contribuție 
pe care o aduc popoarele africane, 
statele independente' ale continentu
lui — membre ale Organizației Uni
tății Africane — la statornicirea în 
lume a unei atmosfere de pace, în
țelegere și colaborare intre popoare. 
Ei au reafirmat profunda lor solida
ritate militantă cu lupta popoarelor 
africane împotriva imperialismului, 
colonialismului, neocolonialismului, 
a oricărei forme de asuprire. Cei 
doi șefi de stat au subliniat hotă- 
rirea fermă a țărilor lor de a acor
da, în continuare, întregul lor spri
jin politic, diplomatic, moral și ma
terial mișcărilor de eliberare națio
nală din Angola și Mozambic, in 
lupta lor justă pentru reciștigarea 
libertății și independenței naționale. 
Ei au apreciat că in prezent există 
toate condițiile favorabile — inclu
siv cele rezultate din recentele 
schimbări politice și sociale care au 
avut loc in Portugalia — pentru ac
celerarea victoriei împotriva ultime
lor rămășițe ale colonialismului pe 
pămintul Africii. In ceea ce privește 
Guineea-Bissau, cei doi președinți 
au apreciat că proclamarea indepen
denței sale constituie în același timp 
o victorie și o încurajare pentru 
mișcările de eliberare ; ei au re
afirmat necesitatea recunoașterii a- 
cesteia de către noul regim al Por
tugaliei. Cei doi șefi de stat s-au 
pronunțat. de asemenea, pentru 
autodeterminarea și independența 
Insulelor Capului Verde. De aseme
nea, cei doi șefi de stat au reafir
mat poziția țărilor lor de condam
nare fermă a politicii de discrimi
nare rasială și apartheid duse de 
regimurile minoritare rasiste in Afri
ca de Sud, in Rhodesia și in Nami
bia, de militare hotărită pentru apli
carea neintirziată a declarației O.N.U. 
cu privire la acordarea independen
ței tuturor țărilor și tuturor popoare
lor coloniale.

In legătură cu „Sahara Spaniolă1', 
rei doi șefi de stat au subliniat ne
cesitatea aplicării neintirziate a re
zoluțiilor O.N.U. și O.U.A. privind 
decolonizarea acestui teritoriu. Par
tea mauritană și-a exprimat dorința 
ca să fie, de asemenea, aplicate ho- 
tăririle reuniunilor intre șefii de stat 
din Maroc, Algeria și Mauritania, de 
la Mouadhibou și Agadir, relative la 
decolonizarea acestui teritoriu.

Cei doi președinți au avut un 
schimb de păreri în legătură cu si
tuația actuală din Europa, apreciind 
pozitiv rezultatele lucrărilor Confe
rinței general-europene pentru secu
ritate și cooperare, conferință me

nită să pună relațiile dintre stateie 
continentului pe baze noi, astfel incit 
să se asigure fiecărui popor, fiecărui 
stat posibilitatea de a-și concentra 
eforturile pentru dezvoltarea econo
mică și socială, in concordanță cu nă
zuințele sale. Ei au fost de acord 
că realizarea securității și consoli
darea păcii in Europa vor contribui 
la promovarea colaborării și la întă
rirea securității in întreaga lume. 
Cei doi șefi de stat au subliniat ne
cesitatea accelerării eforturilor pen
tru realizarea securității in Medite- 
rana, cu participarea statelor intere
sate pentru ca aceasta să devină o 
mare a păcii, un factor de stabilitate 
și de legătură intre țările riverane. 
In aceeași ordine de idei, ei au sub
liniat, de asemenea, importanța 
deosebită a transformării Balcanilor 
într-o zonă a păcii și bunei înțele
geri.

Cei doi președinți au salutat cu 
satisfacție încheierea Acordului de 
încetare a războiului și restabilire a 
păcii in Vietnam și s-au pronunțat 
pentru respectarea cu strictețe a 
Acordului de la Paris, pentru ca po
porul sud-vietnamez să-și poată con
sacra eforturile sale pentru o dez
voltare liberă economică și socială. 
Ei au reafirmat sprijinul lor susți
nut pentru Guvernul Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud, singurul reprezentant al po
porului sud-vietnamez. Au reînnoit, 
de asemenea, sprijinul lor deplin 
acordat Frontului Unității Naționale 
din Cambodgia și Guvernului Regal 
de Uniune Națională al Cambodgiel, 
prezidat de către prințul Norodom 
Sianuk. Ei și-au exprimat speranța 
că in Indochina se va stabili o pace 
trainică, care să permită popoarelor 
vietnamez, laoțian și cambodgian 
să-și hotărască liber calea dezvol
tării lor politice, economice și so
ciale conform aspirațiilor lor legi
time, fără nici un amestec din afară.

Ca șefi de stat al unor țări in 
curs de dezvoltare, cei doi președinți 
și-au exprimat preocuparea in legă
tură cu evoluția relațiilor economice 
internaționale și au declarat că re
ducerea progresivă a decalajului e- 
xistent Intre țările avansate din punct 
de vedere economic șl țările in curs 
de dezvoltare reprezintă o problemă 
de primă importanță pentru garan
tarea progresului universal. Ei au

subliniat că depășirea acestei situa
ții necesită eforturi susținute din 
partea fiecărui stat, pentru valori
ficarea deplină a bogățiilor naturale 
și resurselor lor umane, eliminarea 
practicilor discriminatorii și bariere
lor artificiale in relațiile economice 
interstatale, stabilirea unor raporturi 
echitabile intre prețurile materiilor 
prime și ale produselor manu
facturate. garantarea accesului
fără restricții al fiecărui stat 
la cuceririle tehnico-științifice 
moderne, extinderea cooperării 
internaționale, precum și creșterea 
eficacității O.N.U. in sprijinirea sta
telor în curs de dezvoltare pentru 
instaurarea unei noi ordini econo
mice in lume, bazate pe respectarea 
principiilor de echitate internațio
nală.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Moktar Ould Daddah 
au apreciat câ este necesar să se 
intensifice negocierile pentru dezar
mare, cu participarea tuturor state
lor interesate și să se întreprindă 
acțiuni concrete pentru realizarea 
dezarmării generale și, in primul 
rind, a celei nucleare. Avind in ve
dere resursele materiale și umane 
angajate in cursa înarmărilor, cei 
doi șefi de stat au subliniat, totoda
tă. avantajele pe care le-ar repre
zenta pentru întreaga omenire diri
jarea în scopuri pașnice a resurselor 
folosite astăzi in lume in domeniul 
militar. In. acest sens, cei doi pre
ședinți au reafirmat hotărirea țări
lor lor de a acționa, împreună cu 
celelalte țări ale lumii, pentru opri
rea cursei înarmărilor, înghețarea și 
reducerea bugetelor militare, pe baza 
unui program concret, încetarea pro
ducției de armament și îndeosebi a 
armelor nucleare și a celorlalte mij
loace de exterminare in masă, tre
cerea la distrugerea lor treptată. Cei 
doi șefi de stat ișl vor continua, 
de asemenea, eforturile lor pentru 
adoptarea de măsuri parțiale, cum 
sint lichidarea bazelor militare și 
retragerea trupelor de pe teritorii 
străine, crearea de zone denuclea- 
rizate, întreprinderea de acțiuni îm
potriva propagandei de război.

Avind în vedere rolul Organizației 
Națiunilor Unite in menținerea pă
cii și securității internaționale, cei 
doi președinți consideră că este ne
cesar ca această organizație să devi
nă un instrument mai eficace în 
apărarea și întărirea independenței 
si suveranității tuturor statelor, a 
dreptului inalienabil al fiecărui 
popor de a-și hotărî singur soarta, 
fără nici un amestec din afară, să 
acționeze cu toată fermitatea pentru 
prevenirea și curmarea actelor de 
agresiune.

Subliniind importanța rezoluției 
adoptate de Adunarea Generală a 
O.N.U. in noiembrie 1972, cu privire 
la creșterea rolului O.N.U., cei doi 
șefi de stat și-au exprimat hotâ- 
rirea de a promova cooperarea cu 
alte state pentru întărirea capacită
ții de acțiune și creșterea eficacită
ții organizației in înfăptuirea idea
lurilor de pace, dreptate, libertate 
și progres.

Cei doi șefi de 6tat au apreciat 
că vizita oficială in Republica So
cialistă România a președintelui Re
publicii Islamice Mauritania și con
vorbirile care au avut loc cu acest 
prilej constituie o contribuție im
portantă la dezvoltarea relațiilor de 
prietenie intre cele două țări, la 
cauza păcii și înțelegerii între po
poare. Reliefind utilitatea contacte
lor și întilnirilor dintre conducătorii 
celor două țări, ei și-au exprimat 
dorința de a promova schimbul de 
vizite Ia toate nivelurile, in scopul 
întăririi colaborării dintre țările și 
popoarele lor.

In timpul convorbirilor, secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân și secretarul general al Parti
dului Poporului din Mauritania au • 
căzut de acord sâ intensifice rela
țiile dintre cele două partide, in ve
derea consolidării și extinderii legă
turilor prietenești dintre cele două 
popoare, in folosul luptei comune 
împotriva imperialismului, pentru 
pace, prietenie și cooperare. In acest 
scop, a fost semnat un protocol de 
colaborare intre cele două partide. 
Ei au hotărit, de asemenea, să in
tensifice schimburile și relațiile intre 
diferite organizații de masă: sindi
cat, femei, tineret etc.

Președintele Republicii Islamice 
Mauritania, Moktar Ould Daddah, 
soția sa și Înaltele oficialități care 
i-au însoțit au exprimat președin
telui Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu și poporului român sin
cere mulțumiri pentru primirea prie
tenească și entuziastă și calda ospi
talitate ce le-au fost rezervate pe 
tot timpul vizitei.

Președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și to
varășa Elena Ceaușescu au fost in
vitați de președintele Republicii Is
lamice Mauritania, Moktar Ould 
Daddah, și doamna Marieme Daddah 
să facă o vizită oficială in Maurita
nia. Invitația a fost acceptată cu plă
cere. Data efectuării vizitei va fl 
stabilită ulterior, pe cale diploma
tică.

București, 25 iunie 1974

In ziua de 26 iunie a. c., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialisto Romania, n primit 
la Palatul Consiliului do Stat pe 
Fernando Urdnneta Laverde, care 
și-a prezentat scrisorile de acredi
tare in calitate de ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Columbia in țara noastră.

Lulnd cuvinlul cu acest prilej, 
ambasadorul columbian Fernando 
Urdnneta Laverde a spus :

..Sint purtătorul mesajului prin 
care domnul președinte Misacl P«is- 
trana Borrero vă adresează un căl
duros salut, reînnoiește profunda sa 
admirație față de dumneavoastră ca 
om de stat și transmite urări de 
prosoeritate pentru ponorul român 
șl de fericire personală Excelenței 
Voastre".

„Este deosebit do plăcut pentru 
mine — a spus ambasadorul colum
bian — faptul că noul președinte 
ales al Columbiei, doctor Alfonso 
Ldpez Michelson, este oaspetele 
dumneavoastră, ceea ce va duce, așa 
cum s-a intimplat și cu vizita dum
neavoastră. la o mai mare lărgire a 
relațiilor dintre aceste popoare, care 
au un destin comun.

Am să lucrez pentru ca colabo
rarea in toate domeniile dintre ță
rile noastre sâ crească din zi în zi 
mai mull. Disounem de cadrul și 
instrumentele legale pentru a face 
aceasta. Domeniul nostru de activi
tate este amplu și cu perspective 
extraordinar de avantajoase. Atita

Secretarul general al Uniunii Creștin-Democrate 
din R. F. Germania, Kurt Biedenkopf

Miercuri după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Frontului Unității 
Socialiste, a primit pe Kurt Bieden
kopf, secretar general al Uniunii 
Creștin-Democrate din Republica Fe
derală Germania, care face o vizită 
oficială în țara noastră, la invitația 
Consiliului Național al F.U.S.

La întrevedere a luat parte tova
rășul Stefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R.

Oaspetele a fost însoțit de Erwin 
Wickert, ambasadorul R. F. Germa
nia la București.

Exprimînd mulțumiri pentru între
vederea acordată, oaspetele a relevat 
caracterul rodnic al vizitei pe care

In cursul după-amiezii de miercuri, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a acordat o întrevedere profe
sorului american William Edgar 
Griffith, specialist în științe poli
tice.

Cu prilejul întrevederii, care s-a 

Excelentei Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist' Român 

Președintele Republicii Socialiste România

Tn momentul în care părăsesc Bucureștiul, după vizita 
oficială de neuitat pe care am efectuat-o în frumoasa 
dumneavoastră țară, exprim. în numele soției mele, al 
delegației care mă însoțește și al meu personal, Excelen
tei Voastre și doamnei Ceaușescu. marelui popor român, 
partidului și guvernului său, gratitudinea noastră pro
fundă pentru primirea atit de cordială și călduroasă și 
pentru ospitalitatea atit de generoasă cu care am fost 
întimpinați peste tot in Republica Socialistă România.

Am ocazia sâ reafirm certitudinea că această vizită va 
contribui la întărirea, în mod hotărit, a relațiilor de prie
tenie și cooperare între cele două popoare, între partidele 
și guvernele lor, în lupta lor comună pentru triumful 
justiției, păcii și progresului și va favoriza, în acest fel, 
cea mai bună înțelegere între poporul român și popoarele 
arabe și africane.

Vă rog, în sfirșit, sâ găsiți alcî expresia reînnoită a 
urărilor noastre de fericire și prosperitate pentru dum
neavoastră personal, pentru doamna Ceaușescu, pentru 
poporul român.

Cu înaltă considerație,

MOKTAR OULD DADDAH
Secretar general al Partidului 

Poporului din Mauritania, 
Președintele Republicii Islamice 

Mauritania

Excelentei Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu multă plăcere felicitările Excelenței Voas
tre cu ocazia semnării Acordului de dezangajare pe fron
tul sirian.

Considerăm acest acord ca un prim pas spre o pace 
justă și durabilă în regiune.

Totodată, slntem hotărîți să ne continuăm lupta pînă 
cînd pămintul nostru va fi eliberat și drepturile poporu
lui palestinean vor fi restabilite.

Sîntem recunoscători tuturor prietenilor care sprijină 
cauza noastră justă.

Folosesc acest prilej pentru a exprima, !n numele po
porului arab din Siria și al meu personal, cele mai bune 
urări de sănătate și fericire pentru Excelența Voastră și 
de progres continuu pentru poporul prieten din România.

HAFEZ AL-ASSAD
Președintele Republicii Arabe Siriene

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste România
Am fost deosebit de mișcat de amabilul mesaj de urări 

pe care Excelența Voastră a binevoit sâ mi-1 trimită cu 
ocazia sărbătoririi oficiale a zilei mele de naștere. Mul- 
țumindu-vă călduros, vă adresez cele mai vil urări de 
fericire personală și de prosperitate poporului român.

JEAN
Mare Duce de Luxemburg

vreme cit țări ca nle noastre vor 
avea oel mal profund sentiment al 
luptei pentru pace șl justiție socia
lă. legăturile, oare din fericire ne 
unesc, vor fi indestructibile".

A luat apoi cuvintul președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Adresind 
noului ambasador al Columbiei un 
cordial salut de bun venit în țara 
noastră, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a snus :

„îmi este plăcut să relev evolu
ția pozitivă a relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre România și Co
lumbia — relații întemeiate pe res
pectarea principiilor suveranității și 
independenței naționale, deplinei 
egalități în drepturi, neamestecului 
în treburile interne și avantajului 
reciproc. Apreciez că există reale 
posibilități de a dezvolta aceste 
bune relații, in interesul popoarelor 
român și columbian, al cauzei co
laborării și înțelegerii între națiuni.

Vizita pe care am făcut-o anul 
trecut în frumoasa dumneavoastră 
țară nii-a oferit prilejul de a cu
noaște unele din preocupările har
nicului și talentatului popor colum
bian. îndreptate spre dezvoltarea sa 
de sine stătătoare, năzuințele sale 
de pace și colaborare cu toate țările 
lumii. Totodată, vizita ne-a dat pri
lejul să punem bazele unei colabo
rări reciproc avantajoase intre țările 
și oopoarele noastre.

Pe de altă parte, apreciez că vi
zita pe care domnul Michelsen, pre

o face in România, vizită care îi 
permite sâ cunoască aspecte ale vie
ții politice, economice și sociale a 
țării noastre.

In timpul discuției s-a făcut o tre
cere în revistă a relațiilor existente 
intre cele două țări, apreciindu-se 
cu satisfacție evoluția lor favorabilă. 
Totodată, s-a exprimat dorința co
mună de a se acționa pentru dezvol
tarea în continuare a relațiilor poli
tice, economice, tehnico-științifice și 
in alte domenii dintre Republica So
cialistă România și Republica Fede
rală Germania, in interesul celor 
două popoare, in folosul păcii și 
securității în Europa și în întreaga 
lume. In acest context s-a subliniat 
rolul activ pe care pot să-l aibă 
menținerea și dezvoltarea contacte

Profesorul american W. E. Griffith
desfășurat intr-o atmosferă cordială, 
profesorul W. E. Griffith a relevat 
aprecierea deosebită de care se bu
cură activitatea pe plan internațio
nal a României și președintelui ei.

