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Ieri s-a deschis în Capitală

Luni după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al P.C.R., a primit pe Ha
bib Mohamed Kerim, secretar 
general al Partidului Democratic 
al Kurdistanului din Irak, care 
face o vizită în țara noastră.

Au participat tovarășii Paul Ni- 
culescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Constantin Vasiliu. ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

In cursul convorbirii, care a 
prilejuit un util schimb de vederi

în probleme de interes reciproc, 
au fost relevate evoluția pozitivă 
a raporturilor prietenești dintre 
cele două partide, precum și 
voința părților de a extinde, pe 
mai departe, aceste raporturi, în 
interesul dezvoltării relațiilor în
tre Republica Socialistă România 
și Republica Irak, al popoarelor 
acestor țări, al cauzei libertății și 
progresului social, independen
ței naționale și păcii în lume.

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

A VII l-a Conferință 
Mondială a Energiei

1 Luni dimineața, în sala 
Palatului Republicii Socialis
te România din Capitală, s-au 
deschis lucrările celei de-a 
VIII-a Conferințe Mondiale a 
Energiei (C.M.E.), manifes
tare internațională de mare 
anvergură, la care participă 
aproape 2 000 de delegați din 
peste 50 de țări ale lumii.

Reuniunea are ca temă 
„Progrese în valorificarea e- 
nergiei, în special prin utili
zarea complexă".

Lucrările conferinței se 
desfășoară sub înaltul patro
naj al președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și al președintelui 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, fapt ce re
flectă atenția deosebită pe 
care România o acordă dez
voltării energeticii, cooperării 
internaționale în domeniul

cercetării și aplicațiilor prac
tice ale energeticii.

Pe lingă delegațiile guver
namentale și ale Comitetelor 
naționale membre ale organi
zației, la lucrări iau parte 
reprezentanți ai unor organi
zații internaționale, printre 
care Comisia economică pen
tru Europa a O.N.U., Agenția 
internațională pentru energia 
atomică. Consiliul de Ajutor 
Economic Reciproc, 
internațională pentru

Stat al Republicii
România, Ion 

Maurer, președin-

i

INTERVIUL

Banca 
_____ ,___ ,......._ recon
strucție si dezvoltare. Comisia 
comunităților europene. Comi
sia internațională a marilor 
baraje. Conferința internațio
nală a marilor rețele electrice 
de înaltă tensiune. Congresul 
Mondial al Petrolului, Uniu
nea internațională a gazului. 
Uniunea Asociațiilor tehnice 
internaționale și a altor orga
nisme internaționale.

La ședința festivă de des
chidere a Conferinței, în pre
zidiu au luat loc Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consi-

liulul de 
Socialiste 
Gheorghe 
tele Consiliului de Miniștri, 
Emil Bodnaraș fi Manea Mă- 
nescu, vicepreședinți ai Con
siliului de Stat, Dumitru Popa, 
primarul general al Capitalei, 
Iosif Banc și Mihai Marines
cu. vicepreședinți ai Consiliu
lui de Miniștri, și alți membri 
ai guvernului, precum și con
ducători ai delegațiilor guver
namentale și Comitetelor na
ționale, savanți și specialiști 
de reputație internațională 
din domeniul energiei din nu
meroase țări.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de președintele Co
mitetului de organizare a ce
lei de-a 8-a Conferințe Mon
diale a Energiei, ing. Octa
vian Groza, ministrul energiei

(Continuare în pag. a Il-a)

al Republicii Socialiste România,

acordat de președintele
Consiliului de Stat

NICOLAE CEAUSESCU,
Radioteieviziunii finlandeze

Luni după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al P.C.R., s-a întîlnit 
cu delegația Frontului de 
Eliberare din Mozambic 
(FRELIMO). condusă de Sa
mora M. Machel, președin
tele mișcării, care face o vizită 
de prietenie în țara noastră, 
la invitația C.C. al P.C.R.

Au participat tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, .membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Vasile Patilineț, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ghizela Vass și Ilie 
Rădulescu, membri ai C.C. al 
P.C.R., șefi de secție la Comi
tetul Central.

Cu acest prilej, au fost abor
date probleme de interes mu
tual privind raporturile dintre 
P.C.R. și F.R.E.L.I.M.O., pre
cum și diverse aspecte ale si
tuației internaționale actuale, 
ale luptei popoarelor împotri
va imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului, 
pentru libertate și indepen
dență națională, progres social 
și Dace

în cadrul întâlnirii, s-a ex
primat voința comună de a ex
tinde și consolida, în continua
re. legăturile prietenești, de 
colaborare, sprijin și solidari
tate internaționalistă dintre 
P.C.R. și F.R.E.L.I.M.O., baza
te pe respectul deplin al auto
nomiei de concepție și acțiu
ne, pe egalitate în drepturi și 
neamestecul în treburile inter
ne. Reprezentanții P.C.R. și 
F.R.E.L.I.M.O. au constatat 
identitatea principiilor care

călăuzesc politica lor Interna
țională.

Partidul Comunist Român, 
poporul român vor sprijini ac
tiv și în viitor lupta dreaptă a 
poporului mozambican, pentru 
lichidarea regimului de opre
siune colonială, pentru liber
tatea și independența patriei, 
pentru dreptul său inalienabil 
de a-și alege forma de organi
zare socială, de a se afirma 
suveran în viața internaționa
lă, corespunzător intereselor 
sale legitime.

Părțile au subliniat necesi
tatea sprijinirii forțelor revo
luționare, antiimperialiste, de 
pretutindeni, care luptă pentru 
lichidarea oricăror forme de 
colonialism și neocolonialism, 
împotriva discriminării rasia
le, a politicii cercurilor impe
rialiste de agresiune, dictat și 
imixtiune în treburile interne 
ale popoarelor. Totodată, a fost 
reafirmată solidaritatea popoa
relor român și mozambican 
cu țările recent eliberate care 
luptă pentru apărarea cuceri
rilor democratice, a indepen
denței lor naționale, pentru o 
dezvoltare progresistă, de sine 
stătătoare, pe calea progresului 
social.

P.C.R. și F.R.E.L.I.M.O. își 
vor aduce, pe mai departe, a- 
portul lor activ la întărirea u- 
nității și coeziunii întregului 
front antiimperialist, a tuturor 
forțelor care militează pen
tru transformări revoluționare, 
pentru pace și înțelegere între 
popoare.

Convorbirea a avut loc în» 
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie și deplină înțelegere re
ciprocă.

TINERETUL PATRIEI ÎȘI EXPRIMĂ
DEPLINUL SPRIJIN PENTRU

Cuvintarea de salut a președintelui ÎNȚELEAPTĂ POLITICĂ A PARTIDULUI
Consiliului de Stat,

mv cewslseu
împreună cu întregul popor, generația tînără acordă o înaltă apreciere rezultatelor 

vizitei delegației de partid și guvernamentale române, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în țările socialiste din Asia

Comitetului Central al Partidului Comunist Român,
Onorată asistență,
Stimați oaspeți,

îmi face o deosebită plăcere 
să vă pot adresa dumneavoastră, 
participanților la cea de-a VIII-a 
Conferință mondială a energiei, 
un cald mesaj de salut din par
tea Consiliului de Stat și a gu
vernului Republicii Socialiste 
România, să vă salut personal, în 
modul cel mai cordial. Vreau să 
vă încredințez de sentimentele 
de satisfacție și de ospitalitate 
sinceră cu care poporul român 
găzduiește această remarcabilă 
reuniune internațională ; îmi ex
prim convingerea că șederea 
dumneavoastră în România vă 
va permite să cunoașteți poporul 
nostru, vă va oferi o imagine cît 
mai edificatoare despre uriașul 
efort constructiv în care este 
angrenat, despre preocupările și 
aspirațiile sale, despre realizările 
lui pe planul creației materiale 
și spirituale.

Consiliul de Stat și guvernul 
român, ca și întreaga opinie pu
blică românească dau o înaltă 
apreciere reuniunii dumneavoas
tră. Ea se impune ca un eveni
ment de seamă al vieții econo
mice și științifice mondiale, în 
primul rînd prin prezența unor 
personalități dintre cele mai re
prezentative pe care le are ener
getica din 50 de țări. Valoarea în
tîlnirii rezidă totodată în impor
tanța excepțională a domeniului 
de care se ocupă, a tematicii 
care face obiectul dezbaterilor. 
Este unanim cunoscut că ener
getica ocupă un loc de avangar
dă și aduce o contribuție deci
sivă la dezvoltarea civilizației 
modeme, la realizarea marilor 
obiective de progres ale popoa
relor. la ameliorarea continuă a 
traiului oamenilor. Energetica 
reprezintă un factor dinamizator 
de prim rang, de importanță vi
tală aș putea spune, al vertigi
noasei revoluții tehnico-științifice 
care se desfășoară pe plan mon
dial. Căutarea de noi și noi re
surse de energie, valorificarea 
cu eficiență maximă a celor 
existente, folosirea energiei în 
domenii tot mai largi ale vieții 
economice și sociale reprezintă 
astăzi preocupări primordiale 
pentru fiecare națiune care vrea 
să prospere, care dorește să par
ticipe la marea competiție a lumii 
contemporane.

Conștientă de importanța ex
cepțională a acestui sector pen
tru ritmul și amploarea dezvol
tării economice, România a fă
cut și face eforturi considera
bile pentru fructificarea tuturor 
resurselor de care dispune în ve
derea creșterii potențialului e- 
nergetic național. Vă este desi
gur cunoscut că printre ultimele 
lucrări de anvergură realizate în

acest sens este crearea, în co
laborare cu Iugoslavia, a siste
mului hidroenergetic de la Por
țile de Fier de pe Dunăre cu o 
putere instalată de peste I 000 
Mw pentru fiecare din cele două 
țări. în planurile economice de 
viitor ale României, producția de 
energie electrică se prevede să 
crească într-un ritm superior 
nroducției industriale de ansam
blu, dublîndu-se la aproximativ 
5—6 ani, astfel îneît în 1980 
vom produce circa 85 miliarde 
kilowat/ore. Realizarea acestui 
program justifică pe de-a-ntre- 
gul atenția deosebită pe care 
guvernul român, întreaga noas
tră societate o acordă activității 
energeticienilor, cercetării știin
țifice, precum și cunoașterii noi
lor descoperiri obținute în acest 
domeniu pe plan mondial. Ac- 
ționînd pentru soluționarea ce
rințelor -naționale, energeticienii 
din țara noastră își aduc contri
buția la dezvoltarea cuceririlor 
energeticii internaționale.

întîlnirea dumneavoastră are, 
desigur, drept țel principal, dez
baterea și elucidarea unor pro
bleme de specialitate și nu mă 
îndoiesc că ea va da un nou im
puls dezvoltării acestei ramuri a 
producției moderne, în pas cu 
cerințele actuale ale societății 
umane. Totodată, opinia publică 
din țara noastră, ca și opinia 
publică internațională, vede în 
această mare consfătuire de la 
București semnificații care de
pășesc cadrul strict al specialită
ții. Lucrările reuniunii dumnea
voastră, stimati oaspeți, se în
scriu ca un efort meritoriu în 
slujba cauzei progresului, ca o 
expresie a dorinței de a contri
bui la bunăstarea popoarelor, la 
fericirea omului. A se dărui în 
întregime propășirii umanității, 
a contribui nemijlocit la progre
sul societății — iată modalitatea 
în care orice ramură a creației 
universale, și cu deosebire do
meniul de care vă ocupați 
dumneavoastră, își poate înde
plini în mod strălucit misiunea. 
Este un obiectiv de onoare al 
energeticienilor de pretutindeni 
de a face , ca forțele inepuiza
bile ale materiei, captate și diri
jate de geniul uman, să-și ex
tindă tot mai mult binefacerile 
asupra vieții popoarelor, să pă
trundă tot mai mult în existența 
maselor populare, a fiecărui lo
cuitor al planetei.

Energetica este unul din do
meniile ce pot beneficia din plin 
de marea descoperire a tainei 
atomului. A face ca această epo
cală descoperire a erei noastre să 
sporească resursele de energie 
necesare progresului necontenit 
al societății —■ și nu pericolul 
unui război distrugător, cu con
secințe dezastruoase pentru civi-

lizație — iată un țel cu adevă
rat nobil, cu adevărat măreț. Cu 
eforturi unite să facem ca ato
mul să folosească exclusiv păcii, 

planeta 
pentru

triumfului vieții, ca pe 
noastră să fie înlăturat 
totdeauna războiul.

Conferința mondială 
București, larg forum de 
rare a energeticienilor de pretu- s 
tindeni, este o ilustrare grăitoare I 
a posibilității ca oamenii, indi- j 
ferent de orînduirea socială în I 
care trăiesc, de deosebirile de j 
orientare politică și filozofică, 
să acționeze împreună pentru 
interesele majore ale progresului 
umanității. întîlnirea dumnea- | 
voastră asigură nu numai pro
gresul internațional într-un do
meniu de bază al activității 
umane, ci contribuie, în același 
timp, la mai buna cunoaștere și 
apropiere dintre oamenii 
știință, dintre popoare, 
varea cooperării între 
este o cerință esențială 
de astăzi. Civilizația 
poate evolua în epoca 
decît prin aportul tuturor națiu
nilor, prin contopirea în patri
moniul unic de valori al lumii 
a geniului tuturor popoarelor. 
Aceasta impune asigurarea con
dițiilor pentru afirmarea plena
ră, liberă și nestingherită a fie
cărei națiuni în concertul gîndi- 
rii și creației universale, dezvol
tarea unor raporturi de deplină 
egalitate între toate statele lumii, 
lichidarea discriminărilor și im- 
nedimentelor de orice fel în re
lațiile dintre state. Idealul forțe
lor înaintate ale societății con
temporane este instaurarea unei 
lumi bazată pe echitate, pe prin
cipiile dreptului internațional, pe 
apărarea independenței și suve
ranității națiunilor, pe respecta
rea dreptului fiecărui popor de a 
decide singur asupra propriului 
său destin. Guvernul și poporul 
român consideră că numai într-o 
lume a respectului și stimei re
ciproce între națiuni poate în
flori o largă cooperare a statelor, 
fără deosebire de orînduire so
cială, în interesul progresului 
fiecărui popor, al civilizației 
mondiale, al păcii și securității 
generale.

încheind, vă adresez cele mai 
sincere urări de succes în des
fășurarea conferinței și îmi ex
prim convingerea că această ma
nifestare se va înscrie ca un 
moment de seamă în dezvolta
rea energeticii, pe drumul as- 
cedent al progresului interna
țional.

Vă doresc să vă simțiți cît mai 
bine pe pămîntul patriei noas
tre și, întoreîndu-vă în țările 
dumneavoastră, să duceți mesa
jul sincer de pace și prietenie 
al poporului român.

de la 
colabo-

de
Promo- 
națiuni 
a lumii 
nu mai 
noastră

tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
secretar general al Partidului Comunist Român,

al Republicii Socialiste Româniapreședintele Consiliului de Stat
Tînăra generație din patria noastră, împreună cu întregul 

popor, a urmărit cu profund interes și deplină adeziune vizita 
oficială a delegației de partid și guvernamentale, în frunte cu 
dumneavoastră, stimate și iubite tovarășe Ceaușescu, în țările 
socialiste din Asia. Aprobăm din toată inima și dăm o apre
ciere deosebită activității delegației, rezultatelor acestei vizite 
care constituie o reflectare fidelă a orientării, spiritului si prin
cipiilor marxist-leniniste ce fundamentează întreaga politică a 
partidului și statului nostru, a caracterului ei realist, constructiv 
și profund internaționalist.

Eveniment remarcabil în viața politică internațională, vizita 
efectuată în țările socialiste din Asia are puternice semnificații 
și deschide o nouă pagină în istoria relațiilor de solidaritate 
militantă cu popoarele din aceste țări, contribuie la lărgirea 
prieteniei și colaborării multilaterale dintre țările și popoarele 
noastre. Afirmarea cu claritate și consecvență a esenței, con
cepției și obiectivelor politicii României socialiste, a pozițiilor 
sale în problemele fundamentale ale contemporaneității, ale 
evoluției și desfășurării vieții internaționale, a constituit, în 
același timp, o nouă confirmare și o strălucită dovadă a efor
turilor perseverente depuse de partidul nostru, de dumneavoas
tră personal, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru de
pășirea divergențelor actuale, restabilirea și întărirea unității 
și coeziunii țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, pentru lărgirea și dezvoltarea forțelor pro
gresiste, antiimperialiste.

în timpul vizitei delegației de partid și guvernamentale tine
retul, studențimea română au trăit sentimente de profundă sa
tisfacție și mîndrie patriotică, văzînd primirea călduroasă și 
entuziastă făcută solilor poporului român de, către popoarele 
chinez, coreean, vietnamez și mongol, de tînăra generație din 
aceste țări. Sîntem convinși că dezvoltarea alianței și colabo-

rării cu aceste țări va însemna, totodată, intensificarea legă
turilor de prietenie și solidaritate dintre tineretul țărilor noastre, 
creșterea contribuției sale la făurirea și dezvoltarea unității 
țărilor socialiste, a tuturor forțelor revoluționare, progresiste și 
democratice.

Ecoul larg, interesul viu, aprecierile elogioase de care s-a 
bucurat această vizită izvorăsc din prestigiul, principialitatea și 
justețea politicii interne și externe.a țării noastre, sînt o expre
sie a prețuirii eforturilor și a activității neobosite pe care dum
neavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, o desfășurați pe plan 
internațional, ca mesager eminent al aspirațiilor fundamentale 
ale poporului român și ca militant activ pentru înfăptuirea 
idealurilor de libertate, independență, progres social, colabo
rare între popoare și pace în lume.

Exprimînd aprobarea și profunda gratitudine pentru activi
tatea rodnică, constructivă și principială, animată de puternice 
sentimente internaționaliste pe care delegația noastră, dum
neavoastră personal, stimate tovarășe secretar general, ați des
fășurat-o în timpul vizitei în țările socialiste din Asia, tineretul 
României socialiste, Uniunea Tineretului Comunist și Uniunea 
Asociațiilor Studențești din România, în deplină unitate de gîn- 
dire și acțiune cu întregul popor, se angajează, ca sub condu
cerea partidului, să muncească în continuare cu devotament 
și pasiune revoluționară pentru înfăptuirea neabătută a politi
cii interne și externe a partidului și statului, să se consacre cu 
entuziasm operei de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, să contribuie activ la victoria cauzei socialismului 
si păcii în lume.’ H COMITETUL CENTRAL

AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST 
CONSILIUL UNIUNII ASOCIAȚIILOR 

STUDENȚEȘTI DIN ROMÂNIA
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TELEGRAME ALE CO
MITETELOR JUDEȚE
NE ALE U.T.C. TRI
MISE COMITETULUI 
CENTRAL AL PARTI
DULUI, TOVARĂ

ȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU
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Ancheta de opinie 

politică a „Scînteii 
tineretului" :
„EXPRESIA VOINȚEI 

NOASTRE"

VACANȚA ÎN SALOPETĂ DE BRIGADIER!
ÎN FOLOSUL ȚĂRII,

AL NOSTRU, AL TUTUROR
în 12 ferme ale întreprinderii 

agricole de stat Bacău de peste 
o săptămînă au venit să dea o 
mină de ajutor la efectuarea di
feritelor munci ale cîmpuluisute 
de elevj din liceele județului. 
După ce ultimele acorduri ale 
serbărilor de sfîrșit de an s-au 
stins, uniformele au fost schim
bate cu echipamentul specific 
muncii de brigadier : șorturi, 
pălării de paie, pantaloni scurți. 
Și pentru două săptămini, aceste 
sute de elevi au luat loc în 
„băncile" cîmpiei. Căci, pe alt 
plan, învățătura continuă și

aici, unde lecțiile au drept su
biect munca, „secretele1- obți
nerii producțiilor agricole, mo
dul de viață și muncă al lucră
torilor ogoarelor și multe altele, 
unde dascălii sînt oamenii locu
rilor, ai lanurilor întinse, ai li
vezilor și grădinilor de legume. 
Avem un an bogat. Și, ca nimic 
din ceea ce reprezintă efort ma
terializat să nu se piardă, acum, 
cînd un mare volum de lucrări 
se cere executat intr-un timp cît 
mai scurt, elevii au înțeles că 
nu pot sta deoparte. Au ieșit în 
cîmp, au ieșit să dea o mină de

ajutor, să-și alăture, în aceste 
zile de vacanță, prinosul hărni
ciei lor eforturilor țărănimii și 
mecanizatorilor.

Cei 23 de elevi ai Liceului nr. 3 
Bacău, bunăoară, flăcăi zdraveni 
care au venit la ferma Săndu- 
leni, știu acum să încarce o re
morcă cu fin, știu să întoarcă 
și să strîngă finul, au simțit 
ca niciodată cît de bună este 
apa de izvor după cîteva ceasuri

OCTAVIAN MILEA

(Continuare în pag. a IV-a)
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MONDIALĂ A ENERGIEI

Recepție oferită de președintele Consiliului
de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a oferit luni seara în sala de 
marmură a Casei Scînteii o re
cepție în onoarea participanților 
la cea de-a 8-a Conferință Mon
dială a Energiei.

Au luat parte Iosif Banc și Mi
hai Marinescu, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, Octavian 
Groza, președintele Comitetului

(Urmare din pag. 1) 

electrice, care, In numele par
ticipanților, a salutat prezența 
la lucrări și a exprimat mul
țumiri președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintelui 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, pentru bu
năvoința de a accepta ca lu
crările Conferinței să se des
fășoare sub înaltul lor patro
naj.

Din partea Comitetului Na
țional Român, el a adresat un 
cordial salut repreze'Mhftttir 
din diversele țări ale lumii șt 
Ip-a urat hun sosit în țara 
noastră.

