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Interviul acordat de tovarășul

NICOLAE CEAUSESCU
agenției egiptene M. E. N.

cum s-o anunțat, tovarășul Nicolae liste România, a primit, la 25 iunie, pe ziaristul 
Cm^sks, secretar general al Partidului Co- Osama Gheith, trimis special al agenției M.E.N. 
■ u- s- 'oman, președintele Republicii Socia- și a acordat un interviu agen|iei egiptene.

în pag. a Il-a

DESFĂȘURATĂ SUB SEMNUL PRIETENIEI Șl DEPLINEI ÎNȚELEGERI, A DORINȚEI COMUNE 
DE COLABORARE Șl EXTINDERE A RELAȚIILOR DINTRE CELE DOUĂ PARTIDE. ȚĂRI Șl POPOARE

S-a încheiat vizita secretarului general al
Partidului Poporului din Mauritania, președintele

Republicii Islamice Mauritania, Moktar Ould Daddah

COMUNICAT 
COMUN

CU PRIVIRE LA VIZITA 
ÎN REPUBLICA SO
CIALISTĂ ROMÂNIA 

A SECRETARULUI GE

NERAL AL PARTIDU
LUI POPORULUI DIN 

MAURITANIA, PRE
ȘEDINTELE REPUBLI
CII ISLAMICE MAU
RITANIA, MOKTAR 
OULD DADDAH, Șl A 
DOAMNEI MARIEME 

DADDAH

în pag. a II-a

la ir.*..^ha  wrari^^i

a-» prrtrr^^rir
Socialiste Rocifcia. fi a xn-

general al Parr-diilm Po
porului din pre-
fe&ntele Republicii Islarr.xe 
Mairi-i, Moktar Ould Dad
dah. $i so;ia sa. doamna Ma
ri ente Daddah.

Vizita. desfășurată «ub se—- 
nul prieteniei ș: deplinei înțele
geri. a prilejuit un fructuos 
dialog la nivel înalt, soldat cu 
semnarea unor Hncumente de o 
excepționali importanți pentru 
dezvoltarea viitoare, pe multiple 
planuri, a colaborării și conlu
crării romăno-mauritaniene și 
care. In același timp, afirmă vo
ința celor două țări de a-și a- 
duce o contribuție sporită la 
cauza păcii și cooperării inter
naționale.

De la reședința oficială, pre
ședintele Moktar Ould Daddah 
și doamna Marieme Daddah au 
fost Însoțiți de președintele 
Nicolae Ceaușescu și de tova
rășa Elena Ceaușescu.

Oaspeții au fost conduși, de 
asemenea, la plecare de tovară
șii Emil Bodnaraș. membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Execu
ție al C.C. al P.C.R.. prim-mi- 
nistru al guvernului, Cornel 
Burtică, membru supleant ai 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Miron Con- 
stantinescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Marii Adu
nări Naționale, George Maco- 
vescu, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe. E- 
rau de față Ion Moangă, amba
sadorul României in Mauritania, 
și Sidi Bouna Ould Sidi, amba
sadorul Mauritaniei la Bucu
rești.

La aeroport au venit să-i sa
lute pe oaspeți tovarășii Gheor- 
ghe Cioară, Lina Ciobanu, Ion 
Ioniță, Ion Pățan, Iosif Uglar. 
Erau prezenți, de asemenea, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat, alți membri

(Continuare în pag. a Il-a)

Primiri la tovarășul

NICOLAE CEAUȘESCU
• Delegafia Partidului

Social-Democrat din Danemarca

• Secretarul general al Uniunii Creștin 
Democrate din R. F. Germania

• Profesorul american W. E. Griffith

• Ambasadorul Republicii Columbia
(Relatarea întrevederilor în pag. a 5-a)

Bun venit președintelui 

Republicii Arabe Egipt,

Mîinile de aur de la 
mecanică fină

Zilele trecute am intrat 
pe poarta întreprinderii de 
mecanică fină din Bucu- 
r'ești, strecurîndu-mă printre 
grupurile de tineri munci
tori care, la prima oră a dimi
neții, se grăbeau spre ceasul 
de pontaj. Dădeam curs unei 
invitații mai vechi pe care mi-o 
făcuse directorul întreprinderii, 
ing. Șerban Teodorescu. „Veniți 
odată să vedeți ce tineri minu
nați avem, harnici și inimoși, 
miini de aur, nu altceva". Acum

venisem să-i cunosc, să discu
tăm, să merg prin secțiile de 
producție pentru a-i vedea pe 
tinerii uzinei angrenați în dia
logul cu tehnica modernă. Pe 
acești tineri care reprezintă a- 
proape 80 la sută din tot per
sonalul uzinei. Pe acești eroi ai 
reportajului nostru despre mi-

ADRIAN POPESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

Lumină din „Cerna“ 
și „Motru“

Constructorii Complexului 
hidrotehnic și energetic Cer
na—Motru—Tismana au în
ceput construcția primei hi
drocentrale din cele trei pro
iectate în cadrul acestui im
portant obiectiv, avînd fie
care o putere instalată de 
50 MW.

Simultan, pe acest șantier, 
unde cursurile milenare ale 
rîurilor Cerna și Motru au 
fost schimbate pe porțiunile 
situate în zona viitoarelor 
baraje, se lucrează cu forțe 
sporite la construcția galerii
lor de deviere și de captare 
a numeroase cursuri de ape.

Pînă în prezent, pe șantie
rele amintite au fost realizate 
galerii în lungime de 5 000 
metri.

Mohammed Anwar El Sadat I
La invitația președintelui Republicii 

Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, astăzi, sosește la Bucu
rești președintele Republicii Arabe

Egipt, Mohammed Anwar El Sadat, 
care, împreună cu soția, doamna 
Gihane Sadat, va face o vizită ofi
cială în țara noastră.

în înfăptuirea indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru îmbunătățirea muncii organizațiilor de tineret

ACȚIUNE CONCRETA, SPIRIT REVOLUȚIONAR!
Tineretul este chemat să fie în primele 

rinduri ale luptei întregului popor pentru 
făurirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate. In înfăptuirea acestei înalte 
răspunderi, fiecare organizație U.T.C. tre
buie să facă totul pentru ca indicațiile 
secretarului general al partidului privind

formarea tinerei generații in cultul 
muncii și al dinamismului revoluționar să 
devină criterii ferme pentru activitatea 
de zi cu zi.

Indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru îmbunătățirea întregii munci a 
organelor și organizațiilor U.T.C. repre-

9
zintă un adevărat program de lucru, de 
acțiune concretă in cel mai autentic spi
rit care domină viața societății noastre 
socialiste: spiritul revoluționar. Aceasta 
este tema grupajului pe care-1 publicăm 
in pagina a III-a.

Personalitate marcantă a vie
ții politice egiptene și interna
ționale, Mohammed Anwar El 
Sadat s-a născut la 25 decem
brie 1918, în localitatea Mit 
Abdul Kom din provincia Me- 
noufieh. La absolvirea Acade
miei militare este numit, în 
1938, ofițer într-o garnizoană 
din provincie, perioadă în care 
îl cunoaște pe Gamal Abdel 
Nasser, cu care va stabili o trai
nică și îndelungată prietenie.

împreună cu acesta, Moha
mmed Anwar El Sadat în
temeiază organizația ..Ofițerii 
liberi", care a pregătit și 
efectuat, la 23 iulie 1952, 
revoluția antiimperialistă și 
antifeudală, soldată cu prăbu
șirea regimului monarhic și 
cu proclamarea republicii. 
Anwar El Sadat a fost purtă
torul de cuvînt al grupului de 
ofițeri, fiind printre principalii 
conducători ai Consiliului Revo
luției.

In intervalul 1956—1957, a de
ținut funcția de responsabil po
litic al ziarului „Al Gumhuria". 
iar la formarea primului guvern 
a fost numit ministru de stat 
In 1957 a fost ales vicepreședin
te al Adunării Naționale egip
tene și numit secretar general 
al Uniunii Naționale. In decem
brie 1961, este însărcinat cu 
pregătirea Congresului național 
al forțelor populare și este ales 
secretar general al acestui con
gres.

La 22 iulie 1960, Anwar El 
Sadat este ales președinte al 
Adunării Naționale, fiind re
confirmat în această funcție la 
27 martie 1964. în același an, la 
18 decembrie, este numit vice
președinte al Republicii. Devi
ne membru al C.C. al Uniunii 
Socialiste Arabe in anul 1968. 
iar apoi membru al Comitetului 
Executiv Superior al Partidului 
Unic egiptean. La 20 decembrie 
1969 este numit prim-vicepre- 
ședinte al țării.

In urma decesului lui Gama! 
Abdel Nasser, în septembrie. 
1970, Comitetul Executiv Supe
rior al U.S.A, și Consiliul de 
Miniștri l-au desemnat pe An
war El Sadat ca președinte in
terimar al țării. A fost ales 
președinte prin referendumul 
popular organizat la 15 octom
brie 1970. Din 1973, este și prim- 
ministru al Egiptului. De ase
menea, la 12 noiembrie 1970 a 
fost ales președinte al Uniunii 
Socialiste Arabe.

Sub conducerea președintelui 
Anwar El Sadat, poporul egip-

tean desfășoară, 
in prezent, o 
vastă activitate 
pentru înfăptui
rea prevederilor 
de bază ale „Do
cumentului din 
octombrie", im
portant program 
de acțiune pen
tru etapa urmă
toare, prezentat 
de șeful statului 
membrilor Adu
nării Poporului și Comite
tului Central al U.S.A, și apro
bat în cadrul referendumului 
popular de la 15 mai 1974. Punc
tele esențiale ale „Documentului 
din octombrie", definite de șe
ful statului egiptean, constau 
in dezvoltarea economiei națio
nale, prin obținerea unor reali
zări ce vor depăși pe cele ante
rioare, pregătirea Egiptului anu
lui 2 000 și, implicit, asigurarea 
factorilor care să permită pro
gresul generațiilor viitoare, des
chiderea economică in interior 
și spre exterior, planificarea in
tegrală bazată pe știință, întări

Astăzi, în jurul orei 15,30, posturile noastre de radio și te
leviziune vor transmite, direct, de la Aeroportul Internațional 
București-Otopeni, ceremonia sosirii președintelui Republicii 
Arabe Egipt, Mohammed Anwar El Sadat, împreună cu soția, 
doamna Gihane Sadat, care, la invitația președintelui Republi
cii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, fac o vizită oficială in țara noastră.

rea sectorului public, formarea 
cetățeanului de tip nou, accesul 
ia cuceririle științei și tehnolo
giei, dezvoltarea culturală, con
struirea unei societăți care să 
asigure cetățeanului viața și vii
torul său. Conjugate cu remar
cabilele realizări economice și 
sociale obținute pînă în pre
zent, aceste sarcini și obiective 
sînt de natură să contribuie la 
dezvoltarea activă și multilate
rală a țării.

înscriindu-se în cadrul politi
cii promovate cu consecvență și 
principialitate de partidul și de 
statul nostru pe plan extern, 
vizita președintelui Mohammed 
Anwar El Sadat in România va
constitui, fără îndoială, un mo
ment important In relațiile din
tre țările și popoarele noastre.

După cum se știe, aceste re-
(Continuare în pag. a V-a)
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INTERVIUL 
acordat de tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU

COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita în Republica Socialistă România a secretarului general 
al Partidului Poporului din Mauritania, președintele Republicii islamice 

Mauritania, Moktar Quid Daddah, și a doamnei Marieme Daddah

agenției egiptene M. E. N.
ÎNTREBARE: Președintele 

Sadat va veni foarte curînd 
în România în vizită oficia
lă. Cum. apreciați, Excelen

ță, relațiile româno-egiptene 
și politica egipteană sub con
ducerea președintelui Anuar 
Sadat?