Răspunzind solicitării oaspetelui, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 

TELEGRAME
Excelentei Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Republicii Socialiste România

Excelentei Sale
Domnului MANEA MĂNESCU

Piim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste 
România

în numele populației, al Frontului Național de Eliberare, 
al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud și al nostru personal, mulțumim sincer 
Excelențelor Voastre pentru frumoasele urări adresate 
cu prilejul celei de-a 5-a aniversări a creării Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud.

Aceasta reprezintă o încurajare prețioasă pentru popu
lația sud-vietnameză, care este hotărită să Intensifice 
lupta pentru apărarea Acordului de la Paris cu privire 
La Vietnam și realizarea unui Vietnam de sud pașnic, in
dependent, neutru, democratic și prosper, mergind spre 
reunificarea pașnică a patriei.

Fie ca solidaritatea dintre populația din Vietnamul de 
sud și poporul român să se întărească și să se dezvolte 
tot mai mult.

Avocat NGUYEN HUU THO
Președintele Prezidiului C.C. 

al F.N.E. din Vietnamul de Sud, 
Președintele

Consiliului Consultativ al R.V.S.

HUYNH TAN PHAT
Președintele Guvernului 
Revoluționar Provizoriu 

al Republicii Vietnamului de Sud

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Bănățenii stabiliți cu ani în urmă pe pămintul ospita
lier al Franței, țară soră și prietenă de veacuri a Româ
niei, patria noastră de origine, reuniți azi, 23 iunie 1974, 
la Le Beaucet, cu ocazia înfrățirii comunei Saint-Didier 
din Departamentul Vaucluse, cu comuna Mașloc, din Ba
nat, vă transmit salutul lor cel mai călduros.

Bănățenii din Franța țin să vă asigure, mult stimate 
domnule preșadinte, că. deși departe de patria lor mamă, 
nu au uitat vorba românească care zice că „Banatu-i 
fruncea" și, intr-adevăr, ei se străduiesc să fie în frun
tea acelora care, după posibilitățile lor, contribuie la în
tărirea și dezvoltarea relațiilor tradiționale de prietenie 
ce leagă Franța și România, țări care, deși situate de
parte una de alta din punct de vedere geografic, sint atît 
de apropiate prin originea și Istoria lor.

Vă dorim, mult stimate domnule președinte, sănătate șl 
prosperitate pentru dumneavoastră și poporul român, 
rugindu-vă 6ă primiți în același timp asigurarea senti
mentelor noastre cele mai nobile.

Președintele bănățenilor din Franța 
JEAN LAMESFELD

ședintele ales al Republicii Colum
bia, o face in România se va În
scrie ca un moment important In 
dezvoltarea ascendentă a prieteniei 
și colaborării româno-columblene.

Sint convins că. in calitatea dum
neavoastră d<‘ ambasador, veți con
tribui la dez.vnltarca tn continuare a 
acestor relații, la transpunerea In 
viață a înțelegerilor la care am 
ajuns cu prilejul acestor vizite".

In continuare, președintele Nicolae 
Ceaușescu a sous :

„Vă rog, domnule ambasador, sâ 
transmiteți președintelui Pastrana, 
odată cu mulțumirile mele pentru 
mesajul pe care mi l-a adresat, un 
salut călduros și urări de sănătate 
șl fericire personală, de prosperitate 
și pace pentru poporul columbian 
prieten.

Vă doresc mult succes în reali
zarea nobilei misiuni ce vi s-a În
credințat și vă asigur de tot spriji
nul Consiliului de Stat, al guver
nului român și al meu personal".

Dună primirea scrisorilor de 
acreditare. președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a avut o con
vorbire prietenească, cordială cu 
ambasadorul Republicii Columbia, 
Fernando Urdaneta Laverde.

La solemnitatea prezentării scriso
rilor și la convorbire au participat 
Constantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, și George Macoves
cu, ministrul afacerilor externe.

lor. a conlucrării fructuoase dintre 
U.C.D. și F.U.S. in promovarea legă
turilor româno—vest-germane.

Efectuîndu-se un schimb de vederi 
asupra actualității internaționale, a 
fost remarcată cu satisfacție evolu
ția pozitivă a comatului politic In 
Europa, subliniindu-se importanța 
adincirii acestui proces, necesitatea 
de a se acționa în continuare în di
recția statornicirii pe continentul eu
ropean a unui climat de securita
te și cooperare, a creării unui 
sistem de relații interstatale noi, 
care sâ asigure fiecărei națiuni drep
tul la o dezvoltare liberă, fără nici 
un amestec din afară și să faciliteze 
cooperarea reciproc avantajoasă din
tre toate țările.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă cordială.

abordat teze majore, care definesc 
politica externă a partidului și sta
tului nostru, a înfățișat poziția 
României față de principalele pro
bleme ale vieții internaționale, con
cepția sa despre lumea contempo
rană șl evoluția el.
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POLITICĂ ?

„Clasa muncitoare 
contemporană"

Creșterea influențe!
muncitoare oe arena 
aocial-politIcA a lumii 
contemporane ca o 
puternică forță trans
formatoare. mutațiile 
care au intervenit șj 
intervin in structura 
ei pun in fata teore
ticienilor. a cercetăto
rilor marxiști sarcina 
de mare importanță 
de a descifra legități
le acestor procese, de 
a contura Instrumen
tele metodologice spe
cifice de analiîă.

Pe linia acestor e- 
forturi ?e înscrie, ca 
o valoroasă contribu
ție. lucrarea recent a- 
pârută în Editura Po- 
luirâ „Clasa munci
toare contemporană", 
semnată de un grup 
de autori : Traian 
Caraciuc, Constantin 
Florea. Ion Iuga, Ca
rol Niri — cadre di
dactice la Academia 
„ștefan Gheorghiu".

Autorii s-au ocupat 
de analiza ansamblu
lui problemelor pri
vind locul si rolul cla
sei muncitoare in lu
mea contemporană, 
pornind de la faptul 
că aceasta acționează 
intr-o mare diversita
te de condiții. Tocmai 
de aceea, ei au con
sacrat capitole dis
tincte situației clasei 
muncitoare in țările 
socialiste, țările capi
taliste dezvoltate, țări 
slab dezvoltate sau in 
curs de dezvoltare.

în mod nuanțat și 
pe baza unui material 
documentar deosebit 
de bogat si binfe se
lectat sint puse în e- 
vidență schimbările 
care s-au produs in 
structura clasei mun
citoare sub influența 
revoluției științifico- 
tehnice contemporane, 
a introducerii masive 
a noilor cuceriri ale 
stiintei si tehnicii in

PROZĂ . ANTON BREITENHOFER:

„Prea tirziu 
pentru Marilena"

Recenta apariție a 
masivului roman ,.Zu 
spăl fur Marilena" 
(Prea tirziu pentru 
Marilena, Ed. Krite- 
rion) l-a readus in a- 
tenția cititorilor pe 
Anton Breitenhofer, 
unul din cei mai 
cunoscuți prozatori de 
limbă germană din 
țara noastră.

Pentru Breitenhofer. 
crescut in tradițiile 
muncitorești și partici
pant la lupta anti
fascistă in orașul na
tal, Reșița, care sub 
numele de „Bersau- 
«tadt- (Orașul de pe 
Birzava) constituie 
fundalul cvasi-perpe- 
tuu al prozei sale, 
dramatica perioadă is
torică de la marea 
criză economică inter
belică pină la gloriosul 
23 August, precum și 
primii ani de după 
1944 constituie cana
vaua pe care brodează 
cu consecvență, de mai 
bine de două decenii, 
..intimplările extraor
dinare” ale nuvelelor 
și romanelor sale bă
nățene. începutul l-a 
făcut „Sieg in der 
Arbeiterstadf' (Victo
rie In orașul munci
toresc. 1951), carte 
de pionierat. primul 
roman socialist de 
limbă germană din 
țara noastră. Cele mai 
de seamă povestiri au 
fost reunite d? tradu
cătorul lor I. Cassian- 
Mătăsaru în culegerea 
„Ucenicia lui Jakobi" 
(1961).

„Prea târziu pentru

producție, r Integrării 
crescindo in product la 
materială a muncii 
intelectuale si scăderii 
ponderii muncii fizice. 

Un deosebit interes 
prezintă acele capito
le ale lucrării consa
crate criticii teorillni 
burgheze cu privire 
la „depolj tizarea" cla
sei muncitoare in ca
pitalism. „integrarea" 
vi politlco-economk â 
in societățile de con
sum. diminuarea sau 
dispariția spiritului ei 
revoluționar. Conclu
zia. puternic reliefată 
de autori pe baza unei 
solide argumentări 
teoretice si faptice, 
este aceea că in con
dițiile marilor trans
formări proprii lumii 
contemporane, clasa 
muncitoare se afirmă 
in continuare ca for
ța hotăritoare a pro
gresului material și 
social, ca factorul so
cial consecvent și 
profund revoluționar, 
a cărui acțiune con
tribuie In mod ho- 
tăritor la dezvoltarea 
ascendentă a Dopoare- 
lor, a umanității in 
ansamblu.

Un amplu capitol al 
lucrării este rezervat 
organizări! politice și 
profesionale a clasei 
muncitoare : sint ana
lizate afirmarea miș
cării comuniste inter
naționale, ca cea mal 
influentă forță politi
că a contemporaneită
ții. evoluția mișcării 
socialiste, dezvoltarea 
mișcării sindicale, pro
cesul făuririi si con
solidării unității mun
citorești.

In bogata exempli
ficare de care uzează 
autorii, reține in mod 
deosebit atenția cea 
referitoare la clasa 
muncitoare din Româ
nia. Paginile ce-i sint 
consacrate constituie o 
reușită sinteză atit a

Marilena**  constituie 
cea de-a treia parte a 
unei trilogii, din care 
au apărut anterior : 
„Am Weltbuckel" (1985, 
versiunea românească, 
realizată de S. Râdu- 
canu. sub titlul „Ciu
data prăbușire", 1971) 
și ..Der Mădchenmaler" 
(Pictorul de fete, 1969).

• Orchestra de studio a Radtote- 
leviziunil : „Tribuna tinerilor so
liști" — concert de concerte. Di
rijor ; Carol Litvin — 20.
• Teatrul Glulești (Parcul He
răstrău) ; Copacii mor In picioa
re — 20.
• Teatrul „C. Tănase" (sala Sa
voy) : Pardon... scuzați... bon- 
•oar ! — 18,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Țară bogatâ-n fru
museți — 18,30.
• Circul de stat : Spectacol sus
ținut de Circul Mare din Moscova 
— 19,30.

In „Prea tirziu pen
tru Marilena" intim
plările capătă uneori o 
tentă melodramatică, 
constituind totuși punc
tele nodale ale u- 
nei subtile structuri 
contrapunctice. Ca un 
fel de „tragedie opti
mistă" se înscrie in 
economia cărții ucide
rea tinărului comunist 
Lae Moise, intr-un 
moment in care victo
ria forțelor progresiste 
asupra fascismului es
te deja aproape. Una 
din trăsăturile remar
cabile ale volumului 
recent apărut, care 
evocă anii celui de-al 
doilea război mondial, 
precum și neuitatele 
zile ale lui 23 August, 
o constituie redarea 
lărgirii continue a 
frontului antifascist in 
mediul populației reși- 
țene și cu osebire in 
mediul populației de 
limbă germană — și a- 
ceasta in ciuda efortu
rilor depuse de 
„Grupul etnic german” 
și de hitleriștii locali, 
cărora autoritățile an- 
tonesciene le acordase
ră dreptul de a terori
za pe șvabii bănățeni. 
Ultimele capitole re
dau evenimentele din

Cind citești o carte. In străină
tate. nu poți avea o dorință mai 
mare, ca român, decit aceea de a 
te vedea proiectat, prin prisma ei, 
pe im ecran mai larg, al lumii. Ca 
proiecția aceasta să nu semene cu 
nesfîrritele filme de serie, al că
ror vid sufletesc și lipsă de origi
nalitate se maschează adeseori sub 
denumiri atractive, la modă — „de 
eseu", „de artă" — este necesar 
sâ-ți vorbească despre tine însuți, 
ca om, ca popor, despre istoria 
care-ți hrănește rădăcinile, despre 
experiența de viață, firea, filozo
fia. tot ceea ce. fiind specific, poa
te împodobi fruntea altor oameni, 
altor popoare.

Cred că Nicolae Iorga, vorbind 
despre Dante, spunea atit de fru
mos : pentru a fi artist de pretu
tindeni. treouie să fii de undeva.

Am simții nevoia acestor preci
zări. ea să-mi definesc de la bun 
început starea de spirit in urma 
unei lecturi făcută, recunosc, cu 
Întindere a cărții lui Iosif Con
stantin Drăgan, Prin Europa, carte 
Intimpinatâ eu interes de critică și 
publicul cititor.

încheind ultima pagină, cea care 
evocă plecarea autorului in lumea 
largă, lume ce nu putea să încea
pă mai bine, prin tradiție, pentru 
un bănățean, ca de altfel pentru 
toti cei crescuți intru vorba croni
carului. decit cu drumul spre Ro
ma. cititorul din mine a fost ten
tat să mai parcurgă o dată ampla 

victoriilor Istorice care 
au fost obținute de 
clasa muncitoare din 
tara noastră, sub con
ducerea partidului, cit 
$i a transformărilor 
cantitative și calitati
ve pe care ea le-a cu
noscut in anii socia
lismului. Lucrarea o- 
f< râ o imagine cu
prinzătoare a modali
tăților prin care clasa 
muncitoare iși exerci
tă rolul de clasă con
ducătoare in societa
tea noastră, a multi
plelor măsuri care au 
fost luate in ultimii 
ani de partid pentru 
a se asigura continua 
întării e a acestui rol, 
ca o condiție esenția
lă a înaintării neabă
tute pe calea socialis
mului. Este evidenția
tă poziția consecvent 
si profund internatio
nalists a clasei noas
tre muncitoare și a 
partidului ei politic.

Relevind importanța 
temelor abordate, tre
buie arătat, totodată, 
că nu s-a reușit dez
baterea întregii pro
blematici referitoare 
la clasa muncitoare 
contemporană, unele 
aspecte și probleme 
de reală însemnătate 
nofiind abordate ; pe 
alocuri, lucrarea este 
tributară’ descriptivis
mului. abundența de 
date și informații ne- 
fiind întotdeauna în
soțită de analiza ne
cesară. de interpreta
rea la nivelul și pro
funzimea cuvenite.

Dincolo de aceste 
aspecte, lucrarea se 
înscrie ca o apariție 
meritorie. prezentind 
interes pentru un cerc 
larg de cititori, pen
tru toți cei preocupați 
de cunoașterea proce
selor politico-sociale 
caracteristice lumii 
contemporane.

Mihai PÎRLOG 

zilele ELlberării, Iar 
faptul că tocmai lui 
Traian — care, intr-o 
oarecare măsură, este 
un alter-ego al auto
rului — i se încredin
țează sarcina de a adu
ce din ascunzătoarea 
știută de mama sa 
steagul roșu, scăldat 
odinioară de singele 
muncitorilor, in ve
derea organizării in- 
mormintării lui Lae 
Moise, capătă — în 
contextul trilogiei — o 
cooi-donată simbolică.

O remarcă specială 
se cuvine formulată la 
adresa limbii folosite 
de autor. Una din di
ficultățile trilogiei — 
și anume redarea in 
limba germană a gra
iului românesc bănă
țean, cu neologismele 
specifice mediului re- 
șițean, precum și ex
primarea nuanțată a 
personajelor, în func
ție de stratul social și 
regiunea din care pro
vin, începe să fie în
vinsă (Încă de la „Pic
torul de fete") prin 
unele „transmutări" 
lingvistice care, de
sigur. vor constitui o- 
biectu! unor cercetări 
aparte.

Prin tematica abor
dată, prin evenimente
le pe care le reflectă, 
romanul „Prea tirziu 
pentru Marilena**  con
stituie o prezență no
tabilă în peisajul lite
raturii de limbă ger
mană din România.
Heinz STĂNESCU 

prefață a lui Traian Filip. Fără să 
tăgăduiesc cu nimic justificarea 
multiplelor asociații și trimiteri la 
autori celebri, mai apropiați sau 
mai depărtați în timp, care au 
ilustrat genul memorialistic, aș 
ține să remarc. din perspectiva 
lecturii mele subiective, plasarea

DE CĂLĂTORIE <

IOSIF CONSTANTIN DRAGAN:

„Prin Europa"
„experienței literare Drăgan" intre 
scrisul evocator al lui Iorga și po
vestirile lui Creangă. Numai intre 
aceste coordonate ș putea 6pune' 
că primesc raporturi inedite, armo
nioase, incursiunile in multiplele 
zone de informație istorică, socio
logică. lingvistică, economică etc 
și adevăratele oaze de povestire 
plină de duh, de simț al detaliului, 
de culoare. împletirea aceasta, 
cred, face farmecul scrisului ro
bust șl sfătos al lui Drăgan. îm
pletirea firului de mătase cu cel 
de cinepă dă o țesătură aparte, un 
stil firesc, neafectat, spontaneitate

DE ARTĂ

„Muzica
în România socialistă"
Rod al unor rusIi- 

nuțe preocupări în a- 
ccst domeniu, mono
grafia ...Muzica in Ro
mânia socialistă* *’ de 
Petre Brinrușl și Ni
co lae Că II no iu repre
zintă o sinteză con
centrată și documen
tată a aspectelor șl 
problemelor pe care le 
prezintă cultura noas
tră muzicală in epoca 
contemporană.