Conferința Mondială a E- 
nergiei, această importantă or
ganizație tehnico-științifică in
ternațională, cu o tot mai lar
gă reprezentare, înființată în 
anul 1924 —• a spus ministrul 
Octavian Groza — are ca o- 
biectiv principal, așa cum este 
înscris și în statutele sale, pro
movarea dezvoltării și utiliză
rii în scopuri pașnice a resur
selor energetice, spre folosul 
general, aiîf pe plan național, 
cit și pe plan internațional, 
înlesnind și promovând totoda
tă un larg schimb de expe
riență în acest domeniu.

România, membră fonda
toare a Conferinței, și-a adus 
contribuția activă în comite
tele de lucru ale organizației, 
alături de celelalte 66 țări 
membre, în special în perioa
da ultimelor două decenii, în 
care energetica românească, 
datorită politicii statului nos
tru și a preocupării directe și 
personale a președintelui Con
siliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a cunoscut un ritm 
de dezvoltare deosebit. Pro
ducția de energie electrică a 
crescut în țara noastră față 
de anul de referință dinaintea 
celui de-al doilea război mon
dial, 1938, de peste 35 de ori, 
ritm ce corespunde unei du
blări a producției la fiecare 
5—6. ani.

Sesiunea de la București 
dezbate o temă deosebit de 
importantă și actuală astăzi 
când dezvoltarea energeticii pe 
plan mondial a luat proporții 
deosebite. Ea este consacrată 
progreselor în valorificarea re

Reuniunea internaționala 

de experfi U.N.E.S.C.O.
S-au încheiat discuțiile pur

tate pe marginea celor două 
puncte înscrise în programul 
de desfășurare a Reuniunii 
internaționale de experți 
UNESCO, intitulată „Educa
ția tineretului în spiritul 
păcii, respectului reciproc și 
înțelegerii între popoare1', ce 
se desfășoară la București, 
sub egida Comisiei naționale 
române pentru UNESCO și a 
Centrului de cercetări pentru 
problemele tineretului.

Temele supuse dezbaterii — 
„Participarea tineretului la 
opera de înțelegere interna
țională și la menținerea 
păcii" și „Tineretul și mij
loacele moderne de informare" 
— au prilejuit un larg schimb 
de experiență și opinii în 
probleme de mare actualitate: 
importanța, obiectivele și 
mijloacele promovării in rîn- 
durile tineretului a idealurilor 
de pace, respect reciproc .și 
înțelegere internațională, inte
grarea acestui proces educa
țional îri ansamblul educației 
permanente, contribuția tine - 

Național Român pentru Conferin
ța Mondială a Energiei, ministrul 
energiei electrice, Ion Crăciun, 
Traian Ispas, Mircea Malița, loan 
Ursu, loan Cosma, miniștri, Ni- 
colae Ecobescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, alte 
persoane oficiale române.

Au fost prezenți P. S. Nepo- 
rojnîi, președintele Conferinței 
Mondiale a Energiei, ministrul e- 

surselor energetice în special 
prin utilizarea complexă a a- 
cestora și va oferi unui mare 
număr de eminenți specialiști 
prezenți la conferință prilejul 
de a trece în revistă cele mai 
recente realizări din lume. Nu
meroase rapoarte de speciali
tate adâncesc probleme de cea 
mai strictă actualitate care 
vor confrunta în perspectivă 
dezvoltarea energetică.

Avem convingerea, a spus 
în încheiere vorbitorul, că 
actuala Conferință Mondială 
a Energiei, de la București, 
va aduce un important aport 
la succesele de viitor ale știin
ței și tehnicii energetice, pen
tru progresul general al socie
tății omenești.

Primit cu puternice aplauze 
a luat cuvântul președintele 
Consiliului .de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu.

Cuvîntul de salut al pre
ședintelui Consiliului de Stat 
a fost urmărit cu viu interes 
și aplaudat îndelung de cei— 
prezenți.

In numele participanților, 
președintele Comitetului de 
organizare a conferinței, Oc
tavian Groza, a mulțumit pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al României pentru cuvîntul 
de salut și urările de succes 
adresate conferinței.

A luat apoi cuvîntul pre
ședintele Conferinței Mondia
le a Energiei, P. S. Neporoj- 
nii, ministrul energiei și elec
trificării al U.R.S.S., care, 
după ce a mulțumit guvernu
lui român și Comitetului na
țional român pentru organi
zarea la București a acestei 
conferințe, a spus : Ca ener- 
getician sovietic, îmi este deo
sebit de plăcut să particip la 
a VIII-a Conferință Mondială 
a Energiei, la prietenii noștri, 
energeticienii români, care se 
pot mîndri pe drept cu ma
rile lor realizări în domeniul 
dezvoltării energeticii. S-au 
întrunit aici reprezentanți a 
peste 50 de țări din toate cele 
5 continente ale globului pă- 
mîntesc, pentru a discuta cele 
mai importante probleme le
gate de creșterea eficienței u- 
tilizării resurselor energeticii 
naturale.

Sperăm că programul con

retului la progresul economic 
și social etc.

Au fost adresate numeroase 
sugestii și propuneri diferite
lor organisme internaționale 
de specialitate, în vederea 
creșterii rolului lor în aplica
rea practică a documentelor 
O.N.U. și UNESCO, referitoa
re la crearea unui climat de 
pace și securitate internațio
nală și la rolul tineretului în 
acest scop.

în cuvîntul lor, partipipanții 
au relevat, de asemenea, în
semnătatea inițiativelor Ro
mâniei -- pe plan național și 
internațioal — cu privire la 
educarea tinerilor în spiritul 
păcii, educație primită în 
școală, familie, în activitățile 
extrașcolare și în cele desfă
șurate în rîndurjle organiza
țiilor de tineret. Totodată ei 
au dat o înaltă apreciere ex
perienței practice împărtășite 
de partlcipanții români în ca
drul reuniunii.

Lucrările continuă cu dis
cutarea proiectului de raport

(Agerpres)

nergiei și al electrificării al 
U.R.S.S., Walker Cisler, președin
tele Consiliului Executiv interna
țional al Conferinței Mondiale a 
Energiei, Eric Ruttley, secretar 
general al Consiliului Executiv 
Internațional, lordul Hinton of 
Banside, precum și alte persona
lități marcante, participante la 
lucrările reuniunii mondiale a e- 
nergeticienilor.

ferinței și conținutul referate
lor vor satisface pe deplin in
teresul manifestat de cei pre
zenți față de această temati
că. Mi se pare foarte impor
tant să subliniem că pe mă
sura dezvoltării în continuare 
a energeticii mondiale, schim
bul de experiență privind cela 
mai noi realizări în acest do
meniu al economiei devine ne
cesar în proporție din ce în 
ce mai mare. Acestui lucru îi 
slujește Conferința Mondială 
a Energiei, care în curînd își 
va sărbători a 50-a aniversa
re. .M:eșțui.țygruji,serving poi 
toți.

In încheiere, permitefi:mi 
să exprim convingerea că cea 
de-a 8-a Conferință Mondială 
a Energiei va reprezenta un 
pas mai departe în dezvolta
rea colaborării internaționale, 
spre binele omenirii.

In a doua parte a ședinței, 
președintele Conferinței Mon
diale a Energiei, P. S. Nepo- 
rojnîi, a prezentat un raport 
care trece în -revistă cele mai 
noi realizări obținute în do
meniul energiei de la prece
denta conferință și a schițat 
perspectivele energeticii mon
diale.

In continuarea lucrărilor, 
Conferința a fost salutată de 
președintele Consiliului Exe
cutiv Internațional, Walker 
Cisler, care a transmis și un 
mesaj adresat de sir Harold 
Hart’ey, fost președinte al 
Conferinței Mondiale a Ener
giei, și președinte de onoare 
al Consiliului Executiv Inter
național.

Participanta la Conferință 
du fost salutați apoi, din par
tea unor comitete naționale, 
de Roger Gaspard (Franța), 
Laszlo Heller (Ungaria), Gor
don Mac Nabb (Canada), 
John Regina!d-Cotrim (Brazi
lia) și Lombardi Vallauri E- 
duardo (Italia), precum și din 
partea secretarului general al 
O.N.U., U Thant, de Pierre 
Secette, director al Diviziei 
de energie a Comisiei Econo
mice a O.N.U. pentru Euro
pa, de Victor Constantinescu, 
reprezentantul Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc, și 
Kristian Loading, reprezentan
tul Organizației pentru coope
rare economică și dezvoltare.

PRIMIRE LA MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNE

La invitația Ministerului A- 
facerilor Externe se află în 
România, Edvard Hambro, pre
ședintele celei de-a 25-a se
siuni a Adunării Generale a 
O.N.U., care, împreună cu so
ția, va face o vizită în țara 
noastră.

Ieri, la amiază, Edvard 
Hambro a fost primit la 
M.A.E. de Comeliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe. 
Cu acest prilej au fost abor
date probleme privind activi
tatea Națiunilor Unite și co
laborarea dintre Republica So
cialistă România și O.N.U., 
precum și unele aspecte ale 
situației internaționale.

în continuare, ministrul ro-

Sosirea unei delegații 
a Poporului Muncitor

Luni, a sosit în Capitală o de
legație a Uniunii Socialiste a Po
porului Muncitor din R.S.F. Iu
goslavia, condusă de Vasil Tu- 
gearov, membru al Comitetului 
Executiv al Conferinței Federale, 
care, la invitația Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socia
liste, face o vizită de schimb de

Primire la C. C 
al P.C.R.

Luni dimineața, tovarășul 
Gheorghe Pană, membru al Co- 
miletului Executiv, al Prezidiu- 9 
lui Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., a primit delegația de _ 
activiști ai Partidului Comunist w 
al Uniunii Sovietice, condusă de 
I. A. Bondarenko, membru al 
C.C. al P.C.U.S., prim-secretar W 
al Comitetului regional Rostov 
al P.C.U.S., care, la invitația 
C.C. al P.C.R., a făcut o viziță 
în schimb de experiență în țara 
noastră.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească, au participat tovarășii 
Aldea Militaru, membru al C.C. 
al P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R., și Marin ~ 
consilier.

A fost prezent V. 
ko, ambasadorul 
București.

Constantin,

I. Drozden-
U.R.S.S. la

★
în timpul vizitei în țara noas- a 

tră, delegația a avut convorbiri " 
la C.C. al P.C.R., la comitetele 
județene Brașov, Prahova. Brăi- A 
la și Constanța ale P.C.R., la ” 
conducerea Ministerului Agri
culturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Apelor, la institu- w 
ții de cercetări științifice.

Membrii delegației au vizitat 
o serie de obiective economice 
și social-culturale din munici
piul București, precum și din 
județele amintite.

în cursul aceleiași zile, dele
gația a părăsit Capitala, îndrep- gk 
tîndu-se spre patrie. “

în urma tratativelor care au $ 
avut loc la București, luni, 28 
iunie, a fost semnată Convenția — 
între guvernul Republicii Socia- V 
liste România și guvernul Repu
blicii Populare Polone privind 
desființarea vizelor pentru călă- W 
toriile în interes de serviciu și 
particular. Prin această conven- 
ție se lărgește cadrul călătoriilor " 
fără vize dintre cele două țări.

Din partea română, convenția — 
a fost semnată de Gheorghe Bă- w 
descu, directorul Direcției con
sulare din Ministerul Afacerilor 
Externe al Republicii Socialiste" 
România, iar din partea polonă 
de Jerzy Roszak, directorul De- a 
partamentului consular din Mi- 
nisterul Afacerilor Externe al 
Republicii Populare Polone. A

Au fost prezenți funcționari “ 
superiori din M.A.E., reprezen
tanți ai Ambasadei R.P. Polone A 

aj celor 
și alte

la București, membri 
două delegații, precum 
persoane oficiale.

de au- 
A. M. 
vizitat 

de

Ministrul industriei 
tomobile din U.R.S.S., 
Tarasov, care ne-a 
țara, însoțit de un grup _
specialiști, la invitația minis- 
trultiî industriei construcțiilor 
de mașini, Ioan Avram, a Q 
părăsit luni Capitala, îndrep- 
tîndu-se spre patrie. _

La plecare, pe aeroportul ® 
Otopeni, oaspetele a fost con
dus de ministrul loan Avram, 
de membri ai conducerii Mi- W 
nisteru'ui Industriei Construc
țiilor de Mașini.

Erau prezenți V. I. 
denko, ambasadorul 
la București, 
ambasadei.

Droz
U.R.S.S.

și membri ai

★
duminică, oas- 

, însoțiți de
Sîmbătă și i 

peții sovietici, 
Ion Morega și Cornel Mihu- 
lecea, adjuncți ai ministrului 
industriei construcțiilor de 
mașini, au vizitat municipiul 
Constanța, stațiunile balneare 
de pe litoral și Delta ~ 
nării.

Du-

★
Cu prilejul vizitei în 

noastră a ministrului 
Tarasov, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, V. I 
Drozdenko, a oferit luni un 
cocteil.

țara 
A. M.

Societatea de Cruce Roșie a 
Republicii Socialiste România 
a acordat refugiaților palesti
nieni din Orientul Apropiat un 
nou ajutor compus din medi
camente, pături și alimente.

mân al afacerilor externe a o- 
ferit un dejun în onoarea pre
ședintelui celei de-a 25-a se
siuni a Organizației Națiunilor 
Unite. La dejun au luat parte: 
Maria Groza, vicepreședinte a 
Marii Adunări Naționale, Mir
cea Malița, ministrul învăță- 
mîntului, Dan Enăchescu, mi
nistrul sănătății, Nicolae Eco
bescu, Costin Murgescu, direc
tor general al Institutului pen
tru studierea conjuncturii eco
nomice internaționale, funcțio
nari superiori din M.A.E.

De asemenea a fost prezent 
Sayed Abbas Chedid, directo
rul Centrului de informare al
O.N.U. la București.

a Uniunii Socialiste 
din R.S.F. Iugoslavia 
experiență în țara noastră.

Delegația a fost întîmpinată pe 
aeroportul internațional Otopeni 
de Nestor Ignat, membru al Bi
roului Executiv al Consiliului Na
țional, și de Vasile Istrate, secre
tar al Consiliului municipal 
București al Frontului Unității 
Socialiste.

TELEGRAME TRIMISE
C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
Vom urma neabătut exemplul 
dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu
Uteciștii, întregul tineret al 

Capitalei, au urmărit cu deose
bit interes și cu justificată min
drie patriotică vizita oficială de 
prietenie întreprinsă de delega
ția de partid și guvernamentală 
a Republicii Socialiste România, 
condusă de dumneavoastră, to
varășe Nicolae Ceaușescu, în 
țările socialiste din Asia.

Entuziasta primire, insufleți- 
tele manifestări de caldă sim
patie de la Pekin și Șanhai, de 
la Phenian și Hamhîn, Hanoi și 
Haifong, Ulan Bator, pe între
gul parcurs al vizitei, demon
strează în mod pregnant legă
turile de sinceră prietenie din
tre poporul nostru și popoarele 
acestor țări, uriașul prestigiu de 
care se bucură Partidul Comu- 
nșst Român, personal dumnea
voastră iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, neobosit (militant 
pentru cauza unității internațio
naliste a țărilor socialiste, a 
partidelor comuniste și munci
torești, a tuturor forțelor anti- 
impcrialiste.

Generația tinără a Capitalei 
își exprimă și cu acest prilej a- 
dinca satisfacție, deplina sa a- 
probare și înalta prețuire față 
de activitatea frățească desfășu
rată de delegație, de dumnea
voastră personal, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, fiu credin
cios al patriei noastre și emi
nent militant al mișcării comu
niste internaționale.

Expresie vie a politicii de

0 strălucită manifestare 
a politicii partidului

Comitetul județean Maramu
reș al Uniunii Tineretului Co
munist, întregul tineret din a- 
ceasta parte a țării, au urmăiit 
cu viu interes și au luat cuno
ștință cu deosebită satisfacție și 
mindrie patriotică de rezultate
le vizitei oficiale de prietenie a 
delegației de partid și guverna
mentale, condusă de dumnea
voastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, in 
țările socialiste din Asia. Ani 
rost cu toții martori ai fiecărei 
etape a vizitei, ai primirilor de 
o excepțională căldură făcute 
delegației române, ai intîlnirilor 
entuziaste cu sutele de mii de 
oameni ai muncii din țările vi
zitate, am luat cunoștință de 
convorbirile prietenești cu con
ducătorii de partid și de stat din 
aceste țări, de rezultatele rod
nice consemnate in comunicate
le comune date publicității.

Organizația județeană a U.T.C., 
toți tinerii din județul nostru, 
români, maghiari, ucrainieni și 
de alte naționalități, își expri
mă acordul lor fără rezerve și 
dau o înaltă apreciere activită
ții desfășurate cu acest prilej 
de către delegație, de către dum
neavoastră personal iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu. în acti
vitatea delegației noi vedem o 

Adeziunea deplină a tuturor 
tinerilor, indiferent 
de naționalitate

Comitetul județean al U.T.C., 
in numele tinerilor români, ma
ghiari și germani de pe melea
gurile mureșene, își exprimă 
unanima satisfacție și deplina 
aprobare față de rezultatele re
centei vizite a delegației de 
partid și guvernamentale, con
dusă de dumneavoastră, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu.

Timp de peste 3 săptămini ti
neretul județului a urmărit cu 
emoție și bucurie, vizita între
prinsă în țările socialiste din A- 
sia, convorbirile rodnice purtate 
cu reprezentanții acestor po
poare.

Noi, tinerii muncitori, țărani, 
intelectuali, elevi și studenți de 
toate naționalitățile din județul 
Mureș considerăm că vizita în
treprinsă se inscrie pe linia e- 
forturilor constructive pe care 
partidul și statul nostru le în
treprinde pentru a întări cola
borarea frățească cu toate țările 
socialiste, pentru restabilirea u- 
nității si coeziunii mișcării co
muniste si muncitorești interna
ționale. Sîntem convinși că vi
zita slujește cauzei dezvoltării 
prieteniei și colaborării multi
laterale dintre țările și popoa
rele noastre, răspunzind prin 
aceasta intereselor poporului 
nostru, popoarelor frățești, cit 
si cauzei socialismului și comu
nismului în lume.

Avem credința că nu există o 
dovadă mai elocventă a atașa
mentului nostru față de politica 
partidului și statului nostru de- 
cit angajarea plenară cu toate 
forțele și entuziasmul ce ne ca

Imbold in activitatea 
noastră de fiecare zi

Vizita delegației de partid și 
guvernamentale române pe care 
ați condus-o dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. in țările socialiste 
din Asia, intilnirile și convorbi
rile rodnice purtate cu acest pri
lej, au avut un puternic ecou 
in rîndul tineretului de pe me
leagurile județului Vrancea, ca, 
de altfel, în rindul întregii na
țiuni române.

Activitatea deosebit de fruc
tuoasă a delegației reprezintă o

prietenie și colaborare frățeas
că, promovată consecvent de 
partidul și statul nostru, cu toa
te țările socialiste, vizita se în
scrie ca un eveniment impor
tant in viața politică interna
țională, ca o acțiune cu multi
ple și puternice rezonanțe în 
lupta pentru cauza generală a 
socialismului, a tuturor forțelor 
care apără pacea, libertatea, in
dependența popoarelor.

Organizația municipală a U- 
"niunii Tineretului Comunist, a- 
nimată de mărețele idealuri ale 
comunismului, cu dragoste fier
binte, stimă și recunoștință pen
tru Comitetul Central. pentru 
dumneavoastră, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, ur- 
mindu-vă neabătut exemplul, 
înaltul devotament și dăruirea 
cu care slujiți idealurile po
porului, se angajează în nume
le celor 250.000 de tineri din Ca
pitală, să-și intensifice efortu
rile pentru mobilizarea tinere
tului la îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor profesionale și ob
ștești și vă asigură de hotărîrea 
sa fermă de a-și consacra în
treaga capacitate și putere de 
muncă, entuziasmul său tineresc 
înfăptuirii politicii științifice a 
partidului, hotăririlor adoptate 
de Congresul al X-lea al Parti
dului Comunist Român.

COMITETUL MUNICIPAL 
BUCUREȘTI AL UNIUNII 
TINERETULUI COMUNIST

strălucită manifestare a politicii 
externe a partidului și statului 
nostru, menită să contribuie in 
cel mai înalt grad la cauza ge
nerală a socialismului, la întă
rirea unității tuturor țărilor so
cialiste, a partidelor comuniste 
și muncitorești, tuturor forțelor 
care apără pacea, libertatea și 
independența popoarelor. în e- 
forturile depuse de delegație noi 
vedem Întruchiparea propriilor 
noastre ginduri și sentimente, 
expresia hotărîrii întregului po
por activ participant la opera 
măreață de construire a socie
tății multilateral dezvoltate în 
patria noastră scumpă.

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, vă asigurăm 
că ne vom angaja cu și mai mul
tă hotărîre, cu întregul elan ti
neresc, pentru transpunerea în 
viață a politicii partidului și sta
tului nostru, pentru îndeplinirea 
in mod exemplar a tuturor sar
cinilor ce ne revin în actualul 
plan cincinal, pentru a contri
bui din plin, alături de toți oa
menii muncii, la prosperitatea și 
înflorirea scumpei noastre patrii 
— Republica Socialistă Româ
nia.

COMITETUL JUDEȚEAN 
MARAMUREȘ AL U.T.C.

racterizează, pentru îndeplinirea 
cu succes a hotăririlor Congre
sului al X-lea al Partidului Co
munist Român, a sarcinilor ce 
ne revin în acest cincinal.

Considerăm ca o înaltă înda
torire patriotică intensificarea 
eforturilor noastre în vederea 
sporirii contribuției la progresul 
întregii țări și vă asigurăm pe 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de întregul nostru 
devotament, de hotărîrea de a 
nu ne cruța eforturile în în
deplinirea sarcinilor. Prin în
treaga noastră activitate vrem 
să se faeă reliefat faptul că po
litica Partidului Comunist Ro
mân se bucură de adeziunea 
noastră totală. încercăm să ne 
ridicăm prin muncă la înălțimea 
gri,lei deosebite, a solicitudinii 
pline de căldură eu care sintem 
înconjurați de către conducerea 
partidului și de către dumnea
voastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. Vrem prin fapte să 
îndreptățim speranțele legitime 
ale partidului și poporului nos
tru. Toate energiile noastre vor 
fi dăruite înfloririi scumpei 
noastre patrii — Republica So
cialistă România.