RĂSPUNS : Aștept cu multă 
plăcere vizita președintelui Sa
dat în România și sint convins 
că această vizită, care este aș
teptată, de asemenea, cu mult 
interes de întregul popor ro
mân, va prilejui o dezvoltare in 
continuare a colaborării multila
terale dintre țările noastre.

între popoarele noastre există 
vechi relații de colaborare, iar 
cu prilejul vizitei pe care am 
făcut-o in țara dumneavoastră 
acum doi ani am pus, împreună 
cu președintele Sadat, o bază 
trainică dezvoltării acestor re
lații. Trebuie să menționez câ 
în ultimii ani colaborarea ro- 
mâno-egipteană în toate dome
niile de activitate a cunoscut o 
dezvoltare puternică. Consider 
că la realizarea acestei cola
borări președintele Anwar Sadat 
a adus o contribuție importantă, 
că preocuparea președintelui 
Sadat pentru dezvoltarea econo
mico-socială, pentru realizarea 
unei păci drepte și trainice în 
Orientul Mijlociu a dat deja o 
serie de rezultate pozitive, că 
aceasta deschide o perspectivă 
nouă dezvoltării economice-so- 
ciale a Egiptului, înfăptuirii as
pirațiilor de bunăstare și pros
peritate ale poporului egiptean.

ÎNTREBARE: Vizita pre
ședintelui Sadat în România 
deschide noi perspective unei 
colaborări mai intense între 
cele două țari. Care smt po
sibilitățile acestei colaborări, 
domeniile ei și viitorul rela
țiilor bilaterale, în lumina do
rinței reciproce a Egiptului 
și României de a întări prie
tenia lor, în toate domeniile, 
mai ales în condițiile politicii 
de deschidere economică du
se în Egipt și finind seama 
de dorința Egiptului de a rea
liza obiective comune îm
preună cu statele lumii?

RĂSPUNS : După cum am a- 
rătat, așteptăm ca vizita pre
ședintelui Sadat în România să 
constituie un moment important 
in extinderea viitoare a cola
borării economice, tehnico-știin- 
țifice, culturale intre țările noas
tre, cit și în general a colaboră
rii în lupta pentru înfăptuirea 
unei politici noi, bazată pe ega
litate, pe respect al independen
ței și neamestec în treburile in
terne.

în ultimii ani între România 
și Egipt s-au realizat progrese 
însemnate în domeniul colaboră
rii economice. Chiar în condi- 
țiunile grele ale războiului — 
cînd Egiptul a trebuit să facă 
eforturi mari în această direc
ție —, s-au realizat o serie de 
acțiuni de cooperare, prin con
struirea in Egipt a unor între
prinderi de importanță deosebită 
din punct de vedere economic, 
în acest an schimburile econo
mice româno-egiptene vor fi a- 
proape de 4 ori mai mari decît 
în 1970. Recent, a fost semnat la 
București protocolul privind 
schimburile de mărfuri dintre 
România și R. A. Egipt pe anul 
1974, care dă o perspectivă nouă 
extinderii colaborării în diferite 
domenii de activitate.

Apreciez că în condițiunîle 
cînd România se preocupă de o 
dezvoltare intensă economico- 
socială și, de asemenea, Egiptul 
a trecut la elaborarea unui pro
gram de dezvoltare economico- 
socială mal rapidă, se deschid 
perspective mari și sînt convins 
că, pornind de la principiile noi 
care animă relațiile dintre țările 
noastre, vom reuși să realizăm 
noi acțiuni de cooperare, noî 
obiective economice, care vor 
contribui la progresul industriei 
și economiei egiptene în gene
ral, la Întărirea colaborării eco
nomice dintre România șl Egipt

ÎNTREBARE: Sub condu
cerea dumneavoastră înțeleap
tă, România are un rol activ 
în relațiile internaționale, In 
politica internațională. Care 
este amploarea acestei con
tribuții în viitor și care-i sînt 
limitele?

RĂSPUNS : România pornește 
de la faptul că în lume au loc 
schimbări mari în raportul de 
forțe, că acestea merg în 
direcția consolidării forțelor 
progresiste, antiimperialiste și 
anticolonialiste, câ în aceste 
condițiuni se Impune ca toate sta
tele să participe activ la solu
ționarea tuturor problemelor 
internaționale.

Tocmai de aceea, ca tară so
cialistă, România acționează ho- 
tărît pentru dezvoltarea rela
țiilor cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduire socială. 
Desigur, punem pe primul plan 
relațiile cu toate țările socia
liste, dar în același timp acor
dăm o atenție mare relațiilor 
cu țările în curs de dezvoltare, 
care luptă pentru consolidarea 
independenței și pentru dezvol
tarea lor economico-socială co

respunzător năzuințelor pro
prii ; totodată, extindem în 
spiritul principiilor coexis
tenței pașnice relațiile de co
laborare și cu țările capita
liste dezvoltate. Considerăm că 
această politică corespunde pe 
deplin atît intereselor poporu
lui român, cit și cauzei unei 
politici noi în lume, bazate pe 
egalitate, pe respectul indepen
dentei și suveranității, pe nea
mestecul în treburile interne, 
pe renunțarea la forță și la 
amenințarea cu forța în rela
țiile dintre state, pe respectul 
dreptului fiecărui popor de a-și 
hotărî dezvoltarea potrivit aspi
rațiilor sale.

Tinînd seama de perspecti
vele accentuării noului curs de 
destindere și de colaborare în 
viata internațională, apreciem 
că această politică are o per
spectivă minunată. Desigur, nu 
uităm că mai sînt forțe reac
ționare, că mai sînt încă po
poare sub dominație străină co
lonialistă si neocolonialistă. De 
aceea, este necesar ca toate po
poarele care doresc o dezvoltare 
independentă si liberă, toate 
forțele progresiste, antiimperia
liste să-si unească eforturile, să 
acționeze cu mai multă fermi
tate pentru afirmarea noului 
curs de colaborare și de pace.

Soluționarea marilor probleme 
care preocupă azi omenirea, 
crearea condițiilor pentru dez
voltarea economică-socială a 
fiecărei națiuni impun colabo
rarea, participarea activă a tu
turor statelor. De aceea, s-ar 
putea spune că această politică 
nu are limite decît în măsura 
în care popoarele nu ar înțe
lese să-și unească forțele : dar 
noi sîntem convinși că popoa
rele vor acționa tot mai unit 
si își vor făuri viitorul așa cum 
îl doresc ele.

Acordăm o mare atenție creș
terii rolului Organizației Na
țiunilor Unite, al altor organis
me internaționale în soluționa
rea problemelor lumii contem
porane ; ne pronunțăm activ 
pentru democratizarea relațiilor 
internaționale și sîntem con
vinși că România și Egiptul au 
posibilități largi de a colabora 
activ și în viața internațională, 
de a-și aduce contribuția la 
realizarea unei lumi mai bune 
și mai drepte.

ÎNTREBARE: Care este 
punctul de vedere al Româ
niei asupra problemei Orien
tului Mijlociu și cum apre
ciați posibilitățile viitoare de 
rezolvare a acestei probleme. 
România va juca vreun rol 
în aceasta?

RĂSPUNS : România s-a pro
nunțat întotdeauna și se pro
nunță și acum pentru realizarea 
unei păci trainice și drepte în 
Orientul Mijlociu, care să asi
gure dezvoltarea economico- 
socială a fiecărei țări în con
dițiuni de asigurare a integrității 
și suveranității fiecărui stat.

In realizarea acestor obiective 
considerăm că este necesar ca 
Israelul să se retragă din teri
toriile arabe ocupate și, totoda
tă, să se asigure soluționarea 
problemei poporului palestinian 
In conformitate cu năzuințele 
sale de a-și asigura o viață pro
prie, independentă.

Am salutat realizarea dezan
gajării militare dintre Egipt și 
Israel, precum și recentul acord 
și dezangajarea militară dintre 
Siria și Israel, considerlnd a- 
ceasta ca un pas important spre 
o soluție definitivă, care să ducă 
la o pace trainică și dreaptă.

Desigur, pentru a se ajunge la 
soluționarea deplină a tuturor 
problemelor trebuie depuse încă 
eforturi susținute, dar. după pă
rerea noastră, există condiții 
favorabile pentru a se ajunge la 
o soluție care să ducă la instau
rarea unei păci trainice.

Apreciem că în cadrul Confe
rinței de pace de la Geneva, 
care urmează să ae desfășoare 
sub auspiciile Organizației Na
țiunilor Unite, se pot desfășura 
negocieri corespunzătoare, por- 
nlndu-se de la obiectivele retra
gerii trupelor laraeliene și solu
ționării concomitente și a pro
blemei palestiniene.

Țlnlnd seama de complexita
tea problemelor și de faptul că 
pacea în Orientul Mijlociu Inte
resează în mod nemijlocit sta
tele europene, România — ca 
și alte state — va depune în 
continuare eforturi, in conformi
tate cu posibilitățile sale, pen
tru a contribui la realizarea 
unei păci drepte șl trainice.

Considerăm că este în Intere
sul țărilor din Orientul Mijlo
ciu ca la Conferința de la Ge
neva și, în general, în realiza
rea păcii să se bucure de un 
sprijin mal activ și din partea 
altor state.

ÎNTREBARE : România
are relații trainice cu multe 
state arabe, relații care se tn- 
tăresc necontenit în toate do
meniile. Care este părerea 
Excelenței Voastre despre a- 
ceste relații, despre posibili
tățile dezvoltării lor în viitor ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, Româ
nia întreține relații largi de 
colaborare cu aproape toate sta
tele arabe. De fapt, din punct 
de vedere economic, sub o for
mă sau alta, avem relații cu 
toate statele arabe ; relații di

plomatice avem cu 16 dintre 
ele.

Relațiile cu multe din țările 
arabe datează de multă vreme. 
Ele au devenit tradiționale și 
s-au dezvoltat adesea în lupta 
comună împotriva asupririi, 
pentru cucerirea independenței, 
pentru progres economic și so
cial.

Pornind de la aceasta, de la 
acordurile încheiate cu țările 
arabe — și trebuie să mențio
nez că avem peste 50 de acor
duri și convenții de colaborare 
economică, tehnico-științifică și 
culturală — de la înțelegerile 
realizate cu prilejul vizitelor și 
convorbirilor avute cu conducă
torii unui mare număr de state 
arabe, apreciem că sînt bune 
condițiuni pentru a obține în 
următorii ani o extindere largă 
a colaborării în toate domeniile 
de activitate. De altfel, aș pu
tea spune că în mai toate țările 
arabe lucrează specialiști români 
— în total peste 1 300, că în a- 
ceste țări se realizează în coope
rare o serie de obiective eco
nomice și sperăm că ele vor 
demonstra că există reale posi
bilități de a înfăptui forme de 
cooperare noi, bazate pe egali
tate, care să corespundă pe de
plin intereselor reciproce, să 
contribuie la dezvoltarea econo
mico-socială a fiecărei țări.

ÎNTREBARE : România
promovează o politică externă 
și o politică economică baza
tă pe colaborarea cu toate sta
tele lumii. Care sînt rezulta
tele acestei politici ? Care este 
părerea Excelenței Voastre 
despre deschiderea economică 
spre toate statele lumii ? Are 
aceasta limite ?

RĂSPUNS : Politica României 
de colaborare economică cu toa
te statele lumii pornește de la 
necesitatea participării active la 
diviziunea internațională a mun
cii, de la faptul că, în condițiile 
revoluției tehnlco-științifice con
temporane nici un popor, nici o 
țară nu se poate dezvolta fără 
a participa activ la schimburile 
internaționale, atît în domeniul 
economic, cit și în domeniul 
tehnico-științific și cultural.