Definind contextul 
social-economic și po
litic-ideologic in care 
s-a afirmat șj se afir
mă cultura muzicală 
in anii socialismului, 
autorii înfățișează a- 
cest proces in mod 
evolutiv, conturind 
totodată Imagini de 
ansamblu actuale, cu 
problematica specifică 
unei experiențe pro
prii de elaborare a 
tehnicii și limbajului 
creației muzicale noi. 
Sint astfel arătate 
convingător și eviden
țiate eforturile nece
sare clarificării aspira
țiilor majore ale mun
cii de creație și apre
ciate critic limitele 
unei optici care iden
tifica valoarea crea
ției ' cu înscrierea ei 
in contemporaneitate, 
confirmată nu de pu
terea expresivă a mu
zicii. de conținutul ci 
viu. ci de criteriile de 
limbaj, considerate in 
sine. Identitate de 
crez artistic, multitu
dine de soluții in fi
nalizarea acestuia, ia
tă ce reflectă lucrarea 
realizată de P. Brin- 
cuși și N. Căllnoiu, 
care documentează bo

gat efortul de ridicare 
a muzicii zilelor noas
tre pe treptele du
rabile alo tradiției din 
veacul trecut și din 
epoca modernă, pir. ft 
la înălțimea cerută de 
viața spirituală a so
cietății noastre socia
liste. Volumul arc un 
caracter csențlalmente 
militant, rollefind cu 
argumente teoretice șl 
concrete tot ceea ce se 
dovedește pozitiv in 
muzica noastră de azi 
și lâsînd pe seama 
unor investigații mai 
laborioase, unor exe
geze mal nuanțate as
pectele de abstracti
zare, mutațiile care se 
petrec in gindirea mu
zicală.

în lucrarea de sin
teză la care ne refe
rim, creația noastră 
muzicală este prezen
tată pornind de la 
mesajul social, de la 
semnificațiile etice și 
estetice pe care le 
cuprinde, studlindu-se 
in raport cu aceasta 
și trăsături de limbaj, 
aspecte de formă pro
prii compozitorilor, 
genurilor, direcțiilor 
stilistice. Aceeași con
cepție și metodă do 
lucru se află la baza 
capitolelor care pri
vesc dezvoltarea mu
zicologiei și vieții mu
zicale, activității in
terpretative, educației 
muzicale de masă, in
stituțiilor muzicale, 
beneficiind și acestea 
de o documentare au
torizată, de aprecieri 
bogate, adecvate. Por
nind de aici se pot 
aborda, pe lingă bilan

EDITURA
MIRCEA BULGARU : Produce

rea și creșterea venitului na
țional în Republica Socialistă 
România.

ALEXANDRU PUIU: Comerțul 
exterior și rolul lui in reali
zarea programului de dez
voltare economicâ a Româ-

^«0IFZIE NICHITA STĂNESCU;

„Clar de inimă"
într-o perioadă sa

turată de înnoiri ar
tistice, mai mult sau 
mai puțin validate de 
istoria literară, Nichi- 
ta Stănescu și-a asu
mat riscul căutării 
unor sensuri necunos
cute ale lirismului 
modern in spațiile — 
in aparență atit de 
„închise" — ale clasi
cismului. Antologia 
poeziei sale de dra
goste — „CLAR DE 
INIMA", editura „Ju
nimea" — este reve
latoare.

Pentru cititorul fa
miliarizat cu întrebă
rile grave — formu
late tulburător pină 
dincolo de marginile 
existenței — din lirica 
de meditație filozofică 
a autorului, poemele 
de iubire se înscriu 
intr-un registru mai 
senin, mai „tandru". 
Lipsește, de obicei, 
acestui perimetru, ceva 
din răceala ascetică și 
ușor abstractă, a „cu
getărilor", nu insă — 
decit in rare cazuri — 
și nota profundă a 
acelora. Protagonistele 
noului „spectacol" nu 
mai sint cuvintele și 
nici chiar „Ideile", ci 
sentimentele transpuse 
in viziuni inedite, 
plastice și reflexive, 
cu contururi catifelate 
și fantastice. Cuvintele 
devin transparente 
spre a se prinde, in 
cele din urmă, intr-o 
discretă, dar aproape 
vizibilă horă cosmogo

nică : „Pe urmă ne ve
deam din ce in ce mal 
des. / Eu stăteam la o 
margine a orei, /tu — 
la cealaltă, / ca două 
toarte de amforă, t 
Numai cuvintele se 
roteau între noi, i îna
inte și înapoi. /.../ Cu
vintele se roteau, se 
roteau intre noi, / îna
inte și înapoi, / și cu 
cit te iubeam mai 
mult, cu atit / repetau, 
intr-un virtej aproape 
văzut, / structura ma
teriei, de la-nceput" 
(„Poveste sentimenta
lă"). De subliniat că 
la Nichita Stănescu 
iubirea nu cantonează 
in disperări șl necroze, 
nu eșuează în lamen
tații minore pe tema 
infidelității și a mor- 
ții, nu cade in ca
zuistică sentimentală 
facilă ori in vulgari
tate. Dimpotrivă, ea 
conferă silabelor o 
dulce euforie, virtuți 
demiurgice, atitudine 
stenică. Departe de a 
figura o frustrare, ero
tica poetului circum
scrie un paradis laic 
al sentimentelor, de o 
puritate și de o bogă
ție extraordinare.

De bună seamă, poe
ziile de dragoste ale 
lui Nichita Stănescu 
nu prezintă numai o 
oglindă extatică, de 
încintare perpetuă. 
Apele el -sint tulbu
rate, uneori, de Ima
gini mai întunecate ; 
tristețile nu izbutesc 
Insă, nici o clipă, să

și reflexie, totul fiind pus In ser
viciul reliefării ideilor. O ironie 
bonomă, rareori acidă. întărește 
resursele de umor, prezente In a- 
proape toate capitolele cărții. Sin
cer cu sine, autorul devine prima 
țintă a săgeților sale, înmuiate cind 
In duhul popular românesc, cind 

in mierea de aur a înțelepciunilor 
lumii.

Dar. cum spuneam, stilul cărții 
nu este un exercițiu gratuit, in 
șine, o migală a cuvintului căutat, 
ci un mijloc elementar, constituit 
din nevoi acute, din precipitarea 
unor idei și trăsături cerute de 
conturarea nenumăratelor portrete, 
ca și din tihna unor amintiri dis
persate In timp si spațiu, adunate 
laolaltă fără rigori tradiționale. 
Este, ca să dau un exemplu, goa
na după cele șapte localități cu nu
mele de Lugo. aflate în spațiul ță
rilor latine, după toate Informațiile 

țurile Înfloririi muzicii 
noastre pe genuri și 
etape („Creația sim
fonică", „Muzica de 
camei fl", „Cintecul pa
triotic șl croația co
rală"), șl alte proble
me rămase Încă des
chise, ca de pildă 
aceea a dezvoltării 
operei și baletului cu 
temă contemporană, 
operetei și teatrului 
satiric muzical, reper
toriului de piese con
certante și simfonice 
de mai largă accesi
bilitate etc. Tot astfel, 
.se impune reliefarea 
In sinteze noi a unor 
raporturi cum sint : 
muzlcă-public, reper- 
toriu-valoarea inter
pretării, preocupări 
estetice șl tehnice de 
creație — personali
tatea compozitorului 
|.a.

Prin multiplele ei 
calități do concep
ție și realizare, prin 
materialul bogat pe 
care-1 cuprinde și 
perspectivele frumoase 
de cercetare pe care 
le deschide, monogra
fia „Muzica în Româ
nia socialistă" se con
firmă ca o contribuție 
de merit la cunoaște
rea vieții și creației 
noastre muzicale con
temporane, ca o ple
doarie convingătoare 
pentru prețuirea valo
rilor realizate, pentru 
înfăptuirea unui nou 
progres in acest do
meniu.

Dr, Vasile 
TOMESCU

POLITICĂ
niei (Colecția: Făurirea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate — seria Econo
mie).

CORNEL HIDOS : Proiectarea 
structurilor organizatorice.

CAROL ROMAN : Cum stâpîniți 
„mașina timpului" ?

schimonosească chipul 
statuar, de o frumu
sețe calmă, marmorea- 
nă. al iubirii.

Lumina care scal
dă lirica lui Ni
chita Stănescu vine, 
de asemenea, și din 
fondul ei generos, ex
purgat de orice turnu
ră egoistă. Bucuros de 
„minuni", poetul su- 
ride nu numai pentru 
sine, ci pentru toți se
menii săi ; odată cu 
el, tot universul pare 
îndrăgostit.

Fără îndoială, in 
antologia de față sint 
incluse și piese cu o 
strălucire mai stinsă, 
locuri galante fără 
înălțime, caligrafii ma
nieriste, transpunind 
in vers banalități fru
moase și reluînd abu
ziv cite un procedeu 
„de efect" din propria 
recuzită. Poeziile de o 
strofă intră, aproape 
toate, în această cate
gorie ; „Strigăt" — la 
o cercetare mai aten
tă — se scutură intr-o 
ninsoare de ecouri 
care nu spun mare 
lucru, iar „Cu ureche 
singerlndă" este un 
pretext pentru citeva 
performanțe eufonice. 
Dincolo de cele citeva 
distonante semnalate, 
antologia „CLAR DE 
INIMA" prilejuiește o 
remarcabilă relntilni- 
re cu Nichita Stă- 
născu.
Nicolae BALTAG

Istorice din epocile traco-romano- 
dacice, ca și din cele mai noi, care 
edifică și fac convingătoare min- 
driile românului lugojan. Intre toa
te acestea, zic, și uimitor de amă
nunțita evocare a tuturor meserii
lor din urbea sa natală, reconsti
tuite sociologic și uman, episoadele 
copilăriei și adolescenței, surprin
se cînd intr-o atmosferă tihnită, 
cind in zbuciumul a două singe- 
roase războaie mondiale.

Ceea ce impresionează este ple
doaria pentru istoria și realitățile 
românești, mindria patriotică pe 
care o respiră paginile cărții în 
confruntarea sentimentelor specifi
ce cu cele universale, relația din
tre țară și lumea largă, mireasma 
și culorile pâmintului, captate cind 
de la rădăcină, cind de la marile 
distante ale periplului continuu pe 
care și-1 Impune autorul.

Este, aceasta, cartea unul român 
și a unui european contopițj armo
nios In aceeași ființă. Numai ci
tind-o poți ințelege mal bine de 
ce, in cel puțin șapte mari centre 
culturale europene, fosif Constan
tin Drăgan, prin fundația ce-i 
poartă numele. Inițiază acțiuni cul
turale atit de diverse, in profitul 
multiplelor culturi naționale, al 
ideilor cooperării europene, dar in 
folosul cunoașterii și afirmării cul
turii românești In lume.

Ion BRAD

ÎN REGISTRE AU RĂMAS 

MAI PUȚINE FILE ALBE...

Una dintre puținele dovezi că prin magazinele 
sătești din Maramureș a trecut controlul

[faptul
I DIVERS

Venisem In comuna Mireșu-Mara 
adus de cele nuzi te despre gestiona
rul magazinului sătesc. Dincolo do 
tejghea se afla un om nebărbierit, 
care se mișca greoi, răspunzind ale
ne color șapte, opt cumpărători. In 
iur, mărfurile stăteau ca si căzute... 
din avion. Dezordinea, praful gros 
așezat peste mărfuri dădeau impre
sia de moară pustie. Dacă ai fi vrut 
să găsești ceva prin rafturi sau in 
magazia de mină ar fi trebuit să te 
apuci mai intii de Inventar. Altfel 
cum să te descurci Intre atltea cutii 
amestecate cu articole de textile, 
fierărie, vopsele sau nasturi ?

Despre comuna Mireșu-Mare se 
vorbește cu respect in județul Ma
ramureș tocmai pentru că aici me
seriile poartă însemnul civilizației. 
Aici țăranul e țăran priceput, inte
lectualul iși onorează misiunea in 
mod conștient. Cine e inginer o in
giner sâ-1 știe tot județul. Atunci de 
ce acest dispreț pentru cunoașterea 
exemplară a meseriei de gestionar ? 
La această întrebare căutăm un răs
puns cu ajutorul primarului din Mi
reșu-Mare, tovarășul loan Ardeleanu.

— Omul cu pricina nu e croit pen
tru comerț și noi nu-1 putem face 
mal bun. El se intilnește zilnic cu 
un mare număr de cetățeni cărora 
le-ar putea crea bună dispoziție de 
lucru — prin atitudinea sa civilizată 
— dar, dimpotrivă, el le oferă groso
lănii. Dacă am văzut că nu a împru
mutat nimic din hărnicia oameniior 
de aici, am cerut schimbarea lui. 
In acest sens se îndreaptă și obser
vațiile echipei de control obștesc. 
(De altfel. între timp, vinzătorul a 
și fost schimbat — n.a.).

In satele județului Maramureș, ca 
pretutindeni in țară, au fost ridicate 
in ultimii ani magazine universale 
spațioase cum n-au fost niciodată. 
Rafturile acestora sint Încărcate de 
mărfuri, unele din ele incă destul 
de puțin cunoscute in întreaga lor 
utilitate de către locuitorii satelor. 
In centrul de județ funcționează un 
grup școlar profesional cu profil co
mercial, in care sint pregătite și 
viitoarele cadre din rețeaua de des
facere a cooperației de consum. In 
general, activitatea acestei rețele este 
apreciată pozitiv in județ. întrebarea 
la care căutăm noi răspunsul este 
aceasta : Cită grijă se manifestă pen
tru ca marfa să fie păstrată irepro
șabil pretutindeni in magazinele să
tești, aceste spații comerciale să nu 
compromită calitatea din ce în ce 
mai bună a mărfurilor, iar atitudi
nea vinzătorilor să fie civilizată și 
binevoitoare ?

Intr-un astfel de magazin nou, ac
tualul gestionar din comuna Sisești 
deține in inventar, preluate de la 
col vechi, mărfuri degradate în va
loare de peste 5 000 lei. Ghete roase 
de șoareci, ceasuri defecte etc. De

t V

PROGRAMUL I

In Jurul orei 15,30 — trans
misiune directă : ceremonia 
sosirii președintelui Republi
cii Arabe Egipt, Mohammed 
Anwar El Sadat, Împreună 
cu soția, doamna Gliiane Sa
dat, care, la Invitația pre
ședintelui Republicii Socia
liste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, fac o vizi
tă oficială in țara noastra.

17.30 Telex.
17,35 Telegiob : Sub cupola muso- 

nilor. Reportaj din R.P. Chi
neză.

17,55 Pădurea și noi.
18.25 Universitatea TV.
19,00 Familia.
19.25 1001 de seri : Puișorul uitat,
19.30 Telejurnal • La cotele anu

lui XXX.
20,00 Scară pentru tineret.
21,05 Film artistic : „Niciodată'1. 

In distribuție : Lloyd Brid
ges, John Beck, Ed. Becley, 
Edd Byrnes, Pernell Ro
berts. Regia : Michael Cattey. 

22,20 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Tribuna tinerilor soliști. Con
cert de concerte susținut de 
orchestra de studio a Radlo- 
teievizlunll. In program: Mo
zart — Concertul In re ma
jor pentru flaut șl orches
tră. Solist ; Tomel Nedelcu ; 
Dvorak — Concertul în sl 
minor pentru violoncel și 
orchestră. Solistă : Anca 
Vartolomei ; Rahmantnov — 
Concertul nr, 2 pentru plan 
și orchestră. Solist : Adrian 
Vasilache.

22.05 Cărți despre care se vorbește.

cinema
© A trăi pentru iubire : CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30.
• Ivan Kodarev : LUMINA — 9; 
12,30; 16; 19,30.
• 50 030 dolari recompensă : PA
TRIA — 9,15; 11,30; 14; 16,13:
10.30; 20,45.
• Șapte păcate : SCALA — 9,13; 
11,30; u; 16,30; 18,45; 21,15, BUCU
REȘTI — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21, 
la grădină - 20,13, CASA FIL
MULUI — 10; 12,45: 15.45, GRADI
NA DINAMO - 20,15.
• Joe Llmonadâ i LUCEAFĂRUL
- I); 11,15; 13.30; 16; 10.30; 20,45,
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16;
18.30; 20.45. la grădină - 20.43, 
GRADINA DOINA - 20,15.
• Chitty, Chitty — bang, bang :
FAVORIT — 9,15; 12,15; 16,15;
19,15, GRI VIȚA - 9; 12; 16; 19,15.
• Program de desene animatei 
DOINA — 0,30.
• Pâcală : DOINA — 11,15; U; 
16,45; 19,30.
• Contesa Wnlewska : CAPITOL
- 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18.30; 20.45,

ce ? Din neglijență. Cum să nu se 
degradeze mărfurile și la magazinul 
din Surdeștl, cînd unele produse me
talice sint ținute Hfară sub cerul li
ber ? Se vor distruge și acestea cum 
s-au distrus ambalajul aruncat prin 
curte «au gardurile noi, de fier, din 
Jurul magazinului, din cauza negli
jenței.