Vă transmitem, iubite tovară
șe Nicolae Ceaușescu, cele mai 
bune urări de sănătate și pute
re de muncă pentru a conduce 
partidul și poporul nostru pe 
drumul unor noi și mărețe vic
torii, al construirii societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

COMITETUL JUDEȚEAN 
MUREȘ AL U.T.C.

strălucită manifestare a politicii 
partidului și statului nostru, o 
expresie grăitoare a stimei și 
respectului de care se bucură e- 
forturile României socialiste de 
a consolida legăturile trainice 
de prietenie și colaborare fră
țească cu toate statele socialiste, 
pe baza principiilor marxist- 
leninismv.Iui și ale internațio
nalismului socialist.

Mesajul de caldă prietenie și 
solidaritate pe care delegația 
română, condusă de cel mai iu

bit și stimat fiu al poporului ro
mân, l-a purtat pînă in îndepăr
tatul continent al Asiei a expri
mat gîndurile și sentimentele în
tregului popor. Ne alăturăm, cu 
tot elanul, sentimentelor calde 
de adeziune exprimate de în
tregul nostru popor față de în
țeleaptă politică internă si ex
ternă a partidului și statului 
nostru, față de activitatea neo
bosită desfășurată de dumnea
voastră, iubite tovarășe secretar 
general, în elaborarea și desfă
șurarea ei. Succesele de presti
giu obținute de întregul nos
tru popor constituie și pentru 
tineretul din județul Vrancea 
un imbold în activitatea de zi 
cu zi, alături de ceilalți oa

Cu sentimentul 
mîndriei patriotice

Cei peste 65.000 de tineri ai 
organizației noastre județene au 
urmărit cu o profundă imindrie 
patriotică activitatea desfășura
tă de delegația română de partid 
și guvernamentală, în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, in 
cadrul vizitei întreprinse în ță
rile socialiste ale Asiei. Făcîn- 
du-ne exponenții sentimentelor 
membrilor organizației noastre 
județene, ale tuturor tinerilor 
din județ, ne exprimăm satisfac
ția față de efortul depus de de
legația noastră in tadrul vizitei 
efectuate, care și-a adus prin 
aceasta o contribuție însemnată 
la refacerea și întărirea unită
ții tuturor țărilor socialiste. îm
preună cu toți oamenii muncii 
din județul Bacău, tineretul își 
exprimă adeziunea totală față 
de linia generală a politicii ex
terne a partidului și statului 
nostru de întărire a prieteniei 
și colaborării cu toate țările so
cialiste, partidele comuniste și 
muncitorești, pentru cauza so
cialismului, păcii și progresului 
lumii. Vă asigurăm, stimate și 
iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, fiu devotat al po
porului român, de atașamentul 
nostru nemărginit față de neo
bosita activitate pe care o des- 
fășurați în fruntea partidului și 
statului pentru afirmarea con
secventă a politicii constructive 
realiste a partidului nostru.

încadrați în mărețul efort de 
realizare a obiectivelor noului

0 politică consacrată coeziunii 
tuturor țărilor socialiste

Cu sentimente de fierbinte re
cunoștință pentru gloriosul nos
tru partid, noi, tinerii din jude
țul Olt, v-am însoțit cu gin- 
dul și cu inima, pe dumnea
voastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pe ceilalți membri ai 
delegației de partid și guverna
mentale a Republicii Socialiste 
România, cu prilejul vizitei în 
țările socialiste de pe meleagu
rile îndepărtate ale Asiei. Con
stituie o mindrie patriotică 
pentru noi primirea caldă, ma
nifestarea entuziastă de priete
nie și stimă cu care ați fost 
intimpinat dumneavoastră și 
ceilalți soli ai poporului român 
pe întreg parcursul vizitei de 
către oamenii muncii din țările 
socialiste prietene din Asia — 
expresie vie a prestigiului și 
respectului deosebit acordat țării 
noastre, dumneavoastră perso
nal, tovarășe secretar general.

Turtind solia internaționalis
mului și solidarității cu po
poarele iubitoare de pace din 
lumea întreagă, delegația a re
afirmat cu inaltă responsabili
tate principiile de bază ale po
liticii marxist-leniniste a parti

Deplină aprobare față 
de politica partidului

Vizita delegației de par.id și 
guvernamentale române, condu
să de dumneavoastră, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în țările socialiste 
din .Asia a avut un puternic e- 
cou în rindul celor 50 600 de 
tineri din județul Dîmbovița. A- 
ceastă vizită confirmă politica 
consecventă a partidului și sta
tului nostru pentru dezvoltarea 
unar relații frățești între toate 
statele socialiste, între toate par
tidele comuniste și muncitorești, 
întrit toate popoarele lumii. Ti
neretul din județul Dîmbovița 
își manifestă și cu acest prilej a- 
deziunea deplină față de poli
tica internă și externă a parti
dului și statului nostru, dau o 
inaltă apreciere aportului dum
neavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, la elabora
rea și înfăptuirea acestei poli
tici, Ia activitatea pentru solu
ționarea problemelor majore ale

Spiritul internaționalist 
al politicii P. C. R.

Ne facem ecoul sentimentelor 
de deosebită satisfacție ce ani
mă tineretul din județul Con
stanța, ca și pe ceilalți oameni 
ai muncii, în legătură cu rezul
tatele fructuoase ale vizitei ofi
ciale a delegației de partid și 
guvernamentale condusă de 
dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în țările so
cialiste din Asia. Ne exprimăm 
deplina adeziune la întreaga ac
tivitate pe care o depuneți, ex
presie a spiritului internaționa
list al politicii partidului nostru 
de întărire continuă a priete
niei și colaborării frățești cu 
toate țările socialiste, cu parti
dele comuniste și muncitorești. 
Prețuim unanim activitatea la
borioasă depusă de dumneavoas
tră, scumpe tovarășe Ceaușescu, 
eminent conducător al partidu
lui și stalului nostru, persona

meni ai muncii din județul nos
tru, sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid.

Tinerii muncitori, țărani, in
telectuali și elevi din cuprinsul 
județului Vrancea sînt hotărîți să 
muncească și să învețe cu dă
ruire și pasiune, cu abnegație și 
elan, să traducă în viată mă
rețele sarcini trasate de cel 
de-al X-lea Congres al P.C.R., 
contribuind astfel cu toate for
țele la întărirea scumpei noas
tre patrii — Republica Socialis
tă România, la victoria forțelor 
socialismului și păcii.

COMITETUL JUDEȚEAN 
VRANCEA AL U.T.C.

plan cincinal, dînd glas hotărî-, • 
rii ferme de a obține noi și iiK1 
semnate succese în edificarea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, tinerii din această 
parte a țării asigură conducerea 
de partid că vor munci cu tot 
elanul lor tineresc pentru rea
lizarea sarcinilor ce le revin în 
toate domeniile de activitate : în 
industrie, pe șantiere, pe ogoa
re. La fiecare Ioc de muncă, ti
neretul județului nostru se an
gajează că va realiza și depăși 
toate sarcinile de producție. U- 
teciștii încadrați în peste 230 de 
brigăzi permanente de muncă 
voluntar-patriotică, cărora li se 
adaugă cei peste 6.000 de elevi 
și studenți de pe 25 de șantie
re locale de muncă ale tineretu
lui, sînt hotărîți să realizeze an
gajamentul anual cu aproape 
două luni mai devreme obținînd 
prin muncă voluntar-patrlot că 
economii în valoare de 35 mili
oane lei.

Asigurăm conducerea de par
tid și de stat, pe dumneavoastră 
personal, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că nu vom 
precupeți nici un efort pentru 
îndeplinirea exemplară a sar
cinilor ce ne revin adueîndu-ne, 
astfel, contribuția la ridicarea 
patriei noastre socialiste pe noi 
culmi ale progresului și civili
zației.

COMITETUL JUDEȚEAN 
BACAU AL U.LC.

dului nostru, politică consacra
tă întăririi coeziunii tuturor ță
rilor socialiste, mișcării comu
niste și muncitorești internațio
nale, a tuturor forțelor antiim- 
perialiste.

Noi, cei peste 42 000 de ute- 
ciști de pe străvechile meleaguri 
ale Oltului, care muncesc in 
fabrici și uzine, în șantiere și 
cooperative agricole de produc
ție, alături de ceilalți oameni ai 
muncii, ne exprimăm deplina 
adeziune față de rezultatele 
fructuoase ale vizitei delegației 
de partid și guvernamentale ro
mâne și vă asigurăm, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
ne vom consacra toate forțele, 
întreaga energie și capacitate 
creatoare pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor economi
ce și social-culturale ce ne re
vin in actualul cincinal, pentru 
afirmarea tot mai puternică în 
lume a României socialiste, 
pentru progresul socialismului 
și păcii.

COMITETUL JUDEȚEAN 
OLT AL U.T.C.

lumii contemporane.
Organizația noastră județeană 

vă asigură, tovarășe secretar ge
neral, că va mobiliza toate for
țele pentru a spori și mai mult 
contribuția tineretului la înfăp
tuirea neabătută a întregii po
litici a partidului și statului 
nostru, la îndeplinirea hotăriri
lor Congresului al IX-lea al U- 
niunii Tineretului Comunist. In
tegrați în marele efort general, 
vom desfășura o vie activitate 
politică pentru educarea și for
marea tineretului, pentru mă
rirea contribuției acestuia la rea
lizarea tuturor obiectivelor eco
nomice și social-culturale, in- 
tensificînd eforturile în vederea 
antrenării tinerilor la acțiunile 
voluntar-patriolice de înfrumu
sețare a comunelor și orașelor 
județului nostru.

COMITETUL JUDEȚEAN 
DÎMBOVIȚA AL U.T.C.

litate proeminentă, de înalt 
prestigiu, în viața politică in
ternațională, și sintem mindri 
că această vizită a contribuit 
la alirmafea cauzei generale a 
socialismului, a luptei împotriva 
imperialismului, la întărirea 
continuă a unității țărilor socia
liste.

Vă asigurăm, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că sintem hotăriți, 
din exemplul pe care ni-1 oferă 
activitatea neobosită, multilate
rală, a dumneavoastră, să nu 
precupețim eforturile noastre 
pentru angajarea dinamică a ti
neretului la realizarea obiecti
velor din industrie, agricultură, 
de pe șantiere, participind. ast
fel, la înfăptuirea politicii Parti
dului Comunist Român.

COMITETUL JUDEȚEAN 
CONSTANȚA AL U.T.C.
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Tineretul își exprimă deplina adeziune 
la politica partidului

condusă 
Nicolae 

vedem în 
dovadă a 
fermității

Pe adresa Comitetului 
Central al Partidului, a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, continuă să so
sească telegrame, scrisori, 
mesaje provenite de la co
mitetele județene de partid, 
de la colective din între
prinderi și instituții, diferi
te organizații obștești, de 
la numeroși cetățeni ai pa
triei noastre, în aceste 
telegrame se exprimă sa
tisfacția întregului nostru 
popor pentru rezultatele 
fructuoase ale vizitei între
prinse în țările socialiste 
ale Asiei de către o dele
gație de partid și guverna
mentală română 
de tovarășul 
Ceaușescu. „Noi 
aceasta încă o 
perseverenței și 
cu care conducerea parti
dului nostru militează pen- 

traducerea în viață a 
principiilor politicii parti
dului în domeniul dezvol
tării relațiilor internațio
nale ale României socialis
te, principii clar definite de 
Congresul al X-lea al 
P.C.R." — se subliniază în 
telegrama trimisă de Co
mitetul județean Dolj al 
P.C.R. Au mai trimis tele
grame comitetele județene 
de partid Sălaj, Ialomița, 
Brăila, Alba, Bistrița-Nă- 
săud, Caraș-Severin, Gorj, 
Buzău etc. Aceste telegra
me redau în cuvinte însu
flețite simțămintele comu
niștilor, ale tuturor oame
nilor muncii, de deplină 
aprobare a înțeleptei poli
tici a partidului nostru, po
litică consacrată cauzei re
facerii și întăririi unității 
țărilor socialiste, a partide
lor comuniste și muncito
rești, a forțelor antiimpe
riaiiste.

Justețea poziției
partidului

EMMERICH STOFFEL 
redactor-șef al revistei „Neue Literatur"

membru corespondent al Academiei de științe sociale și politice
Am urmărit zilnic, din rela

tările presei cotidiene, desfă
șurarea vizitei delegației de 
partid și guvernamentale în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în țările frățești 
din îndepărtata Asie. Senti
mentele care m-au dominat și 
care mă stăpînesc și în mo
mentul cînd aștern pe hîrtie 
aceste rînduri sînt atît de 
multiple, îneît mi-e greu să le 
reduc la o expresie concisă. 
Numitorul lor comun a fost 
satisfacția, bucuria plenară 
care însoțește și succede tot
deauna unei mari reușite. Căci 
acesta mi se pare a fi sensul 
mai adine al acestei îndelun- 

' gate călătorii la prietenii de

i

PRESTIGIUL

ROMÂNIEI
SOCIALISTE
ING. AUREL BĂLAN 
șeful serviciului organizarea 
producției. Uzina de utilaj 

petrolier Tîrgoviște
Prin intermediul presei, ra

dioului și televiziunii am fost 
martor al vizitei pe care dele
gația de partid și de stat a ță
rii noastre, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu a în
treprins-o în țările socialiste 
din Asia. Pentru noi, munci
torii, tehnicienii și inginerii 
care lucrăm în cadrul Uzinei 
de utilaj petrolier din Tîrgo
viște, vibrantele manifestări 
de simpatie făcute solilor 
României socialiste, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu perso
nal, reprezintă motive de 
profundă satisfacție. Vizita de
legației noastre de partid și de 
stat în aceste țări — important 
act politic menit să contribuie 
la întărirea unității țărilor so
cialiste — este o dovadă că 
întreaga politică a partidului 
și guvernului țării noastre, 
avînd un promotor strălucit pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
are un caracter științific și 
realist. în cuvîntările tovară
șului Nicolae Ceaușescu, s-a 
afirmat viguros politica Româ
niei socialiste, fundamentată 
pe respectarea drepturilor fie
cărui popor de a-și hotărî sin
gur soarta, pe neamestec în 
treburile interne ale altor po
poare, pe promovarea neabă
tută a principiilor independen
tei și suveranității naționale. 
Pentru această politică, expri
mată cu claritate în toate îm
prejurările, partidul nostru, 
avînd în fruntea sa pe cel mai 
devotat fiu al poporului ro
mân, Nicolae Ceaușescu, și-a 
cucerit dragostea și prețuirea 
întregii națiuni, un înalt pres
tigiu internațional.

Recunoștință iubitului 
nostru conducător 

ȘTEFAN BĂDESCU 
maistru, U.R.L.D.E., Craiova

P. Mongolă. In 
uzină, nu a fost 
trei săptămini, 

_ fost dominată de 
ample pe margi- 

Fiecare inter- 
discuție, izvorîtă

Timp de trei săptămini am 
citit, auzit și văzut, felul în care a 
fost primită delegația partidu
lui și statului nostru, în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de către partidele, guvernele, 
oamenii muncii din R. P. Chi
neză, R. P. D. Coreeană, R. D. 
Vietnam și R. 
tinăra noastră 
zi, în aceste 
care să nu fi 
comentarii 
nea vizitei, 
venție în 
din suflet, rod al unor adevă
ruri arătate cu claritate de în
seși realitățile văzute pe micul 
ecran, citite în ziare, auzite la 
radio, a fost caracterizată. în 
primul rînd, prin mărturisirea 
unanimă a sentimentului de 
mîndrie patriotică față de felul 
cum este primită delegația ro
mână, față de modul strălucit 
în care delegația, în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
își îndeplinește înalta misiune 
de sol al României socialiste, al 
partidului și poporului țării 
noastre. Fiecare discurs, fie
care cuvînt rostit de conducăto
rul iubit al 
lui nostru, 
izvorîte din 
sentimentele 
de a fi și gîndi . .
nostru, dornic de pace șl înțe
legere, de cunoaștere,/ de inde
pendență și respect reciproc. 
Am stat mult de vorbă în a- 
ceste zile. Noi între noi și fie
care cu sine însuși. Cunoscln- 
du-mi bine tovarășii de muncă, 
in calitate de comunist pot să 
spun că sentimentele cele mai 
intime ale fiecăruia dintre ei 
au fost dominate de o puternică 
și constructivă emoție. Nu este

* * •

partidului și statu- 
le-am simțit ca 

înseși gindurile și 
noastre, din felul 

al poporului

lingă coasta Pacificului : o de
monstrație a justeții și izbînzii 
orientării politice de înaltă ți
nută marxist-leninistă a Parti
dului Comunist Român, stabi
lită la Congresele al IX-lea și 
al X-lea ale partidului. Cetă
țenilor acestei țări, indiferent 
de naționalitate, nu le-a scă
pat această adîncă semnifica
ție. Vizita în țările socialiste 
de pe continentul asiatic este 
un rod al politicii promovate 
consecvent de către România 
— de întărire a relațiilor cu 
toate țările socialiste pe baza 
marxism-leninismului și in
ternaționalismului socialist, al 
dreptului fiecărui partid și stat 
de a-și stabili în deplină liber
tate linia sa politică, calea 
propriei sale dezvoltări, pe 
baza principiilor respectării 
independenței și suveranității 
naționale, egalității în drep
turi, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc, 
de neatingere a dreptului sa
cru al fiecărui popor de a-și 
hotărî singur destinele. Avînd 
în vedere concepția filozofică 
și etică atît de solidă a politi
cii României, încrederea, ade
ziunea și sprijinul oamenilor 
muncii germani, a oamenilor 
muncii de toate naționalitățile 
din scumpa noastră patrie, față 
de această politică sînt întru- 
totul firești.

Reflectare a propriilor
noastre năzuințe

SZEKERNYES LASZLO
scriitor

Alături de toți fiii României 
socialiste, noi, cei de naționa
litate maghiară, încercăm un 
sentiment de mîndrie și mare 
satisfacție pentru această nouă, 
remarcabilă și deosebit de im
portantă acțiune de politică 
externă a patriei noastre — 
vizita în cele patru țări so
cialiste din Asia a delegației 
de partid și guvernamentale 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Doresc, înainte de toate, 
să-mi exprim totala adeziune 
pentru rezultatele acestei vizi
te de ample dimensiuni politi
ce. Țelurile pe care le-a slu
jit vizita, ca și întreaga poli
tică externă a partidului și 
statului nostru, sînt țeluri 
scumpe nouă, tuturora. Ele 
exprimă convingerile, vederile, 
speranțele noastre. Ne este 
scumpă cauza socialismului și 
păcii în lume iar ampla și ră
sunătoarea acțiune de politică 
externă pe care o constituie 
vizita servește direct, concret, 
acestei cauze. Este imensă sa
tisfacția de a vedea ideile tale, 
năzuințele tale, înfăptuite. Iar 
politica externă a partidului, a 

puțin lucru să vezi sute de mii 
și milioane de oameni de peste 
mări și țări, ieșind cu flori și 
cîntece, cu brațele deschise în 
întimpinarea solilor poporului 
tău. Nu poți să nu trăiești fiorii 
unei adinei emoții cind auzi, 
scandate în limbi de la capătul 
lumii, numele țării tale, al 
partidului din care faci parte, 
al conducătorului său iubit și 
stimat. Și nu poți să nu te 
simți mai bogat sufletește după 
ce ai prilejul să vezi prin in
termediul imaginilor venite de 
departe cum muncesc și gin- 
desc, cum trăiesc frații tăi de 
care te despart mii de kilo
metri, dar pe care-i simți ală
turi, prin țelul final — con
struirea socialismului — țel 
pentru care, la fel ca și tine, 
muncesc și luptă din toate pu
terile. în spiritul realităților 
specifice țârilor lor. Cunoaș
terea cit mai profundă a aces
tor realități, prilejuită de vizita 
delegației române, a reprezen
tat, pentru fiecare dintre noi, 
un cîștig spiritual pentru care 
sîntem recunoscători partidului, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

în numele tovarășilor mei de 
muncă, vreau să mulțumesc pe 
această cale partidului, perso
nal iubitului nostru conducător, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru politica realistă, profund 
științifică după care se că
lăuzește țara noastră în toate 
domeniile, pentru prestigiul de 
care ne bucurăm in lumea în
treagă datorită acestei politici.

Nemărginită 
încredere

în politica 
partidului

Canoral
GEORGICA BUDEANU
Sînt unul dintre uteciștii 

care-și satisfac stagiul mili
tar — datorie de onoare față 
de ■patria noastră socialistă. 
Copleșit de o adîncă emoție, 
aștern pe hîrtie aceste rîn
duri, exprimîndu-mi mîndria 
și admirația, adeziunea fără 
rezerve față de consecvența 
cu care conducerea noastră 
de partid și de stat, în frun
te cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, urmărește tradu
cerea în viață a năzuințelor 
noastre, ale tuturor. In lun
gul drum de mii de kilome
tri parcurs prin țările socia
liste din Asia, delegația noas
tră de partid și de stat a pur
tat cu ea mesajul întregului 
popor, expresia hotărîrii sin
cere și de neabătut de a sluji 
cauza socialismului și păcii, 
a înțelegerii între popoare, 
de a întări necontenit unita
tea țărilor socialiste

Ca ostaș, ca simplu cetă
țean, ca tînăr, socot că prin 
activitatea sa delegația noas
tră de partid și de stat a 
contribuit la creșterea pres
tigiului internațional de care 
se bucură .Republica Socia
listă România. Pentru tot 
ceea ce au întreprins condu
cătorii noștri, în numele cau
zei socialismului și păcii, îmi 
exprim, încă o dată, profun
da mea satisfacție și încre
derea nemărginită în politica 
internă și externă a partidu
lui și statului nostru.

statului nostru, exprimă aceste 
idei și năzuințe ale noastre. 
Sîntem și avem tot temeiul să 
fim mîndri că Partidul Comu
nist Român, patria noastră, 
Republica Socialistă România, 
se afirmă ca un factor dina
mic, plin de inițiativă în vas
tul front al socialismului, al 
progresului, al luptei antiim- 
perialiste. într-un moment în 
care necesitățile luptei antiim- 
perialiste pun mai acut ca ori- 
cînd cerința unității țărilor so
cialiste, a mișcării comunis
te internaționale, a forțelor 
antiimperiaiiste, țara noastră 
— prin vizita delegației de 
partid și guvernamentală în 
Asia — a acționat cu spirit de 
inițiativă și cu un înalt simț 
de răspundere în interesul a- 
cestui măreț obiectiv.