Ca rezultat al acestei politic!. 
România întreține astăzi relații 
diplomatice cu 118 state și rela
ții economice cu 120 de state.

Noi apreciem că aceste relații 
au o importanță mare nu numai 
pentru România și țările res
pective, dar și pentru afirmarea 
în lume a politicii noi de egali
tate, pentru înfăptuirea unor 
raporturi noi de pace și colabo
rare între toate popoarele lumii.

Deschiderea economică sau 
colaborarea economică cu toate 
statele lumii corespunde astăzi 
intereselor fiecărui popor și aju
tă la progresul mai rapid, eco- 
nomico-social, al fiecărui stat.

Pornind de la aceasta, nu se 
poate pune problema unor anu
mite limite în ceea ce privește 
extinderea relațiilor economice, 
tehnico-științifice, culturale și de 
altă natură între popoare. Orice 
limitare a acestora nu poate de
cît să dăuneze însuși poporului 
care își restrînge activitatea de 
colaborare cu alte state. Despre 
limite în acest domeniu poate fi 
vorba numai Intr-un anumit 
sens, și anume ca aceste relații 
să se bazeze pe deplina egalitate 
și respectul independenței fiecă
rui stat, pe avantajul reciproc, să 
nu fie însoțite de condiții poli
tice sau de alte ingerințe în 
treburile Interne ale vreunui po
por.

România nu a acceptat și nu 
va accepta niciodată ca dezvol
tarea relațiilor să fie condiționa
tă In vreun fel și considerăm că 
perspectivele vieții internaționa
le cer tocmai să se lichideze cu 
desăvlrșire vechile stări de lu
cruri și să se facă totul pentru 
ca relațiile internaționale să se 
bazeze pe principii noi.

Am convingerea că și in a- 
ceastă privință relațiile dintre 
România și Egipt au atit pe plan 
economic, dt și în alte dome
nii perspective minunate.

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

RĂSPUNS : Urmează ca agen
da convorbirilor s-o stabilim de 
comun acord, odată cu sosirea 
președintelui Sadat în România. 
Fără nici o îndoială, însă, ne 
vom referi atît la relațiile bi
laterale, la problemele Orientu
lui Mijlociu, cît și la problemele 
internaționale care preocupă 
deopotrivă țările noastre.

În ceea ce privește durata 
vizitei, noi vom încerca să-l re
ținem pe prietenul nostru, pre
ședintele Sadat, cît mai mult în 
România, dar, desigur, trebuie să 
ținem seama și de dorințele și 
de obligațiile sale.

In încheiere, aș dori să trans
mit un salut cordial poporului 
prieten egiptean, urîndu-i 
succese tot mai mari în dezvol
tarea sa economico-socială, 
bunăstare și fericire.

La invitația secretarului gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Poporului din Mauri
tania, președintele Republicii 
Islamice Mauritania, Moktar 
Ould Daddah, împreună cu 
doamna Marieme Daddah, a e- 
fectuat o vizită oficială de prie
tenie în România, între 20 și 26 
iunie 1974.

Președintele Moktar Ould 
Daddah și persoanele care l-au 
însoțit au vizitat obiective eco
nomice și social-culturale din 
București, Galați, Constanța și 
Ploiești, luînd cunoștință cu 
deosebit interes de realizările 
poporului român în diferite do
menii de activitate.
- întîlnirea dintre cei doi pre
ședinți s-a desfășurat într-o at
mosferă de cordialitate și depli
nă înțelegere, expresie a relați
ilor de prietenie și sentimente
lor de stimă reciprocă de care 
sînt animate cele două popoare, 
înalții oaspeți și persoanele 
care i-au însoțit s-au bucurat de 
o primire călduroasă, plină de 
afecțiune șl ospitalitate, din 
partea poporului român.

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președinte
le Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a avut con
vorbiri oficiale cu secretarul 
general al Partidului Poporului 
din Mauritania. președintele 
Republicii Islamice Mauritania, 
Moktar Ould Daddâh, la care au 
participat :

— din partea Republicii Socia
liste România :

Emil Bodnaraș, membru al
Comitetului Executiv al C.C.

vicepreședinte al 
de Stat, Lina

al P.C.R., 
Consiliului
Ciobanu, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C R., președinta Consiliului 
Național al Femeilor, Cornel 
Burtică, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C, al P.C.R., Miron Constanti- 
nescu, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Marii Adu
nări Naționale. Iosif Uglar, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R.,
președintele Comitetului pentru 
consiliile populare. Gheorghe 
Oprea, vicenrim-ministru al gu
vernului. George Macovescu, 
ministru! afacerilor externe, Va- 
sile Pungan, 'consilier al pre
ședintelui republicii. Larisa 
Munteanu. secretar al Consiliu
lui Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor. Gheorehe Dobra, 
prim-adjunct al ministrului mi
nelor, petrolului și geologiei. 
Ion Moangă, ambasadorul 
României în Republica Islamică 
Mauritania :

— din partea Republicii Isla
mice Mauritania :

Dah Ould Sidi Haiba, pre
ședintele Adunării Naționale. 
Sall Abdoul Aziz, secretarul 
organizării și informării, res
ponsabilul permanenței națio
nale a Partidului Poporului din 
Mauritania, Hamdi Ould Mouk- 
nass, ministrul afacerilor exter
ne, Sidi Ould Cheikh Abdal- 
lahi, ministrul planificării și 
dezvoltării industriale, Baro Ab- 
doulaye. ministrul funcției pu
blice și al muncii, Mohamed 
Aii Cherif, secretar genera! al 
președinției republicii, Sidi 
Bouna Ould Sidi, ambasadorul 
Republicii Islamice Mauritania 
la București, Sadegh Ould Di- 
dia, membru al Comitetului 
Permanent al UniunU Muncito
rilor din Mauritania. Ba! Mo
hamed El Bechir. consilier al 
afacerilor regionale al președin
telui republicii, Isahc Ould Ra- 
gel, directorul geologiei și mi
nelor Mohamed Sidya Ould 
Bah. directorul societății „Co- 
vima“, și Ahmed Ould Sid Ah
med, din Ministerul Afacerilor 
Externe.

în cadrul convorbirilor, care 
s-au desfășurat Intr-o atmosfe
ră de cordialitate, sinceră prie
tenie și deplină înțelegere, cei 
doi președinți s-au informat re
ciproc asupra procesului de dez
voltare economică și socială 
din cele două țări, au analizat 
stadiul actual și perspectivele 
de dezvoltare a relațiilor bila
terale și au făcut un larg 
schimb de păreri cu privire la 
principalele probleme interna
ționale de interes comun.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a exprimat întreaga sa consi
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ai guvernului, conducători de 
instituții centrale, organizații 
obștești, generali și ofițeri su
periori.

în semn de omagiu, pe aero
portul Otopeni, au fost arborate 
drapelele de stat ale României 
și Mauritaniei, iar pe frontispi
ciul aerogării se afiau portretele 
celor doi șefi de stat. Pe mari 
pancarte erau înscrise, în lim
bile română și franceză, urările: 
„Trăiască pacea și prietenia în
tre popoare", și „Să se dezvolte 
continuu relațiile de prietenie 
și colaborare dintre .România și 
Mauritania, spre binele ambelor 
popoare, al cauzei păcii și în
țelegerii în lume".

La sosirea pe aeroport, nu
meroși bucureșteni aclamă cu 
entuziasm pe cei doi șefi de 
stat, exprimă deplinul lor a- 
cord față de rezultatele fruc
tuoase ale vizitei, care repre
zintă un moment de o deosebită 
însemnătate pentru dezvoltarea 
raporturilor dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Po
porului din Mauritania, dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Islamică Mauritania. 

derație pentru importantele re
alizări ale poporului mauritan 
în lupta dusă pentru apărarea 
și consolidarea independenței 
politice și economice, pentru li
chidarea sechelelor colonialis
mului și subdezvoltării, pentru 
valorificarea deplină a bogății
lor sale naționale, pentru îm
bunătățirea condițiilor econo
mice, sociale și culturale ale 
țării sale. De asemenea, pre
ședintele român și-a exprimat 
deosebita apreciere pentru poli
tica externă a Mauritaniei, pen
tru contribuția activă a pre
ședintelui Moktar Ould Daddah 
la dezvoltarea relațiilor intre 
țări, pe baza prieteniei, justi
ției și păcii internaționale.

Președintele Moktar Ould 
Daddah a exprimat întreaga sa 
considerație față de succesele 
importante obținute de poporul 
român în opera de edificare a 
societății socialiste, de creare a 
unei economii avansate și a unei 
culturi moderne, de ridicare a 
nivelului de viață al poporului. 
Președintele Mauritaniei a dat 
o înaltă apreciere politicii ex
terne active și clarvăzătoare 
promovate de România și remar
cabilei contribuții personale a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
care militează cu consecvență 
pentru întărirea păcii și dezvol
tarea cooperării între toate na
țiunile, pe baza principiilor 
dreptului internațional, pentru 
stabilirea unei ordini noi, mai 
echitabile, în lume.

Animați de dorința de a da 
un conținut aspirațiilor de pace 
și înțelegere ale popoarelor ro
mân și mauritan și de a conti
nua dezvoltarea raporturilor 
dintre cele două state, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Republicii Islamice 
Mauritania. Moktar Ould Dad
dah. au semnat o Declarație so
lemnă comună privind princi
piile care sint puse la baza re
lațiilor bilaterale, precum și a 
relațiilor cu toate celelalte state.

Analizind stadiul relațiilor ro- 
mâno-mauritane, cei doi pre
ședinți au constatat cu satisfac
ție că acestea, după ce au de
pășit faza de început, au posibi
litatea de a se lărgi și diversi
fica in folosul reciproc al celor 
două țări și popoare, al păcii și 
înțelegerii internaționale.

Președintele Moktar Ould 
Daddah și-a exprimat satisfac
ția față de deschiderea de către 
Republica Socialistă România a 
unei ambasade la Nouakchott și 
a informat despre intenția Re
publicii is-amice Mauritania de 
a deschide o ambasadă la Bucu
rești. Cei doi președinți au că
zut de acord să intensifice și să 
diversifice acțiunile de coopera
re economică între țările lor. 
în acest scop, organismele de 
specialitate din România și Ma
uritania vor studia și prezenta 
propuneri de creare de socie
tăți mixte în diferite domenii 
de interes comun, cum sînt : in
dustria extractivă. cercetările 
geologice, agricultura, pescuitul 
și formarea de cadre.

în scopul asigurării unei dez
voltări cît mai largi a relațiilor 
economice intre cele două țări, 
cei doi președinți au semnat Un 
Acord de cooperare economică 
și tehnică și au hotărît crearea 
unei Comisii mixte guvernamen
tale de cooperare economică. în 
cursul vizitei au fost semnate 
și alte documente privitoare la 
dezvoltarea relațiilor economice.

în vederea intensificării re
lațiilor culturale intre cele două 
țări, miniștrii de externe au 
semnat un Program de aplicare 
a acordului cultural pe anii 
1975—1977. De asemenea, ei au 
semnat un Acord consular de 
desființare a vizelor și o con
venție sanitar-veterinară.