Intr-o convorbire pe care nm 
avut-o cu tovarășul Paul Bozga, 
președintele Uniunii Județene a coo
perativelor do consum Maramureș, 
interlocutorul nostru făcea precizarea 
că la Însușirea șl perfecționarea me
seriei de către gestionarii de la sale 
sint obligați să contribuie toți cel 
care calcă pragul magazinului cu 
misiune de îndrumare și control. Unii 
din acești controlori nu schimbă 
insă nimic pe unde trec, ci doar 
împuținează hirtla albă din registrele 
de control. Un exemplu ? Iată-1. Am 
intrat in magazinul alimentar cu au
toservire din Copalnic Mănăștur la 
citeva clipe după ieșirea do acolo a 
unui merceolog. Cu ce s-a soldat vi
zita lui ? Cu nimic. A sdus-o chiar 
el. Intrase doar așa. „ca să vadă". în 
timp ce in depozitul de mină se a- 
flau o serie de mărfuri pe care le 
căutau gospodinele (spirt rafinat, 
drojdie proaspăta, boia de ardei la 
pachet, margarina, portocale, ulei la 
sticlă etc.), vlnzătorii le refuzau cum
părătorilor pe motiv că...... n-avem".

Există șefi de magazine, merceo
logi, contabili, revizori, președinți de 
cooperative, plus cei care vin din 
partea uniunii județene. Cu toate a- 
cestea — la Făurești, de exemplu — 
zac in 6toc, de mai bine de 12 ani, 
mărfuri nevandabile in valoare de 
peste 40 000 lei.

N-am vrea să se creadă că în 
cursul anchetei n-am intilnit și buni 
meseriași, oameni care iși onorează 
profesia. Unul din cei foarte multi 
din aceștia lucrează la Ulmeni. Se 
numește loan Sas, gestionar la au
toservire — sectorul alimentar. „Dacă 
omul nu știe meserie e pierdut, zice 
el. Cine să-l învețe ? Merceologii, 
șefii de magazin (un fel de îndru
mător peste magazinele dlntr-o co
mună) ? Mulți din ei cunosc mai pu
țin decit gestionarii 1 Ar fi de ajuns 
ca persoanele care vin in control 
să-și cunoască bine meseria lor, ca 
să nu treacă cu vederea neglijența".

...Avem magazine frumoase, 
mărfuri din belșug, dar pe alocuri 
nu ne ocupăm destul de vinzător. de 
omul care te servește nemijlocit. Am 
vrea să credem că ancheta de față 
a reușit să semnaleze citeva aspecte 
legate de civilizația magazinului să
tesc și că factorii in drept si în da
torie vor iniția măsurile ce se Im
pun.

Gheorcjhe SUSA 
corespondentul „Scinteii"

EXCELSIOR — 9; 11,15; 13.30;
16; 18,30; 20,45, GLORIA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; IC,15: 20.30.
• Dacii : GRADINA CAPITOL — 
20,15.
• Fiecăruia ce i se cuvine : FE
ROVIAR — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21, GR/XDINA TOMIS — 20,30.
• Căluțul roib : MIORIȚA — 9; 
11.15; 13.30; 15,45; 13; 20,15, FLO
RE XSCA — 15,30; 10: 20,15.
• De bună voie și nesilit de ni
meni : BUCEGI — 16: 18,15, la 
grădină — 20,30, LIRA — 15,30; 
18; 20,15, Ia grădină — 20.
• Căpitanul negru : DACIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 13,15; 20,30.
• La est de Java : BUZEȘTI — 
9: 11,30; 14.30; 17,30; 20.15, la gră
dină — 20,30, VOLGA — 9; 11,30; 
14; 16,45; 19,30.
« Cum să furi un milion (ambe
le serii) — 14,30, Reportaj cu 
ștreangul la gît — 18,45, Suflete 
pe mare — 20,45 : CINEMATECA 
(sala Union).
• Mama vitregă : PACEA — 16: 
13; 20.
• Inamicul public nr. 1 : ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20.45, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20.30, la grădină — 20.45.
• Percheziția : RAHOVA — 15,30; 
18; 20,15.

E Afacerea Duminici : SALA PA-
ATULUI — 17,15 (seria de bile

te 5097); 20,15 (5093), FLAMURA
— 9; 11,15; 13,15: 15.45; 18: 20,15. 
• Ceața : PROGRESUL — 16; 18; 
20.
• Cat Ballou : VICTORIA — 9,15; 
11.30; 13.45; 10,15; 18,30; 20,45,
UNIREA — 16; 18,13, la grădină 
— 20,30.
• Doamna cu cățelul : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 13; 20,15.
• Inima pe fringhle : FEREN
TARI - 15,30; 18; 20,15.
• Frații Jderi : COTROCENI — 
15,30; 19. COSMOS — 15.30; 19.
• Solaris : VIITORUL — 15,30; 19. 
• Plimbare in ploaia de primă
vară : GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,15. 
STrci scrisori secrete : CRIN- 

AȘI — 16; 18 J5.
• Apașii : POPULAR — 9; 11,15;
13,30, GRADINA AURORA — 20,15.
• Fata de pe Kosmaj : POPULAR 
- 15,45; 18,15; 20,30.
• Porțile albastre ale orașului : 
MUNCA — IC; 18; 20.
• Cidul : FLACARA — 9; 12,30; 
16; 19,30.
• Lady Caroline : ARTA — 15,30; 
18; 20,15, la grădină — 20,30.
• Valea prafului de pușcă : MO
ȘILOR — 16; 18; 20, la grădină —
20,30.
• Farsa tragică : VITAN — 15,30; 
18; 20,15,
• Bani de buzunar : GRADINA 
VITAN — 20,30.

teatre

Prepelițe 
IcL...

putea 
I.A.S.

incubator
O vînfitoare Inedită ar 

fl organizată In halele 
Avicola din Bacău. Vinătoare 
de... prepelițe. Ingenioși, crescă
torii de păsări de aici au reușit 
să Înșele prepelițele, determl- 
nindu-le 6Ă trăiască nu numai 
pe miriști, ci șl în baterii, ame
najate la ferma din Gherăeștl. 
La fel de agere, ca șl suratele 
lor slobode de pe clmpurl, pre
pelițele captive sint hrănite cu 
furaje combinate, iar puii sefuraje combinate, Iar puii se 
obțin în incubatoare. „Nucleul" 
de bază numără acum aproape 
10 000 de exemplare. Și numă
rul lor sporește mereu.

Act
iresponsabil

S-a intimplat luni, 24 iunie, 
la ora 17, pe raza comunei Ba- 
laciu-Ialomița. O frînă ’ '
dar ineficientă, din cauza 
excesive, șl autocarul

bruscă{ 
vitezei 

...      O.N.T. 
3I-B-1326 s-a izbit violent de 
autocamionul 21-TL-779, care
venea, regulamentar, din sens
invers. Trei persoane din auto
camion au decedat și șapte au 
fost accidentate. Din cercetările 
întreprinse de serviciul de cir
culație al Inspectoratului jude
țean Ialomița al Ministerului 
de Interne rezultă că vinovat de 
producerea accidentului este șo~ 
ferul de pe autocar, Ilie Po
pescu, care a efectuat o depă
șire fără să se asigure, șl n-a 
mai putut evita autocamionul.

Cine poate 
da relații?

Ne scrie Tiță Mircea, salariat 
la Ministerul Finanțelor : 
toate 
acum de către _____
ciară din Inspectoratul 
ral al Miliției și Circumscrip
ția 21 de miliție București, pen
tru care le mulțumesc și pe 
această cale, n-am reușit încă să 
ne găsim nepotul, care a plecat 
de la 10 mai de acasă, de la 
sora mea, Tiță Filofteia (Strada 
Valea Sălciei 2, Bloc M-0. Bucu
rești), unde locuia flotant. Se 
numește Oancea Gabriel, elev in 
anul III la Liceul industrial de 
poștă și telecomunicații (rămas, 
firește, cu situația neincheiată la 
învățătură), are o față prelungă, 
ochi căprui, păr șaten, înălți
mea de 1,72 metri. II rugăm pe 
cel care-1 intilnește sau il cu
noaște, să anunțe cit mai de
grabă". Poate însuși nepotul se 
va anunța singur, intre timp. Ar 
fi cel mai bun lucru.

________________ „Cu 
eforturile depuse pină 

Direcția judi- 
Gene-

Socoteala
de-acasă...

șe/dMaria Goiu a lucrat ca , . 
de depozit la ICRA Drobeta 
Turnu-Severin. $i a „lucrat" in 
așa fel, incit s-a Impus de ur
gență un control, care i-a des
coperit o lipsă in sumă de 56 000 
lei. Văzînd că nu-i chip s-o 
scoată la capăt, M.G. și-a făcut 
o altă socoteală : „Ce-ar fi ca 
eu să deschid punga, iar unul 
din revizori să închidă ochii ?" 
Zis și făcut. A luat cu ea 3 000 
lei, s-a dus la „Hotel-Parc", 
unde se afla cazată revizoarea 
Venera Constantinescu, și a in
vitat-o la o plimbare „în două", 
încercind s-o mituiască. Dar 
cum socoteala de-acasă nu s-a 
potrivit cu cea din tlrg, revi
zoarea a anunțat miliția, care a 
prins-o pe M.G. in flagrant 
delict.

Nesăbuință
De.șî tatăl său ținea arma de 

vinătoare sub chele, fiul aces
tuia, Ion Broșteanu de 19 ani, 
din comuna Andrieșeni (Iași), 
a făcut ce-a făcut și i-a sus
tras-o, după care s-a dus pe 
malul rlului Jijia să ochească 
păsări răpitoare. Aici, intilnin- 
du-se cu doi copii, vecini de-ai 
lui, unul de 15 ani și altul de 
11, I.B. s-a lăudat că el este mai 
bun ochitor chiar decit taică-său. 
Ba, ca să se „grozăvească" și mai 
tare față de copii, le-a spus 3 
„Pun rămășag că dau jos și soa
rele de pe cer!" In aceeași 
clipă, cei doi copii s-au uitat în 
sus. Dar, tot în aceeași clipă, 
o mișcare greșită, o detunătură; 
șl copilul de 11 ani a fost omorit 
pe loc.

„Actele
masinu, 
vă rog

Serviciul de circulație al mili
ției prahovene, în colaborare cu 
Automobil Clubul Român și cu 
reprezentanți ai Ministerului 
Transporturilor șl Ministerului 
Construcțiilor Industriale au e- 
fectuat un amplu control tehnic 
și de conducere la un număr de 
peste 13 000 de autovehicule și 
motociclete. In timpul controlu
lui s-a constatat că mai există 
încă foarte multe mașini cu de
fecțiuni tehnice sau fără verifi
carea de rigoare (aproape 850), 
că incă mai există mulți „vite- 
zomani" (peste 100), că alcoolul 
se mai face prezent la volan. 
S-au aplicat, pe loc, peste 1 100 
de sancțiuni conducătorilor auto. 
Urmează ca mai-marll lor — șefi 
de garaje, revizori tehnici și 
conducători de baze auto — să-și 
primească și ei „porția**  cuve
nită. Acțiunea continuă.

Rubrica redoctatâ de
Petre POPA
șl coresDonddntll .Scinteii'
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Interviul acordat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu

Interviul acordat de președintele
Anwar El Sadat

(Urmare din pat. I)

de deschidere econom f că duse 
m Epint ți finind neama de 
dorința Fplpfului de a reoH*a  
obiecitrr comune împreună eu 
Ktoteie lumii 7

R ĂSPUNS ; D-jpl cum am arA- 
lal. așteptăm ca vizita președlnte- 
1 u Sadat in România să constituie 
vn moment important in extinde- 

mice, ‘ehnlco-Miințifice. culturala 

ral a colaborării in lupta pentru 
iniâptulrea unei politici noi. ba- 
■ >tâ pe egalitate, pe respect al In
dependenței ți neamestec In trebu- 
r.le interne.

în ultimii ani. între România si 
Fcîpt s-au realizat progrese în
semnate in domeniul colaborării 
economice. Chiar in condițiile 
f ele alo războiului — cînd Ețip- 
ț .1 a trebuit să facă eforturi mari 
in această direcție — s-au reali
zat o scrie de acțiuni de coopera
re. prin construirea in Egipt a • 
nor 'întreprindeți de importanță 
c‘■.•osebită din punct de vedere e- 
t «nomic. în acest an, schimburile 
economice româno-cgiptcne vor fi 
anrnape de 4 ori mai mari decit în 
1370. Recent a fost semnat Ia 
București protocolul privind schim- 
burije de mărfuri dintre România 
s R A Egipt pe anul 1974. care 
că o perspectivă nouă extinderii 
colaborării in diferite domenii de

Apreciez că. în condițiile cînd 
România «e preocupă de o dezvol
tare Intensă economico-soclalA si. 
ce asemenea. Fgintul a trecut la 
elaborarea unui program de dez
voltare economico-socialfi mai ra- 
r se deschid perspective mari 
si sint convins că, pornind de la 
principiile noi care animă rela- 
țiile dintre țările noastre, vom 
reuși sâ realizăm noj acțiuni de 
cooperare, noi obiective economice, 
care vor contribui In progresul in
el jstrlcl și economiei egiptene în 
general. Ia întărirea colaborării e- 
conomice dintre România șl Egipt, 

ÎNTREBARE : Sub condu
cerea dumneavoastră înțeleap
tă. România are un rol activ 
in relațiile internaționale, in 
politica internaționali. Care 
este amploarea acestei contri
buții in viitor și care-i sint 
limitele ?

RĂSPUNS : România pornește 
de la faptul câ în lume au loc 
schimbări mari în raportul de for
țe. câ acestea merg In direcția 
consolidării forțelor progresiste, 
antiimperiallste și anticolonialiste, 
câ în aceste condiții se impune ca 
f-atc statele să participe activ Ia 
soluționarea tuturor problemelor 
internaționale.

Tocmai de aceea, ca țară socia- 
listă. România acționează hotărît 
pentru dezvoltarea relațiilor cu 
toate «țațele lumii, fără deosebire 
de orînduire socială. Desigur, pu
nem pe primul plan relațiile cu 
toate tarile socialiste, dar în ace
lași timp acordăm o atenție mare 
relațiilor cu țările în curs de dez
voltare, care lupta pentru consoli
darea independenței și pentru dez
voltarea lor economico-socialâ co
respunzător năzuințelor proprii ; 
totodată, extindem in spiritul prin- 
c piilor coexistenței pașnice rela
țiile de colaborare și cu țările ca
pitaliste dezvoltate. Considerăm câ 
aceasta politică corespunde pe de- 
giin atît intereselor poporului ro
mân. cit și cauzei unei politici noi 
în lume, bazată pe egalitate, pe 
respectul independenței și suvera
nității. pe neamestecul în treburile 
interne, pe renunțarea Ia forță și 
la amenințarea cu forța în relațiile 
dintre state, pe respectul dreptului 
fiecărui popor de a-$i hotărî dez
voltarea potrivit aspirațiilor sale.

Ținfnd seama de perspectivele 
accentuării noului curs de destin
dere și de colaborare în viața in
ternațională, apreciem că această 
politică are o perspectivă minu
nată. Desigur, nu uităm că mai 
sint forțe reacționare, câ mai sînt 
încă popoare sub dominație străi
nă colonialistă și neocolonialism. 
De aceea, este necesar ca toate 
popoarele care doresc o dezvoltare 
independentă si liberă, toate for
țele progresiste, antiimperialiste 
gă-și unească eforturile, să acțio
neze cu mai multă fermitate pen
tru afirmarea noului curs de co
laborare și de pace.

Soluționarea marilor probleme 
care preocupă azi omenirea, crea
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Campionatele europene 

de lupte libere 

Sportivii români 
printre medaliațl

La „Palatul sporturilor" din Ma
drid. aseară s-au încheiat Campio
natele europene de lupte libere. 
Sportivii noștri au obținut trei me
dii ii — două de argint fi una de 
bronz.

„Veteranul" formației. Petre Co
rman (categoria 62 kg), l-a Învins in 
turneul final- pe francezul Toullotte. 
cucerind medalia de argint, a 6-a 
medalie clștigată de ace.-», brav snor- 
t..- la marile competiții internațio
nale. Pe locul doi s-a clasat și La- 
dislau Simon, la categoria super- 
grea. această medalie de argint con
stituind e performanță Intr-un con
curs de mare anvergură $1 la cate
goria care consacră pe cel mai pu
ternici luptători de pe continent, 
în nota bunelor sale comportări 
din ultimii trei ani. brâlleanu! Va- 
«ile Iorga (categoria 82 kg) gl-a ad
judecat medalia de bronz. I. Arapu. 
Gh. Dobrănel. I. Dumitru și E. Pa- 
naite s-au clasat pe locul patru. 
L. Cristian a ocupat locul cinci. 

rea condlțlilnr pentru dezvoltarea 
econom că-soclală a fiecărei na
țiuni impun colaborarea, partlcl- 
pa-ea activi a tuturor statelor. De 
aceea, s-ar putea spune câ aceaslă 
p »llt;câ nu are limite decit în mft- 
s ra în care popoarele nu ar ințe-
lege să-șl unească I.orțele ; dar noi
șinti convinși că popoarele vor
a.'ti<^na tot mai un It și își vor
fâur ; viitorul asa cu m îl doresc ele.