Se cuvine, deci în încheierea 
acestor rînduri, să-mi exprim 
sentimentele de mulțumire și 
adîncă prețuire pentru felul 
demn și strălucit în care, re- 
prezentîndu-ne în tot ce nă- 
zuim, simțim și credem, dele
gația noastră de partid și 
guvernamentală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și-au înde
plinit misiunea.

A „SCINTEII TINERETUL UI"

„EXPRESIA
Uzinele „Grivița Roșie". Nu

mele acestor uzine are o rezo
nanță deosebită deoarece evocă 
o pagină glorioasă din istoria 
noastră revoluționară. La sediul 
organizației U.T.C. stăm de 
vorbă cu NICOLAE TIRAN, se
cretarul comitetului U.T.C. al 
acestei importante uzine de u- 
tilaj chimic.

— Ce cred tinerii din uzină 
despre vizita pe care delegația 
de partid și guvernamentală ro
mână, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a întreprin
s-o in țările socialiste ale Asiei ?

— înainte de toate trebuie să 
vă spun că această vizită a sus
citat un interes considerabil 
printre tinerii din uzină, ca de
altfel printre toți muncitorii 
„Griviței Roșii". In cele trei 
săptămini în care solii poporu
lui român au călătorit prin în
depărtatele țări ale Asiei ne-am 
simțit alături de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. de ceilalți 
membri ai delegației. Tinerii 
noștri au comentat mult acea
stă însemnată manifestare a 
politicii externe românești. Dis
cuțiile care le-am purtat, de
seori, porneau de la sublinierea 
primirii de o excepțională căl
dură ce a fost făcută delegației 

noastre în Republica Populară 
Chineză, Republica Populară 
Democrată Coreeană, Republica 
Democrată Vietnam și Republi
ca Populară Mongolă. Imaginile 
aduse de televiziune de la mii 
de kilometri distanță ne-au fă
cut să trăim mai intens acest 
eveniment, să ne simțim chiar 
martori oculari. M-ați întrebat 
ce anume cred tinerii din uzină 
despre vizită. Firește, este greu 
să sintetizezi in citeva cuvinte 
mulțimea sentimentelor pe care 
ei le încearcă. în unanimitate 
tineretul uzinei aprobă din toată 
inima activitatea desfășurată de 
delegația română, oonsiderind-o 
ca o contribuție de seamă la 
cauza restabilirii unității și coe
ziunii țărilor socialiste, a miș
cării comuniste internaționale, a 
tuturor forțelor antiimperiaiiste. 
Apoi trebuie scos în evidență 
faptul că această vizită va duce 
la întărirea pe mai departe a 
bunelor relații dintre România 
și cele patru țări socialiste din 
Asia.

— Ați afirmat că, într-un fel, 
v-ați simțit martor ocular al a- 
cestci vizite. în această calitate 
ce moment din desfășurarea vi
zitei doriți să-I reliefați ?

— Desigur, sînt multe, foarte 
multe momente care ar merita 
să fie amintite, fie că este vorba 
de Pekin sau de Hanoi, de Phe
nian sau de Ulan Bator. Eu aș 
vrea, însă, să amintesc mulți
mile entuziaste care pe stră
zile tuturor orașelor vizitate au 
ieșit în întimpinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a celor
lalți conducători români. Pre
zența a sute de mii de oameni 
care au aclamat cu un puternic 
entuziasm delegația română 
semnifică o recunoaștere eloc
ventă a rolului internațional al 
României socialiste, care provine 
din înțeleaptă politică a parti
dului nostru. Aspectul acesta îl 
privesc. însă, nu numai din 
punct de vedere cantitativ. Nu-i 
vorba numai de numărul imens 
al celor ce au salutat delegația 
noastră (deși și acest fapt are 
o însemnătate deosebită), ci și 
de sentimentele pe care acești 
oameni, care trăiesc în îndepăr
tata Asie, le-au exprimat la a- 
dresa României, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Simpatia, 
admirația, afecțiunea exprimate 
față de reprezentanții patriei 
noastre reflectă trainica priete
nie ce unește popoarele noastre 
în pofida distanțelor geografice. 
Prietenia noastră este puternică 
și miile de kilometri care ne 
despart de tovarășii noștri din 
Asia nu pot să o diminueze.

In secția turnătorie de fontă 
a uzinelor „Grivița Roșie" avem 
ca interlocutor în aria tematică 
a anchetei noastre pe utecistul 
ION VRÎNCEANU. El ne 
spune :

— M-a impresionat foarte 
mult căldura cu care oamenii 
muncii din țările asiatice vizi
tate au întîmpinat delegația ro
mână. Am văzut în gesturile 
spontane, simple, prietenești ale 
mulțimii, pe care am urmărit-o 
pe ecranele televizoarelor, con
firmarea vie a prestigiului de 
care se bucură țara noastră în 
rîndul popoarelor din țările so
cialiste ale Asiei.

— Care sînt, după părerea dv. 
sursele acestui prestigiu ?

—■ Sursa acestui prestigiu re
zidă, cred eu, în faptul că su
tele de milioane de oameni din 
cele patru țări socialiste asia
tice vizitate, ca și sutele de mi
lioane de oameni simpli, iubi
tori de pace și progres de pe 
toate continentele, au putut sâ

aprecieze, în limbajul convingă
tor al faptelor, consecvența, spi
ritul de înaltă răspundere și ini
țiativă cu care România socia
listă, Partidul Comunist Roman 
și guvernul patriei noastre ac
ționează pentru afirmarea tot 
mai puternică a forțelor socia
lismului, progresului și păcii in 
lume. însăși vizita in cele patru 
țări asiatice a constituit o nouă 
acțiune în cadrul acestei politic, 
consecvente, o demonstrație pu
ternică a internaționalismului, 
a solidarității militante a po
porului nostru cu lupta popoa
relor împotriva imperialismului, 
pentru apărarea libertății și in
dependenței naționale. Așadar, 
o contribuție concretă la cauza 
progresului, păcii, socialismului. 
Dezvoltarea relațiilor dintre țara 
noastră și țările socialiste din 
Asia, componente ale sistemului 
mondial socialist, este prin ea 
însăși un apoit Ia întărirea uni
tății tuturor țărilor socialiste și, 
implicit, la consolidarea forțe
lor socialismului, a frontului 
antiimperialist.

— în legătură cu această ul
timă observație a dv. prin ce 
credeți că a contribuit vizita 
delegației române la dezvoltarea 
relațiilor noastre cu țările socia
liste vizitate ?

— Desigur, in primul rind prin 
contactele directe intre conducă
torii de partid și de stat, prin 
dialogul larg și sincer într-o se
rie de probleme de interes re
ciproc și de interes internațio
nal. Mai este, însă, și o altă la
tură, care mi se pare extrem 
de importantă. Urmărind desfă
șurarea vizitei am putut cu
noaște mai bine, cu toții, oa
meni, locuri și preocupări din 
țările frățești ale Asiei, situate 
departe de noi din punct de ve
dere geografic. Este pentru noi 
un prilej de satisfacție să cu
noaștem cit mai multe despre 
preocupările și realizările tova
rășilor noștri din cele patru țări 
socialiste asiatice, ca și din toate 
țările socialiste. Satisfacție nu 
numai pentru că ne bucurăm de 
realizările popoarelor din țările 
socialiste, dar și pentru că sân- 
tem conștient! de faptul că o 
cit mai bună cunoaștere reci
procă este un izvor de oonsoli- 
dare a unității, de dezvoltarea 
colaborării frățești în lupta pen
tru țelurile comune ale socialis
mului și păcii.

Intr-unui din birourile Corpu
lui administrativ al Combinatu
lui de confecții și tricotaje 
București ne vorbește economis
tul VASILE IONAȘCU.

— Dacă e să exprim senti
mentul dominant pe care l-am 
încercat în tot timpul vizitei 
delegației noastre de partid și 
guvernamentale in țările socia
liste din Asia, acesta este sen
timentul satisfacției de a fi vă
zut reflectate fidel ’ gindurile și 
năzuințele mele, ale tuturor fii
lor națiunii noastre. Am urmă
rit la televiziune și in presă 
desfășurarea vizitei și pot

spune, în sensul cel mai propriu 
al cuvântului, că toate ideile și 
principiile cuprinse in cuvintă- 
rile rostite de tovarășul Nicolae 
Ceausescu în diferitele etape 
ale itinerarului prin cele patru 
țări asiatice sînt reflectarea 
propriilor noastre idei, dorințe 
și convingeri. Și este firesc să 
fie așa.

— Care este izvorul acestui 
FIRESC ?

— Ne-am obișnuit să-l vedem 
pe tovarășul Ceaușescu, pe alți 

conducători ai partidului și sta
tului, venind in mijlocul nos
tru. consultindu-se cu noi in 
cele mai importante probleme 
ale societății noastre. Ni se 
pare firesc, ni se pare un lucra 
de la sine înțeles să vedem in 
fiecare acțiune, in fiecare hotă- 
rire, in fiecare inițiativă a 
partidului întruchiparea năzuin
țelor si intereselor noastre fun
damentale. Așa cum ni se nare 
firesc să vedem in activitatea 
plină de inițiativă pe plan in
ternațional a conducerii parti
dului și statului nostru oglin
direa hotăririi noastre de a 
contribui la întărirea continuă 
a forțelor socialismului, păcii și 
progresului in întreaga lume. 
Tocmai faptul că toate acestea 
ni se par firești, parte a modu
lui nostru de viață, este o tră
sătură. de neprețuit a societății 
noastre.

— Ni se pare a descifra, in 
esență, in cele afirmate de «lv. 
un sentiment pe care I-am de
numi al deplinei participări...

— Exact. Adeziunea mea de
plină la această nouă și deose
bit de importantă acțiune de 
politică externă a partidului și 
statului nostru semnifică nu 
numai o aprobare fermă și en
tuziastă. Ea cuprinde simțămin- 
tul coparticipării la o inițiativă 
a cărei valoare‘pozitivă este de 
necontestat.

— De ce considerați deosebit 
de importantă vizita delegației 
române in țările socialiste din 
Asia ? De ce apreciați că este 
vorba de o inițiativă a cărei va
loare pozitivă e de necontestat?

— într-un moment în care 
cauza păcii, cerințele luptei 
antiimperiaiiste reclamă mai 
mult ca oricînd eforturi pentru 
întărirea unității țărilor socia
liste. pentru refacerea și conso
lidarea unității mișcării comu
niste și muncitorești interna
ționale, partidul nostru a acțio
nat, și prin vizita efectuată în 
Asia de delegația in frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, in 
sensul refacerii unității țărilor 
socialiste. De fapt, prin înseși 
discuțiile principiale, tovără
șești. purtate in cele patru țări 
socialiste asiatice vizitate de 
delegația română, s-a de
monstrat. pe viu, convingător 
posibilitatea și necesitatea asi
gurării unui climat de discuție 
principială care să ducă la de
pășirea actualelor dificultăți, la 
întărirea unității și coeziunii 
țărilor socialiste. De aceea con
sider că vizita în Asia a dele
gației de partid și guvernamen
tale române este un eveniment 
politic de deosebit răsunet in
ternațional, cu puternice efecte 
pozitive. constructive pentru 
cauza socialismului și păcii.

Adresăm o întrebare și tova
rășului NICOLAE STANCU, se
cretar al Comitetului municipal 
U.T.C. București.

— Delegația noastră a vizitat 
țări aflate în primele rînduri 
ale frontului antiimperialist. Ce

semnificație atribuiți mesajului 
de prietenie adresat popoarelor 
acestor țări ?ț

— Fără îndoială, acest mesaj 
are multiple semnificații. Do
resc să evidențiez în mod deose
bit solidaritatea noastră mili
tantă cu popoarele ce înfruntă 
imperialismul, dindu-i grele lo
vituri. Poporal vietnamez și ce
lelalte popoare ale Indochinei 
luptă cu arma în mină pentru 
dreptul lor la libertate. Ele au 
dovedit — prin biruințele lor 
răsunătoare — că eroismul și 
spiritul de sacrificiu ale unor 
popoare hotărâte să-și apere 
demnitatea și independența, pot 
fi mai puternice decât o mașină 
de război perfecționată. Lecția 
vietnameză se va păstra în is
toria frământată a acestui veac. 
Poporul român este solidar cu 
popoarele Indochinei iar această 
solidaritate are un caracter con
cret, exprimîndu-se în toate 
împrejurările și pe cele mai di
ferite planuri. Am fost alături 
de aceste popoare din prima 
clipă a luptei lor împotriva in
tervenției imperialiste și vom fi 
alături, de ele pînă la victoria 
finală.

— Ce ecouri a suscitat acea
stă vizită printre tinerii din Bu
curești 7

— Răspunsul îl dau sutele și 
miile de scrisori, telegrame și 
mesaje pe care uteciștii și tine-r 

rii din București Ie adresează 
conducerii partidului, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu personal, 
în ele se exprimă o înaltă a- 
preciere pentru politica con
structivă, realistă, promovată de 
partid, politică care răspunde in
tereselor vitale ale națiunii noas
tre și intereselor cauzei păcii si 
socialismului. Vizita în țările so
cialiste ale Asiei a stârnit un in
teres considerabil printre tinerii 
care muncesc și învață.

DUMITRU VILCEANU, cerce
tător științific la Institutul de 
arheologie al Academiei de ști
ințe social-politice, ne spune :

— Este impresionant faptul că 
între țara ta și alte țări aflate 
la mari distanțe se pot stabili 
legături afective și de prietenie 
atît de fierbinți. Fiecare român 
a fost emoționat de primirea fă
cută delegației de partid și gu
vernamentale condusă dc tova
rășul Nicolae Ceaușescu în ță
rile socialiste din Asia, fiecare 
dintre noi ne-am simțit mîndri 
că ovaționîndu-i pe conducătorii 
noștri, popoarele Chinei, ale Co
reei, ale Vietnamului socialist 
sau ale Mongoliei își manifes
tau prietenia și stima pentru noi, 
pentru cetățenii României socia
liste, pentru țara noastră.

— Ce concluzii politice des
prindeți din vizita conducători
lor țării ?

— Partidul și guvernul nostru 
au dovedit prin această vizită 
că nu-și precupețesc eforturile

pentru a dezvolta prietenia, și 
cooperarea cu toate statele so
cialiste. Vizita a fost o manifes
tare deschisă, directă, a senti
mentelor noastre care au la ba
ză înalte principii — acelea ca
re exprimă demnitatea fiecărui 
popor, dorința sinceră de cola
borare și înțelegere în spiritul 
unei egalități depline și ai ne
amestecului în treburile interne 
ale altor țări. Cred, că această 
vizită este o dovadă că ideea 
promovării încrederii și a res
pectului reciproc între state, 
dincolo de divergențele ce pot 
să existe, are, în partidul nos
tru, un sprijinitor ferm.

— Sinteți om dc știință. Ce 
perspective credeți că deschide 
vizita conducătorilor noștri in 
țările socialiste din Asia, din a- 
cest punct de vedere ?

— China și Coreea, Vietnamul 
socialist și Mongolia sînt țări ca
re au traversat, de-a , lungul 
veacurilor, perioade de intensă 
tensiune, care și-au clădit, cu 
efort, o cultură, o știință, o spi
ritualitate. A cunoaște frămîntă- 
rile unor popoare, drumul lor 
spre afirmare istorică înseamnă, 
astăzi, a căpăta o viziune știin
țifică foarte largă, foarte deschi
să, asupra lumii contemporane. 
Trăim într-o continuă interde
pendență a fenomenelor, a idei
lor, nimio nu se mai petrece i- 
zolat, singular. Trebuie să ne 
cunoaștem între noi, să știm ce 
gindim, cum gîndim, ce reali
zăm. Și în acest sens, vizita 
în țările socialiste ale Asiei 
are semnificații deosebite pen
tru fiecare cetățean al țării noa
stre. pentru fiecare cetățean al 
țărilor vizitate. în actul politic 
al conducătorilor partidului no
stru comunist și ai statului nos
tru ne recunoaștem noi, oame
nii acestei țări, cu gindurile și 
principiile noastre, cu dorința 
fierbinte de prietenie și înțele
gere cu toate țările frățești.

ANDA CAROFOL, tinăra ac
triță a Teatrului „Nottara", și-a 
inceput răspunsul la ancheta 
noastră afirniind :

— Poate veți socoti că judec 
mult prea in spiritul profesiei 
mele, dar dacă este vorba să 
aleg din întreg filmul vizitei 
elementul care m-a impresionat 
cel mai mult n-am să mă pot 

opri asupra unui anume punct 
geografic, a unui anume loc de 
muncă sau miting. Momentele 
vizitei mi s-au părut, toate la 
fel de interesante, iar caracte
ristica lor generală a constat nu 
numai in bogăția de meditații 
pe care ne-a oferit-o. ci și in 
puterea de a emoționa. O emo
ție care implica deopotrivă co
lectivitățile și fiecare individ, a- 
dresindu-se direct, cu înaltele 
argumente ale vieții, conștiinței 
fiecăruia. Această emoție, pe 
care aș numi-o civică, repre
zintă, pentru mine, cel mai de 
preț element cu care m-a îm
bogățit spiritual, vizita delega
ției noastre de partid și de stat 
în Asia.

— Ce concluzii ați desprins, ca 
tînăr cetățean, din desfășurarea 
acestui eveniment ?

— Am desprins o concluzie 
referitoare la valoarea concor
danței intre principiu și fapte, 
la importanța hotărâtoare a con
secvenței. Modul neabătut in 
care partidul și statul nostru 
dau împlinire concretă principi
ilor de politică externă afirmate 
in orice împrejurare și-a aflat, 
cu prilejul vizitei in Asia, o im
presionantă ilustrare.

— Ce impresie v-a lăsat in- 
tilnirea, prin intermediul micu
lui ecran, cu locuri și oameni a- 
flați la mii și mii de kilometri 
depărtare ?

— O impresie revelatoare 
prin... apropierea pe care arn 
simțit-o între mine, un cetățean 
din Carpați, și cetățenii unor 
țări din îndepărtata Asie. Ace
leași manifestări de bucurie în 
întimpinarea unoir oaspeți dragi 
și respectați.5. .aceleași reacții 
vii față de mesajele sincere de 
prietenie și pace, aduse de peste 
mări și țări ; aceeași hotărâre 
neabătută in a construi socialis
mul...

După amiază la căminul stu
dențesc de la Grozăvești. RAT- 
CAN ANA, din anul IV B al 
Facultății de fizică, se pregă
tește să plece la o consultație 
avînd tema : „Metode fi
zice în studiul corpului solid". 
O rugăm să ne acorde citeva 
minute pentru a răspunde U 
ancheta „Scînteii tineretului'. 
Acceptă cu multă amabilitate.

— Cum apreciați această vi
zită in ansamblul politicii parti
dului și statului nostru ?

— După părerea mea este 
vorba de o nouă manifestare a 
principialității marxist-leniniste 
și a consecvenței politicii parti
dului și statului nostru. Vi
zita în țările socialiste ale Asiei 
reflectă o orientare exprimată 
cu claritate la congresele al 
IX-lea și al X-lea al P.C.R., con

grese care au definit liniile di
rectoare ale politicii partidului. 
România socialistă face tot ceea 
ce depinde de ea pentru a dez
volta prietenia, colaborarea și 
alianța cu toate țările frățești. 
Desigur, intre cele 14 state ce 
compun sistemul socialist mon
dial există o serie de deosebiri 
de vederi. Dar nu acestea sint 
esențiale. Esențiale sint aspira
țiile și năzuințele comune, efor
turile pe care le depun pentru 
a înălța edificiul socialismului, 
angajamentul comun ferm în 
lupta antiimperiali.stă. Abordarea 
problemelor divergente într-o 
manieră principială, discuția to
vărășească, calmă, răbdătoare, 
strădania pentru apropierea re
ciprocă, sînt căile sigure ce 
pot duce la refacerea unității 
țărilor socialiste și a partidelor 
comuniste și muncitorești. în 
această direcție partidul nostru 
depune neobosite eforturi. Sin- 
tem mîndri de acest fapt și do
rim să exprimăm recunoștința 
noastră fierbinte față de tova
rășul Nioolae Ceaușescu care cu 
o energie inepuizabilă, exem
plară pentru noi toți, indiferent 
de vîrstă, își dedică eforturile 
cauzei întăririi prieteniei și co
laborării între toate statele so
cialiste.

Anchetă realizată de 
EUGENIU OBREA, PETRE 
DRAGU, GALINA ENIȘ- 
TEANU și EM. RUCĂR
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ÎN FOLOSUL ȚĂRII,

LA A.S.E. A AVUT LOC REPARTIZAREA ABSOLVENȚILOR

Cibernetieienii își aleg 
locul de muncă

AL NOSTRU, AL TUTUROR
Brigada

„Argeș 21“ 

continuă tradiția

La cîțiva kilometri de orașul 
Cîmpulung Muscel, la Valea 
Mare în toamna anului 1969 a 
început edificarea unui impor
tant obiectiv industrial : Com
binatul de materiale de construc
ții. Prima etapă din cadrul lui 
— fabrica de ciment — urmează 
să intre în funcțiune în cursul 
trimestrului I 1972. Ținînd sea
ma de aceste date, adăugind că 
pentru mulți dintre cei 82 de 
elevi ai liceului „Dinicu Go- 
lescu" din oraș — membri ai 
brigăzii de muncă voluntar-pa- 
triotică „Argeș-21“, combinatul 
va constitui peste cîțiva ani lo
cul unde vor fi încadrați ca 
muncitori sau maiștri, economiști 
sau ingineri, ne este lesne să le 
înțelegem opțiunea de a veni să 
lucreze aici, umăr la umăr cu 
constructorii, constructori ei 
înșiși.