Cei doi șefi de stat au exa
minat pe larg situația interna
țională actuală și au apreciat de 
comun acord că dinamica epocii 
contemporane ilustrează din plin 
consolidarea mereu crescîndă a 
voinței popoarelor lumii pentru 
afirmarea independenței și su
veranității lor. Ei au subliniat 
faptul că politica externă a ce
lor două țări se bazează In mod 
neabătut pe respectarea strictă 
a principiilor independenței și 
suveranității naționale, egali
tății depline în drepturi, nea
mestecului în treburile interne 
și externe, interesului și avan
tajului reciproc. Cei doi pre
ședinți s-au pronunțat cu fer
mitate pentru respectarea obli

încheierea vizitei președintelui Moktar Ould Daddah
în acest cadru, are loc ceremo

nia plecării.
O gardă militară prezintă ono

rul. Se intonează imnurile de 
stat ale României și Maurita
niei, In timp ce, în semn de sa
lut, răsună 21 de salve de arti
lerie. Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Mok
tar Ould Daddah trec In revistă 
garda de onoare.

înalții oaspeți mauritan! își 
iau apoi rămas bun de la șefii 
misiunilor diplomatice acreditați 
la București, precum și de la 
persoanele oficiale române pre
zente la aeroport.

Un grup de pionieri oferă bu
chete de flori președintelui 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu, președintelui 
Moktar Ould Daddah și doamnei 
Mariăme Daddah.

La scara, avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu își iau rămas 
bun de la președintele Moktar 
Ould Daddah și de la doamna 

gației statelor de a se abține, 
in relațiile lor internaționale, de 
la ocuparea de teritorii străine, 
de la folosirea forței sau ame
nințarea cu folosirea forței îm
potriva integrității teritoriale 
sau a independenței politice a 
altui stat. Subliniind necesitatea 
instaurării unui climat de pace 
și înțelegere între popoare, de 
promovare a unei largi coope
rări internaționale, cei doi șefi 
de stat s-au pronunțat împotri
va politicii imperialiste, colonia
liste și neocolonialiste de domi
nație și dictat, de amestec în 
treburile interne ale altor state, 
de presiune de orice fel în re
lațiile internaționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Moktar Ould 
Daddah au evidențiat faptul că, 
în condițiile actuale ale situa
ției internaționale, toate statele, 
mari sau mici, indiferent de po
tențialul lor economic și militar 
sau de sistemul lor social, pot 
și trebuie să participe activ la 
studierea și soluționarea pro
blemelor contemporane.

Cei doi șefi de stat au rea
firmat ferma lor solidaritate cu 
lupta popoarelor arabe pentru 
independență, dezvoltare econo
mică și progres social, subliniind 
contribuția pe care acestea o 
aduc cauzei păcii și cooperării 
internaționale.

în ceea ce privește situația 
din Orientul Mijlociu, cei doi 
președinți au apreciat acordul 
de dezangajare militară între 
Egipt și Israel, precum și sem
narea recentului acord de sepa
rare a forțelor dintre Siria și 
Israel. Ei au subliniat că aceste 
acorduri constituie un prim pas 
pozitiv în direcția instaurării 
unei păci drepte în regiune, ca
re poate să ofere popoarelor din 
zonă posibilitatea de a-și con
centra energiile în scopul pro
pășirii economice și sociale.

Președinții au relevat, totoda
tă, necesitatea de a acționa per
severent în vederea desfășurării 
cu succes a Conferinței de la 
Geneva pentru pace în Orientul 
Mijlociu, sub auspiciile O.N.U., 
la care să participe, pe lîngă 
statele interesate, și alte țări ca
re pot aduce o contribuție con
structivă. Ei au subliniat, de 
asemenea, că nu poate fi con
cepută o pace justă și trainică 
în Orientul Mijlociu fără să fie 
recunoscute drepturile naționale 
ale poporului palestinean, po
trivit aspirațiilor sale, prin 
aplicarea rezoluțiilor Organiza
ției Națiunilor Unite cu privire 
la această chestiune.

Cei doi președinți s-au pro
nunțat pentru soluționarea con
flictului din Orientul Mijlociu, 
în conformitate cu Rezoluția 
Consiliului de Securitate a! 
O.N.U. nr. 338 din 22 octombrie 
1973.

Cei doi președinți au apreciat 
în mod deosebit importanta con
tribuție pe care o aduc po
poarele africane, statele inde
pendente ale continentului — 
membre ale Organizației Unită
ții Africane — la statornicirea 
în lume a unei atmosfere de 
pace, înțelegere și colaborare 
între popoare. Ei au reafirmat 
profunda lor solidaritate mili
tantă cu lupta popoarelor afri
cane împotriva imperialismului, 
colonialismului, neocolonialis- 
mului, a oricărei forme de asu
prire. Cei doi șefi de stat au 
subliniat hotărîrea fermă a ță
rilor lor de a acorda, în conti
nuare. întregul lor sprijin poli
tic, diplomatic, moral și mate
rial mișcărilor de eliberare na
țională din Angola și Mozambic, 
în lupta lor justă pentru recîș- 
tigarea libertății și independen
tei naționale. Ei au apreciat că 
în prezent există toate condi
țiile favorabile — inclusiv cele 
rezultate din recentele schim
bări politice și sociale care au 
avut loc în Portugalia — pen
tru accelerarea victoriei împo
triva ultimelor rămășițe ale co
lonialismului pe pămîntul Afri
cii. In ceea ce privește Guineea- 
Bissau, cei doi președinți au 
apreciat că proclamarea inde
pendentei sale constituie în a- 
celași timp o victorie și o încu
rajare pentru mișcările de eli
berare ; ei au reafirmat necesi
tatea recunoașterii acesteia de 
către noul regim al Portugaliei. 
Cei doi șefi de stat s-au pro
nunțat, de asemenea, pentru 
autodeterminarea și indepen
dența Insulelor Capului Verde. 
De asemenea, cei doi șefi de 
stat au reafirmat poziția țări
lor lor de condamnare fermă

Mariăme Daddah, de la cele
lalte personalități mauritane 
care l-au însoțit pe președinte 
în vizita în România. Cel doi 
șefi de stat își string mîinile, 
se îmbrățișează cu cordialitate.

Urînd drum bun oaspeților, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
a rugat pe președintele Daddah 
să transmită poporului mauri
tan sentimentele de prietenie și 
simpatie ale poporului român, 
succes în eforturile sale de dez
voltare a țării, exprimînd, In 
același timp, convingerea că a- 
ceastă vizită va contribui la 
extinderea și adlncirea relațiilor 
dintre cele două partide, țări și 
popoare.

Președintele Daddah a mulțu
mit călduros pentru aceste urări, 
pentru modul cum a fost pri
mit în România, subliniind încă 
o dată importanța vizitei sale 
în țara noastră, atît pentru 
stringerea legăturilor bilaterale, 
cît și pentru cunoașterea expe
rienței poporului român în ridi

a politicii de discriminare ra
sială și apartheid dusă de regi
murile minoritare rasiste în 
Africa de Sud, în Rhodesia și 
în Namibia, de militare hotă- 
rîtă pentru aplicarea neîntîrzia- 
tă a declarației O.N.U. cu pri
vire la acordarea independen
ței tuturor țărilor și tuturor po
poarelor coloniale.

în legătură cu „Sahara Spa
niolă", cei doi șefi de stat au 
subliniat necesitatea aplicării 
nelntirziate a rezoluțiilor O.N.U 
și O.U.A. privind decolonizarea 
acestui teritoriu. Partea mauri- 
tană și-a exprimat dorința ca 
să fie, de asemenea, aplicate 
hotărîrile reuniunilor între șefii 
de stat din Maroc, Algeria și 
Mauritania, de la Mouadhibou 
și Agadir, relative la decoloni
zarea acestui teritoriu.

Cei doi președinți au avut un 
schimb de păreri în legătură 
cu situația actuală din Europa, 
apreciind pozitiv rezultatele lu
crărilor Conferinței general-eu- 
ropene pentru securitate și co
operare, conferință menită să 
pună relațiile dintre statele 
continentului pe baze noi, ast
fel îneît să se asigure fiecărui 
popor, fiecărui stat posibilitatea 
de a-și concentra eforturile 
pentru dezvoltarea economică și 
socială, în concordanță cu nă
zuințele sale. Ei au fost de 
acord că realizarea securității 
și consolidarea păcii în Europa 
vor contribui la promovarea co
laborării și la întărirea securi
tății în întreaga lume. Cei dof 
șefi de stat au subliniat ne
cesitatea accelerării eforturilor 
pentru realizarea securității în 
Mediterana, cu participarea sta
telor interesate pentru ca a- 
ceasta să devină o mare a pă
cii, un factor de stabilitate și 
de legătură între țările rive
rane. In aceeași ordine de idei, 
ei au subliniat, de asemenea, 
importanta deosebită a transfor
mării Balcanilor într-o zonă a 
păcii și bunei înțelegeri.

Cei doi președinți au salutat 
cu satisfacție încheierea Acor
dului de încetare a războiului 
și restabilire a păcii în Viet
nam și s-au pronunțat pentru 
respectarea cu strictețe a Acor
dului de la Paris, pentru ca po
porul sud-vietnamez să-și poată 
consacra eforturile sale pentru 
o dezvoltare liberă economică 
și socială. Ei au reafirmat spri
jinul lor susținut pentru Gu
vernul Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de 
Sud singurul reprezentant al 
poporului sud-vietnamez. Au 
reînnoit, de asemenea, sprijinul 
lor deplin acordat Frontului 
Unității Naționale din Cambod- 
gia și Guvernului Regal de 
Uniune Națională al Cambod- 
giei, prezidat de către prințul 
Norodom Sianuk. Ei și-au ex
primat speranța că în Indo
china se va stabili o pace trai-' 
nică, care să permită popoarelor 
vietnamez, laoțian și cambod
gian să-și hotărască liber ca
lea dezvoltării lor politice, eco
nomice și sociale conform as
pirațiilor lor legitime, fără nici, 
un amestec din afară.

Ca șefi de stat ai unor țări 
în curs de dezvoltare cei. doi 
președinți și-au exprimat pre
ocuparea în legătură cu evolu
ția relațiilor economice inter
naționale și au declarat că re
ducerea progresivă a decalaju
lui existent între țările avan
sate din punct de vedere eco
nomic și țările în curs de dez
voltare reprezintă o problemă 
de primă importanță pentru ga
rantarea progresului universal. 
Ei au subliniat că depășirea a- 
cestei situații necesită eforturi 
susținute din partea fiecărui 
stat, pentru valorificarea depli
nă a bogățiilor naturale și re
surselor lor umane, eliminarea 
practicilor discriminatorii și ba
rierelor artificiale in relațiile 
economice interstatale, stabili
rea unor raporturi echitabile 
între prețurile materiilor prime 
și ale produselor manufacturate, 
garantarea accesului fără res
tricții al fiecărui stat la cu
ceririle tehnico-științifice mo
derne, extinderea cooperării 
internaționale, precum și creș
terea eficacității O.N.U. în spri
jinirea statelor în curs de dez
voltare pentru instaurarea une! 
noi ordini economice în lume, 
bazate pe respectarea princi
piilor de echitate internațio
nală.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Moktar Ould 

carea generală a patriei sale. El 
a reînnoit, totodată, invitația a- 
dresată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu de a vizita Maurita
nia.

TELEGRAMĂ

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar genera! al Parti
dului Comunist Romin, președintele Republicii Socialisto Româ
nia, a primit din partea secretarului general ai Partidului Po
porului din Mauritania, președintele Republicii Islamice Mauri
tania, MOKTAR OULD DADDAH, următoarea telegramă 1

în momentul In care părăsesc Bucureștiul, după vizita ofi
cială de neuitat pe care am efectuat-o în frumoasa dumneavoastră 
țară, exprim, în numele soției mele, al delegației care mă Înso
țește și al meu personal, Excelenței Voastre și doamnei Ceaușescu, 
marelui popor român, partidului și guvernului său, gratitudinea 
noastră profundă pentru primirea atît de cordială și călduroasă și 
pentru ospitalitatea atit de generoasă cu care am fost lntlmpinațl 
peste tot, în Republica Socialistă România.