\ cordâm o tna^o atenție crostc-
-olului Organl74itiel Națiunilor

Unii nisme inter na
ti on.ale in soluțlonarra problemelor
ium ii contemporane ne pronun-
țăm activ pentru domt»cra!izarea
vela I iilor intemaționale și sin tom
con\•inși că RomânU3 șl Egiptul au
ptsi bililați largi do a colabora a--
tiV șl în viata int«?rnationnlă. do
n-șl aduce contribui ia 1A realizarea
uneii lumi mai bune șl mal drep’e.

TNTREBARE : Care este 
punctul dc vedere al Româ
niei asupra problemei Orien
tului Mijlociu și cwm aprecia i 
p.xtibllHăpb? viitoare dc rezol
vare a acestei probleme ? 
România va juca vreun rol in 
aceasta ?

RĂSPUNS : România s-a pro
nunțat întotdeauna și se pronunță 
și acum pentru realizarea unei 
păci trainice și drepte în Orientul 
Mijlociu, care să asigure dezvol
tarea economico-soclalâ a fiecărei 
țări in condiții de asigurare a 
integrității și suveranității fiecărui 
stat.

In realizarea acestor obiective 
considerăm că este necesar ca Is
raelul sâ se retragă din teritoriile 
arabe ocupate și, totodată, să se 
asigure soluționarea problemei 
poporului pălești nean în conformi
tate cu năzuințele sale de a-și asi
gura o viață proprie, indepen
dentă.

Am salutat realizarea dezanga
jării militare dintre Egipt și Is
rael, precum și recentul acord și 
dezangajarea militară dintre Siria 
și Israel, considerînd aceasta ca 
un pas important spre o soluție 
definitivă, care să ducă la o pace 
trainică și dreaptă.

Desigur, pentru a se ajunge la 
soluționarea deplină a tuturor pro
blemelor trebuie depuse încă efor
turi susținute, dar, după părerea 
noastră, există condiții favorabile 
pentru a se ajunge la o soluție 
care sâ ducă la instaurarea unei 
păci trainice.

Apreciem că în cadrul Confe
rinței de pace de la Geneva, care 
urmează să se desfășoare sub aus
piciile Organizației Națiunilor U- 
nîte, se pot desfășura negocieri 
corespunzătoare, pornindu-se de 
la obiectivele retragerii trupelor 
israeliene și soluționării concomi
tente și a problemei palestinene.

Ținînd seama de complexitatea 
problemelor și de faptul că pacea 
in Orientul Mijlociu interesează 
în mod nemijlocit statele europe
ne, România — ca și alte state — 
va depune în continuare eforturi, 
în conformitate cu posibilitățile 
sale, pentru a contribui la reali
zarea unei păci drepte și trainice.

Considerăm că este in interesul 
țărilor din Orientul Mijlociu ca la 
Conferința de la Geneva și. în ge
neral. în realizarea păcii sâ se 
bucure de un sprijin mai activ și 
din partea altor state.

ÎNTREBARE : România are 
relații trainice cu multe state 
arabe, relații care se întăresc 
necontenit in toate domeniile. 
Care este părerea Excelenței 
Voastre despre aceste relații, 
despre posibilitățile dezvoltă
rii lor în viitor ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, Româ
nia întreține relații largi de cola
borare cu aproape toate statele a- 
rabe. De fapt, din punct de ve
dere economic, sub o formă sau 
alta, avem relații cu toate statele 
arabe ; relații diplomatice avem cu 
16 dintre ele.

Relațiile cu multe din țările ara
be datează de multă vreme. Ele 
au devenii tradiționale și s-au 
dezvoltat adesea in lupta comună 
împotriva asupririi, pentru cuceri
rea independenței, pentru progres 
economic și social.

Pornind de la aceasta, de la a- 
cordurile încheiate cu țările ara
be — și trebuie să menționez că 
avem peste 50 de acorduri și con
venții de colaborare economică, 
tehnico-științifică și culturală — 
de la înțelegerile realizate cu pri
lejul vizitelor și convorbirilor avu
te cu conducătorii unui mare nu

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Ieri în campionatul mondial de 

fotbal :
R. F. Germania—Iugoslavia 2—0 

(1—0). Peste 63 000 de spectatori au 
asistat la acest meci, care a avut loc 
pe „Rheinstadion**  din Dusseldorf. 
Autorii golurilor : Breitner (min. 38) 
și Mliller (min. 77).

Olanda — Argentina 4—0 (2—0). 
Autorii golurilor : Cruyff (min. 11 
și 89). Krol (min. 25). Rep (min. 72).

Brazilia — R.D. Germană 1—0 (0—0). 
Gol marcat de Rivelino (min. 60).

Polonia — Suedia 1—0 (1—0). A 
marcat Lato (min. 43). în min. 65. 
Tapper a executat un penaiti. dar 
portarul polonez Tomaszewski l-a 
apărat

Campionatul se reia duminică, 30 
iunie, cu etapa a doua a giupelor 
semifinale : R. D. Germană — 
Olanda. Argentina — Brazilia, R F. 
Germania — Suedia, Polonia — Iu
goslavia.

• La Constanța a avut loc aseară 
cea de-a doua reuniune a Balcaniadei 
de box. în limitele categoriei muscă, 
reprezentantul nostru Ibrahim Fare- 
d:n l-a învins prin KO tehnic, in 
prima repriza, pe Trembelias (Gre- 
c'a). In finală. Faredln il va tntllnl 
oe campionul olimpic G. Kon^tan- 
dinov (Bulgaria). Învingător, de a- 

măr de state arabe, apreciem rft 
sint bune condiții pentru a ob- 
bne In următorii ani o extindere. 
larRâ a colaborării în tonte dome
niile de activitate, Dc altfel, aș 
putea spune că în mai toate țările 
arabo lucrează specialiști români 
— in loial peste 1 300, că In aceș
ti' țări se realizează în cooperare o 
s Tie de obiective economico și 
sperăm că ele vor demonstra că 
i xistă reale posibilități de a în
făptui forme de cooperare noi. ba
zate pe egalitate, care să corespun
dă pe deplin intereselor recipro
ci-, să contribuie la dezvoltarea e- 
conomico-socială a fiecărei țări.

ÎNTREBARE : România pro
movează o politică externă șî 
o politică economică bazata 
pe colaborarea cu toate statele 
lumii. Care sint rezultatele a- 
crstei politici ? Care este pă
rerea Excelenței Voastre aos- 
pre deschiderea economică 
spre toate statele lumii ? Are 
aceasta limite ?

RĂSPUNS : Politica României 
de colaborare economică cu toate 
statele lumii pornește dc la ne
cesitatea participării active la di
viziunea internaționala a muncii, de 
la faptul că. in condițiile revoluției 
tehnico-științlfice contemporane, 
nici un popor, nici o țară nu se 
poate dezvolta fără a participa ac
tiv la schimburile internaționale, 
atit în domeniul economic, cît și 
in domeniul tehnico-științific și 
cultural.

Ca rezultat al acestei politici, 
România întreține astăzi relații di
plomatice cu 113 state și relații 
economice cu 120 de state

Noi apreciem că aceste relații au 
o importanță mare nu numai pen
tru România și țările te-peclive, 
d u și pentru afirmarea »n lume a 
politicii noi de egaiitile. pentru 
înfăptuirea unor raporturi noi de 
pace și colaborare între toate po
poarele lumii.

Deschiderea economica sau co
laborarea economică cu toate sta
tele lumii corespunde astăzi inte
reselor fiecărui popor și ajută la 
progresul mai rapid, economico-so- 
cial, al fiecărui stat.

Pornind de la aceasta, nu se 
poate pune problema unor anu
mite limite in ceea ce privește ex
tinderea relațiilor economice, teh- 
nico-științifice, culturale $1 de altă 
natură între popoare. Orice limi
tare a acestora nu poate decît să 
dăuneze însuși poporului care își 
restrînge activitatea de colaborare 
cu alte state. Despre limite in acest 
domeniu poate fi vorba numai în- 
tr-un anumit sens, și anume ca 
aceste relații să se bazeze pe de
plina egalitate și respectul inde
pendenței fiecărui stat, pe avan
tajul reciproc, să nu fie însoțite 
de condiții politice'sau de alte in
gerințe în treburile interne ale 
vreunui popor.

România nu a acceptat și nu va 
accepta niciodată ca dezvoltarea 
relațiilor să fie condiționată în 
vreun fel și considerăm că perspec
tivele vieții internaționale cer 
tocmai să se lichideze cu desăvir- 
șire vechile stări de lucruri și să 
se facă totul pentru ca relațiile in
ternaționale sâ se bazeze pe prin
cipii noi.

Am convingerea că și în această 
privință relațiile dintre România 
și Egipt au. atît pe plan economic, 
cît și în alte domenii, perspective 
minunate.

ÎNTREBARE : Ne puteți 
spune ce probleme figurează 
pe agenda discuțiilor dintre 
președintele Anwar Sadat și 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și dacă vizita va fi sau nu 
mai mare de 3 zile ?

RĂSPUNS : Urmează ca agenda 
convorbirilor s-o stabilim de co
mun acord, odată cu sosirea pre
ședintelui Sadat în România. Fără 
nici o îndoială însă, ne vom referi 
atît la relațiile bilaterale, ia pro
blemele Orientului Mijlociu, cît și 
la problemele internaționale care 
preocupă deopotrivă țările noastre.

în ceea ce privește durata vizi
tei, noi vom încerca să-1 reținem 
pe prietenul nostru, președintele 
Sadat, cit mai mult în România, 
dar, desigur, trebuie sâ ținem sea
ma și de dorințele și de obliga
țiile sale.

în încheiere, aș dori să transmit 
un salut cordial poporului prieten 
egiptean, urîndu-i succese tot mai 
mari în dezvoltarea sa economico- 
socială, bunăstare și fericire.

semenea, prin KO tehnic, in fața lui 
Eroalu (Turcia).

• La Poligonul Tunari au luat sfîr- 
șit, miercuri, întrecerile Campionate
lor balcanice de tir. în ultima zi, 
proba de pistol calibru mare a reve
nit țintașuiui român Dan Iuga (587 
puncte). La armă standard, pe pri
mul loc s-a situat Zrețko Pejovlci 
(Iugoslavia) — 573 puncte. Cu același 
punctaj (575), Ia femei a cîștigat 
Anca Pelova (Bulgaria).

• Campionatul diviziei A Ia rugbl 
s-a încheiat cu victoria echipei 
Steaua București, care a totalizat 
70 puncte din 26 de meciuri susți
nute. Pe locurile următoare s-au cla
sat formațiile Grivița Rcșie — 67 
puncte. Farul Constanța — 32 puncte.

în cele două partide restanță, dis
putate ieri : Universitatea Timi
șoara—Steaua 3—12 ; Chimia Năvo
dari—Grivița roșie 13—12.

TENIS. — Turneul de la Wimbledon 
a programat primele partide de du
blu bărbați. Cuplul Iile Năstase 
(România) — Jimmy Connors (S.U.A) 
a învins cu 6—3, 6—4, 8—6 perechea 
Ananad și Vijay Amritraj (India). 
Iată și ciieva rezultate din turul doi 
al probei de simplu : Năatase — 
Gottfried 6—3. 6—2. 9—8 ; Kodes — 
Johansson 3—6, 7—3, 6—3. 6—4 «

(Urmare din pag. I)

în ceea ce privește sursele străine, 
noi salutăm contribuția lor, Indi
ferent câ sini din Est sau din 
Vest.

Trăim o epoca în care nu pot Ii 
Acceptate de<it construcția și pro
gresul. Noi cunoaștem importanța 
bătăliei pentru construcție cu care 
este confruntat poporul nostru, în- 
tr-o lume în care subdezvoltarea 
unora nu poate să conducă decit 
la subdezvoltarea altora. Am luat 
hotărirea fermă dc a ne întări for
țele proprii, în ciuda a tot ceea ce 
am avut de înfruntat sau ne în
fruntă.

în ceea ce privește dezvoltarea 
BO'inl.î, apreciem că preocupările 
oricărui stat în domeniul dezvol
tării economice trebuie să fie le
gile — In mod nemijlocit — de 
acțiunea de dezvoltare socială, 
care merge mînâ în mină cu dez
voltarea economică ; aceste două 
noțiuni nu pot ti despărțite. Dez
voltarea socială constituie baza 
succesului sigur al dezvoltării eco
nomice și a reușitei planificării 
acesteia.

In momentul de față pregătim 
proiecte și programe noi de dez
voltare a învățâmintulul, cercetă
rii științifice și culturale în țara 
noastră. Această sarcină a (ost 
trasată consiliilor naționale spe
cializate. care încă de la înființa
rea lor trebuie să cuprindă pe cei 
mai buni savanți și specialiști din 
diferite domenii, să pregătească 
planurile și proiectele privind dez
voltarea socială a țârii noastre 
pe baze sănătoase, îndepărtînd 
orice formă a improvizației și în- 
tîmplării. Această dezvoltare este 
însoțită de programele de pregă
tire și ridicare a nivelului de cu
noștințe ale muncitorilor din dife
rite domenii de activitate. Avem 
și numeroase proiecte de dezvol
tare a serviciilor publice, în pri
mul rînd în domeniul sănătății, 
locuințelor, transporturilor, ocroti
rii femeii și tineretului.

ÎNTREBARE : Cum vedeți 
posibilă instaurarea unei păci 
juste și durabile in regiunea 
Orientului Apropiat ?

VIZITELE PREȘEDINTELUI ALES !
AL REPUBLICII COLUMBIA

Președintele ales al Republicii Co
lumbia, dr. Alfonso Ldpez Michel- 
sen, împreună cu doamna Cecilia 
Caballero de Lopez, au plecat, 
miercuri, într-o călătorie în Delia 
Dunării.

Distinșii oasoeți columbioni sînt 
însoțiți de Bujor Almfișan, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei, și de 
alte persoane oficiale.

În portul Mahmudia, Eugen Tar- 
hon, prim-vicepreședinte al Consi
liului popular județean Tulcea, a a-

Plecarea la Belgrad a unei delegații 
economice române

Miercuri după-amiază a plecat la 
Belgrad o delegație condusă de to
varășul Emil Drăgănescu, viceprim- 
ministru al guvernului, președintele 
părții române in Comisia mixtă ro- 
mâno-iugoslavă de colaborare eco
nomică, pentru a participa la lucră
rile celei de-a 8-a sesiuni a comisiei.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți Ioan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini 
grele, Emllian Dobrescu, ministru 
secretar de stat, prim-viccpreședinte 
al Comitetului de Stat al Planifică
rii, alte persoane oticiale.

Primire la Comitetul de Stat al Planificării
Miercuri dimineață, tovarășul Emil 

Drăgănescu. viceprim-ministru al 
guvernului, președintele Comitetului 
de Sfat al Planificării, a primit pe 
tovarășul Tadeusz Pvka, prim-vice- 
președinte al Comisiei de Planificare 
de pe lingă Consiliul de Miniștri al 
Republicii Populare Polone, care se 
află In tara noastră pentru convor
biri privind coordonarea planurilor

Prin decret, tovarășul Constantin 
Stănescu a fost numit in calitatea 
de ambasador extraordinar si pleni
potențiar al Republicii Socialiste 
România in Republica Honduras, cu 
reședința la San Jose.

*•
în cursul zilei de miercuri, gene

ralul de armată Martin Dzur. mi
nistrul apărării naționale al Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, și de
legația care il însoțește, Împreună cu 
generalul-colonel Sterian Țircă. ad
junct ăl ministrului apărării națio
nale al Republicii Socialiste Româ
nia, au făcut o vizită în județul Ar
geș. Oaspeții au fost salutați de Ion 
Dincă, prim-secretar al Comitetului 
județean Argeș a) P.C.R.. de alți re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat.

în timpul vizitei la uzina de auto
turisme din Cimpulung-Muscel, 
membrii delegației au luat cunoștin
ță de succesele și preocupările de 
viitor ale colectivului Întreprinderii. 
Un grup de tinere muncitoare au o- 
ferit oaspeților buchete de flori.

în continuare, generalul de armată 
Martin Dzur și persoanele care îl în
soțesc au făcut o vizită la Școala 
militară de ofițeri activi de tancuri 
și auto „Mihai Viteazul". Oaspeților 
le-au fost prezentate baza tehnico- 
materială. precum si aspecte din pro
cesul de invățămint, din munca de 

RĂSPUNS : Șansa păcii întră 
chiu A părți beligerante este legată, 
fără îndoială, de buna credință a 
acestora In ceea ce privește pozi
ția noastră, en este foarte clară : 
cerem eliberarea teritoriilor arabe 
ooupate și respectarea drepturilor 
naționale legitime ale poporului 
palestinian. Nu acceptăm ca aceste 
<1 iuâ cerințe esențiale să fie des
părțite una de cealaltă. Noi nu 
«•i’ cm Interes ca războaiele să con
tinuo in Orientul Apropiat, ci, 
dimpotrivă — acesta e adevărul — 
avem nevoie de pace. Pentru noi 
pacea înseamnă condiții favorabile 
reconstrucției țării, iar în planu
rile noastre pornim de la aspira
țiile spre dezvoltare, spre crearea 
unor condiții mai bune pentru ri
dicarea nivelului de viață al po
porului egiptean, care cunoaște d? 
in sfert de secol războaie și agre- 
s tini continue din partea israelie- 
nilor.