Și iată : dorința a devenit fapt. 
Luni 21 iunie șantierul l-a primit 
cu brațele deschise.

— Tocmai simțeam o nevoie 
acută de oameni — ne va măr
turisi tovarășul P. Pentelescu, 
inginer șef adjunct al între
prinderii de construcții montaje 
Pitești, antreprenorul general al 
lucrării — pentru trei din punc
tele „cheie" ce condiționează ra
cordarea în circuitul Droductiv 
a primei linii tehnologice, și 
anume : estacada de transport 
calcar de la carieră, drumul de 
aducere a argilei, linia ferată 
pentru intrarea altor materii 
prime și materiale, expedierea 
cimentului.

★
...In dimineața în care ne-am 

îndreptat spre Valea Mare cerul 
era acoperit, părea că din mo
ment în moment va începe 
ploaia. Știind că programul de 
muncă începe la ora 8, acele 
ceasornicului arătau doar 7, 
ne-am oprit la Șooala generală 
din comună, adică acolo unde 
fusesem informați că sînt cazați 
brigadierii. Ne așteptam, de ce 
să nu recunoaștem, să-i găsim, 
chiar dacă treziți din somn, to
tuși oscilînd între a pleca pe 
șantier și a rămîne, starea vre
mii îndreptățind mai curînd 
cea de a doua variantă. în dor
mitor nu o întîlnim decît pe Eu
genia Ciobanu, femeia de ser
viciu.

— Trebuia să vă grăbiți — ne 
spune ou reproș. Băieții au 
plecat încă de la 6 și jumătate.

— Eram tare curios să știu 
cum se vor comporta astăzi, ne 
va spune mai tîrziu tovarășul 
profesor Nicolae Coman, pe care 
îl găsim în salopetă, tînăr între 
tinerii pe care-i coordonează, 
săpînd alături de ei, cei din e- 
chipele I și a II-a, gropile pen
tru stîlpii prefabricați pe care 
se va monta banda transpor
toare de la estacade. Puteau 
foarte bine să invoce timpul ne
favorabil. N-au făcut-o.

Nu ne speriem noi așa de ușor 
— îl completează Sorin Pădure, 
secretarul comitetului U.T.C. pe 
școală. Și de altfel, dimineața, 
mai devreme, avem mai mult 
spor.

atitudini Alături de
secretar — locțiitorul

Cu prilejul unor deplasări 
în județele Arad și Constan
ța s-a intîmplat ca, in două 
dintre comunele vizitate, se
cretarii comitetelor comuna
le U.T.C. să fie plecați din 
localitate. Firesc, ne-am a- 
dresat locțiitorului de secre
tar al comitetului comunal, 
convinși că, date fiind obli
gațiile statuare pe care le 
implică funcția de locțiitor, 
vom găsi răspuns la toate 
problemele care ne intere
sau.

Din nou intimplarea a fă
cut ca in comunele respecti
ve să intilnim ca locțiitoare 
ale secretarului comitetului 
comunal U.T.C. două tinere 
cadre didactice, absolvente 
ale liceului pedagogic, care 
se bucurau de o bună apre
ciere a activității desfășura
te la clasă. Ne așteptam, 
așadar, ca aceste aprecieri 
să se prelungească și in ac
tivitatea lor de organizație, 
argumentind un punct de ve
dere unitar, o competență 
egală in ambele situații.

Discuțiile pe care le-am 
purtat s-au soldat insă cu 
un eșec total. Interlocutoare
le nu au fost în stare să ne 
spună nimic, dar absolut ni

Intr-adevăr, nici unul dintre 
cei pe care-i vedem înfingînd 
cu nădejde lopata în pămînt, a- 
runcîndu-1 apoi peste umăr, a- 
vansînd văzind cu ochii — fie
care groapă are peste doi metri 
adîncime, 1,50 m lungime, 1,40 m 
lățime — nu are aerul de a face 
ceva ce nu-i stă în putere. 
Dimpotrivă. Sincer vorbind, nu 
putem să nu le admirăm hărni
cia. Pentru nici unul dintre ei 
cele 106 gropi cîte vor fi reali
zate pînă la 3 iulie — data cînd 
vor lua vacanță — nu li se pare 
mult. Ne amintim, amuzați, că 
tovarășul inginer șef adjunct 
Pentelescu se arătase chiar uimit 
de vigoarea cu care elevii duc la 
îndeplinire sarcinile ce le-au 
fost încredințate. Numai să nu 
obosească prea repede, își ex
primase temerea. Nu ne putem 
abține să-i repetăm cuvintele in 
fața brigadierilor.

— Nici o grijă, ne asigură 
Toma Neculescu, aparent cel 
mai firav dintre cei 8 tineri 
conduși de Viorel Cîrțan, care 
s-au oferit să lucreze în cel mai 
dificil loc al traseului — mlaș
tină, noroi, — avem experiență. 
Și dacă n-am făcut bătături anul 
trecut cînd am lucrat la șan
tierul 13 C.F.R. — vă dați sea
ma, număr cu ghinion — sau 
în _ celălalt cînd am fi putut fi 
întîlniți la podul Dîmbovița 
unde pregăteam asfaltarea șose
lei Cîmpulung—Brașov nu prea 
cred că o să le facem tocmai 
acum.

— Și apoi — intervine Nicolge 
Rolea, premiantul clasei a X-a 
B — după atîta „toceală" nu știu 
cum să vă zic dar parcă te 
simți alt om cînd faci o treabă 
bărbătească. Că se mai lipește 
argila de cismă, nu e nici o ne
norocire.

Același optimism, aceeași at
mosferă de voie bună conferită 
de plăcerea de a munci, terme
nul nu ni se pare deloc preten
țios, o întîlnim și la cei 24 de 
brigadieri repartizați la lucrările 
de denivelare, taluzare a dru
mului „argilei". Zilnic fiecare 
dintre ei are un plan de 4 m.c. 
pămînt. La capătul primelor 
două zile realizaseră în medie 5. 
Și cum să nu „tragi" cu toate 
puterile cînd vezi cum te lasă 
în urmă Alexandru Șandru sau 
Ionel Marin, cînd e în joc o- 
noarea echipei din care faci 
parte. Este evident pentru ori
cine și nimeni nu se sfiește să 
o spună, că rodajul celorlalți 
doi ani de șantier își spune cu- 
vîntul, brigadierii acționînd ca 
un tot, indiferent dacă este 
vorba de estacadă, șosea sau cale 
ferată.

— După cum știți — conchide 
elevul Nicolae Peligrad, șeful 
brigăzii de la Combinatul de 
materiale de construcții din Va
lea Mare — la începutul anului 
„Argeș 20“ a lansat o chemare 
la întrecere către toate brigăzile 
de muncă voluntar-patriotică 
din țară. Ne simțim datori să 
fim la înălțime, lupta pentru 
primul loc ne implică pe fiecare 
dintre noi.

GH. GHIDRIGAN

mic, despre organizațiile pe 
care, normal, le conduceau și 
trebuiau să le conducă ală
turi de secretar și, mai ales, 
in lipsa acestuia. Singurul 
răspuns oarecum pozitiv pe 
care l-am primit — alături 
de repetatul „nu știu" — a 
fost acela că „tovarășul se
cretar cunoaște totul, el ar 
putea să dea. lămuriri com
plete"... Mai mult decît 
atit : nu numai că nu au 
putut să-și amintească nici 
una din acțiunile realizate 
sau incluse in programul de 
activități, dar nu aveau ac
ces — atunci cînd secretarul 
lipsea din localitate — nici 
la documentele organizației, 
al căror loc de păstrare le 
era necunoscut. Eșecul înre
gistrat aici ne-a îndemnat, 
in speranța că totuși ne a- 
flăm în fața unui accident, 
să Îngustăm sfera discuției, 
incercind să aflăm măcar cî
teva din preocupările comi
tetului comunal U.T.C. Răs
punsurile primite ne-au dez
orientat pur și simplu pen
tru că trădau aceeași nevi
novăție și totală lipsă de in
teres.

Mandatul despre care dis
cutăm astăzi, cel de locții

(Urmare din pag. 1)

de trudă sub soarele torid al 
verii. Pe coastele înflorite de la 
Boșoteni, în parfumul inegala
bil al ierbii doborite de cosași, 
23 de băieți învață pe abeceda
rul muncii. ,,Nu am mai făcut 
o asemenea treabă pînă acum — 
ne spune Prîslea al formației, 
Costică Condurat. E greu, curge 
transpirația, febra musculară nu 
ne-a scutit nici-un segment al 
corpului... Acum știm mai bine 
ca înainte cum se cîștigă banul. 
Totul e frumos însă, ne place". 
Mai ales că după orele de 
muncă, Tazlăul îi așteaptă nu 
numai pe pasionații înotului ci 
și pe cei ai undiței, pe terenurile 
de fotbal și volei ca și la masa 
de șah sau de tenis se dispută 
partide aprige. Relu Auraș 
(„șeful" eahipei), Iulian Filip, 
Sorin Volcescu. George Toma, 
Cornel Ionescu, s-au dovedit 
„maeștri" locali nu numai pe 
terenul de sport ci și pe fînețele 
unde mînuiesc furcile și gre
blele.

Sub munte, la ferma viti-po- 
micolă Oituz, se stabilesc noi 
recorduri la operațiuni specifice 
sezonului : culesul cireșelor, al 
căpșunilor, strînsul finului. In
ginerul Mihai Neghiuc, șeful 
fermei, este de-a dreiotul sur
prins de hărnicia majorității ce
lor 20 de elevi ai liceului din 
Comănești, care au venit aici să 
muncească. Bucuria lui e cu atît 
mai mare cu cît în zonă există 
o mare lipsă de brațe de muncă 
Si trebuie făcute lucrări (cuiesul 
fructelor spre exemplu), care 
necesită tocmai prezența unui 
număr sporit de oameni. Toa.der 
Ungurașu, din clasa a Xl-a este 
recordmen absolut al grupului : 
într-o zi a cules 70 kilograme de 
cireșe (în timp ce norma pentru 
un lucrător este de 40), 40 ki
lograme de căpșuni față de me
dia zilnică a celorlalți de 25 ki
lograme. După cum arată foile 
de pontaj, va pleoa de aici cu 
o sumă frumoasă de bani pe care 
o va cheltui, spune el, cu ocazia 
excursiei prin țară organizată 
de școală. Destinații asemănă
toare vor avea și banii pe care 
îi vor încasa și ceilalți colegi ai 
loi : Ion Moise, Vasile Jipa, 
Romică Macovei, Ion Bucur, 
Teoader Nițoaie, Viorel Hanga- 
nu. Este primul Iod1 „salariu",

Trei șantiere 
la Câmpiiw

Vacanța a debutat Ia 
Cîmpina cu trei șantiere 
ale elevilor : parcul Podul 
cu Tei, important loc de 
agrement, sera cu flori a 
orașului și amenajarea La
cului Sărat. Aici vor lucra 
500 de elevi. Cei 8 000 de 
tineri ai orașului Cîmpina 
au un bogat palmares pri
vind acțiunile de muncă 
patriotică : peste 6 milioa
ne lei economii la lucrări 
nefinanțate și peste 4 100 
tone de metale vechi. Ex
plicabil deci, locul II ocu
pat în întrecerea desfășu
rată între organizațiile 
orășenești U.T.C. din județ.

Cîmpina, orașul florilor, 
cu străzi întreținute și ame
najate de tineri, și-a trimis 
reprezentanții — 100 de 
brigadieri — și la Bușteni 
pe șantierul județean, aco
lo unde se construiește 
Complexul turistic al tine
retului. Fiecare organizație 
U.T.C. are stabilită o zi 
anume din săptămînă ; 
timpul este fructificat mai 
bine, se creează posibilita
tea continuității în muncă.

L. P.

tor de secretar, implică în 
primul rînd încrederea pe 
care tinerii au investit-o in 
cel desemnat să-i conducă și 
să-i reprezinte. De aici și 
responsabilitatea ce apasă 
pe umerii celui ales în or
ganele de conducere U.T.C. 
Or, prin inactivitate, prin 
lipsa de participare la viața 
de organizație, în cele două 
situații relatate nu se justi
fică nici unui, nici altul din 
aceste atribute. Locțiitorul 
secretarului nu este numai 
cel ce ține locul secretarului 
atunci cînd acesta lipsește 
din localitate, ci, mai ales, 
cel ce îl ajută, întotdeauna 
la rezolvarea complexelor și 
multiplelor sarcini ale orga
nizației, cel ce conduce, ală
turi de secretar, destinele or
ganizației U.T.C. Este inevi
tabil deci să ne întrebăm 
cum poți conduce o organi
zație despre care nu cunoști 
nimic și,„in același timp, ce 
se mai poate eere celorlalți 
membri ai comitetului co
munal, atita vreme cit în
seși locțiitoarele nu le oferă 
un exemplu personal.

AL. DOBRE 

prima învățătură despre munca 
din agricultură.

Muncind, fetele, care sînt pre
zente în grădina de legume a 
fermei Letea, iau și primele 
lecții în arta grădinăritului. 
Pînă în această vară niciuna din 
elevele Liceului nr. 2 Bacău și 
liceului din municipiul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, care și-au 
exprimat dorința de a petrece 
două săptămîni ale vacanței 
lucrînd într-o unitate agricolă, 
nu știau ce înseamnă aopilitul 
tomatelor, plivitul pătrunjelului 
sau al cepei, legatul tomatelor, 
ruptul inflorescențelor. Nu as
cund deloc totala lor neprice
pere. „Toate fetele de la noi au 
crescut în oraș și nu au avut 
ocazia să vadă cum se lucrează 
în grădină — spune zîmbind 
Liliana Zdrobiș din clasa a Xl-a 
a Liceului nr. 2 Bacău. Probabil 
de aceea tovarășul șef de fermă 
ne-a pus doar să reooltăm ma
zăre, și numai după aceea să 
trecem și la alte lucrări mai 
complicate". Elevele din orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej s-au 
dovedit mai receptive și chiar 
mai harnice așa că în întrece
rea care există între cele două 
licee, au luat un avans apre
ciabil. Ele încep lucrul la ora 6 
și îl termină la ora 18, după ce 
pauza de prînz are loc între 
orele 12—14,30. Muncesc atîtea 
ore pentru că așa vor. Progra
mul obișnuit pentru elevi este 
de 6 ore (între 7 și 13). „Tot 
stăm aici. Dece să nu lucrăm 
mai mult 7 — ne declara Me
lania Stanciu, responsabila gru
pei a 111-a. Chiar după ora 18 
avem destul timp pentru a as
culta muzică, să dansăm, să 
citim cărți. Apoi, după zilele de 
muncă patriotică nu urmează 
vacanța mare ?“ Au învățat re
pede și bine cum se execută di
versele lucrări la cultura de to
mate și inginerul Marcel Rogoz

• CRONICI • CRONICI • CRONICI •

PLASTICĂ DE CE 1 muzică Actualitatea
„Concertului de promenadă"NE UIMESC 

DEBUTURILE 
ONESTE ?

Ne-am obișnuit, desigur ne
justificat, să considerăm o viziu
ne accentuat realistă la un tî- 
năr, un caz de „îmbătrînire" 
înainte de vreme, un fel de ro
mantism incurabil, de paseism 
naiv, sau un caz de simu
lare prin care acesta ne întinde, 
astfel, o capcană pentru a ex
prima în fond, cu totul altceva. 
„Realismul" acestei ultime ipos
taze fiind numai stil, numai un 
element implicat, servind altor 
scopuri decît celor pe care ne 
lasă să le bănuim la prima ve
dere expresia formală. Postu
lăm, nu știu de ce, în .creația 
unui tînăr un stil „modern" 
sau mai exact, o zonă de preo
cupări care să ne apară ca 
nouă, fie numai și prin aerul 
lor de juvenilă insurgență. A- 
ceastă convingere care stăruie 
neclar în noi și care nu rezistă 
nici unui examen cît de cît ri
guros, ne împiedică însă, ade
sea, să ne apropiem mai exact 
de creația unui tînăr. în virtu
tea unei asemenea convingeri 
care asociază cam pe dos unei 
realități artistice o realitate bio
logică, ai fi tentat să vezi în 
expoziția lui George Aurel 
Țipoia ori o viziune „depășită" 
în raport cu condiția sa, ori una 
care se disimulează continuu în 
ochii privitorului. Adevărul nu 
stă în nici una dintre aceste 
alternative și nu este situat nici 
undeva la mijloc. Artistul ac
ceptă viziunea realistă fără alte 
scopuri în esență decît cele care 
decurg în mod firesc, din aceas
tă opțiune estetică. Obiectul 
real, figurile umane tind către 
o reprezentare simbolică, mai 
bine zis către un început de re
prezentare simbolică, evident în 
substituirea „arbitrară" a tonu
lui local, fie în evidențierea 
cîte unui element simbolic care 
întrerupe și proiectează în altă 
lumină întreg descriptivismul 
tabloului. Atitudinea realistă ră- 
mîne însă fundamentală. Domi
nă preocuparea pentru situarea 
într-un spațiu, într-o perspecti
vă clasică, în ciuda accentelor 
decorativiste, pentru soliditatea 
și materialitatea formelor, pen
tru relevarea echilibrului și ra
porturilor lor logice, pentru 
analiză psihologică așa cum o 
pune în valoare pictura, mai 
ales în portrete. Se simte în 
realismul său intenția unui stu
diu, unei edificări „didactice" 
care evoluează încet, din aproa
pe în aproape odată cu sensul 
creației. Desigur, ar fi greșit să 
reducem intenția acestei viziuni 
numai la acest stadiu de studiu, 
de elaborare atentă a mijloace
lor picturale, de sondare pru
dentă a lumii vizibile. Expozi
ția sa, care cuprinde pictură și 
desene interesante, mai ales sub 
aspectul enunțat deja al studiu
lui este în ciuda unității sale 
stilistice destul de inegală valo
ric, numai cîteva lucrări, măi 
ales portretele atingînd o matu
ritate de exprimare, o siguran

are acum încredere deplină, ca 
în oricare lucrător calificat. 
„Ne-au fost de mare ajutor a- 
ceste fete inimoase. Fiind am
plasată în apropierea Bacăului, 
ferma noastră trebuie să cultive 
o gamă largă de legume, pentru 
a aproviziona piața. Or aceasta 
presupune și un volum mare de 
muncă manuală. 60 de fete, re
prezintă o forță, nu jucărie. 
Multe însă au la activ 3 și chiar 
4 coșuri recoltate într-o zi. Scu- 
taru Anuța, Maria Ungureanu 
sau Bodea Floarea au în fișele 
de lucru cîte 4 coșuri de ma
zăre, fiecare. Grupa a IIT-a a 
elevelor din orașul Gheorghe 
Gheoghiu-Dej se detașează însă 
cu realizări deosebite. N-am vrut 
să nedreptățim pe niciuna și de 
acea le notăm numele la toate : 
E. Bratosin, M. Mărgărit, V. Bi- 
țoiu, V. Cruceanu, M. Ouatu, M. 
Kopecsiri, M. Chesches, L. Ma
rinescu și, bineînțeles, „șefa" — 
Melania Stanciu.

Ne-am despărțit de aceste fete 
harnice în sunetele șlagărului ce 
are drept refren cunoscutul 
„Zai, Zai", fredonat de toate în 
timp ce mîinile strîngeau febri
le rodul din grădină.

Secvențe identice din acest 
film inedit al vacanței elevilor 
am întîlnit și la fermele de lă 
Călugăreni, Benești, Buhuși, Go- 
dovana, Sărata sau Podul Turcu
lui. Alte sute de elevi participă 
la ridicarea noilor construcții 
din județ, la amenajarea unor 
baze sportive, zone de agrement, 
ștranduri, parcuri la Bacău. Tg. 
Ocna, Moinești, Comănești, o- 
rașul Gh. Gheorghiu-Dej, Buhu
și. In fiecare punct ei învață ce 
este munca, descoperă neștiutele 
valențe ale acesteia. își înscriu, 
totodată, numele în marea carte 
a muncii, adueîndu-și contribu
ția, după puterile lor, la marele 
efort pe care țara îl face coti
dian pentru propășirea ei.

ță și o decizie deosebită, în care 
mijloacele se supun mai firesc, 
mai lejer intențiilor, fără aerul 
unei elaborări prea căutate. Ex
poziția în ansamblu ne apare ca 
unul din acele debuturi oneste 
în care lucrurile sînt spuse cu 
claritate, etalîndu-se deopotrivă 
succesului și riscului. Tînăru] 
artist nu vrea să pară altceva 
decît ce e, nu vrea să pună 
între el și privitor măști, atitu
dini mistificatoare. Sîntem a- 
proape obligați să subliniem ca
litatea morală a unui asemenea 
gest, premizele a ceea ce s-ar 
putea numi o etică profesiona
lă, calități care se răsfrîng im
plicit și asupra creației. Sîntem 
siliți să subliniem acest lucru 
pentru că el implică riscul des
tul de evident de la o vreme, de 
a trece nebăgat de seamă, mai 
ales de condeiele specialiștilor. 
Poate că ne-am obișnuit prea 
mult să așteptăm de la un de
but mai mult „idei", gesturi in
solite. Tn orice caz, etalarea 
unei „formule", și mai puțin 
evidențierea originalității unei 
structuri. Mi s-a părut ciudat 
și faptul că trebuie să remarc 
această onestitate, la urma urme
lor obligatorie oricărui creator 
autentic, să remarc această cali
tate implicită, care desigur 
nu poate ti întîlnită numai în 
această expoziție de debut. în
seamnă că alături de existența 
acestora înregistrăm și destule 
mistificări asupra cărora ar fi 
timpul să insistăm înainte de a 
ne angaja în discutarea „formu
lei", în considerații „detașate" 
de ordin tehnic, luîna uneori 
prea în serios ceea ce nu poate 
fi luat sau ceea ce nici nu rîv- 
nește să fie luat.