Am ocazia să reafirm certitudinea că această vizită va con
tribui la întărirea, în mod hotărît, a relațiilor de prietenie și coo
perare între cele două popoare, între partidele și guvernele lor, 
în lupta lor comună pentru triumful justiției, păcii și progresului 
și va favoriza, în acest fel, cea mai bună înțelegere între poporul 
român și popoarele arabe și africane.

Vă rog, în sfirșit, să găsiți aici expresia reînnoită a urărilor 
noastre de fericire și prosoeritate pentru dumneavoastră personal, 
pentru doamna Ceaușescu, pentru poporul român.

Daddah au apreciat că este ne
cesar să se intensifice negocie
rile pentru dezarmare, cu par
ticiparea tuturor statelor inte
resate și să se întreprindă ac
țiuni concrete pentru realizarea 
dezarmării generale și, în pri
mul rînd, a celei nucleare. A- 
vînd în vedere resursele mate
riale și umane angajate în 
cursa înarmărilor, cei doi șefi 
de stat au subliniat, totodată, 
avantajele pe care le-ar repre
zenta pentru întreaga omenire 
dirijarea în scopuri pașnice a 
resurselor folosite astăzi In 
lume în domeniul militar. In 
acest sens, cei doi președinți -au 
reafirmat hotărîrea țărilor lor 
de a acționa, împreună cu cele
lalte țări aie lumii, pentru opri
rea cursei înarmărilor, îngheța
rea și reducerea bugetelor mi
litare, pe baza unui program 
conriet, încetarea producției da 
armament și îndeosebi a arme
lor nucleare și a celorlalte mij
loace de exterminare în masă, 
trecerea la distrugerea lor trep
tată. Cei doi șefi de stat își 
vor continua, de asemenea, e- 
forturile lor pentru adoptarea 
de măsuri parțiale, cum sînt 
lichidarea bazelor militare și 
retragerea trupelor de pe teri
torii străine, crearea de zone de- 
nuclearizate, întreprinderea de 
acțiuni împotriva propagandei 
de război.

. AVînd în vedere rolul Organi
zației Națiunilor Unite în men
ținerea păcii și securității in
ternaționale, cei doi președinți 
consideră că este necesar ca a- 
ceastă organizație să devină un 
instrument mai eficace în apă
rarea și întărirea independentei 
și suveranității tuturor statelor, 
a dreptului inalienabil al fie
cărui popor de a-și hotărî sin
gur soarta, fără nici un amestec 
din afară, să acționeze cu toată 
fermitatea pentru prevenirea și 
curmarea actelor de agresiune.

Subliniind importanța rezolu- 
■ ției adoptate de Adunarea Ge

nerală a O.N.U. în noiembrie 
1972, cu privire la creșterea ro
lului O.N.U;, cei doi șefi de 
stat și-au exprimat hotărîrea 
de a promova cooperarea cu 
alte state pentru întărirea capa
cității de acțiune și creșterea e- 
ficacității Organizației în înfăp
tuirea idealurilor de pace, drep
tate. libertate și progres.

Cei doi șefi de stat au apre
ciat că vizita oficială în Repu
blica Socialistă România a pre
ședintelui Republicii Islamice 
Mauritania și convorbirile care 
au avut loc cu acest prilej con
stituie o contribuție importan
tă la dezvoltarea relațiilor de 
prietenie între cele două țări, 
la cauza păcii și înțelegerii în
tre popoare. Reliefînd utilitatea 
contactelor și întîlnîrilor dintre 
conducătorii celor două țări, ei 
și-au exprimat dorința de a 
promova schimbul de vizite la 
toate nivelurile, în scopul întă
ririi colaborării dintre țările și 
popoarele lor.

în timpul convorbirilor, se
cretarul general al Partidului 
Comunist Român și secretarul 
general al Partidului Poporului 
din Mauritania au căzut de a- 
cord să intensifice relațiile din
tre cele două partide, in vede
rea consolidării și extindem le
găturilor prietenești dintre cele 
două popoare, in folosul luptei 
comune împotriva imperialismu
lui, pentru pace, prietenie și 
cooperare. In acest scop, a fost 
semnat un protocol de colabo
rare între cele două partide. Ei 
au hotărît, de asemenea, să in
tensifice schimburile și rela
țiile între diferite organizații de 
masă : sindicat, femei, tineret 
etc.

Președintele Republicii Isla
mice Mauritania, Moktar Ould 
Daddah, soția sa și înaltele ofi
cialități care i-au însoțit au 
exprimat președintelui Republic 
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu și poporului român 
sincere mulțumiri pentru primi 
rea prietenească și entuziastă și 
calda ospitalitate ce le-au fost 
rezervate pe tot timpul vizitei.

Președintele Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
Si tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost invitați de președintele Re
publicii Islamice Mauritania, 
Moktar Ould Daddah, și doamna 
Mariăme Daddah să facă o vi
zită oficială în Mauritania. In
vitația a fost acceptată cu plă
cere. Data efectuării vizitei va 
fi stabilită ulterior, pe cale di
plomatică.
București, 25 iunie 1974.

La ora 10,00, avionul a deco
lat de pe aeroportul Otopeni, 
fiind Însoțit plnă la frontieră 
de aparate , aie forțelor militare 
române.
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II în înfăptuirea indicațiilor 
touarasului Nicnlae Ceausescu 

pentru îmbunătățirea munca 
organizațiilor de tineret

Organizația U.T.C. este 
prin excelentă un loc de 
formare și creștere a cadre
lor. Perioada pe care tinărui 
o petrece in această organi
zație este o perioadă forma
tivă, cind însușirile și cali
tățile Iui sînt cultivate in 
spiritul rezolvării depline a 
sarcinilor curente, 
este de fapt „proba 
care" a capacității

FORMAREA ia uteci

Aceasta 
de incer- 
fiecăruia 

și „certificatul de garanție" 
prin care i se atestă faptul că 
in perspectivă i se pot încre
dința și sarcini de condu
cere.

Desigur că acest lucru este 
verificat mai tatii in interio
rul colectivului. „Liderii" or
ganizațiilor de tineret, de la 
orice nivel, trebuie să aibă 
permanent în vedere rezerva 
de cadre. Adică, atunci cind 
este nevoie, să existe cineva 
care să poată să-i înlocu
iască. De regulă, intr-un bi
rou al organizației U.T.C. 
trebuie să se găsească — in 
afara secretarului — cel pu
țin incă un utecist care să 
întrunească condițiile ocupă
rii locului de frunte.

Am intilnit deseori secre
tari care in munca de zi cu 
zi antrenează in mod deose
bit pe cei care s-au eviden-

Șl CREȘTEREA
CADRELOR

țiat în activitatea cotidiană 
și deci care pot deveni cadre 
de conducere. Nu-ți vine 
greu in aceste condiții să 
discuți cu acești „locțiitori" 
care cunosc întreaga activi
tate și pot da relații la fel 
de calificate. Este o certitu
dine — în aceste condiții — 
faptul că in cazul necesității 
unor 
pune 
lua locul celui care pină a- 
tunci condusese activitatea. 
E plăcut in astfel de situații 
să vezi cum membrii organi
zației sint puși ta „dificul
tatea" de a-și alege un cun-

schimbări nu se va 
problema cine ii va

— a-

I T

«te total rre-

1

CĂMINELE PENTRU TINERET

rea

eneficiarii
aștepte invitații!

A

In căutarea
formulei

Ia

l

Ce loc ocupă tinerii în
preocupările dumneavoastră?

întrebare adresata unor factori de conducere din
Combinatul siderurgic Reșița

Ing. DAN CONSTANTIN, 
director general adjunct

de fră- 
lor și do- 
de afir- 
Intenția 

este să-i

— Concret, acest 
loc este definit de 
ponderea impor
tantă a tineretului 
in cadrul colectivu
lui nostru, de sec
toarele hotăritoare 
in care muncește, 
de valoarea lui in 
proiectele viitoare 
ale combinatului. Și, 
desigur — de pro
blemele proprii ale 
tinerilor, 
mintările 
rința lor 
mare, 
noastră
promovăm pe mă
sura capacității si 
pregătirii lor. Dar 
există și unele di
ficultăți : absol
venții școlii profe
sionale. indiferent 
de medie, sint în
cadrați in aceeași 
clasă de remunera
re. într-o situație 
similară sînt și ab
solvenții învătă- 
mintului superior. 
Apoi, pentru pro
movare. legea pre
vede o anumită 
vechime. Pentru 
unele meserii, am 
aprobat derogări, 
unor muncitori. 
Dar pentru a de
veni șef de secție, 
de exemplu, un ti
năr trebuie să aibă 
opt ani vechime în 
muncă.

— Cind trebuie 
să promovați un 
om intr-o muncă 
mai dificilă, aveți 
curajul să optați 
pentru un tinăr ?

— între cel care 
ne-a oferit certitu
dini în trecut și o 
poate face si acum 
si cel care 
fi încercat 
dar reprezintă 
gur o 
tudine 
pledez 
de al 
altfel, 
laminoare, 
și ăglomerator

să le 
Tinerii 

să ocu- 
în toa- 

posi-

n« de
trec importante exame- 
hârntcie șt competență.

Foto: O. PLECAX
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NICOLAE ANGHELOIU,
secretarul comitetului -si

de partid

4 ș ;>■
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ARAD
ne. cu un total de 600 de locuri, 
stat livrați sup'cmentar ta fiecare 
zi cite sase pereți. De altfel, 
unul dintre de se află deța la 
primul etaj, iar La cel de-al doi
lea. unde, de asemenea, tinerii an 
prestat ore de muncă patriotică, 
a fast turnată fundația.

Despre un sprijin identic, ne 
asigură tovarășul Toth, secretar 
al Comitetului județean Arad al

Is

-

—

*\V

z e* ' ti

de 
în-

poate 
acum, 

si- 
mare certi- 

în viitor, 
pentru cel 

doilea. De 
la ottelărie, 

furnale 
o 

serie de. posturi de 
conducere sînt o- 
cupate de tineri. 
Ei îndeplinesc zil
nic sarcini impor
tante, dificile. Si 
cred că acest lucru 
este cu atît ’ mai 
semnificativ cu cit 
ei evoluează nu

intr-o unitate ti- 
nără. ci intr-un 
combinat cu peste 
două secole tradi
ție, cu cadre avind 
o bogată experien
ță profesională.

— Ce perspective 
de afirmare au ti
nerii in combinat ?

— Extinderea ac
tivității, îmbunătă
țirile tehnologice 
ce se vor aduce 
reclamă o forță de 
muncă bine pregă
tită. aptă 
facă față, 
vor putea 
pe posturi
te meseriile 
bile in combinat. 
Va fi construit un 
nou laminor. Teh
nologia oțelului se 
va îmbunătăți prin 
introducerea oxige
nului în procesul ■ 
de fabricație. Se 
va amplifica acti
vitatea laboratoa
relor dotate cu a- 
paratură nouă, de 
import ; linia re
versibilă la lami
norul cu profile 
grele se va recon
strui și moderniza 
cu alte agregate și 
instalații electroni
ce corespunzătoare. 
La secțiile de în
treținere se vor 
înlocui mașinile cu 
uzură morală ri
dicată și se vor in
troduce 
înaltă

— Nu 
jorează 
tuatia cadrelor ?