ÎNTREBARE : Ați fntîlnit 
hi 1973 pe președintele 
Nicolae Ceaușescu, această 
intilnire fiind considerată la 
București și Cairo ca mar- 
cir.d o nouă etapă a dezvoltă
rii relațiilor de prietenie tra
dițională. V-am ruga, domnule 
președinte, să ne prezentați 
punctul dumneavoastră de 
vedere privind dezvoltarea de 
la acea dată a relațiilor din
tre Egipt și România.

RĂSPUNS : întîlnirile mele cu 
președintele Nicolae Ceaușescu au 
avut loc in cadrul relațiilor de 
prietenie care leagă popoarele ro
mân și egiptean. Președintele ro
mân este preocupat — ca și mine 
— ca aceste relații să se dezvolte 
în toate domeniile. Nu încane nici 
o îndoială că stima deosebită de 
care se bucură președintele 
Ceaușescu în lumea arabă și în
crederea pe care o au arabii în 
Excelența Sa izvorăsc din credin
ța sa și a poporului român în jus
tețea cauzei arabe, în drepturile 
poporului palestinean de a-și re- 
dobîndi drepturile sale naționale. 
Toate acestea fac ca intîlnirea mea 
cu președintele Nicolae Ceaușescu 
să constituie un pas important pe 
calea instaurării unei păci juste și 

dresat oaspeților un călduros bun 
sosit. In timpul scurtului popas la 
exploatarea minieră, aflată in apro
pierea portului, distinșii oaspeți au 
luat cunoștință de realizările acestei 
întreprinderi care produce 2 milioa
ne tone de calcar pe an, necesar 
Combinatului siderurgic de la Galați.

Pe itinerarul străbătut, oaspeții co- 
lumbieni s-au oprit la cherhanaua 
din Sfintu-Gheorghe.

(Agerpres)

Au fost prezenți Petar Dodik. am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

■fr
La sosire, pe aeroportul Surcin din 

Belgrad, delegația română a fost 
întimpinată și salutată de Radovan 
Pantovici, membru al Consiliului 
Executiv Federal al R.S.F. Iugosla
via. și de alte persoane oficiale.

Au fost, de asemenea, prezenți am
basadorul României la Belgrad. Va- 
sile Șandru, $1 membri ai ambasadei 
și agenției economice.

(Agerpres)

de dezvoltare economică ale celor 
două țări pe perioada 1976—1980.

La convorbiri, care s-au desfășu
rat intr-o atmosferă prietenească, a 
fost prezent Ion Bucur, viceprcședin- 
l- al Comitetului de Stat al Planifi
cării. A luat parte, de asemenea. 
Wladvslaw Woitasik, ambasadorul 
Republicii Populare Polone la Bucu
rești.

(Agerpres)

formare a viitoarelor cadre ale ar
matei române.

ir
Intre 12 și 26 iunie ne-a vizitat 

țara intr-un schimb de experiență 
delegația Universității din Pekin, 
formată din U-Tai-feng, vicepreșe
dintele Comitetului revoluționar al 
Facultății de istorie, și Siang Tzlng, 
adjunctul șefului catedrei de istorie 
a Chinei.

In răstimpul celor două săptăminl 
cît s-au aflat in Republica Socialistă 
România, istoricii chinezi au luat 
cunoștință de activitatea centrelor 
universitare din București, Cluj, 
Craiova, au avut discuții științifice 
la secția de istorie și arheologie a 
Academiei de științe sociale și po
litice, la Academia „Ștefan Gheor
ghiu" de pe lingă C.C. al P.C.R., la 
Institutul de studii istorice și so- 
cial-politice de pe lingă C.C. al 
P.C.R., la redacția revistei Magazin 
Istoric, au vizitat institute de cerce
tări, muzee, șantiere arheologice, alte 
obiective de interes Istoric, cultural, 
artistic din Capitală și provincie, 
precum și cooperative agricole de 
producție și uzinele „Grivița roșie".

★
Miercuri seara a sosit in Capitală 

domnul Munlr Benjenk, vicepre
ședinte al Băncii Internaționale 
pentru Reconstrucție și Dezvoltară 

durabile In regiune. în domeniul 
relațiilor dintre cele două țări ale 
noastre este normal ca in etapa 
prin care trece Republica Arabă 
Egipt — In cursul căreia își con
centrează toate eforturile spre 
reconstrucția Canalului șl a regiu
nilor ce au cunoscut agresiunea 
Israeliană. precum șl spre reali
zarea proiectelor do dezvoltare 
generală — sâ ne îndreptăm către 
prietenii noștri din România cu 
convingerea In ndîncirea colaboră
rii în domertllle reconstrucției, in
dustriei, culturii și artelor, pentru 
întărirea legăturilor și dezvoltarea 
relațiilor dintre cele două țări 
prietene.

ÎNTREBARE : Dată fiind 
importanța contactelor directe 
dintre șefii de stat, care sint 
— după părerea dumneavoas
tră — obiectivele principale 
ale întâlnirii româno-egiptene 
la nivel înalt ?

RĂSPUNS : După aprecierea 
mea, sînt două probleme principa
le : prima, cauza arabă cu cele 
două coordonate ale sale — elibe
rarea tuturor teritoriilor arabe o- 
cupate și redobândirea drepturilor 
naționale ale poporului palesti
nean ; a doua — relațiile bilaterale 
dintre România și R. A. Egipt, ac
țiuni pentru dezvoltarea și conso
lidarea lor în toate domeniile.

ÎNTREBARE: Excelența 
Voastră dorește să transmită 
un mesaj poporului român 
înaintea vizitei dumneavoastră 
in România ?

RĂSPUNS : Doresc să spun po
porului român prieten că poporul 
egiptean urmărește cu admirație 
eforturile sale pentru dezvoltare și 
bunăstare, după cum privește cu 
stimă și considerație strădaniile și 
eforturile constructive pe care pre
ședintele Nicolae Ceaușescu le de
pune pentru realizarea înțelegerii 
între popoare. întreprind această 
vizită în frumoasa dv. țară avînd 
convingerea fermă că ea va con
duce la o mai mare înțelegere re
ciprocă, la o mai intensă colabo
rare între popoarele român și e- 
giptean în toate domeniile de ac
tivitate.

SEMNAREA UNEI CONVENȚII 
ROMÂNO -MAURITANE

In baza prevederilor Acordului de 
colaborare și cooperare in domeniul 
pescuitului oceanic dintre Guvernul 
Republicii Socialiste România și Gu
vernul Republicii Islamice Maurita
nia. miercuri dupâ-amiază. tovarășul 
Ion Pățan, viceprim-ministru al gu
vernului. ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice Inter
naționale, și Sidi Ould Cheikh Ab- 
dallahi. ministrul planificării și dez
voltării industriei al Republicii 
Islamice Mauritania, au semnat 
convenția privind activitatea nave
lor de pescuit românești în apele 
teritoriale maurltaniene.

Primire la Ministerul Comerțului Exterior
Tovarășul Ion Pățan. viceprim- 

ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior si al cooperării e- 
conomice Internationale, a primit, 
miercuri dimineață, pe președintele 
Institutului pentru Reconstrucție In
dustrială din Italia. Giuseppe Pe- 
trilli. care întreprinde o vizită în 
tara noastră.

încheierea lucrărilor Congresului 
internațional de marketing

La București s-au încheiat 
miercuri lucrările Congresului inter
național de marketing.

Ca o expresie a sentimentelor de 
profundă gratitudine pentru mesajul 
șefului statului român, care a onorat 
lucrările reuniunii, participanta la 
congres, reprezentind 25 de țări din 
diferite continente, nu adresat o 
telegramă tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU. președintele Republicii 
Socialiste România.

Relevind caracterul fructuos al lu-

(B.I.R.D.) — Washington, care face 
o vizită in țara noastră. La sosire, 
pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de Mihai Diamandopol, 
președintele Băncii de investiții a 
Republicii Socialiste România.

★
Ieri la Muzeul de istorie a parti

dului comunist, a mișcării revolu
ționare și democratice din România 
au început lucrările sesiunii științi
fice cu tema „Insurecția din august 
1944 și semnificația ei istorică". Or
ganizată sub auspiciile Institutului 
de studii istorice și social-politice de 
pe lingă C.C. al P.C.R., Centrului de 
studii șl cercetări de istorie și teorie 
militară și Academiei militare, ma
nifestarea este consacrată celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării patriei 
de sub jugul fascist și celui de-al 
XI-lea Congres al partidului.

Lucrările sesiunii se încheie azi.
*

Miercuri au continuat lucrările 
seminarului organizat de către Uni
unea Tineretului Comunist și Miș
carea Panafricană a Tineretului 
(M.P.J.). La seminar au sosit și re
prezentanții Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest (SWAPO) 
din Namibia și ai Uniunii Tunisiene 
a Organizațiilor de Tineret (U.T.O.J).

Lucrările seminarului continuă.
(Agerpres)

Bun venit 
președintelui 

Anwur El Sudut! 
(Urmare din pag. 1)

brezent, ICttte sarcini șl obiectiva 
sint de natură să contribuie la dez
voltarea activă el multilaterală a 
'‘’'inscrlIndu-M In cadrul politicii 
promovate cu consecvență el princi
pialitate de partidul «I de «t^tul nos
tru pe plan extern, vizita președin
telui Mohammed Anwar El Sadat in 
România va constitui, fără Îndoiala, 
un moment important In relațiile 
dintre țările șl popoarele noastre.

După cum se știe, aceste relații, 
cu o tradiție bogată, nu cunoscut o 
dezvoltare mereu n.seendontă in u - 
timll ani, In special ca urmare a vi
zitei efectuate In Egipt, In aprilie 
1972, de președintele Republicii So
cialiste Romănla, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. Acordurile și Înțe
legerile semnate atunci au constituit 
și constituie fundamentul trainic 
pentru dezvoltarea și extinderea co
laborării româno-egiplcne pe multi
ple planuri.

Poporul român, care a nutrit în
totdeauna sentimente de solidaritate 
față de lupta popoarelor arabe pen
tru consolidarea Independenței și su
veranității naționale. împotriva im
perialismului. colonialismului și nco- 
colonialismului, pentru înfăptuirea 
aspirațiilor lor de progres social și 
viață mal bună, urmărește cu pro
fundă simpatie eforturile poporului 
egiptean, ale celorlalte popoare a- 
rabe. pe calea progresului economic 
și social, se bucură sincer de reali
zările pe care le obțin.

Vizita efectuată la începutul aces
tui an de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în unele țări arabe a re
prezentat o nouă șl puternică mani
festare a prieteniei și colaborării ro- 
măno-arabe, o expresie grăitoare a 
sprijinului constant acordat de Româ
nia țărilor arabe in lupta pentru în
tărirea independenței și suveranității 
lor naționale, a solidarității cu lupta 
lor pentru progres social și pace, a 
prilejuit reafirmarea poziției promo
vate consecvent de Partidul Comu
nist Român și de guvernul României 
socialiste în legătură cu situația din 
Orientul Apropiat.

După cum se’ știe. România se 
pronunță pentru soluționarea pe cale 
pașnică a tuturor conflictelor dintre 
state, pentru renunțarea la forța și 
la amenințarea cu folosirea forței in 
rezolvarea problemelor dintre state. 
Ea a salutat cu satisfacție realizarea 
dezangajării militare dintre Egipt și 
Siria, pe de o parte, și Israel pe de 
altă parte. Țara noastră consideră că, 
în condițiile nou create, este necesar 
să se continue cu stăruință eforturile 
pentru a se ajunge la instaurarea 
unei păci drepte șl durabile in Orien
tul Apropiat, pe baza retragerii tru
pelor israeliene din teritoriile arabe 
ocupate, a asigurării independenței 
și integrității teritoriale a fiecărui 
stat din această zonă, a soluționării 
problemei poporului palestinean po
trivit intereselor sale naționale.

Poporul român Își exprimă spe
ranța câ vizita președintelui Mo
hammed Anwar El Sadat și a doam
nei Gihane Sadat in România, con
vorbirile pe .care le va avea cu pre- 
ședintellptficolae Ceaușescu șl tova
rășa Elena Ceaușescu se vor solda cu 
rezulțate fructuoase pentru ambele 
țări, vor deschide noi și luminoase 
perspective relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre Republica Socia
listă România și Republica Arabă 
Egipt, in interesul și spre binele ce
lor două popoare, al păcii și cola
borării internaționale.

Intimpinindu-1 cu sentimente de 
stimă și prietenie pe înaltul oaspete, 
poporul nostru ii adresează tradițio
nala urare : „BUN VENIT PE PÂ- 
MÎNTUL ROMÂNIEI

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea cola
borării și cooperării Intre Institutul 
Italian pentru Reconstrucție Indus
trială șl întreprinderi românești.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

crăcilor, care au prilejuit un schîmb 
larg de opinii și experiență, telegra
ma subliniază : ..Am fost puternic 
însuflețiți de ideile cuprinse in me
sajul dumneavoastră, de o deosebită 
valoare științifică si practică, privind 
necesitatea participării active a tu
turor țârilor la viața internațională, 
intensificării conlucrării Intre na
țiuni și instaurării unei ordini econo
mice noi in lume. în care fiecare stat, 
fiecare națiune să-și asigure dezvol
tarea economică independentă, să 
poată beneficia larg și nestlngher’t 
de cuceririle stiintei și tehnicii, de 
avantajele schimbului mondial dc 
valori.

Parlicipanții la Congresul Inter
național de marketing dau o înaltă 
apreciere realizărilor remarcabile ob
ținute de poporul român in toate 
domeniile de activitate, politicii con
secvente promovate de România pe 
plan extern, de largă colaborare cu 
toate țările lumii, fără deosebire de 
sistem social-economic, iși exprimă 
întreaga admirație pentru prodigioa
sa activitate pe care dumneavoastră 
o dosfășurați pe multiple planuri, 
pentru înțelepciunea și talentul cu 
care conduceți poporul român pe 
calea făuririi noii societăți.

Vă rugăm să primiți urarea noas
tră fierbinte de prosperitate și feri
cire pentru poporul român si con
ducătorul său, de Împlinire a minu
natelor sale id.ealuri”.

★
în ultima zi a reuniunii au fost 

abordate probleme privind tendințele 
actuale în comerțul și cooperarea 
internaționalii, societățile mixte, ex
periențele naționale In acest dome
niu. Au prezentat comunicări F. Ml- 
ronesco (Belgia), I. Lange (S.U.A.), 
M. C. Demetrescu (România), M. 
Holda (Cehoslovacia) și G. Cristea 
(România), urmate d« discuții. Prof, 
dr. Alexandru Zamfir de la Acade
mia de Studii Economice a relevat 
principalele concluzii ce s-au des
prins în cadrul dezbaterilor, menite 
sâ contribuie la perfecționarea acti
vității de marketing.

(Agerpreș)
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„UN NOU PAS PE CAIEA ÎNTĂRIRII
PRIETENIEI SI COLABORĂRII 

ROMANO-EGIPTENE"
COMENTARIILE PRESEI DIN CAIRO IN LEGĂTURĂ CU VIZITA 

PREȘEDINTELUI ANWAR EL SADAT IN ROMÂNIA
CAIRO 25. (De la corespondentul

ti«f»clie de cercurile largi ale opi- 
r r, pub: .-e din R. A. FxipL Așa 
rum declara grupului dp ziariști 
m-âni Saved z*ky.  președlnlcl*  A- 
srxiatiei d? prietenie egipteano- 

..litiu reprezinți un mo
ment dr rea mat mare Importanți 
In relațiile dintre cele douft târî 
u marca un nou pa» inainte pe 
calea întăririi prieteniei și colaboră
rii lor tradiționale".

Aceleași opinii «lnt exprimate as
tăzi de întreaga presă egipteană, tn 
frur'e cu marile cotidiene „AL AH
RAM". ..AL GVMHTRTA- si ..AL 
AKHBAR". care subliniază, in arti
cle publicate pe primele pagini, e-

voluția mereu ascendentă a raportu
rilor egiptearto-române. sentimentele*  
de stimă si prietenie cu care ponorul 
nostru este gata »ă-l primească pe 
înaltul oaspete. „Bucureștiul — scrie 
trimisul special al ziarului ..Al 
Ahram" — se pregătește sâ-1 tntim- 
pinc pe președintele Sadat, in cadrul 
primei sole vizite în această țară". 
Cotidianul relevă rezultatele fruc
tuoase pe care Ic înregistrează coo
perarea româno-cgiplcană. Ziarul 
..Al Akhbar" relatează, la rindul său, 
despre pregătirile desfășurate in 
capitala țării noastre ?i relevă in 
special interviul acordat de pre
ședintele Nicolae Ceaușcscu agen
ției M.E.N. ..Al Akhbar" subliniază 
i ndeOSebi declarațiile făcute de șeful 
Statului român cu privire la vâslele 
posibilități existente pentru dezvol
tarea continuă a colaborării românu- 
egiptene in toate domeniile.