C. R. CONSTANTINESCU

George Aurel Țipoia „Pădurarul"

Florica Mitruș-Lupan, șefa promoției de ciberneticieni a ales : Cen
trul de calcul al facultății. Aici va fi locul ei de muncă 

Foto: AL. PRUNDEANU

Sub conducerea a doi di
rijori, — Theodor Costin, 
directorul Filarmonicii din 
Craiova și a unui tînăr șef 
de orchestră, Mircea Lucules- 
cu, care și-a făcut mi se pare 
cu acest prilej debutul in fața 
unei formații simfonice — și 
bucurindu-se de concursul 
baritonului Vasile Martinoiu 
— ansamblul și-a propus să 
atace programe de mare 
popularitate, oferindu-ne cu 
acest prilej un „concert de 
promenadă" cuprinzind lu
crări de Marțian Negrea, 
Haydn, Rossini, Brahms, Jo
hann Strauss.

O însemnare de concert ar 
trebui desigur să sublinieze 
valorile formației, modalitatea 
în care programul a satisfă
cut sau nu dezideratele unui 
„concert de promenadă", să 
pună in evidență carențele 
manifestate in domeniul omo
genizării ansamblului, acu
rateța sonore (care mărturi
seau un număr insuficient de 
repetiții), să remarce marea 
dragoste de muzică a instru
mentiștilor care compun for
mația. Cu prilejul unui con
cert viitor vom avea probabil 
posibilitatea să insistăm asu
pra valorilor noii orchestre. 
De astă dată, consemnind acest 
concert, am vrea să revenim 
asupra unei idei intens circu
late la sfirșitul fiecărui „an 
muzical" dar foarte puțin 
fructificată ; necesitatea orga
nizării unei stagiuni de con
certe de promenadă.

In luna iulie stagiunea de 
concerte se încheie. Ce mani
festări pot urmări iubitorii de 
artă care s-au obișnuit cu să
lile de concert ? Ce mijloace 
folosesc instituțiile muzicale 
pentru a cultiva dragostea 
pentru artă a miilor de oa

meni ce se găsesc în zilele de 
vară în parcurile orașelor, în 
stațiuni de odihnă, în condiții 
de maximă receptivitate pen
tru fenomenul artistic ?

Acestor întrebări nu li se 
pot da decît un singur răs
puns : organizarea unei sta
giuni permanente de concerte 
de promenadă la care să-și 
dea concursul toate formațiile 
artistice profesioniste și de a- 
matori.

Vara trecută la Mangalia am 
ascultat cîteva dintre concer
tele susținute după amiaza, 
într-un loc special amenajat, 
de către una dintre formați
ile muzicale ale Marinei 
Militare. Succesul de pu
blic a fost cu totul deo
sebit. Sint cunoscute re
zonanțele pe care le au de 
decenii și chiar de secole a- 
ceste genuri de manifestări 
în parcurile Vienei, concerte 
care au transformat muzica 
într-o pasiune națională. De 
un larg succes se bucură ase
menea stagiuni de concerte 
de promenadă în stațiunile 
din Cehoslovacia, în marile 
parcuri din Moscova.

Îmi permit să văd tocmai 
de aceea în recentul concert, 
(care a avut loc în impropria 
Sală Mică a Palatului), nu 
numai momentul de debut al 
unei noi formații ci o pledoa
rie de prim ordin pentru or
ganizarea sistematică a unor 
deconectante concerte de pro
menadă în care să fie sistema
tic programate valsuri de 
Strauss și uverturi de operă, 
fragmente din operete, rap
sodii, mici suite orchestrale, 
poeme simfonice, întreaga ga
mă de lucrări capabilă să 
atragă din primul moment 
prețuirea publicului, capabi
lă să-l aducă curînd în sălile 
de concert.

Esențial este ca la ora ac
tuală, — și nu peste o lună 
cînd stagiunea estivală va in
tra în ultima ei perioadă —, 
instituțiile muzicale să aibă 
inițiativa necesară întocmind 
cîteva formații cu un număr 
variabil de instrumentiști, iar 
comitetele județene pentru 
cultură și artă să se preo
cupe de organizarea unor 
astfel de concerte.

IOSIF SAVA

Facultatea de cibernetică din 
cadrul Academiei de studii econo
mice își trimite în producție a 
doua promoție de absolvenți. Sînt 
42 de economiști avînd speciali
tatea : mecanizarea calculului 
economic. Transcriu și verifică 
să nu se strecoare o greșeală. A- 
ceastă specialitate, îmbrăcată în 
cuvinte de rezonanță foarte mo
dernă, a pătruns recent în vorbi
rea noastră. Nu spun curentă, 
pentru că nu te întîlnești la tot 
pasul cu „mecanizatori ai calcu
lului economic".

...Am fost de față la momentul 
repartizării. Alături de imaginile 
cunoscute din împrejurări asemă
nătoare, înregistrez secvențe cu 
totul particulare.

Intii. In sala de repartizare sînt 
poate tot atîția reprezentanți ai 
ministerelor și instituțiilor intere
sate să primească „mecanizatori 
ai calculului economic" cîți ab
solvenți există.

Doi. Proaspeții specialiști, cu o 
atit de largă căutare în economie, 
sînt de fapt niște băieți și ? 
parcă abia ieșiți din adolesce"’.. 
foarte emoționați și ușor speriați 
de dreptul de a decide, unde se 
vor duce, din care loc de muncă 
anume își vor începe destinul de 
profesioniști. Întrucât nimeni 
nu hotărăște pentru ei și, mai ales, 
nimeni nu-i alege pe ei. Ei ho
tărăsc, ei aleg ministerul, sau cen
trul de cercetări, sau uzina. A- 
cesta este un drept legiferat și fie
care optează pentru acel loc de 
muncă în stare să-i valorifice in
tegral cunoștințele, priceperea, 
să-i ofere cadrul unei realizări 
plenare.

Comisia de repartizare invită 
primul absolvent. Dreptul acesta 
îi este rezervat șefului promoției, 
în cazul de față, Florica Mitruș- 
Lupan.

Șeful comisiei, conf. univ. dr. 
Gheorghe Vasilescu, decanul fa
cultății, îi propune să intre în 

, corpul didactic al academiei. Spre 
surprinderea tuturor, Florica Mi- 
truș preferă confruntarea directă 
în specialitate și... refuză. Abia 
după alte încercări ale comisiei 
acceptă să lucreze la laboratorul 
de informatică al facultății. Și, la 
sfîrșit, semnîndu-și actul de re
partizare, încă o mai încearcă în
doiala : a ales bine ?

— Vedeți — îmi explică — 
munca didactică este foarte fru
moasă. Dar nu poate fi egalată de 
munca în specialitate, care e fas
cinantă nu numai pentru că e 
nouă, ci pentru că îți deschide un 
cîmp larg de acțiune...

In ordinea mediilor urmează o 
altă fată, Ecaterina Hoza. Opțiu
nea ei este sigură și declanșată de 
un mobil care-i face cinste.

— Am ales catedra de progra
mare a calculatoarelor din cadrul 
universității. Pentru că am de 
gind să urmez și Facultatea de 
matematică. Așa, consider eu, 
pregătirea mea se va întregi...

Lui Niță Cristea, i se propune 
activitatea didactică „pentru rod
nica muncă științifică desfășurată 
în anii studenției și pentru calită
țile pedagogice dovedite", moti
vează comisia ; loan Teodor și 
Emil Dumitrescu aleg Centrul de 
calcul al academiei; Vasile Șer- 
ban va munci în cadrul Institu
tului central de informatică. Dar 
îi vom întâlni pe acești proaspeți 
absolvenți la Uzinele de vagoane 
Arad, la Fabrica de calculatoare 
din București, la „Electroputere"- 
Craiova, la marele combinat din 
Galați, la Reșița și Cîmpia Turzii, 
la Cugir și la Satu-Mare — acolo 
unde calculatoarele electronice au 
cîștigat teren și „decid" în viața 
producției pe picior de egalitate 
cu inginerul șef.

Parcurgînd listă posturilor către 
care se îndreaptă absolvenții Fa
cultății de cibernetică — promo
ția 1971, m-am gîndit că, nu nu
mai dicționarele ci și statele de 
funcțiuni din fiecare unitate 
productivă vor asimila rapid 
noua specialitate : mecanizarea și 
automatizarea calculului econo
mic.

MARIETA VIDRAȘCU

. TINERI Șl TINERE,

NU ÎNTÎRZIAȚI !

NU AMÎNAȚII

NU UITAȚI!

numai pînă la data de 8 iu
lie vă puteți reînnoi abona
mentul pentru trim, III/ 

1971, la revista
TÎNĂRUL LENINIST

astfel, puteți intra în pose
sia numărului dublu, îulie- 
august, care vă propune, 
într-o prezentare artistica 
atractivă, o sinteză a cunoș
tințelor și opiniilor despre 
OMUL de ieri, de azi și de 
miine.

Abonamentele se fac prin 
oficiile și agențiile P.T.T.R., 
factorii poștali și difuzorii 
de presă din întreprinderi, 
instituții, școli și de la sate.
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AZI VĂ PROPUNEM:

• Cocsari
•

Grupul școlar al Comoina- 
tului Siderurgic Galați, str. 
Silozului 25, telefon 30492. 
Școala profesională învăță- 
mînt de zi.

Laminatori profile și ta
blă
Zidari șamotori
Instalatori de instalații 
pentru ventilații și condi
ționare
Lăcătuși mecanici în in
dustria siderurgică 
Electromecanici de aparate 
de măsură și automatizare 
Oțelari
Strungari
Electricieni în construcții 
și instalații industriale 
Lăcătuși mecanici utilaje 
de construcții și terasa- 
mente

Prin ucenicie la locul de 
muncă

• Sudori
• Laboranți în industria me

talurgică
• Mașiniști în industria side

rurgică
• Operatori la cuptoarele in

dustriale
• Operatori la fabricarea 

produselor refractare
• Zidari construcții și zidari 

șamotori
• Instalatori de instalații 

pentru ventilații și condi
ționare
Instalatori de instalații 
tehnico-sanitare și de gaze 
Lăcătuși în industria side
rurgică
Electromecanici de apara
te de măsură și automati
zare
Frezori, rabotori, morte
zori
Rectificatori

i Strungari
Electricieni în construcții 
și instalații industriale 
Electricieni locom o ti ■
v e
Lăcătuși 
motive
Lăcătuși 
goane 
Lăcătuși 
nalizare — centralizare — 
bloc

Grupul școlar al Combina
tului Siderurgic Hunedoara 
str. 23 August nr. 25 tel. 
1687.

Școala profesională curs 
de zi :

Cocsari
Zidari șamotori 
Lăcătuși mecanici în 
dustria siderurgică 
Oțelari
Electricieni de întreținere 
Și reparații
Strungari

1 o c o m o t i - 
Diesel și electrice 

mecanici de loco-

mecanici de va-

mecanici de sem-

in-

Prin ucenicie la locul de 
muncă

Laminatori profile și ta
blă
Sudori
Instalatori de instalații 
tehnico-sanitare
Zidari construcții și zidari 
șamotori
Lăcătuși mecanici cazane 
și turbine cu aburi
Lăcătuși mecanici îri in
dustria siderurgică 
Electromecanici de aparate 
de măsură și automatizare 
Strungari

Grupul școlar al Industriei 
Sîrmii — Cîmpia Turzii, str. 
Laminoriștilor 115, tel. 181. 
Școala profesională curs 
de zi :

Laminatori profile și ta
blă
Sudori
Frezori — rabotori — mor
tezori

Prin ucenicie la locul 
muncă :

Trefilatori — trăgători 
Mașiniști în industria 
derurgică 
Strungari
Lăcătuși mecanici 
dustria siderurgică
Electromecanici aparate 
măsură și automatizare 
Operatori la fabricarea 
prelucrarea produselor 
brazive
Strungari (cu limba 
predare maghiară pentru 
Uzina de fier din Vlahița)

PROFESIUNEA DE METALURGIST
Siderurgia — ca ramură industrială de bază a economiei 

naționale — a cunoscut în ultimii ani o dezvoltare impresio
nantă. De la 3 1 00 000 tone oțel și 2 019 000 tone fontă în 1965 
s-a ajuns în 1970 la 6 079 000 tone oțel și 4 210 000 tone fontă. 
Ritmul de creștere va deveni și mai dinamic în cursul actua
lului cincinal. Sporirea producției se realizează în condițiile îm
bunătățirii continue a calității metalului, a diversificării sorti
mentelor sale pe baza tehnologiilor moderne, a tehnicii celei mai 
avansate, pe baza extinderii capacităților actuale ale agrega
telor și unităților siderurgice. Vor intra în perioada respectivă 
în producție 68 capacități noi de producție. Dar factorul esen
țial, determinant al acestei dinamici îl va constitui forța de

muncă — într-o permanentă perfecționare sub raport profe
sional, într-o permanentă ridicare a competenței sale în spe
cialitate. Pînă în anul 1975 — în strînsă și armonioasă corela
ție cu nivelele de producție prevăzute — metalurgia va primi 
noi contingente de muncitori calificați, în toate meseriile spe
cifice însumînd peste 40 500 cadre pregătite prin școlile profe
sionale, prin ucenicie la locul de muncă, prin cursurile de ca
lificare. Statul a investit importante fonduri financiare, pentru 
lărgirea bazei materiale a învățămîntului profesional din re
țeaua Ministerului Industriei Metalurgice — pe care o pre
zentăm în pagina de față —, în vederea îmbunătățirii în 
continuare a condițiilor de viață si învățătură a celor care bat 
la porțile profesiunii de metalurgist. Vor intra astfel în funcțiu
ne în anii care urmează: un grup școlar profesional al Uzinei

„Republica" din București, Lic< 
Hunedoara, Școala profesională 
lași, Școala profesională a Uzinei de oțeluri aliate Tîrgoviște, 
Școala profesională de fiero-aliaje Tulcea. în acest context 
va spori cu 1 800 locuri capacitatea internatelor și cu 1 500 
locuri capacitatea cantinelor, vor fi puse la dispoziția elevilor 
28 laboratoare și cabinete tehnice la cel mai exigent nivel al 
dotării. Condițiile sumar enumerate mai sus conturează am
bianța care va favoriza pregătirea și instruirea multilaterală, 
formarea morală și profesională a viitorilor metalurgiști — 
oameni în mîinile cărora va sta soarta producției de metal 
— puterea și vitalitatea industriei.

Liceul industrial metalurgic din 
_'u a Uzinei „Metalurgica" din

AI FOCUL UI

VEȘNIC

Școala profesională a Uzi
nei „Victoria- Călan, str. Cri- 
șana nr. 1, tel. 14 oraș nou. 
Curs de zi:

Aiud str. 
tel. 218.

Școala profesională a fa
bricii de produse refractare 
Alba Iulia, str. Clujului 23, 
tel. 1521. Curs de zi:

industria siderurgică
• Sudori
• Laminatori profile și 

blă
• Trefilatori — trăgători

OAMENI

și ta

in-

focul de

I construe-

I
I
I

I
I locul de

I
I
I

electrice 
Turnu-

de apara- 
automati-

mecanici pentru 
siderurgică

1721.
curs

mecanici auto-

Specialiști despre ceea ce înseamnă a fi

OȚELAR FURNALIST COCSAR 1 LAMINATOR

Există, indubitabil, nenumăra
te profesiuni care ascund în tai
nele lor un Inedit de incompa
rabilă frumusețe, care declan
șează pasiuni fascinante, care iți 
absorb întreaga putere de mun
că' și creație pentru a-ți resti
tui în schimb satisfacții de ne
egalat. Dar această valoare și 
frumusețe a unei profesiuni nu 
poate fi măsurată din afară, nu 
poate fi descifrată și gustată de- 
cît adîncindu-te în universul ei, 
stăpînind-o, „imblînzind-o“ pen
tru a o privi din interior, în de
plină cunoștință de cauză. Pro
fesiunea de oțelar nu face ex
cepție de la această regulă. Dim
potrivă, pot afirma ca unul ca
re m-am dedicat ei total și de
finitiv, încă de la 16 ani, că fa
ce parte din categoria celor mai 
Interesante și mai generoase me
serii. Firește, prea multe nu 
știam despre oțel și oțelărie în 
clipa cînd am intrat în Școala 
profesională siderurgică din Hu
nedoara, dar mi-a fost dat să-i 
descopăr frumusețea chiar din 
primul an al uceniciei și să fac 
legămînt cu ea pe o viață. în ce 
constă această frumusețe ? Poa
te că tocmai în faptul că nici 
după atîția ani n-am putut să 
descopăr hotarul dintre mește
șug și artă, pentru că între cu
noașterea temeinică a legilor o- 
țelului în devenire și actul de 
creație al oțelarului văd o in
terferență permanentă, între 
competență și talent o legătură 
indisolubilă. Nu știu ce-mi da
torează mie oțelăria, în schimb 
știu că eu datorez meseriei me
le : împliniri pe care nu cred că 
le-aȘ fi realizat în altă parte. Și 
cele mai prețioase împliniri le 
consider pe cele din aria uma
nă, morală șl spirituală, pentru 
că mes,eria de oțelar te desăvîr- 
șește într-adevăr ca bărbăție, 
perspicacitate, inventivitate, co
rectitudine, te învestește cu a- 
tributele nobile ale omului nou, 
cu înaltă răspundere, într-o so
cietate dinamică, exigentă.

Producerea fierului este o în
deletnicire care se pierde, ca 
datare, în negura secolelor. Ur
me materiale care atestă mește
șugul extragerii minereului și 
topirea sa în cuptoare încă de 
pe vremea romanilor ne stau 
din belșug mărturie în multe a- 
șezări de pe Valea Cernei și în 
Munții Ruscăi. Mult mai tîrziu, 
în 1718, se consemnează con
struirea la Oravița a primului 
furnal modern de pe teritoriul 
țării. Desigur, astăzi termenul 
de „modern" este depășit. Pen
tru acele timpuri însă el repre
zenta o revoluție a tehnicii în 
obținerea metalului, cu oare pu
tem să ne mîndrim pe bună 
dreptate. Pentru că rădăcinile 
profesiunii de furnalist sînt a- 
dînc înfipte în pămîntul și isto
ria industriei noastre. Dar fur
nalul de Ia Oravița avea să fie 
în scurtă vreme depășit. în iu
nie 1884, o dată cu prima șarjă 
de fontă la Uzinele de fier din 
Hunedoara, se prefigurează va
tra metalului românesc de mai 
tîrziu, care avea să-și păstreze 
această întîietate multe decenii, 
timp în care Reșița îi stătea a- 
lături cu tenacitate și prestigiu. 
După 80 de ani — în 1968 — In
tră în funcțiune furnalul de 1 700 
m.c. de pe platforma siderurgiei 
gălățene, ultimă expresie a teh- 
nioii în această ramură a indu 
striei metalului. Drumul a fost 
lung dar încărcat de semnifica
ții — un drum în trepte spre 
perfecțiune, spre demnitate, spre 
putere. Pentru că metalul sim
bolizează putere, prestigiu, com
petitivitate. Am început cu is
toricul meseriei noastre tocmai 
pentru că este atît de bogat, toc
mai pentru că importanța și fru
musețea meseriei noastre vine 
din timpuri atît de îndepărtate, 
încărcîndu-se acum mai mult 
decît oricînd altă dată cu nobi
lele valențe ale profesiunii — 
puse alături de alte profesiuni 
— la temelia industriei noastre 
socialiste. De aici, poate, mîn- 
dria și pasiunea noastră pentru 
meseria pe care ne-am ales-o, 
de aici certitudinea noastră, a 
furnaliștilor, că nici o altă me
serie nu e mai utilă, mai inte
resantă, mai pasionantă.