— Cred că este 
normal să existe. 
Noi avem tradiție 
în pregătirea tine
rilor pentru cele 
mai diferite mese
rii din siderurgie. 
Alte centre — nu. 
De altfel, fluctua
ția este și un 
simptom — pozitiv 
— al dezvoltării e- 
conomice. 
triale a 
zonelor tării. Este 
de înțeles că unii 
tineri, deși au con
diții de muncă la 
noi. vor să se în
toarcă în zona din 
care provin. Este 
bine să-i lăsăm să 
opteze.

mașini de 
tehnicitate.
vă ingri- 

însă fluc-

indus- 
tuturor

— Unul dintre o- 
biectivele acestei 
preocupări este in
tegrarea celor mai 
tineri muncitori — 
absolvenți ai școlii 
profesionale și ai 
altor forme de pre
gătire și calificare. 
Si aceasta a deve
nit o preocupare 
generală. La com
binat avem tineri 
fumaliști. otelari, 
laminoriști de înal
tă clasă care lu
crează alături 
muncitorii cu
delungată experi
ență ; o brigadă de 
tineri răspunde de 
un cuptor Siemens 
Martin — „cupto
rul tineretului". La 
noi un aspect im
portant al integră
rii este cunoaște
rea specificului u- 
nui loc de muncă, 
statornicirea pe a- 
cest loc. Un altul
— îndeplinirea ce
rințelor de calitate 
în producție. Tine
rii absolvenți ai 
școlii 
au 
le 
în 
la 
riei. 
existe 
Nu este admis ca 
ele să persiste. 
Gindiți-vă că acum 
C.S.R. produce cir
ca 300 de mărci de 
oteluri superioare. 
Orice abatere de 
la marca planifica
tă este o pierde
re : numai o șarjă 
valorează sute de 
mii de lei. Avem 
sarcini de produc
ție importante în 
acest an — un mi
lion tone de otel !, 
și deci avem și 
datoria de a evita 
orice pierderi, de 
a valorifica intre- 
gul potential de 
muncă. Există con
diții de mobilizare 
continuă pentru 
îndrumarea noilor 
veniti. pentru aju
torarea lor în cu
noașterea profundă 
a meseriei. Este si 
ceea ce 
inițiativa 
cu doi ani în urmă
— „Fiecare comu-

absolventi
i profesionale 

un bun bagaj 
cunoștințe dar, 

munca practică, 
începutul mese- 

continuă să 
deficiente.

nist angajat direct 
in creșterea si e- 
ducarea fiecărui 
tinăr“, de la veni
rea in combinat — 
pină la intrarea in 
partid. Efectul este 
dublu : asupra ti
nerilor. ajutati 
să-și dezvolte cu
noștințele profesio
nale. convingerile 
politice si cetățe
nești : dar și asu
pra celor desem
nați să-i îndrume 
pe tineri, deoarece 
educatorii s-au 
simțit nevoiti să se 
educe in continua
re ei înșiși, să 
se informeze mai 
mult, să se supună 
unui autocontrol 
mai riguros.

— Ce „probleme 
de viață" ale tine
rilor ati rezolvat ?

— Cele mai acu
te sînt privitoare 
la cazare. Anul 
trecut s-a dat în 
folosință un cămin 
al tineretului, iar 
acum este in con
strucție cel de al 
doilea. în planul 
de investiții pen
tru anul viitor este 
cuprinsă o cantină 
modernă. în 
mentul de 
funcționează 
cantine cu 
rea hranei
la locul de muncă, 
care reprezintă un 
mare ajutor. în 
special pentru ti
neri. Dornici să-și 
petreacă plăcut 
timpul liber, săp- 
tăminal. in afara 
excursiilor B.T.T., 
două autobuze ale 
combinatului stau 
la dispoziție, prin 
rotatie. secțiilor 
noastre. De ase
menea. trebuie să 
menționăm că în
seși condițiile lor 
de viată materială 
cresc in virtutea 
capacității de care 
dau dovadă, in vir
tutea principiului 
nostru că nici unul 
dintre ei nu este 
..prea tinăr" pentru 
a fi investit 
răspunderi 
tante dacă 
adevărat 
Si harnic.

mo- 
față. 
sase 

servi- 
calde

U.T.C., am fi putut vorbi și ta 
cazul celorlalte cămine. Condiția 
ce se pune este să fie demarate 
lucrările de construcție. Iată, sîn- 
tem Ia mijlocul anului și la că
minul cu 225 de locuri al între
prinderii de strunguri, finanțarea 
a fost deschisă doar cu 100-150 
mii lei. Neajunsurile mai vin și 
de la întîrzierea aprobării proiec
tului de execuție, deși el există, 
de la lipsa definitivării amplasa
mentului. La fel de complicată 
este și soarta căminului cu 300 
de locuri al Întreprinderii de fe
ronerie. Nici pentru el n-a fost 
deschisă finanțarea.

Aidoma se prezintă situația pe 
șantierul comun al Întreprinderii 
textile și „Tricoul Roșu". Pen
tru căminul cu cele 395 de locuri, 
proiectul există, a fost dat spre 
aprobare băncii de investiții. 
Secretarul comitetului de partid 
de la Tricoul Roșu, tovarășa Ele
na Banca, ne spune : „Nu înțeleg 
cum s-a ajuns la hotărirea ca 
amplasarea căminului nostru >ă 
se stabilească tocmai la celălalt 
capăt al orașului". La rindul său, 
tovarășul prim secretar al Comi
tetului municipal al 1’ ” ' 
cizează: „Acolo unde au 
create condițiile, brigăzile de ti
neret constituite în întreprinderi 
au trecut la acțiune. Eficiența 
acestora este elocventă. Tinerii 
de pe șantierul căminului apar- 
țtaînd întreprinderii județene de 
construcții s-au angajat să-1 
în folosință cu 3 luni mai 
vreme. Intervenția operativă 
celor de la întreprinderea de 
goane a făcut ca în prezent 
crările pe șantierul acestui cămin 
să avanseze în ritm rapid. în 
rest, noi am întreprins tot ceea 
ce a depins de competența noas
tră. Am intervenit peste tot, ră- 
mîne ca centrala tutelară să dea 
dovadă de mai multă operativi
tate".

Nu ne-am oprit decît asupra 
cîtorva exemple. Cu mici excep
ții ceea ce reține atenția este 
faptul că în ciuda unor ho- 
tărîri ferme de a se crea 
tinerilor cît mai bune condiții de 
locuit — dovadă includerea a- 
cestor obiective In planul de stat 
— la nivelul întreprinderilor 
amintite, materializarea acestei 
hotăriri este încetinită nepermis 
de mult. Urgentarea cade în sar
cina Centralelor de care aparțin 
întreprinderile beneficiare în sen
sul de a obține deschiderea fi
nanțării în cel mai scurt timp 
pentru ca 
munca pe 
țele lor.

optime
In județul Vîlcea se află ta 

prezent în curs de execuție mai 
multe cămine pentru tineret. 
Două dintre acestea au termen 
de predare în acest an. Este 
vorba de căminul întreprinde-

RM. VILCEA

exprimă 
lansată

cu 
impor- 

este cu 
Driceput

Rubrică reslirată de GEORGETA RUȚA
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tinerii să poată începe 
șantiere cu toate for-

ION DANCEA

O statornică nevoie a tinereții
A ~

poezia și cintecul
Am conferențiat deunăzi des

pre cintecul muncitoresc revolu
ționar ca factor activ, mobiliza
tor in lupta maselor pentru o 
viață mai bună, despre unele 
probleme teoretice legate de 
creația și circulația acestuia îna
inte de 1M4, ca și despre locul 
de astăzi al cîntecului de mase 
in făurirea conștiinței socialiste. 
Pregătind expunerea, am avut 
din nou prilejul să parcurg un 
material documentar prețios, să 
intilnesc numeroase atestări ale 
rezonanței in rindul maselor a 
acelor ctatece simple, melodioa
se. generoase și avintate. Cin
tecul muncitoresc revoluționar a 
fost o componentă vie a activi
tății revoluționare tacă din ul
timul deceniu al veacului trecut. 
Fecundat de ideile socialiste la 
început, apoi de cele comuniste, 
el se constituie — pentru cer
cetător, dar și pentru cel care 
ii ascultă pur și simplu — in 
cronica sensibilă a unor ani de 
privațiuni și avinturi. de jertfe 
și victorii. Fie că se baza pe 
melodii folclorice sau 
ale unor compozitori 
că prelua motive din 
similare care circulau
revoluționare din alte țări, cin
tecul muncitoresc revoluționar 
românesc avea o individualitate 
pregnantă, care reieșea din pro
cesul intim de elaborare, aidoma 
tuturor produselor spirituale 
populare. El reflecta, totodată, o 
stare de lucruri proprie societă
ții românești de atunci. Varieta
tea cintecelor este impresionan
tă, ca și longevitatea celor care 
prin melodie și prin text expri
mau ideile și idealurile perene 
ale clasei muncitoare, ale luptă
torilor comuniști.

Născut din cintecul muncito
resc revoluționar, cintecul de 
mase, formă proprie muzica 
noastre de după Eliberare, se 
inscr-e la loc de cinste in crea-

ția nouă, militantă. El ne adu
ce aminte de anii fierbinți ai 
reconstrucției, ai primelor șan
tiere și ai brigăzilor de tineret, 
de primele planuri și de prime
le victorii. El este, in felul său, 
o cronică a muncii și vieții din

tezaur de simțire patriotică ro
mânească trece prin ființa artis
tului executant și a ascultătoru
lui, unificindu-i in jurul marilor 
idealuri ale actualității noastre 
socialiste. Problemele teoretice 
ale acestui gen atit de necesar

In acord cu
aspirațiile

și sensibilitatea
pe creații 
știuți, fie 
compoziții 
in mediile

tinerei generații
de astăzi

România eliberată de exploata
re care emoționează pe cei ce 
au trăit acele momente istorice, 
care este capabilă să emoțione
ze noile și foarte noile generații. 
Cintecul acesta poate fi asemuit 
unui ztar : pare trecător dar este 
statornic prin semnificații. Ro
lul cîntecului de mase — și al 
cintee-alui coral în genere — 
este important in cucerirea de 
noi trepte in educația patriotică 
șt estetică. Urmărind concursu
rile formațiilor școlare, ale clu
burilor. căminelor, caselor de 
cultură (îndeosebi in admi
rabila și eficienta „Cintare pa
triei"), ne dăm lesne seama ce

în complexul culturii noastre 
sint relativ ușor de formulat, ele 
reieșind din practica de creație 
și difuzare. Ceea ce se impune 
din capul locului este nevoia de 
a acorda o atenție sporită cali
tății artistice a genului. Trebuie 
spus că neglijarea acesteia nu 
poate fi recuperată de exclusiva 
considerare a aspectului strict 
tematic. Avind, în cadrul cultu
rii socialiste o pregnantă func
țiune patriotică, educativă, cin
tecul revoluționar presupune și 
permanente înnoiri, ocolirea lo
cului comun a poncifelor. Nu 
poate fi revoluționar un 
dntec plicticos, elaborat după

un tipic comod, fără preocupare, 
de inovație, de modernizarea mij
loacelor etc. Evident, s-au veri
ficat — și, ca atare s-au consa
crat — anumite soluții atit în 
arhitectura globală cit și în mi
crostructuri. Dar repetarea aces
tora, oricit de bine găsite și ex
presive ar fi, duce la 
ti zare, la
sens și, ca 
zut 
ral.
iese 
suri 
de prospețime 
și compozitorii 
fere cîntecului 
de expresie 
unor drumuri noi, pornind în
deosebi de la sugestiile folclo
rice. Reușitele nu lipsesc și toc
mai de aceea exigența se justi
fică. Astăzi, cintecul de mase nu 
mai poate fi exclusiv eternul 
marș, cu ritmul lui punctat, cu 
intervalele știute, cu armonia 
previzibilă ; genul a cucerit zone 
mai largi, mai inedite, cu 
incursiuni fructuoase în dome
nii învecinate. Pentru tineret, 
destinatar principal, cintecul 
bine făcut începe să fie o școa
lă a bunului gust. „Soarta mu
zicii românești în școală se ho
tărăște" a spus — și este des 
citat — marele premergător ți- 
riac, care, prin cîntecele lui, a 
rezolvat magistral deopotrivă 
probleme de creație națională și 
de educație estetică. Astăzi se 
întreprinde mult — dar nicioda
tă îndeajuns — pentru educația 
tineretului ; din această acțiune 
nu poate să lipsească muzica, în
deosebi muzica de mase, străbă
tută nu numai de vibrația este
tică, ci și de cele mai înalte și 
actuale idei care propulsează so
cietatea noastră către împlinire.