ORIENTUL APROPIAT
• Convocarea Consiliului Apărării al Ligii Arabe

• Mesajul președintelui Boumediene
CAIRO 26 (Agerpres). — O reu- 

niune a Consiliului Apărării al 
Ligii Arabe. In vederea examină
rii situației create ca urmare a 
recentelor raiduri ale aviației is- 
racliene In sudul Libanului, a fost 
convocata pentru 1 iulie — a anunțat 
un purtător de cuvint al organizației 
panarabe. reluat de agențiile United 
Press International, France Presse 
f. Associated Press. El a menționat 
• < secretarul general al Ligii Arabe. 
Mahmud Riad, a convocat reuniunea 
respectivă după consultări cu oficia
litățile libaneze, care au propus ca 
ra să aibă loc la începutul sâptâminii

ALGER 26. (Corespondentul nos
tru transmite). — în legătură

cu reluarea bombardamentelor is- 
raeliene asupra unor tabere pales- 
tinenc din «udul Libanului, șeful 
statului algerian, Houari Boumedie
ne. președinte in exercițiu al celei 
de-a patra conferințe a țărilor ne
aliniate. a adresat un mesaj șefilor 
de stat și guvern ai statelor neali
niate și secretarilor generali ai Li
gii Arabe și Organizației Unității 
Africane. Mesajul relevă necesitatea 
unor acțiuni ale țârilor respective „in 
favoarea unei soluționări juste și 
durabile a conflictului din Orientul 
Apropiat, pe baza respectului inde
pendenței și integrității teritoriale a 
statelor arabe și care trebuie să in
cludă concretizarea drepturilor na
ționale ale poporului palestinean“.

KUALA LUMPUR

Documente adoptate la reuniunea islamică
KUALA LUMPUR 26 (Agerpres). 

— La Încheierea lucrărilor celei de-a 
rjncea conferințe islamice de la 
Kuala Lumpur, miniștrii afacerilor 
externe ai celor 38 de state partici
pante au adoptat mal multe docu
mente. Tntr-o rezoluție se cere sta
telor care dețin armament nuclear 
să dea asigurări si să se angaieze că 
nu vor utiliza acest armament îm
potriva țărilor care nu il dețin. în 
r-firul conferinței a fost adoptată 
propunerea privind crearea unui fond 
n! țărilor islamice. Responsebtl'toftl’ 
acestui organism au fost încredințate 
unui comitet permanent, compus din*  
secretarul general al conferințe: is
lamice si din 12 membri. Fondul va 
f destinat creării unor universități, 
spitale și altor instituții și pentru a

acorda ajutor In caz de urgență, pre
cum și pentru instituirea unor con
tribuții financiare la dezvoltarea unor 
regiuni defavorizate din rindul țări
lor islamice. Acest proiect va fi 
dezbătut la Conferința miniștrilor de 
finanțe ai țărilor participante, care va 
a’-ea loc la Djeddah in luna august, 
banca urmînd să-si înceapă activita
tea in 1975.

A fost analizat. In același timp, 
proiectul de înființare a unei agenții 
islamice de informații, care va pro
mova sistemul de telecomunicații 
prin instalarea unor statii regionale 
in Africa. Asia. America si Europa.

S-a stabilit, de asemenea, ca vii
toarea conferință islamică să aibă 
loc. în luna mai 1975. la Cairo.

GENEVA

GENEVA 26. (Corespondență de 
la C. Vlad). La Palatul Națiunilor 
dm Geneva s-au încheiat lucrările 
celei de-a 59-a Conferințe interna
ționale a muncii, la care au fost re
prezentate 119 state membre ale 
Organizației Internaționale a Muncii 
(O.I.M.). Din România a participat 
n delegație condusă de ambasadorul 
Constantin Ene, șeful misiunii per
manente a tării noastre pe lingă O- 
f.ciul Națiunilor Unite de la Gene
va. Participanții au examinat pro
blemele complexe cărora trebuie să 
le facă fată în prezent comunitatea 
internațională si la soluționarea că
rora O.I.M. poate să-si aducă pro
pria contribuție : proporțiile îngrijo
rătoare ale inflației, dificultățile sis

temului monetar internațional, am
ploarea deosebită a fenomenului de 
migrație a forței de muncă in anu
mite regiuni ale lumii, degradarea 
mediului înconjurător, situația mon
dială pe plan energetic.

In intervențiile lor, reprezentanții 
României au salutat pașii parcurși 
pe calea realizării universalității 
0.1.M.. subliniind necesitatea depu
nerii de noi eforturi pentru intrarea 
in organizație a tuturor statelor și 
pentru asigurarea condițiilor nece
sare in vederea participării fiecărui 
stat pe baze democratice — de ega
litate in drepturi, respect al suve
ranității si independenței naționale, 
neamestec in treburile interne — la 
dezbaterea problemelor care prezin
tă interes pentru organizație.

SAMSUN, UN SIMBOL AL
MĂRTURII ALE COOPERĂRII RODNICE

Din Ankara, drumul parcurge un 
traseu întortocheat și accidentat, 
prin Corum, Merzifon, Havza și. de 
a:ci, pe valea riului Murat, pentru 
a ocoli pe la capete lanțurile aproape 
paralele ale munților Pontici și a 
ajunge la Samsun, principalul port 
nl Turciei la Marea Neagră. De-a 
lungul celor peste patru sute de kilo
metri, peisajul și clima se schimbă 
mereu. Din stepa Anatoliei. cu 
pâmintul roșcat și sterp, crăpat de 
arșiță și secetă. prin defileele 
adinei, săpate in șisturile munților de 
fluviul Kizilirmak, se intră intT-o 
vale largă de peste 100 de kilometri, 
unde abundența precipitațiilor și 
temperatura relativ constantă favo
rizează o vegetație densă și variată, 
în contrast cu lipsa acută de apă 
din interiorul podișului, aia casele 
sint Înălțate pe piloni de piatră, 
pentru a fi ferite de umezeală. 
Sub culmile acoperite de mantia co
niferelor, pe pantele nordice ale 
munților se desfășoară împărăția 
stejarilor, fagilor, arțarilor și casta
nilor din celebra ..Pădure a Pontu
lui", iar la poalele sale se întind 
plantații de meri, peri, caiși, cireși și, 
mai ales, aluni. Mai aproape de țărm, 
în cimpia aluvionară încadrată de 
Kizilirmak și Yeșilirmak. culturile 
Imense de tutun alternează cu cele 
de porumb.

Centru administrativ de vilayet, 
cu peste 120 000 de locuitori și in 
continuă extindere. Samsunul are 
mai degrabă aspectul unei localități 
r-cent întemeiate — deși Istoria sa 
numără peste 26 de secole. Orașul 
modern, construit inițial de-a lungul 
țărmului. Intre port și gara de cale 
ferată, tinde acum să recucerească 
platoul denumit Karasamsun, pe 
care se mai păstrează încă rămăși
țele neexplorate de arheologi ale

cetății Amisus, strămoșul Samsunu- 
lui. Din piața principală. Gaathane 
Meydani, dominată de turnul cu ceas, 
pornesc marile artere, dintre care' 
Bankalar Caddesi. străjuită de clădi
rile administrative, ajunge pinâ in 
parcul municipal. Această frumoasă 
grădină publică esle dominată de o 
masivă statuie ecvestră a lui Musta
fa Kemal Atatiirk. întemeietorul 
Turciei moderne, care, la 19 mai 
1919. debarca la Samsun pentru a or-

însemnări de călătorie

ganlza -lupta de rezistență a po
porului turc împotriva planurilor de 
dezmembrare a țării.

După proclamarea republicii, Sam
sunul a cunoscut o epocă de dezvol
tare accelerată. Construirea unui 
mare port artificial a sporit ponde
rea orașului in viața economică a 
regiunilor din nordul Turciei. Con
struirea unor uscătorii de tutun și 
fabrici de țigarete, diverse alte între
prinderi și ateliere au dinamizat ac
tivitățile productive, alături de cele 
comerciale ale orașului.

In ultimii ani, in peisajul economic 
al Samsunului a apărut un nou o- 
biectiv industrial, de importanță 
națională și. odată cu el, noi ocu
pații. noi categorii de profesii și 
specialiști in componența socială 
a orașului. Este vorba de Instala
țiile fabricii de acid sulfuric, rod 
nl colaborării și cooperării fruc
tuoase, din ce in ce mai largi, 
dintre Republica Socialistă România

„Realizăm o colaborare utilă, 
conlucrăm prietenește”
- DECLARAȚIA TOVARĂȘULUI TODOR JIVKOV 

REFERITOARE LA RELAȚIILE ROMANO-BULGARE
SOFIA (Ascrprcs). — t.ulnd

cuvintul la Blagnevgrad. cu prilejul 
, I |q{ Dimii ii H' n . i ■■ 

dor Jivkov, prim-secret ar nl C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat, n vorbit. între allele, dcspie 
situația din Balcani și relațiile Bul
gariei cu vecinii săi, relatează agen
ția B.T.A.

Rcferindu-se la relațiile bulgaro-

rnmAne, vorbitorul a «pus : ..Rela
țiile noastre cu Republica Socialiști 
Komânln sint deschise șl Apropiate. 
Găsim rAI spre unitatea dr Acțiune 
in soluționarea celor mai Importante 
probleme de interes reciproc, reali
zăm o colaborare utilă, conlucrăm 
prietenește, cu sentimentul responsa
bilității in calitate de stale balcanico 
socialiste".

Aprecieri elogioase ale presei belgiene privind

ATRIBUIREA PREMIULUI 
„GUVERNATORUL EMILE CORNEZ" 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

DE PRETUTINDENI

Ambasadorul României
și-a prezentat scrisorile 

de acreditare președintelui 
Pakistanului

ISLAMABAD 26 (Agerpres). — 
Ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Islamabad, Lucian Pe
trescu. a prezentat scrisorile de 
a creditare președintelui Republicii 
Darnice Pakistan. Eazal Elahi 
Chaudhry. Cu această ocazie, am
basadorul român a transmis pre
ședintelui F. E. Chaudhry, din par
tea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, un mesaj de prietenie și 
urări do prosperitate pentru Repu
blica Islamică Pakistan, de bună
stare poporului pakistanez, in acti
vitatea de propășire a patriei, pre
cum si dorința de dezvoltare in con
tinuare a relațiilor de colaborare si 
prietenie dintre poporul român și 
poporul pakistanez.

Președintele Fazal Elahi Chaud- 
hrv a rugat pe ambasadorul român 
să transmită președintelui Nicolae 
Ceaușescu sincerele sale mulțumiri 
pentru mesaj, urări de noi succese 
in activitatea laborioasă pe cave o 
desfășoară si dorința sa și a po
porului pakistanez de a adinei re
lațiile de prietenie cu Republica So
cialistă România, care au căpătat o 
dezvoltare deosebită după vizita 
efectuată in Pakistan. în ianuarie 
1973. de către președintele Nicolae 
Ceaușescu.

îmi amintesc cu multă plăcere de 
această vizită, care a constituit un 
eveniment de o importanță deose
bită în relațiile pakistano-române și 
in viața internațională, de onoarea 
pe care am avut-o de a cunoaște și 
purta convorbiri cu președintele 
Nicolae Ceaușescu — a spus pre
ședintele Chaudhry.

Dind o înaltă apreciere activității 
și personalității președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, oreședintele Re
publicii Islamice Pakistan a afir
mat că pentru țara sa prezintă deo
sebit interes experiența României in 
dezvoltarea economică, mai ales in 
domeniul petrolier, și privește cu în
credere perspectiva aprofundării re
lațiilor pakistanezo-române. în spe
cial in acest sector de activitate. în 
cadrul convorbirii s-a relevat că 
există posibilități mari de dezvolta
re a relațiilor româno-pakistaneze in 
toate domeniile de activitate.

BRAZZAVILLE

Colocviul internațional 
„Populația și dezvoltarea"

BRAZZAVILLE 26 (Agerpres). — 
Președintele Republicii Populare 
Congo. Marien N’Gouabi. a deschis, 
la Brazzaville, lucrările Colocviului 
internațional ..Populația si dezvolta
rea". organizat de Consiliul Mondial 
al Păcii, in cadrul manifestărilor A- 
nului mondial al DODulației. Parti
cipă delegați din peste 30 de țări 
africane și europene, reprezentanți ai 
UNESCO si ai altor organizații spe
cializate ale O.N.U.. precum și secre
tarul general al Consiliului Mondial 
al Păcii. Romesh Chandra.

TURCIEI NOI
ROMĂNO - TURCE

și Republica Turcia. Tara noastră 
este astăzi bine cunoscută locuitori
lor din Samsun, datorită acestei 
fabrici, iar românii care vizitează 
orașul sint primiți cu deosebită sim
patie și căldură.

Bunele rezultate ale acestui prim 
obiectiv ridicat in comun creează 
premise favorabile pentru extinde
rea conlucrării dintre țările noastre 
și in alte domenii. în prezent specia
liștii români și cei turci efectuează 
studii pentru construirea unei fabrici 
de îngrășăminte la Elazig și a unei 
fabrici de hirtie și celuloză la Afyon. 
Totodată, «e studiază livrarea de 
instalații de foraj românești către 
întreprinderea petrolieră de stat 
curcă.

După cum releva recent și ziarul 
turc „Milliyet", comerțul dintre 
România și Turcia a crescut, in 1973, 
cu 45 la sută față de anul 1972. Po
sibilitățile de extindere a acestor 
schimburi nu sint nici pe departe e- 
puizate dacă se au in vedere premi
sele deosebit de favorabile ce există 
pentru dezvoltarea legăturilor de co
laborare in cele mai diverse dome
nii. Apropierea geografică și portu
rile celor două țări la Marea Neagra 
pot facilita mult intensificarea legă
turilor bilaterale. Economia in plin 
avint a României și eforturile ce se 
depun pentru dezvoltarea economică 
a Turciei constituie o bună bază 
pentru dezvoltarea cooperării mu
tual avantajoase. Este o opinie reci
proc împărtășită că aceasta ar servi 
intereselor ambelor țări, fiind o con
tribuție substanțială la afirmarea 
principiilor de prietenie, bună veci
nătate, de pace, înțelegere și cola
borare multilaterală intre popoarele 
român și turc,,in zona Balcanilor și 
In Europa.

Ion BADEA

VARȘOVIA

BRUXELLES 20 — (Corespon- 
donțfi de la N. Pope«cu-Bogdăneștl), 
Atribuirea de către Consiliul de ad
ministrație nl fundației „Guvernato
rul Emile Cornez" a premiului pe 
anul 1974 președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, reține în mod deosebit 
atenția presei belgiene. Ziarele 
„LE SO1R‘‘ șl „LE PEUPLE", de 
pildă, subliniază că, in hotârirca

■a. Consiliul de administrație al 
fundației a luai in considerare an
samblul operei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, consacrată păcii in lume. 
Instaurării unor relații de prietenie 
ji apropiere intre popoare. în co
mentariul său. ziarul „Le Soil” evi
dențiază relațiile deosebit de alrin- 
ie dintre cele două țări, ca urmare 
a vizitei efectuate In 1972 in Belgia 
do președintele României.

• UN NOU CURENT 
OCEANIC. bmpuJUJlel 
croaziere de 10 luni în Oceanul 
Pacific, in cursul căreia au fost 
Străbătuți 55 000 km, cercetătorii 
Institutului oceanografie Scripps 
din S.U.A. au descoperit un 
gigantic curent rece, de 2000 
km lățime. El pornește din An
tarctica, pentru a ajunge in e- 
misfera boreală, cuprinzind In 
aria sa Noua Zeelandă, Hawal 
și Japonia. Curentul circulă la 
o adincime de 2 500 m. Oamenii 
de știință sint de părere că a- 
ce«t curent oceanic Joacă un rol 
important In reglarea climei 
globului tereitru. De asemenea, 
el facilitează dezvoltarea fau
nei șl florei la mari adincimi.

PLENARA C.C. 
AL P.M.U.P.

VARȘOVIA 26 (Agerpres). — La 
Varșovia a avut loc a 14-a plenară 
a C.C. al P.M.U.P.. prezidată de 
Edward Gierek, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P. Piotr Jaroszewicz, 
membru M Biroului Politic al C.C. 
nl P.M.U.P., președintele Consiliului 
do Miniștri, a prezentat o informare 
asupra îndeplinirii sarcinilor soclal- 
eeonomice in perioada de dună pri
ma Conferință națională a P.M.U.P., 
iar Edward Babiuch. membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P., a informat despre activi
tatea Biroului Politic și a Secretaria
tului in aceeași perioadă.

în încheierea discuțiilor. Edward 
Gierek a propus un proiect de hotă- 
rire care a fost adoptat in unanimi
tate.

La propunerea Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P., plenara l-a elibe
rat ne Franciszek Szlachcic din func
ția de secretar al C.C., in legătură 
cu numirea sa in funcția de vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri.