Expresia „cocsul este plinea 
furnalelor" nu mi se pare cîtuși 
de puțin o simplă metaforă, ea 
înmagazinează în sensurile ei 
încărcătura unui adevăr deplin. 
Fără cocs nu poate fi produsă 
fonta, fără fontă oțelul, fără o- 
țel nu există Industrie. Țin la 
acest loc al muncitorului corsar 
în ansamblul siderurgiei pentru 
că de aici izvorăște în mare mă
sură satisfacția, mîndrla, pasiu
nea noastră — a oocsarilor — 
pentru meseria pe care o prac
ticăm. Fără îndoială, nu-i o me
serie ușoară, cere o continuă 
specializare, mult curaj și dă
ruire, dar tocmai aceste coordo
nate dau contur profesiunii, dau 
satisfacții dintre cele mal mari. 
Obținerea cocsului — produs re
zultat din oarbonizarea la tem
peraturi înalte a huilei — este 
un proces tehnologic care soli
cită multiple cunoștințe de me
canică, chimie, automatică, dar 
și hotărîre, putere de decizie, 
bărbăție. Cocsarul de astăzi nu 
se mai compară cu cel de acum 
oîțiva ani, tehnica modernă, me
canizarea, automatizarea au pă
truns cu întreaga lor binefacere 
în toate compartimentele pro
ducției. Operațiuni ca i măcina
rea huilei, sortarea cocsului, în
cărcarea și descărcarea cuptoa
relor, ca multe alte activități 
complicate se execută mecanic 
sau automat, cocsarulul reve- 
nindu-i în principal sarcina în
treținerii și supravegherii func
ționării în bune condițiuni a in
stalațiilor. dozarea și încălzirea 
cuptoarelor — operațiuni pentru 
care îi stau la îndemînă așa cum 
spuneam, mecanisme și aparate 
dintre cele mai perfecționate, 
mai moderne. Dar, mecanisme
le, utilajele șl agregatele din U- 
zinele cocso-chimice
stăpînite la perfecție și cine iu
bește tehnica, cine are înclina
ții spre miracolul ei va îndrăgi, 
fără îndoială, această meserie și 
nu o va părăsi niciodată.

trebuie

Dacă ar fi să intru într-o... 
pașnică polemică cu tovarășii 
mei oțelari și furnaliști pe te
ma priorității meseriilor noas
tre, aș avea de adus — fără a 
subestima, firește, locul lor la 
fel de important — argumentul 
că noi, laminatorii, sîntem cei 
care facem apropierea între ei 
și constructorii de mașini, sîn
tem veriga principală de legă
tură între acestea, fără interven
ția noastră metalul n-ar putea 
fi prelucrat. Intr-adevăr, noi 
sîntem cei care modelăm lin
gourile sosite de la oțelărie, le 
dăm forma și profilurile — în 
zeci Și zeci de variante — soli
citate de industria prelucrătoa
re, de industria construcțiilor, a-1 
tribuindu-le calități și proprie
tăți noi, superioare. De aici, im
portanța laminării pe fluxul me
talului — de la starea lui pri
mară la piesa finită, de aici po
ziția laminatorului în siderur
gie, complexitatea, indispensa- 
bilitatea și frumusețea meseriei 
noastre. Dar pentru a fi un bun 
laminator trebuie să posezi, să 
te înarmezi cu o sumă de însu
șiri, trebuie să ai o bună me
morie, pentru a asimila un vo
lum util de cunoștințe, de a le 
aplica cu aceeași ușurință în di
versele situații ale meseriei. în
săși ea te formează, te pre
gătește pentru a o stăpîni. Ea în
ceput și eu și alti colegi ne-am 
apropiat cu sfială de tablourile 
de comandă, ne-am cam temut 
de coloșii incandescenți care a- 
lunecau pe rolele liniilor de la
minare, dar ne-a impresionat în 
același timp stăpînirea de sine, 
degajarea, ușurința cu care o- 
mul din cabina de comandă ma
nevra după voie lingouri de o- 
țel, modelîndu-le cu ajutorul 
mecanismelor ascultătoare în 
profilele pe care le dorea. Apoi, 
noi înșine ne-am mirat de ra
piditatea cu care ne-am adap
tat, de rapiditatea cu care ni 
s-a ordonat și clarifioat gîndi- 
rea, cu care am început să ne 
sistematizăm cunoștințele, să 
căpătăm deprinderi în mișcări, 
siguranță și competență. îneît, 
acum, chiar după puținii ani de 
meserie, am aceeași convingere 
ca și maistrul Ștefan Tripșa, că 
nu este altă profesiune mai in
teresantă și mai utilă economiei 
naționale ca cea de laminator.

Cocsari
Turnători — formatori 
Lăcătuși mecanici cazane 
și turbine cu aburi 
Frezori — rabotori — mor
tezori

Grupul școlar al Uzinei de 
țevi „Republica" București 
B-dul Muncii 225 tel. 435068. 
Curs de zi :

Laminatori țevi 
Trefilatori-trăgători 
Lăcătuși mecanici pentru 
industria siderurgică 
Electromecanici aparate 
de măsură . și automati
zare .-.ii?
Frezori — rabotori — 
mortezori
Strungari 
Sudori

Grupul școlar al Combina
tului Siderurgic Reșița, car
tierul Moroasa, tel. 
Școala profesională 
de zi :

Laminatori profile 
blă
Lăcătuși pentru construe 
ții metalice 
Sudori 
Zidari șamotbri 
Furnaliști 
Lăcătuși mecanici în 
dustria siderurgică 
Oțelari 
Electromecanici 
te de măsură și 
zare 
Strungari

Prin ucenicie la 
muncă :

Lăcătuși pentru 
ții metalice 
Sudori 
Dulgheri 
Lăcătuși 
moto 
Lăcătuși 
industria
Școala profesională a Uzi

nei „Oțelul roșu". B-dul Re
publicii 10, tel. 206.

Curs de zi :
Trefilatori — trăgători 
Termiști — tratamentiști 
Turnători — formatori 
Zidari — șamotori 
Protejatori metale pe cale 
electrochimică și termică 
Oțelari
Electromecanici de aparate 
de măsură și automatizare 
Lăcătuși mecanici în indus
tria construcției de ma
șini
Strungari
Frezori — rabotori — 
mortezori

Prin ucenicie la locul de 
muncă

• Lăcătuși mecanici pentru

în școli, de specialitate elevii

au la dispoziție cele mai

bune condiții pentru petre-

cerea în mod plăcut a timpu-

lui liber

• Strungari
• Operatori la fabricarea 

produselor refractare
• Lăcătuși mecanici în 

dustria construcțiilor 
mașini
Prin ucenicie la locul 

muncă :

• Frezori — rabotori 
mortezori

• Operatori la fabricarea 
produselor refractare
Grupul școlar al întreprin

derii metalurgice 
Ion Creanșă 26 
Curs de zi :
• construe-Lăcătuși pentru 

ții metalice 
Lăcătuși mecanici în 
dustria construcțiilor 
mașini 
Sudori

Prin ucenicie la locul
muncă :
• Sudori
• Frezori — rabotori 

mortezori
• Modelieri pentru turnăto

rii
• Strungari

Școala profesională a Uzi
nei metalurgice Iași, str. 
Țuțora 123 tel. 12620 interior 
130.

Prin ucenicie la locul de 
muncă :
•

Grupul școlar pentru me
talurgia neferoasă Slatina. 
Str. Magaziilor nr. 1 tel 1845. 
învățămînt profesional de zi: 

Lăcătuși mecanici in in
dustria construcțiilor de 
mașini
Electricieni de întreținere 
și reparații
Frezori — rabotori — 
mortezori
Sculeri-matrițeri 
Operatori la producerea 
metalelor neferoase 
Lăcătuși mecanici în in
dustria chimică
Electromecanici aparate de 
măsură și automatizare 
Sudori (pentru UPSRUC 
Găiești)
Electricieni pentru centra
le stații și rețele 
(pentru C.I.C. 
Măgurele)

Prin ucenicie la 
muncă :
• Strungari
• Frezori — rabotori — 

mortezori
• Lăcătuși mecanici în in

dustria chimică
• Electricieni de întreținere 

și reparații
Centrul de admitere pen

tru Uzina de oțeluri aliate 
Tîrgoviște Aleea Castanilor 
29 tel. 11230 (cu școlarizare 
în toate unitățile Ministeru
lui Industriei Metalurgice) 
Școală profesională curs de 
zi :

Laminatori profile tablă 
Oțelari
Instalatori de instalație 
de ventilație și condițio
nare
Lăcătuși mecanici în in
dustria siderurgică 
Electromecanici de apa
rate de măsură și auto
matizare
Frezori — rabotori — 
mortezori
Forjori 
Zidari-șamotori 
Termiști-tratamentiști 
Trefilatori-trăgători 
Electricieni 
trale, stații 
trice

Centrul 
tru Uzina 
tel. 1200 interior servici în
vățămînt (cu școlarizare în 
toate unitățile Ministerului 
Industriei Metalurgice)
Școală profesională curs de 
zi :

Sculeri-matrițeri 
Trefilatori-trăgători 
Strungari 
Electromecanici aparate 
de măsură și automatizare 
Lăcătuși mecanici în in
dustria siderurgică 
Frezori — rabotori — 
mortezori
Modelori pentru turnă
torii i
Laminatori țevi
Prin ucenicie la locul de 

muncă (cu școlarizarea la 
Buzău) :
• Tratamentiști-termiști

Laminatori profile și 
tablă
Laminatori pentru țevi 
Lăcătuși mecanici în 
dustria construcțiilor 
mașini 
Lăcătuși mecanici în 
dustria siderurgică 
Electromecanici de apa
rate de măsură și auto
matizare
Grupul școlar al Uzinei de 

sîrmă și produse de sîrmă 
Buzău str. Colonel Buzoianu 
108 tel. 2323. Curs de zi :
• Lăcătuși mecanici în 

dustria siderurgică
• Strungari

Prin ucenicie la locul 
muncă :
• Mașiniști în industria 

derurgică
• Lăcătuși mecanici în 

dustria siderurgică
• Trefilatori-trăgători
• Protejatori metale pe cale 

electrochimică și termică 
Școala profesională a Uzi

nei „Ciocanul" Nădrag tel. 9.
Prin ucenicie la locul de

CONSTANTIN SABIESCU 
secretarul organizației V.T.C.

Vzina cocso-chimică Hunedoara

DELI IVANOV 
îominofor la laminorul de benzi 
la cald al Combinatului siderur

gic Galați

ȘTEFAN TRIPȘA 
maistru oțelar, Erou al Muncii 
Socialiste, Combinatul Siderur

gic Hunedoara Reșița

-&>-A 't

Ing. ANTONICA 
DIJMĂRESCU 

șeful secției furnale

Prin ucenicie la locul 
muncă :

Laminatori profile 
tablă
Frezori — rabotori 
mortezori
Strungari
Lăcătuși mecanici în 
dustria construcțiilor 
mașini
Oțelari

în
de

in-

in-

de

si-

in-

Și

în
de

de 
de

pentru 
și rețele

cen- 
elec-

penadmitere 
țevi Roman

Pentru toate meseriile ți unitățile școlare concursul de ad 
mi te re se desfasoarâ între 6 și* 14 iulie. Școlarizarea și între- 
ținerea integrală pe toată durata școlarizării complet gratuită 
cazarea în internatele confortabile, masa la cantinele școlilor 
transportul la domiciliu pe timpul vacanțelor si la locul de 
practică^ gratuit — iată parția[ avantajele si posibilitățile ce 
se oferă tinerilor care optează pentru profesiunea de meta
lurgist.

ROMULUS LAL



INTERVIUL
acordat de președintele 

Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, 

NICOLAE CEAUȘESCU, 
Radioteleviziunii finlandeze

ÎNTREBARE :
Domnule președinte, ca 

șef al statului român, 
dumneavoastră urmează 
să faceți o vizită oficială 
în Finlanda. Aș dori să 
rog pe Excelența Voastră 
să faceți o prezentare ge
nerală a tendințelor ac
tuale ale societății româ
nești.

RĂSPUNS:
Vizita pe care urmează să o 

fac în Finlanda, la invitația pre
ședintelui Kekkonen, este ur
marea firească a relațiilor bune 
dintre țările noastre și, totodată, 
un răspuns la vizita pe care 
președintele Kekkonen a făcut-o 
în România.

In momentul de față, societa
tea românească cunoaște o pu
ternică dezvoltare atît industrial- 
agricolă, cit și în domeniul ști
inței, învățămîntului și culturii. 
Totodată, oa urmare a înfăptui
rii politicii Partidului Comunist 
Român, are loc o transformare 
radicală a condițiilor de viață 
ale oamenilor ; întregul popor 
este astăzi preocupat de înfăp
tuirea programului elaborat de 
Congresul al X-lea al partidului, 
care prevede apropierea nivelu
lui de dezvoltare al României, 
din punct de vedere economic, 
de țările avansate, ceea ce va 
face ca societatea românească să 
cunoască o ridicare pe noi trepte 
de civilizație din toate punctele 
de vedere.

ÎNTREBARE:
România și Finlanda 

aparțin categoriei de țări 
„mici și mijlocii". Ce rol 
pot și trebuie, după pă- 

, rerea dv., să joace aceste 
țări în lumea de azi ?

RĂSPUNS:
România pornește de la faptul 

că în lumea de astăzi există țări 
și cu orînduiri sociale diferite, 
și deosebite ca mărime, ca, atît 
țările mici, mijlocii, cît și țările 
mari, au de jucat un rol impor
tant în soluționarea problemelor 
internaționale. Desigur, noi în
țelegem răspunderea pe care o 
au țările mari, dar, totodată, a- 
preciez că nici o problemă in
ternațională nu poate fi soluțio
nată decît cu participarea tutu
ror statelor și că țările mici și 
mijlocii — așa cum sînt Finlan
da și România — au un rol tot 
mai important; în perspectivă 
vor avea un cuvînt tot mai greu 
de spus în viața internațională, 
în măsura — desigur — în care 
sînt hotărîte să acționeze cu 
perseverență pentru instaurarea 
în lume a unor relații bazate pe 
egalitate în drepturi, pe respec
tul reciproc al independenței și 
suveranității naționale, a 
neamestecului în treburile in
terne.

în aceste condiții, țările mici 
și mijlocii pot — și, după pă
rerea mea, vor avea un cuvînt 
tot mai important în viața in

Ziarul „IVhan Dan“ despre documen
tele secrete ale Pentagonului

După cum transmite agenția V.N.A., ziarul „Nhan 
Dan“, organ al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, 
a publicat un articol referitor la documentele secrete ale 
Pentagonului, date publicității in presa americană.

Concluziile pe care presa a- 
mericană le-a tras din aceste 
documente, menționează ziarul, 
nu reprezintă ceva nou pentru 
poporul vietnamez. încă de 
mult timp, în apelurile, decla
rațiile sau memorandumurile 
sale, guvernul Republicii De
mocrate Vietnam a denunțat cu 
vigoare politica colonialistă și 
războiul de agresiune ale State
lor Unite în Vietnam, procedeele 
și afirmațiile înșelătoare ale gu
vernelor S.U.A., care încercau să 
camufleze crimele lor de război 
în Vietnam. Guvernul R. D. 
Vietnam a demonstrat, de ase
menea. că originea războiului 
din Vietnam rezidă în interven
ția S.U.A.

Articolul se referă în conti
nuare la „planul de acțiune 
34-A", elaborat de guvernul a- 
merican, și la „incidentul din 
Golful Tonkin", pe care l-a în

ternațională și, în aceste împre
jurări, se poate asigura reali
zarea unei lumi a colaborării și 
păcii.

ÎNTREBARE:
Posibilitățile pentru o 

conferință europeană de 
securitate nu au fost eva
luate în ultimul timp prea 
pozitiv. Cum poate fi, 
după părerea dv., realiza
tă, în situația actuală, 
propunerea privind ținerea 
unei conferințe de securi
tate europeană ?

RĂSPUNS:
După cum se știe, România, 

împreună cu alte țări socialiste 
din Europa, este printre iniția
toarele acțiunilor pentru înfăp
tuirea securității europene și 
realizarea unei conferințe. De 
altfel conferința miniștrilor de 
externe ai unor țări socialiste 
din Europa, care a avut loc la 
București în iama acestui an, a 
subliniat necesitatea de a 
impulsiona pregătirea unei con
ferințe europene. Este adevărat 
că sînt și anumite rezerve din 
partea unor cercuri politice din 
Europa și, îndeosebi, din partea 
Statelor Unite ale Americii, ceea 
ce împiedică realizarea unor 
progrese substanțiale în pregă
tirea conferinței europene. Cu 
toate acestea, consider că țările 
europene au datoria să acționeze 
cu mai multă perseverență pen
tru învingerea acestor rezerve, 
pentru asigurarea ținerii unei 
conferințe a popoarelor și, de
sigur, că, în această direcție, am 
saluta dacă s-ar realiza o primă 
reuniune pregătitoare la Helsin
ki, așa cum a propus guvernul 
finlandez. După părerea noastră 
sînt condiții favorabile și vom 
realiza aceasta.

ÎNTREBARE:
România promovează o 

politică externă activă. 
Cum apreciați relațiile 
României cu alte țări și 
poziția sa în lumea de 
astăzi ?

RĂSPUNS:
Este adevărat că România 

desfășoară o politică externă ac
tivă de dezvoltare a relațiilor de 
colaborare multilaterală cu toa
te statele lumii, fără deosebire 
de orînduire socială. Desigur, ca 
țară socialistă, noi punem pe 
prim plan dezvoltarea relațiilor 
cu toate țările socialiste și, în 
acest context, aș reaminti recen
ta vizită pe care am făcut-o în 
patru țări socialiste din Asia 
care este o confirmate a ceea ce 
am spus, a preocupării statului 
român pentru dezvoltarea rela
țiilor de colaborare cu toate ță
rile socialiste.

Totodată, noi acționăm în spi
ritul principiilor coexistenței 
pașnice și considerăm că este 
necesar să se dezvolte larg rela
țiile cu toate statele, că în lu
mea de astăzi aceasta constituie 

scenat pentru a obține informa
ții asupra Vietnamului de nord 
și pentru a iniția răzt»iul ae
rian și naval de distrugere îm
potriva R. D. Vietnam. Docu
mentele Pentagonului, sublinia
ză „Nhan Dan", pun în lumină 
manevrele sumbre ale agresori
lor imperialiști americani. Ele au 
demonstrat justețea cauzei po
porului vietnamez, temeinicia 
declarațiilor sale de denunțare 
a crimelor de război ale impe
rialismului american.

Pe de altă parte, subliniază 
„Nhan Dan", aceste documente 
scot în evidență un detaliu 
demn de atenție și anume ne
cesitatea pe care o resimt impe
rialiștii americani „de a apăra 
Vietnamul de sud" nu numai 
pentru ca el „să nu cadă în 
mîinile comuniștilor", ci și pen
tru a-și realiza „strategia 
globală". 

o necesitate, atît din punct de 
vedere al colaborării economice 
și progresului fiecărui stat, cît și 
instaurării unor relații de co
laborare, de securitate pentru 
fiecare țară, asigurării păcii în 
lume.

în acest spirit va acționa Ro
mânia, și în viitor, așezînd, de
sigur, la baza tuturor acestor 
relații principiile la care m-am 
referit — ale egalității în drep
turi și respectării suverani
tății și independentei naționale 
a fiecărui stat — deoarece con
sider că numai pe această bază 
și numai în măsura în care fie
care stat se va bucura de inde
pendență și va fi în siguranță că 
nu va fi victima unei agresiuni 
imperialiste se va putea asigura 
pacea și securitatea în lume.

ÎNTREBARE:
Deși România și Fin

landa nu se învecinează 
direct, există, totuși, nu
meroase contacte între cele 
două țări. Ați dori să ne 
spuneți părerea dv. asu
pra acestor contacte ?

RĂSPUNS:
Este adevărat că România și 

Finlanda nu se învecinează di-' 
rect, totuși astăzi distanțele nu 
au prea mare importanță ținînd 
seama că ele pot fi parcurse în- 
tr-un timp destul de scurt ; în 
același timp, deoarece pacea este 
indivizibilă și toate popoarele, 
indiferent la ce distanță se află, 
pe ce continent trăiesc, trebuie 
să colaboreze și să-și aducă con
tribuția la realizarea păcii.

Eu apreciez că între România 
și Finlanda s-au dezvoltat rela
ții și contacte largi, deoarece 
ambele țări sînt preocupate de 
ridicarea lor eoonomico-socială, 
de asigurarea în Europa a unui 
climat de pace și colaborare, de 
dezvoltarea unor contacte largi 
cu toate statele. în aceste 
condiții este firesc ca țările 
noastre să colaboreze larg, să ac
ționeze împreună, ou toate deo
sebirile de orînduire socială, 
pentru realizarea obiectivelor 
care interesează atît poporul ro
mân, cît și poporul finlandez.

Apreciez în mod deosebit vi
zita făcută de președintele 
Kekkonen în România, care a 
marcat un moment important în 
relațiile dintre statele noastre, 
relații cu o tradiție îndelungată 
și consider că și vizita pe care 
urmează să o fac în curînd în 
Finlanda va contribui, de ase
menea, la dezvoltarea multilate
rală a relațiilor dintre România 
și Finlanda. în același timp, 
consider că prin întărirea co
laborării dintre popoarele noas
tre aducem o contribuție și la 
crearea seourității și păcii în Eu
ropa și în lume.

Doresc, ca prin intermediul 
televiziunii dv., să transmit po
porului finlandez un salut 
călduros și cele mai bune urări 
de prosperitate și pace.

IRLANDA DE NORD. O stradă din Belfast după unul din 
atacurile cu bombe ale grupu rilor extremiste

FINLANDA. Imagine din Helsinki

pest elhotare
Lucrările Comisiei mixte

româno-iugoslave 
de cooperare economică

între 25 și 28 iunie, la 
Belgrad au avut loc lucră
rile celei de-a Vl-a sesiuni 
a Comisiei mixte româno- 
iugoslave de colaborare 
economică.

Comisia a examinat îndepli
nirea recomandărilor adoptate la 
întîlnirile precedente ale celor 
două părți în Comisia mixtă 
(București — septembrie 1970 și 
Kladovo — decembrie 1970) și a 
constatat cu satisfacție că s-au 
înregistrat importante rezultate 
în dezvoltarea și diversificarea 
colaborării și cooperării economi
ce și tehnice dintre cele două 
țări, în domeniile construcțiilor 
de mașini, electrotehnicii, indus
triei metalurgice, industriei chi
mice, transporturilor și teleco
municațiilor, în aprovizionarea 
reciprocă cu unele materii prime. 
S-a dezvoltat, de asemenea, co
laborarea în zona de frontieră, 
precurm și în alte domenii.

în legătură cu lucrările pentru 
construirea sistemului hidro
energetic și de navigație „Porțile 
de Fier", Comisia a constatat că 
acestea se desfășoară în bune 
condiții, potrivit programului de 
lucru. Pînă în prezent, au intrat 
în funcțiune cjte patru hidro- 
agregate în fiecare din cele două 
centrale ale sistemului.

In timpul lucrărilor sesiunii, au 
fost finalizate noi acțiuni de co
laborare : cooperarea în produc
ția de mașini de rectificat, în
cheierea unui acord de colabora
re în domeniul poștelor și tele
comunicațiilor, încheierea unul 
acord privind completarea acor
dului în vigoare referitor la tra
ficul de călători în zona de 
frontieră, schimbul de note pri
vind deschiderea unui nou punct 
rutier de trecere a frontierei.

Comisia mixtă a subliniat cu 
satisfacție că dezvoltarea colabo
rării și cooperării economice se 
reflectă în creșterea în mod sub
stanțial a schimburilor comercia
le, al \căror volum va fi, potrivit 
acordului comercial de lungă du
rată, pe perioada 1971—1975, de 
2,4 ori mai mare față de realiză
rile din perioada 1966—1970. în 
ceea ce privește volumul schim
burilor comerciale convenit pen
tru anul 1971, acesta este de 1,9 
ori mai mare decît realizările 
din anul 1970.