demon e- 
lor de 
la scă- 

și mo-
golirea

i și, ca atare, 
randament estetic

După cum poeții se strădu- 
neîncetat să realizeze ver- 
străbătute de fior autentic, 

și inedit, la fel 
încearcă să con- 
de mase un plus

prin investigarea

PETRE CODREANU

rii de utilaj chimic și forjă cu 
300 locuri (termen de predare 
30 septembrie a.c.) și de cămi
nul întreprinderii județene de 
construcții montaj fot cu 300 de 
locuri (termen de predare 31 de
cembrie a.c.), celelalte trei — al 
Centralei industriale pentru pro
duse anorganice, al Uniunii ju
dețene a cooperației meșteșu
gărești și al Uzinei electrice 
Govora urmează să fie predate 
in anul viitor. Stadiile realiză
rii celor două obiective planifi
cate pentru acest an se prezintă 
foarte diferențiat, ele oglindind 
nu numai hărnicia sau apatia 
constructorilor ci și prezența 
sau absența inițiativei beneficia
rilor — mai ales a beneficiari
lor de drept și de fapt — orga
nizațiile de tineret din între
prinderile respective.

Cele mai serioase probleme le 
ridică la ora actuală căminul 
întreprinderii de utilaj chimie 
și forjă Rm. Vîlcea. De fapt, cu 
acest lăcaș destinat tinerilor din 
prima întreprindere producă
toare de mașini din județ s-a 
petrecut o întreagă „odisee". 
Multă vreme el a fost literal
mente „pasat" de Ia un execu
tant la altul. După cum ne spu
nea tovarășul Voicu 
președintele Consiliului _____
muncitoresc al Comitetului ju
dețean Vîlcea al U.T.C. — întii 
s-a angajat să-l realizeze fosta 
Întreprindere municipală de 
construcții și reparații construc
ții ; apoi a fost preluat de coo
perativa 
structorul, 
din urmă, să-l 
prinderea județeană de 
strucții. Deși lucrarea 
contractată încă de 1 
martie anul trecut, 
neasigurării condițiilor de rea
lizare (este vorba de intirzie- 
rea predării amplasamentului și 
a documentației tehnico-econo- 
mice) lucrările au demarat și 
apoi au înaintat foarte încet. 
Așa se face că pini la sfirșitul 
primului trimestru al acestui an, 
deci intr-un an de la contractare, 
nu se realizează decît aproxima
tiv 20 Ia sută din valoarea to
tală a investițiilor.

Surprinzător in toată această 
poveste este faptul că organi
zația U.T.C. a întreprinderii de 
utilaj chimic și forjă — adică, 
repetăm, beneficiarul efectiv al 
lucrării — manifestă o pasivitate 
inexplicabilă. Acțiunile de mun
că patriotică pe șantierul noului 
cămin au fost sporadice și for
male, deși intr-o vreme mina 
de lucru (în special cea necali
ficată), n-a lipsit. Situația a- 
ccasta este absolut nefirească, 
în cadrul întreprinderii amin
tite activează nu mai puțin de 
14 organizații U.T.C., cu un e- 
fectiv de aproape 1 000 de mem
bri. Ei au participat în această 
primăvară la unele acțiuni de 
muncă patriotică, au lucrat în 
sprijinul producției sau pentru 
înfrumusețarea municipiului, 
dar ciudat, tocmai căminul de 
care tinerii (care reprezintă 
circa 85 la sută din personalul 
întreprinderii) au atîta nevoie, 
a rămas în afara preocupărilor 
lor.

Comitetele municipal și jude
țean al U.T.C. au căutat, e drept, 
îndeosebi în acest al doilea tri
mestru al anului, să impulsioneze 
mersul lucrărilor. S-au întocmit 
planuri operative, au fost desem
nați oameni care răspund efec
tiv de realizarea căminului. Lu
crările au început, cum s-ar 
spune, „să se miște". Membrii 
birourilor județean și municipal 
au participat ci înșiși în plen 
la două acțiuni de muncă patri
otică pe șantierul acestui cămin. 
Dar tocmai lucrul principal — 
urmărirea ritmică a graficelor 
de execuție și a realizării sta
diilor fizice, ca și antrenarea ti
nerilor întreprinderii beneficiare 
în acțiuni permanente de muncă 
pairiotică pe șantierul căminu
lui lor. nu s-a realizat. Oare 
respectivii activiști socotesc că 
și-au făcut datoria prestind ei 
acțiuni de muncă patriotică ? 
Este acesta un mod de a rezolva 
lucrurile care poate înlocui e- 
fortul de mobilizare și antre
nare a tinerilor într-o acțiune 
în care sînt ei cei dinții intere
sați ? Ne indoim profund. Ori
cum, la întrebările de mai sus, 
comitetele municipal și jude
țean U.T.C. și mai ales tinerii 
din organizațiile întreprinderii 
de utilaj chimic și forjă Rm. 
Vîlcea, trebuie să dea un răs
puns hotărît și operativ. Nu 
prin hîrtii, situații și planuri de 
măsuri, ci prin fapte.

Axente, 
tineret 

ju-

meșteșugărească Con- 
pentru ca, în cele 

execute între- 
! con- 

a fost 
la 15 

datorită

DORU MOȚOC
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ÎN ACESTE ZILE ȘI NOPȚI
PE OGOARELE PATRIEI

BĂTĂLIA PENTRU RECOLTE
La Cooperativa agricolă din Mangalia

Motopompele, 
firește, nu funcționeazăJ 7 J
cu intenții bune si nici

cu scuze...
Aflată undeva în sudul jude

țului Constanța, cooperativa 
agricolă de producție din Man
galia este ultima unitate ale oă- 
rei terenuri (1056 de hectare) 
sînt cuprinse in sistemul de iri
gații Carasu, una din cele mai 
moderne construcții de acest 
gen din țară. Pină a ajunge aici, 
apa abătută din Dunăre, la Cer
navodă, străbate un drum de 
peste 70 de kilometri. Vn drum 
care a însemnat eforturi finan
ciare, eforturi de construcție; un 
făgaș al apei stăpînite acum în 
stații de pompare, conducte de 
dimensiuni uriașe, noduri hidro
tehnice, spre folosul producțiilor 
mari, independente de capriciile 
unei naturi zgîrcite în precipi
tații cum este cea din Dohrogea. 
Dar realizarea recoltelor sporite 
implică udări la timpul potrivit 
fi în raport de cerințele plan
telor. ceea ce înseamnă folosirea 
rațională și eficientă a mijloace
lor tehnice cu care omul a în
zestrat pămîntul pentru a-i în
nobila însușirile.

Surprinde, totuși, că acest fac
tor determinant al producției 
cum este apa e tratat cu indi
ferență. Din cele 216 hectare cu 
porumb, cultivate în terenuri cu 
„apă la robinet", numai 15 hec
tare au primit prima udare. Și 
la cultura griului, pe cele 350 
hectare, apa s-a folosit „necores
punzător", după cum apreciază 
președintele cooperativei agricole 
din Mangalia, tovarășul Traian 
Lăzărescu, — de fapt unul din 
principalii răspunzători, conform 
legilor în vigoare pentru sectorul 
agricol, de îngrijirea și folosirea 
rațională a mijloacelor de pro
ducție din unitate. Dimensiunile 
folosirii „necorespunzătoare" a 
apei de irigat la grîu se traduce, 
conform previziunilor de eva
luare. în realizarea unei produc
ții cu circa 1000 kilograme la 
hectar mai puțin decit cifra pla
nificată la nivelul potențialului 
real, iar la porumb — în dezvol
tarea insuficientă a culturii in 
actualul stadiu de vegetație.

Radiografiind săptămîna de 
lucru 17—23 iunie în sectorul 
de irigații ol cooperativei agri
cole Mangalia desprindem că 
din suprafața planificată spre a 

fi udată s-a realizat numai jumă
tate.

— Niciodată nu a mers așa de 
greu ca acum, recunoaște ingine
rul șef Vasile Berculescu. Apă 
avem, sistemul merge bine, sîn- 
tem însă deficitari cu motopom- 
piști, udători, mecanici de între
ținere. Din cele 20 de moto- 
pompe ale unității numai 16 
funcționează și cu acestea se face 
o udare neuniformă, de slabi 
calitate. Noi am vrea, dar Intim- 
piuăm dificultăți cu forța de 
muncă, în special pentru ex
ploatarea utilajelor la irigat

Intenții bune, pe jumătata 
scuze. In vreme ce pămîntul tîn- 
jește după un strop de apă, iar 
producția suferă, motopompele 
udă cu o viteză de... melc, de 
1,5 hectare pe zi, adică de 3 ori 
sub posibilități. Este adevărat, 
cooperativa agricolă se află în 
oraș, un oraș în plină moderni
zare ți industrializare, cu o pu
ternică bază turistică. Mulți 
dintre cei care pină acum erau 
lucrători ai pămîntului, sînt ca
lificați în meserii industriale de 
mare finețe tehnică. Este oare 
aceasta cauza pentru care lip
sește forța de muncă? Cum au 
rezolvat însă această problemă 
unitățile vecine? De ce comi
tetul U.T.C. orășenesc nu a ini
țiat nici o acțiune în acest sens? 
Dar consiliul popular orășenesc, 
căruia prin lege îi revine obli
gația de a coordona activitatea 
unităților economice din rază, 
nu a găsit nici o soluție pentru 
a sprijini cooperativa agricolă ? 
Iată întrebări la care factorii 
răspunzători vor trebui să răs
pundă. Situația trebuie rezolva
tă urgent.

ȘTEFAN DORGOȘAN

P.S. Printr-un contract înche
iat cu Liceul agricol din Cerna
vodă s-a stabilit, ca în prezent, 
opt elevi să lucreze în cadrul coo
perativei, completînd, parțial, de
ficitul de motopompiști. Parțial 
pentru că acești elevi sînt în pe
rioada de practică, perioadă care 
va expira la 10 iulie. După 
această dată, dacă unitatea din 
Mangalia, nu va reuși să-i con
vingă pe cei opt să lucreze toată 
vara, alte patru agregate de 
udare vor sta nefolosite.

in sudul tării: TOATE FORȚELE SÎNT 
CONCENTRATE LA RECOLTATUL ORZULUI

în județele din sudul țării, recoltatul orzului 
se desfășoară in ritm susținut. Bine organizați, 
cooperatorii și mecanizatorii din Zimnicea și 
Zimnicele, județul Teleorman, au și încheiat 
lucrarea pe suprafețele cultivate. De asemenea, 
30 de unități agricole din județul Constanța — 
intre care cele din Negru Vodă. Costineșli, Agi- 
gea. Topraisar. Techirghiol și Ovidiu — se află 
in cea de a treia zi a activității la recoltatul 
orzului. lucrare executată pe mai bine de 3.500 
de hectare. Tot cu rezultate bune lucrează la 
strinsul recoltei de orz și lucrătorii ogoarelor 
din Dolj. Mehedinți și Olt. în fiecare dintre a- 
ceste județe participă la strinsul recoltei cite o 
sută — o sută duăzeci de combine, peste trei sute 
de remorci și cincizeci de prese pentru balotat 
paie. în felul acesta, eliberatul terenului se face 
rapid, putindu-se efectua arături și insămințâri

cu culturi duble. Datele de care se dispune la 
minister redau faptul că recoltatul orzului s-a 
executat pe aproape 50 de mii hectare, iar se
mănatul culturilor duble pe circa 30 de mii de 
hectare. Și, peste tot. recoltatul orzului este so
cotit ca repetiția generală la campania adevă
rată. care este strinsul rapid și fără pierderi 
al griului de pe cele două milioane și ceva de 
hectare cultivate. Fără indoială că reușita in 
campanie va depinde și de hărnicia, priceperea 
și dăruirea cu care vor lucra cei peste 20 de 
mii de mecanizatori tineri cărora le-au fost în
credințate combine, de cei aproape 50 de mii 
de cooperatori uteciști, componenți ai echipelor 
de deservire a combinelor și a mijloacelor de 
transport, de numărul mare de elevi și studenți 
aflați in perioada efectuării practicii de vară.