PRAGA

Proiecte de lege aprobate 
de Adunarea Federală
PRAGA 26 (Agerpres). — întrunite 

Intr-o ședință comună. Camera Po
porului și Camera Națiunilor ale A- 
dunării Federale a R.S. Cehoslovace 
au aprobat proiectele de lege guver
namentale privind executarea buge
tului pe anul 1973 și modificările 
frontierei de stat cu Austria. Al 
doilea proiect de lege are in vedere 
schimbul reciproc al unor teritorii 
cu o suprafață redusă, nedepășind 
1.7 kilometri pătrați. relatează agen
ția C.T.K.
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Vizita președintelui Iugoslaviei, 
I. B. Tito, în R. F. Germania

BONN 26 (Agerpres). — In toastul 
rostit la dineul oferit In onoarea 
președintelui Iosip Broz Tito. can
celarul R. F. Germania, Helmut 
Schmidt, a relevat, intre altele, e- 
forturile multilaterale care se depun 
în prezent pentru asigurarea unui 
climat de pace in Europa, mențio- 
nind, in primul rind. Conferința ge- 
ncral-europeană pentru securitate și 
cooperare. Prin rezultatele ei, a spus 
vorbitorul, dorim să înfăptuim o 
largă cooperare a tuturor țărilor eu
ropene și să creăm o bază de încre
dere pentru conviețuirea pașnică a 
tuturor popoarelor Europei.

Răspunzind, președintele Tito a 
declarat că deosebirile care pot exista 
intre concepțiile politice ale celor

două state nu trebuie să reprezinte 
un obstacol in dialogul lor. „Pacea 
constituie premisa de bază a progre
sului comunității mondiale, iar, in 
condițiile actuale, toate țările, indi
ferent de mărimea șl puterea lor, 
trebuie să participe activ la exami
narea și soluționarea tuturor pro
blemelor importante pentru pacea, 
securitatea și colaborarea interna
țională", a spus președintele Tito. El 
a relevat. în continuare, că procesul 
destinderii a deschis perspectiva unei 
colaborări largi cu participarea ac
tivă a tuturor țărilor. „Acest proces 
însă nu se desfășoară de la sine, a 
spus președintele. Sint necesare e- 
forturi permanente din partea tu
turor țărilor, deoarece este vorba de 
soarta noastră, a tuturor".

• CIT DOUA PACHE
TE DE ȚIGĂRI PE ZI. 
într-o statistică a UNESCO pri
vind gradul de poluare a aeru
lui in marile orașe ale lumii, 
recordul il deține Ciudad de 
Mexico, unde poluarea depășeș
te de 100 de ori limita admisă. 
Specialiștii subliniază că a res
pira in acest oraș este același 
lucru ca și clnd ai fuma două 
pachete de țigări pe zi.

• PRIMA PROMOȚIE 
DE MEDICI-CIBERNETI- 
CIENI. în curlnd, în U.R.S.S.,

Directorul executiv al O. N. U. D. I. :

„0 nouă ordine economică
presupune cooperarea, pacea, dezvoltarea"
TUNIS 26 (Agerpres). — Directo

rul executiv al Organizației Națiu
nilor Unite pentru Dezvoltare In
dustrială, Ibrahim Helmi Abdel- 
Rahman, a reliefat — in cadrul unei 
conferințe de presă — importanța pe 
care o prezintă, pe plan internațio
nal, cea de-a cincea reuniune asu
pra cooperării dintre instituțiile de 
finanțare a dezvoltării industriale 
care se desfășoară, in prezent, la 
Tunis, sub auspiciile O.N.U.D.I. „A- 
ceastă reuniune, găzduită pentru 
prima dată de o țară din lumea a 
treia, este oportună pentru realizarea 
unor contacte fructuoase între orga
nismele bancare din cele 70 de state 
prezente la lucrări, în vederea in
dustrializării țărilor in curs de dez
voltare". a adăugat el.
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Referindu-se la implicațiile sesiu
nii extraordinare a Adunării Gene
rale a O.N.U. consacrată materiilor 
prime și dezvoltării, directorul exe
cutiv al O.N.U.D.I. a arătat că în 
acest cadru au fost formulate atît 
măsuri imediate, cit și pe termen lung, 
în vederea favorizării țărilor în curs 
de dezvoltare. El a subliniat faptul, 
scos în evidentă de pozițiile multor 
state in cadrul O.N.U.. că se im
pune o ordine economică nouă în 
lume, care implică revizuirea rapor
turilor economice intre țările indus
trializate și cele in curs de dezvol
tare, raporturi ce trebuie să aibă la 
bază o politică a cooperării, păcii șl 
dezvoltării.

■ 0 B O Q 0 n

va începe să activeze prima 
promoție de medici-ciberneti- 
cieni. In cadrul celui de-al doi
lea institut medical din Mas- 
cova a fost creată o catedră de > / 
cibernetică medicală. Șeful ca- (• 
tedrei, prof. Suren Gasparian, 
a declarat că, potrivit datelor 
preliminare, în prezent sint ne
cesari peste 200 de medici ci- 
berneticieni. Viitorii specialiști 
trebuie să-și însușească atît cu
noștințe medicale, cit și tehnica 
de calcul. Ei nu vor avea de 
tratat bolnavi, ci vor întocmi 
programe pentru computere cu 
ajutorul cărora se vor stabili 
diagnostice, vor elabora modele 
matematice ale organelor și 
funcțiilor organismului uman 
etc.

agențiile de presă transmit:
Comitetul Executiv ui

UNESCO a hotărît să recomanda 
Conferinței generale a Organizației 
Națiunilor Unite pentru Educație, 
Știință și Cultură (UNESCO) să 
primească în calitate de membri ai 
organizației Republica Guineea Bis
sau. R.P.D. Coreeană și Repu
blica San Marino.

Premierul Strouqal 
a vizitat pavilionul 

Romanici de la Tirgul 
din Bratislava

La 26 iunie 1974, Lubomir 
Strougal, președintele Guvernu
lui federal al R. S. Cehoslova
ce, a vizitat pavilionul României 
'a Tirgul internațional „Incheba" 
'ie la Bratislava. Premierul, ce
lelalte persoane oficiale care 
'-au însoțit au apreciat varieta
tea si nivelul calitativ al pro
duselor industriei chimice româ
nești. A /ost prezent llie Cișu, 
ministru secretar de stat in Mi
nisterul Industriei Chimice.

I________________________I

drepturilor si îndatoririlor econo
mice ale statelor", iși continuă lu
crările la Ciudad de Mexico. în ve
derea accelerării lucrărilor, partici
panții au hotârit crearea unui comi
tet special de negociere, format din 
13 membri, care să soluționeze punc
tele litigioase apărute in cursul dez
baterilor privind problema resurselor 
naturale, dreptul de naționalizare a 
întreprinderilor multinaționale și re
gimul investițiilor străine.

Convorbiri iranco-ira- 
niSllO La Paris s-au încheiat con
vorbirile între președintele Valdrv 
Giscard d’Estaing și Șahinșahul Ira
nului. Mohammad Reza Pahlavi A- 
ryamehr. aflat in vizită oficială în 
Franța. In centrul discuțiilor au 
stat modalitățile de extindere a coo
perării intre cele două țări și de 
realizare a unor proiecte comune, 
printre care figurează construirea in 
Iran a unui complex petrochimic și 
a unei uzine pentru lichefierea ga
zelor naturale.

Inundațiile Produss ca ur- 
mare a ploilor căzute asupra pro
vinciei Chittagong din Republica

Bangladesh au provocat moartea a 
80 de persoane. Alți 50 000 locuitori 
au rămas fără adăpost. Pagubele în
registrate în agricultură și in zooteh
nie sint estimate la circa 1,2 milioane 
dolari.

Reuniunea Biroului in
ternațional al resurselor 
genetice ale plantelor. 1 
sediul Organizației Națiunilor Unite 
pentru alimentație și agricultură 
(F.A.O.) din Roma a avut loc reu
niunea unui nou organism interna
țional, destinat să asigure conserva
rea patrimoniului mondial forestier 
și a unor plante care au o deosebită 
importantă economică. Este vorba 
de Biroul internațional al resurselor 
genetice ale plantelor, organism '">? 
face parte din Grupul consultativ 
pentru cercetări agricole internațio
nale. creat sub patronajul Băncii 
mondiale, al F.A.O. și al Programu
lui Națiunilor Unite pentru dezvol
tare. avind drept obiectiv coordona
rea și accelerarea cercetărilor in do
meniul agricol, protejarea resurselor 
genetice ale plantelor importante din 
punct de vedere economic.

• „IN URMĂTORII 
ZECE MII DE ANI" - 
se numește cartea in curs de a- 
pariție a scriitorului britanic 
Adrian Berry. Combâtind pro
fețiile apocaliptice emise In Oc
cident in privința viitorului 
Terrei, autorul descrie largile 
perspective ce se deschid ome
nirii, pe măsura „colonizării", 
în decursul veacurilor urmă
toare, a spațiului interplanetar. 
Pe Lună, pe la începutul seco
lului 21, ar putea începe pri
mele activități industriale, 
printre care exploatarea mi
nieră ; de asemenea, ar putea fi 
amenajate spitale care, in con
dițiile speciale ale gravității re
duse, vor accelera vindecarea 
unor maladii ale aparatului lo
comotor. Cit privește planeta 
Venus, există un plan de a se 
cultiva alge capabile să-absoar- 
bâ bioxidul de carbon din at
mosfera venusiană, rcalizindu-se 
astfel condiții prielnice apari
ției vieții și ulterior colonizării 
astrului.

Secretarul general al 
Partidului Socialist din Ja- 
pOnid Măsashi Yshibashi, a a- 
nuntat. in cadrul unei conferințe de 
presă, că P.S.J. intenționează să tri
mită în S.U.A. o delegație — prima 
în ultimii 17 ani — pentru a pre
zenta opiniei publice americane pro
gramul de politică externă al parti
dului. Delegația urmează să se in- 
tilneascâ cu membri ai Congresului, 
lideri ai mișcării pacifiste ameri
cane, reprezentanți ai opiniei pu
blice.

Patru persoane merabre alc 
unei grupări neofasciste din Italia, 
acuzate că au acționat împotriva 
securității statului, au fost condam
nate la închisoare pe termene va
riind intre 14 si 23 de ani.

Ziarul olandez ,.Trouw" a pu
blicat, sub titlul „Sibiel — bijute
rie a Carpaților României", un 
articol consacrat prezentării 
frumuseților naturale ale regiu
nii din sudul Transilvaniei, îm
preună cu descrieri ale arhitec
tonicii orașelor și satelor din 
tonă. Autorul materialului — 
Dublicistul olandez Jan Ro- 
elfs — prezintă pe larg aspecte 
ale micii localități Sibiel. de 
lingă Sibiu, In care se creează 
„adevărate tezaure de artă 
populară și unde sint păstrate, 
in adevărate muzee, operele de 
artă ale înaintașilor anonimi".

Reuniunea „Grupului ce
lor 40" al Organizației Națiunilor 
Unite pentru Comerț și Dezvoltare 
(UNCTAD), avind ca principal 
obiectiv elaborarea unei „Carte a

De la trimisul nostru special la Lisabona

Confruntări de forțe 
pe plan economic și social
După 60 de ore de grevă, cei 

aproape 35 000 funcționari de la 
poștă, telefoane și telegraf au re
luat lucrul la sfirșitul săptăminii 
trecute. Incepind trierea stocurilor 
masive de corespondență acumula
tă la centrele de distribuire. Ne
gocierile privind revendicările per
sonalului de la poștă vor continua, 
dar pornind de la necesitatea de a 
se evita paralizarea acestor servicii 
atit de importante pentru activita
tea generală. Dacă această situa
ție — in a cărei geneză au ju
cat un rol Important, după cit se 
soune aici, elemente legate de 
fostul regim care, prin ațițarea de 
nemulțumiri, caută in mod delibe
rat să perturbeze viața socială — 
a fost rezolvată. în schimb auto
ritățile guvernamentale au de fă
cut față altor greutăți.

Este vorba de desfășurarea unui 
veritabil asediu purtat de marele 
capital contra întreprinderilor mici 
și mijlocii, care alcătuiesc ma
rea majoritate a întreprinderilor 
portugheze. De pe pozițiile cișliga- 
te in timpul vechiului regim, ultra- 
reacționar, marele capital incearcă 
să lovească întreprinderile mici și 
mijlocii și să mineze astfel baza 
socială a noului regim. în această 
privință se recurge cu predilecție ia 
arma restringerii creditelor de către 
marile bănci, angajate intr-o verita
bilă cursă țintind să asfixieze pe 
Întreprinzătorii mici șl mijlocii din 
industrie, comerț și agricultură. 
Pentru a tace față acestui evident 
pericol — care s-a și materializat 
printr-un număr de falimente, crin 
stocarea de mărfuri, reducerea ex

porturilor etc. — guvernul provizo
riu a adoptat in ultimele zile o 
serie de măsuri. între altele, a fost 
creată o comisie de sprijinire a 
unităților industriale mici și mijlo
cii și s-a înființat un fond de 
credite în valoare de o jumătate 
de miliard de escudos. Sint măsuri 
de început, dar care evidențiază 
o netă separare de vechea politică 
ce servea esențialmente interesele 
monopoliste.

Paralel, a fost creată o comisie 
„ad-hoc“ al cărei scop este de a 
proteja secretele militare și de a 
evita perturbări în opinia publică 
„cauzate de agresiuni ideologice ale 
cercurilor celor mai reacționare". 
Adevărul este că in aproape toate 
sectoarele mijloacelor de comuni
care in masă, presă, radioteleviziu- 
ne. cinematograf, edituri, marele 
capital deține încă poziții solide, 
în posturi importante din aceste 
șectoare se află încă persoane care 
au colaborat zeci de ani cu regimul 
fascist. Metodele de a sabota noul 
curs prin intermediul presei, cine
matografului etc. sint multiple — 
si tocmai de aceea s-au impus mă
suri pentru a le face față. Con
știente că după decenii de dictatu
ră fascistă, sfera denumită aci. în 
general, a „comunicării sociale", 
descătușată la 25 aprilie, este acum 
extrem de sensibilă la orice limi
tări, autoritățile caută să procede
ze cu mare grijă pentru a concilia 
pe cit posibil libertatea de expri
mare democratică cu exigențele pe 
care le impune actuala situație po- 
litico-socială.

V. OROS

• MÎNDRIA BOTA- 
NISTILOR. Pe ce1e 250 de 
hectare ale Grădinii botanice 
din Pruhonice, de lingă Praga, 
se cultivă 4 720 de specii și va
rietăți rare de arbori, arbuști și 
alte plante. Totodată, aici cresc 
aproximativ 530 de specii de 
plante alpine. Rododendronii, 
in număr de circă 5 000. consti
tuie o adevărată mindrie a bo- 
taniștilor cehoslovaci. Colecția 
de trandafiri este constituită 
din 935 de specii, iar cea de 
stinjenei — din 1 100 de specii. 
Gradina botanică din Pruhonice 
cultivă, de asemenea, numeroa
se și variate specii prețioase de 
plante de grădină.

• CEA MAI MARE 
CAPTURA DE MARIJUA
NA din Întreaga istorie a lup
tei împotriva traficului de stu
pefiante — 42 de tone — a fost 
făcută de către autoritățile a- 
mericane și mexicane. „Marfa", 
a cărei valoare este apreciată 
Ia 23 milioane de dolari, se afla 
ascunsă in pivnița secretă a u- 
nui depozit din orașul Mexicali, 
situat la frontiera dintre Cali
fornia și Mexic. Firul acestei 
afaceri a fost descoperit in 
urmă cu șase luni ca urmare a 
controalelor camioanelor cister
nă ce fac naveta intre cele două 
țări. Camioanele transportau 
gudron și asfalt în Mexic și se 
reintorceau cu încărcătură de 
marijuana în S.U.A. Traficul a 
fost posibil vreme îndelungată 
deoarece, din cauza emanațiilor 
puternice de gudron, clinii spe
cial dresați nu puteau să per
ceapă mirosul specific al mari- 
juanei.

• TIGRI ALBI. în grădina 
zoologică din orașul american 
Cincinnati, tigroaica „Kesari" a 
adus pe lume trei pui albi. Plnă 
acum, in întreaga lume, existau 
doar citeva exemplare din a- 
ceastă specie. Tigrii albi nu sint 
albinoși, ci au apărut datorită 
unor mutații. Toți tigrii albi care 
trăiesc în captivitate se trag 
din tigrul alb „Mohan“, captu
rat în 1951 in India.

• SPRE „PISCUL DIA- 
VOLULUI". ° tensiune te
merară a fost realizată de doi 
alpiniști francezi, care au reușit 
să escaladeze „in premieră" di
ficilul traseu nordic al cunoscu
tului „Pisc al Diavolului", înalt 
de 4150 metri, din masivul 
Mont Blanc. Bernard Macho și 
Didier Chazelle, din Lyon, au 
inaugurat, astfel, o nouă rută 
pentru alpiniști, care prezintă 
numeroase dificultăți, Îndeosebi 
pe porțiunea șa superioară.
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