în scopul dezvoltării și diversi
ficării în continuare a schimbu
rilor comerciale, cu prilejul se- 

siunil Comisiei s-au stabilit mă
suri corespunzătoare.

In vederea dezvoltării în con
tinuare a colaborării și cooperă
rii economice și tehnlco-științifi- 
ce româno-iugoslave, Comisia a 
convenit noi măsuri, îndeosebi 
pentru colaborarea și cooperarea 
în domeniile Industriei construc
țiilor de mașini, electrotehnicii, 
industriei chimice și petrochimi
ce, energiei electrice, transportu
rilor șl telecomunicațiilor, agri
culturii, industriei ușoare și ali
mentare, turismului.

Comisia a acordat o atenție 
deosebită utilizării în continuare 
a potențialului hidroenergetic al 
Dunării, căzîndu-se de acord în 
acest scop asupra unui program 
concret de lucru.

Comisia a căzut, de asemenea, 
de acord asupra încheierii unei 
convenții privind înființarea 
Consorțiului bancar româno-iu- 
goslav.

★
Luni, a fost semnat la Belgrad 

un Acord între guvernul Repu
blicii Socialiste România și gu
vernul R.s.F. Iugoslavia, prin 
care au fost extinse prevederile 
din acordul româno-iugoslav pri
vind micul trafic de călători în 
zona de frontieră, încheiat la 
Belgrad, la 13 ianuarie 1970. Prin 
noul acord, zona micului trafic 
de călători s-a extins de la 15 
la 20 de kilometri, iar numărul 
călătoriilor la care dă dreptul 
acordul a fost majorat de la 4 la 
12 pe an.

Acordul va intra în vigoare 
după ce va li aprobat de guver
nele celor două țări.

Din partea română, acordul a 
fost semnat de Eugen Luchian, 
consilier la Consiliul de Miniștri, 
iar din partea iugoslavă de Ivo 
Susnjara, director în Secretaria
tul republican pentru afacerile 
interne al R. s. Serbia.

Prin schimb de note a fost în
cheiat, de asemenea, un acord 
între cele două guverne, cu pri
vire la deschiderea unui punct 
internațional pentru traficul de 
călători și mărfuri Naidaș (Ro
mânia) — Kaludjerovo (Iugosla
via). Acest punct va fi dat în fo
losință pînă la data de 1 octom
brie 1971.

Tot luni a fost semnat un acord 
de colaborare în domeniul poște
lor și telecomunicațiilor între 
România și Iugoslavia.

Din partea română acordul a 
fost semnat de ambasadorul Va- 
sile Șandru, iar din partea iugo
slavă de directorul general al 
Uniunii iugoslave P.T.T., Vasllie- 
vici Prvoslav.

La semnarea celor două docu
mente au asistat tovarășii Emil 
Drăgănescu și Dușan Gligorievici.

• DANIEL ELLSBERG, 
fost înalt funcționar al Pen
tagonului și actualmente pro
fesor la Institutul de cerce
tări tehnologice din Massa
chusetts, s-a prezentat luni 
dimineață în fața judecăto
rului federal din Boston. îm
potriva lui Ellsberg fusese e- 
mis un mandat de arestare 
de către Ministerul de Justi
ție al S.U.A., sub acuzația de 
a fi sustras documente secre
te ale Pentagonului, pe care 
apoi le-a difuzat presei.

In prima declarație făcută 
în fața procurorului, Ellsberg 
a recunoscut că a furnizat 
cotidianului „New ' York 
Times" documentele secrete 
referitoare la angajamentul 
Statelor Unite în războiul din 
Vietnam. Pe de altă parte, 
el a informat însă că, încă 
din 1969, a inmînat Comisiei 
senatoriale pentru afacerile 
externe inforimații provenind 
din studiul secret al Penta
gonului privind angajamen
tul S.U.A. în Indochina.

După ce a răspuns timp de 
o oră întrebărilor judecăto
rului, Ellsberg a fost pus în 
libertate pe cauțiune.

Expoziție consacrată 
semicentenarului P.C.R. 
la Wuppertal

• LA WUPPERTAL (R.F. A 
GERMANIEI), a avut loc inau
gurarea expoziției ..A 50-a ani
versare a Partidului Comunist 
Român", organizată de centrul 
de documentare „Friedrich En
gels". în colaborare cu Partidul 
Comunist German.

incendiu catastrofal în 
Polonia
• UN COMUNICAT dat pu

blicității la Varșovia anunță că 
simbătă a izbucnit un incendiu 
la rafinăria de petrol din loca
litatea Czechowice — Dziedzice. 
După miezul nopții, se arată în 
comunicat, a explodat un rezer
vor de petrol. La acțiunea de 
salvare au participat unități de 
pompieri din mai multe voie
vodate și unități ale armatei. în 
pofida eforturilor deosebite și a 
activității neîntrerupte, incen
diul a durat în tot cursul zilei 

I

de duminică. Au murit 14 per
soane — 7 soldați și 7 pompieri 
— alte 56 fiind rănite.

în localitate a sosit Edward 
Gierek, prim-secretar al C'.C. al 
P.M.U.P, care a vizitat apoi 
spitalul din Bielsko Biala, unde 
se află internați răniții.

Noi incidente la 
Belfast
• IN IRLANDA DE NORD, 

s-au produs duminică noi inci
dente. La un sediu al comisa
riatului de poliție din Belfast a 
explodat o bombă. Pe de altă 
parte, două persoane au fost 
rănite în împrejurări încă ne
cunoscute, fiind spitalizate în- 
tr-o stare gravă.

• ÎN CAPITALA SUEDIEI a 
început luni procesul unui grup 
de cinei teroriști ustași, acuzați 
do asasinarea, la 7 aprilie, a 
ambasadorului iugoslav la Stoc
kholm, Vladimir Rolovici.

Revenire la un regim 
civil în Pakistan ?

• ÎNTR-UN DISCURS RA
DIODIFUZAT. președintele Pa
kistanului, generalul Yahya 
Khan, a anunțat că a însărcinat 
un comitet de experți să elabo
reze proiectul unei noi consti
tuții a țării, în vederea reveni
rii la un regim civil. El a afir
mat că transferarea puterii că
tre reprezentanții aleși ai po
porului ar putea avea Ioc în 
termen de patru luni, mentio- 
nînd eă stabilirea datei exacte 
pentru înfăptuirea acestei mă
suri va depinde de situația in
ternă si externă a țării.

Lui Cassius Clay i s-a 
anulat condamnarea

• CURTEA SUPREMA A 
S.U.A. a easat luni, cu opt vo
turi contra zero, sentința de 
cinci ani închisoare pronunțată 
împotriva fostului campion 
mondial de box la toate catego
riile, Cassius Clay, pentru refu
zul de a satisface serviciul mi
litar. Clay își manifestase acest 
refuz la 28 aprilie 1967.

Apariția la Helsinki a volumului:

„NICOLAE CEAUSESCU— 
■}

România în lupta pentru 
progres, colaborare 

și pace“
HELSINKI 28. — Trimișii speciali Agerpres, Adrian Io- 

nescu și Constantin Țintea, transmit : în ajunul vizitei ofi
ciale în Finlanda a tovarășului Nicolae Ceaușescu, președin
tele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, la 
Helsinki a apărut luni, în editura ..Otava", volumul „Nicolae 
Ceaușescu — România în lupta pentru progres, colaborare și 
pace". Lucrarea înmănunchează, de-a lungul a peste 200 de 
pagini, extrase din expuneri, cuvintări. articole, interviuri și 
alte luări de poziție ale tovarășului Nicolae Ceaușescu.

„în contextul dialogurilor 
privitoare Ia marile pro
bleme internaționale con
temporane, tot mai des apar 
numele României și al pre
ședintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Social’s-" 
România — se subliniază 
in prefața editurii. Efortu
rile României socialiste pen
tru destinderea incordării și 
pentru cooperare între po
poare, precum și pentru 
realizarea securității și a 
păcii în Europa și in lume, 
și pozițiile acestei țări, ex
puse în domeniile res
pective de domnul pre
ședinte Nicolae Ceaușescu, 
cit șl în alte probleme, sînt 
urmărite cu interes în nu
meroase țări, și ele se bucură 
de o largă recunoaștere pe 
plan international". „O dată 
cu publicarea acestei cărli 
— relevă prefața editurii 
„Otava" — satisfacem aș
teptările unui public larg, 
care dorește să cunoască mai 
îndeaproape opiniile pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
despre politica externă a 
Republicii Socialiste Româ
nia, precum și rolul său in 
înfăptuirea acestei politici".

Reamintind satisfacția cu 
care președintele Nicolae 
Ceaușescu a relevat pozițiile 
celor două state și acțiunile 
lor în problemele dezvoltării 
colaborării și securității pe 
continentul nostru, ale or
ganizării conferinței europe
ne, editura inserea ă apre
cierea șefului statului ro
mân, exprimată cu prilejul 
vizitei în România a pre
ședintelui Finlandei, Urho 
Kekkonen : „Sîntem gata 
ea, împreună cu dumnea
voastră și cu toate statele 
europene, să întreprindem 
noi eforturi de natură să a- 
jute la pregătirea conferin
ței, la promovarea cooperă
rii în Europa. în acest con
text, considerăm că activita
tea pe care țările noastre o 
depun pentru asigurarea u- 
nor raporturi de bună ve
cinătate și înțelegere în spa
țiul lor geografic — în Bal
cani, ca și in nordul conti
nentului — deschide noi 
perspective pentru conlucra
rea mutuală, reprezentind 
un aport valoros Ia cauza ge
nerală a securității și păcii".

Volumul este precedat, de 
asemenea, de o scurtă bio
grafie a autorului, in care 
se relevă că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „ca se
cretar general al partidului 
comunist și președinte al 
Consiliului de Stat, activează 
larg și intens în munca de 
construcție a partidului și a 
statului, în domeniile econo
miei, culturii, ideologiei și 
al relațiilor internaționale".

în deschiderea lucrării, sub 
titlul „Nicolae Ceaușescu 
despre relațiile româno-fin- 
landeze", primele pagini sînt 
închinate evoluției și pers
pectivelor raporturilor dintre 
cele două târî. Sînt aminti
te, în acest sens, apre
cierile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu : „Poporul român 
și poporul finlandez au bo
gate tradiții în lupta pentru 
libertate si progres social ; 
ele se simt aproape prin 
aspirațiile lor comune pen
tru o viață mai bună, prin 
idealurile lor de înțelegere și 
pace"... „Relațiile româno- 
finlandeze au cunoscut în 
ultima perioadă o dezvoltare 
continuă, concretizată în lăr
girea și diversificarea schim
burilor economice, în ex
tinderea legăturilor cultural- 
științifice și de altă natură".

In continuarea lucrării, 
luările de poziție ale șefului 
statului român sînt grupate 
în nouă capitole, sub urmă
toarele titluri : „Politica ex
ternă a României" ; „Dezvol
tarea forțelor progresiste și 
ale păcii — trăsătură carac
teristică, dominantă, a vieții 
internaționale" ; „Pentru 
prietenie, alianță și colabo
rare între România și cele
lalte state socialiste, pentru 
întărirea unității țărilor sis
temului mondial socialist" ; 
„Larga activitate internațio
nală pentru dezvoltarea co
laborării cu toate țările lu
mii" ; „Solidaritate cu miș
cările de eliberare și cu ță
rile în curs de dezvoltare" ; 
„Securitatea europeană" ; 
„Dezarmarea — țelul de bază 
al întregii omeniri" ; „Stin
gerea focarelor de încordare 

pe glob — o cerință a timpu
lui nostru" ; „Solidaritate 
deplină cu toate forțele 
antiimperialiste".

Apreciată ca un eveni
ment remarcabil, editarea 
culegerii de discursuri, ar
ticole și interviuri ale șefu
lui statului român a polari
zat atenția opiniei publice 
finlandeze, reunind, luni 
după-amiază, intr-o largă 
conferință de presă, pe re
prezentanții radioului și tele
viziunii, ai marilor cotidiene 
și publicații, organe ale 
principalelor partide politi
ce, ale unor mari organizații 
cetățenești, exponente ale 
punctelor de vedere ale celor 
mai diverse categorii sociale.

Conferința de presă, care 
a avut loc la sediul editurii 
„Otava", a fost deschisă de 
directorul general al editu
rii, Heikki Reenpaa, care a 
prezentat pe larg volumul to
varășului Nicolae Ceaușescu 
și a subliniat importanța 
deosebită a apariției lucrării 
in contextul relațiilor pozi
tive româno-finlandeze, caro 
vor înregistra un considera
bil progres prin vizita pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al României in Finlanda.

în continuare, directorul 
general al editurii a răspuns 
întrebărilor puse de ziariști.

Marcată în mod public 
de această conferință de 
presă, editarea lucrării 
„Nicolae Ceaușescu — 
România in lupta pentru 
progres, colaborare și pace'' 
a stirnit interes cu multe zile 
înaintea apariției sale. Nu
meroase organizații cetățe
nești și biblioteci publice au 
solicitat dinainte exemplare 
din această lucrare, adresîn- 
du-se Ambasadei române 
la Helsinki sau editurii 
„Otava". începînd de 
marți, volumul „Nicolae 
Ceaușescu — România in 
lupta pentru progres, colabo
rare și pace", împreună cu 
portretul autorului, vor fi 
expuse în librării, precum ți 
în standuri special amena
jate pe Aleksanterinkatu. 
una din principalele artere 
ale capitalei finlandeze.

Exprimindu-și satisfacția 
pentru onoarea de a oferi 
opiniei publice finlandeze 
principalele luări de poziție, 
de larga audientă interna
țională, ale șefului statului 
român, directorul general al 
editurii „Otava", Heikki 
Reenpaa, sublinia — într-o 
declarație făcută trimișilor 
Agerpres : „Apariția acestui 
volum, într-o aleasă tălmă
cire și ținută grafică, re
prezintă un semn de omagiu, 
de prețuire a politicii exter
ne românești, care și-a gă
sit o prestigioasă afirmare 
prin glasul autorizat și res
pectat al celui mai înalt re
prezentant al țării dumnea
voastră — președintele 
Nicolae Ceaușescu, persona
litate eminentă a vieții in
ternaționale. Considerăm cu- 
vîntările sale ca foarte im
portante. Rolul domnului 
Nicolae Ceaușescu în politica 
europeană, în viata interna
țională, este unul central. 
Iată motivul apariției cărții, 
al necesității ca finlandezii 
să-l cunoască mai bine. Re
zonanța amplă și profundă a 
politicii externe românești în 
Finlanda, ca și în lumea 
întreagă, este un reflex al 
consecvenței cu care șeful 
statului român, țara dumnea
voastră, și-au consacrat per
manent eforturile afirmării 
depline a principiilor fun
damentale ale dreptului in
ternațional care trebuie să 
guverneze relațiile dintre 
state, promovării — pe a- 
ceastă bază — a unui climat 
de înțelegere și respect re
ciproc, de pace între po
poare, propice reglementării, 
în spiritul echității și al in
teresului general al umani
tății, a principalelor proble
me care confruntă astăzi 
lumea. Avem o înaltă stimă 
față de România, față de po
litica ei externă. Aceasta cu 
atît mai mult cu cît între 
România și Finlanda există 
numeroase similitudini, nu
meroase apropieri care pre
supun aceeași atitudine față 
de problemele internațio
nale. De aceea, sosirea pre
ședintelui României în Fin
landa constituie un moment 
important, așteptat eu un 
deosebit interes".

• ••«•• ••••••••••••• • ••••••••••••••••••• ••••••
HELLO DOLLY : rulează la Pa

tria (orele 9,30; 13; 16,30; 20).
LA REVEDERE, PRIETENE : 

rulează la Scala (orele 8,45; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21.15).
Favorit (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,30), Stadionul Dinamo 
(ora 20,30).

SPRIJINIȚI-L PE ȘERIF : ru
lează la Luceafărul (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21). Feroviar (orele 
9, 11,15; 13,30: 16; 18.30; 20,45),
Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45), Modern (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,15), Gră
dina Doina (or? 20,30), Grădina 
Modern (ora 20,45), București; '(o- 
rele 8,45; 11,15; 13,45; 16,15;.. 18,45; 
21).

CORTUL ROȘU : rulează la Ca
pitol (orele 8,45; 11,45; 14,45; 17,45; 
20.45). Grădina Capitol (ora 20,15).

TRECI PRAGUL : rulează la 
Central (orele 8,30;' 10,45; 13; 15,30; 
18; 20,15).

100 DE DOLARI PENTRU ȘE
RIF : rulează la Festival (orele 
9,15; 12,15; 15,30; 18,30; 21,15). Bu- 
cegi (orele 15,30: 18; 20,30), Gloria 
(orele 9; 11,45; 14,30; 17,15; 19,45), 
Tomis (orele 9; 12; 14,15; 17,30),
Flamura (orele 9; 11,45; 14,30;
17,15; 19,45). Grădina Bucegi (ora 
20,30), Grădina Tomis (ora 20,30).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : rulează la Victoria (orele 
9; 12,30; 16; 19,30), Dacia (orele 8,30 
—19 în continuare), Giulești (orele 
11; 15,15; 19), Melodia (orele 8,30; 
1’2; 15,30; 19), Grădina Festival 
(ora 20,30).

ÎNGERII NEGRI : rulează la .. 
Lumina (orele 9; .>12,30; 10Țjl9,30)* 

. ‘ ELEFANTUL/ SLOWLY : rulează 
la Doina (orele 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30), Miorița (orele 10,30;

P E N T R ți 11 M P U L D V , L I B E R tg
12,30; 15; 17,30; 20,30), Parcul He
răstrău (ora 20,15).

DE-AȘ FI HARAP ALB : ru
lează la Timpuri Noi (orele 9— 
20,15 în continuare).

ESOP : rulează la Grivița (o- 
rele 9,30; 11,30; 16; 18,15; 20,30).

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI 
ZESTREA DOMNITEI RALU : ru
lează la înfrățirea (orele 15,30; 19).

REGELE LEAR ; rulează la Bu- 
zești (ora 16) ; Grădina Buzești 
(ora 20,15).

SERATA : rulează la Unirea
(orele 16; 18,15).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Lira (orele 15,30; 18,00).

APA CA UN BIVOL NEGRU : 

rulează la Drumul Sării (orele 16; 
18; 20).

CEI TREI CARE AU SPERIAT 
VESTUL : rulează la Ferentari
(orele 15,30; 17,45; 20).

FACEREA LUMII : rulează la 
Pacea (orele 16; 18: 20), Progresul 
(orele 15,30, 18; 20,15).

MOARTEA FILATELISTULUI : 
rulează la Crîngași (orele 16; 
18; 20).

ȘI CAII SE ÎMPUȘCĂ, NU-I 
AȘA ? : rulează la Floreasca (o- 
rele 15,15; 18; 20,30).

DA-I ÎNAINTE, COWBOY : ru
lează la Volga (orele 9,15; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Aurora (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18), Arta 

(orele 15,30; 18), Grădina Aurora 
(ora 20,15), Grădina Arta (ora 
20,15).

DIN NOU DESPRE DRAGOS
TE : rulează la Viitorul (orele 16; 
18; 20).

BĂTĂLIA DE PE NERETVA : 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 19).

IUBIRE : rulează la Popular
(orele 15,30; 18; 20,15).

CAZUL C.L. : rulează la Mun
ca (orele 16; 18; 20).

PRINTRE COLINELE VERZI : 
rulează la Grădina Lira (ora 20,15).

BUTCH CASSIDY ȘI SUDANCE 
KID : rulează la Cosmos (orele 
15,30; 18: 20,15), Flacăra (orele 

15,30; 18; 20,15). Laromet (orele 
15,30; 17,30; 19,30).

PRINȚUL NEGRU : rulează la 
Vitan (orele 15,30; 18), Grădina 
Vitan (ora 20,30).

PE COMETĂ : rulează la Ra
hova (orele 15,30; 18; 20,15).

MY FAIR LADY : rulează la 
Grădina Unirea (ora 20,30).

fS/ea/Fe
Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 

dra“ (la Arenele Romane) : 
DOMNIȘOARA DE BELLE-ISLE 
(premieră) — ora 20.

Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : SE CAUTĂ 
O VEDETĂ — ora 19,30 : (la gră
dina Boema) : LA GRĂDINA 
„CĂRĂBUȘ" — ora 20.

PROGRAMUL I
• 10,00—11,00 Teleșcoală ® 18,00 

Deschiderea emisiunii. Revista li
terară TV. • 18,30 „Toate pînze- 
le sus !“ — emisiune pentru pio
nieri • 19,20 1001 de seri — emi
siune pentru cei mici ® 19,30 
Telejurnalul de seară. Sport® 20,05 
România ’75. Temeliile de oțel 
ale cincinalului • 20,20 Momente 
din istoria teatrului univer

sal. Teatrul renașterii engleze 
„Tragica istorie a doctorului 
Faust" de Cristopher Marlowe. 
Traducere de Leon Levițki. A- 
daptare TV și regia Letiția Popa 
• 22.20 Breviar juridic. Emisiune 
de Marin Stănescu. ® 22,35 Reci
tal Connie Francis. Film de Bo
ris Ciobanu ® 22,55 Telejurnalul 
de noapte.

PROGRAMUL II

• 20,05 Tineretul la rampă î 
Tenorul Cristian Mihăilescu • 
20,25 Reportaj-anchetă Artă și 
artizanat ® 20,55 Desene animate
• 21,10 Universitaria : „A trăi 
tinerețea" — reportaj filmat de 
Violeta Surcă, și Dan Gheorghiu
• 21,25 Blocnotes de Eugen Mân
drie • 21,40 Buletin de știri • 
21,45 Film serial „Inima lui Bo- 
nivur" (VI) ® 22,15 Festivalul de 
jazz de la New Port — partea 
a Il-a.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA j București, Piața „Scînteii*. Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se fao la oficiile poștala și difuzorii din întreprinderi șl instituții. Tiparul i Combinatul poligrafio „Casa Scînteii-

/