F. GHEORGHE

(Urmare din pag. I)
gală și perseverență, despre 
maturitate și competență.

Primul popas la secția de 
aparate speciale. Discut cu 
cîțiva dintre realizatorii' unor 
complexe dispozitive de măsu
rat. Iată-1 pe muncitorul Aurel 
Cristea. Un tînăr care abia a 
trecut pragul a două decenii de 
viață, dar care se poate mindri 
cu o performanță. De curind. a 
realizat un produs de înaltă 
tehnicitate, ultrasensibilul orto- 
test. aparat de mare precizie 
care măsoară pină la cel mult 
un micron, aparat asimilat de 
puțină vreme in întreprindere, 
eliminindu-se astfel importul.

— A constituit pentru mine 
un examen deosebit de greu. 
Mă simțeam privit cu zeci de 
ochi de tovarășul maistru, de 
colegi. Voi putea sau nu ?

— Și a putut foarte bine, a 
intervenit în discuție maistrul 
Emilian Pîrvu, încrederea noas
tră a fost pe deplin justificată, 
orice lucrare i se va încredința, 
cît de complicată, o va duce la 
bun sfirșit. Și nu numai el. A- 
ceeași încredere am și în Ștefan 
Stoiciu și Augustin Carabagiac 
care. într-un timp record. în 
condiții de calitate ireproșabilă, 
cu migală și dăruire, piesă cu 
piesă, au pus la punct angrena
jul de roți dințate, utilaj soli
citat în construcția de mașini, 
care presupune o precizie de 18 
zecimi de secundă. Sînt băieți 
buni, totul este să le acorzi în
credere, să-i faci să simtă că 
pe umerii lor apasă o mare res
ponsabilitate — a mai adăugat 
comunistul Emilian Pîrvu.

Da. acest lucru este esențial, 
tînărului să i se încredințeze 
responsabilități, dezvoltîndu-se 
in acest fel un climat de crea
tivitate în consens cu cerințele 

majore ale producției, fapt 
care-1 determină să depună zi 
de zi eforturi pentru a crește 
profesional.

— Munca mea presupune cu
noștințe din domenii variate — 
spunea muncitoarea Eliana 
Stroe, secretara organizației 
U.T.C. din secția manometre 
— la executarea celor 20 de 
tipuri de manometre își dau 
mina fizica și matematica, mun
cesc învățind și învăț pentru a 
munci mai bine. Numai căulind 
mereu, strâduindu-mă să le des
cifrez secretele tehnicii pot face

Mîinile
de aur

ca munca mea să fie cit mal 
plină de satisfacții.

Care este suportul acestor 
căutări și străduințe ? Notez un 
cuvint — pretențios, poate — 
pasiunea, și neîndoielnic răs
punsul acesta este, pasiunea 
care la vîrsta tinereții dublează 
efortul și căutările, aliază idei 
și soluții dintre cele mai efi
ciente. Fiindcă tot datorită pa
siunii pentru meseria aleasă, 
din dorința de a-și dovedi lor 
și celorlalți cît pot fi de folosi
tori, tinerii de aici au subscris 
entuziaști la angajamentul mo
bilizator al secției de a realiza 
cincinalul în 4 ani și trei luni. 
„Aici produsele noastre se rea
lizează dintr-un simț înnăscut 
pentru util și frumos" — sc 
exprimă plastic utecista Mioa
ra Șerban.

In lanurile de orz, combinele 
lucrează de zor.

Foto : GH. CUCU

O concludentă mărturie a 
prestigiului ciștigat de tinerii 
de aici o constituie și forma
rea, cu puțin timp in urmă, a 
brigăzii de tineret din secția 
de sculărie. Cartea de vizită a 
tinerilor din brigadă ? Realiza
rea in condiții optime a bancu
lui de încercare pentru turome- 
tre : după ce alte brigăzi încer
caseră atingerea acestui obiec
tiv. Experiența cîștigată de a- 
ceastă brigadă a convins. în 
întreprindere se vor forma încă 
trei asemenea brigăzi la secțiile 
de plăcuțe vidia. aparate spe
ciale și freze.

— Ne aflăm in întrecere cu 
celelalte brigăzi ale secției — 
relatează muncitorul Cătălin 
Unanian, șeful brigăzii de ti
neret — obiectivul nostru, de
pășirea cu 25 de procente a sar
cinilor de plan și zero rebuturi. 
Sintem hotărîți să nu ne dăm 
bătuți.

Da. tinerii de la întreprinde
rea de mecanică fină știu să-și 
apere prestigiul, pentru aceasta 
fiind hotărîți să investească tot 
elanul lor tineresc, toată com
petența profesională. Și Aurel 
Cristea și Eliana Stroe și Vero
nica Ichim și Cătălin Unanian 
știu că nu este ușor, dar mai 
știu că amestecînd în picăturile 
de sudoare lumina cărții șl 
complexitatea muncii își pot 
cîștiga stima celor din jur care 
pot spune, pe drept cuvint : 
„bine lucrează tinerii noștri".

...într-un tîrziu, odată cu în
cheierea schimbului întîi am 
ieșit pe poarta fabricii. îm
preună cu mine ieșeau grupuri, 
grupuri de tineri gălăgioși, 
oamenii de bază ai întreprin
derii de azi și de mîine ; îi cu
noscusem, discutasem cu ei. A- 
ceștia erau tinerii harnici și 
inimoși, miini de aur, nu alt
ceva.

Programul 
unei reviste

Revista literar-artistică — T.V. 
ne-a prezentat, luni seara, o 
parte din echipa revistei „Lucea
fărul", ediție nouă. O echipă și 
un program ambițios și dătător 
de speranțe pentru scriitorii ti
neri și cititorii de toate vîrste- 
le. Cine a urmărit revista „Lu
ceafărul", în cele cîteva nume
re de la debutul seriei a putut 
constata că atît speranțele cît 
și programul pe care se anga
jează să-1 îndeplinească punct 
cu punct „Luceafărul" sînt per
fect îndreptățite. Noua serie are 
de altfel calitatea primordială 
de a desfășura explicit, în pa
ginile sale acest program care 
pare a sta în primul rind sub 
semnul înaltei exigențe artistice
— fără de care orice program, 
oricit de frumos este sortit e- 
șecului. Faptul este cu atit mai 
îmbucurător, cu cit este vorba 
de o revistă de literatură pentru 
tineri — făcută de tineri. Tineri 
care înseamnă de altfel nume de 
prestigiu ale literaturii noastre. 
In emisie, poetul Nicolae Dra- 
goș. redactorul șef al publicației, 
poetul Grigore Hagiu, șeful sec
ției de poezie, prozatorul Nico
lae Vel ea care prin însuși nu
mele său dă un gir de calitate 
prozei pe care o vom citi in 
..Luceafărul*,  criticul literar Mi
hai Ungheanu. care semnează 
cu acuitatea și exigența-i bine 
cunoscuse cronica literară. Sin- 
riana Pop. romancieră și publi
cistă de primă mină — care 
răspunde de secția de reportaj 
a revistei, poetul Adrian Pău- 
nescu. prea cunoscut pentru a-i 
mai face vreo prezentare, sem
natarul rubricii de sport — au 
expus succint și clar cîteva 
puncte esențiale din acest pro
gram. Sub semnul calități!, re
vista este deschisă scriitorilor 
tineri de talent, care in cele 
mai diferite modalități artisti
ce, sub cele mai diverse formu
le de gen și scriitură și la dia- 
pazoane de sensibilitate stind 
sub semnul aceleiași diversități
— să exprime unitar, realitatea 
efervescenței creatoare a scrii
torilor tineri din România so
cialistă.

SMARANDA JELESCU

„ATENȚIE, SE FILMEAZĂ"
Profil pentru cea mai tînără promoție de operatori

N-am de gînd să fac un portret 
ideal al operatorului. Vreau 
doar să reamintesc cît de impor
tantă este contribuția sa la reali
zarea filmului, contribuție negli
jată deseori de critica de film, 
ignorată de spectatori. Cred că 
trebuia reamintită această artă 
acum, cînd o nouă promoție de 
operatori termină cursurile Insti
tutului de Artă Teatrală și Cine
matografică.

Operatoria cere, la fel ca regia 
si actoria, talent. La examenul 
de admitere în institut când ido
lii la această secție sînt supuși 
unor probe menite să verifice 
posesia acelui ricntt „ochi cine
matografic".

Simțul compoziției ți al culo
rii, odată dovedite la examen, 
sînt perfecționate în timpul ani
lor de studiu. Studiul artelor 
plastice și al fotocompoziției de
termină pe operatori să se pre
ocupe de valoarea expresivă a 
fiecărui cadru în parte. Am vă
zut pe coridoarele institutului 
nenumărate fotografii realizate 
de studenți în primii ani de stu
diu. Fiecare dintre ele pare un 
cadru de film, obiecte și chipuri 
obișnuite ale lumii sînt surprinse 
în momente semnificative ale 
existenței lor, comunică un me
saj uman și estetic. Operatorii 
fac fotografii așa cum actorii fac 
exerciții de dicție sau de miș
care scenică. Meșteșugul se do- 
bîndește cu trudă.

Este ciudat cum această me
serie polarizează în jurul ace
luiași centru de interes, talentul

STAGIUNEA ANULUI XXX

Spectacolele teatrului 
„luda Sturdza Bulandra“

Un teatru în care spectacolul 
cu piesa românească s-a găsit 
în centrul atenției, este, fără în
doială. „Lucia Sturdza Bulandra" 
Poate tocmai de aceea. Emil 
Riman, directorul teatrului, a 
început discuția cu noi referin- 
dtt-se pe larg la „decada dra
maturgiei românești".

— Iubitorii artei dramatice 
vor putea urmări intre 10—20 
august, pe scena noastră, cele 
mai bune montări cu piese au
tohtone din repertoriul acestui 
an. Vom juca „Puterea și ade
vărul" de Titus Popovici, „Chi- 
țimia" de Ion Băieșu, „între noi 
doi n-a fost decit tăcere" de 
Lia Crișan. „Casa de mode" 
scrisă de Tudor Măinescu, „In
tr-o singură seară", recenta pre
mieră cu piesa lui Iosif Naghiu 
și, bineînțeles, „O scrisoare pier- 

■ dută" de I.L. Caragiale. Cre
dem că vom reuși, astfel, să 

i dăm publicului o imagine de 
’ ansamblu a preocupărilor Tea- 
I trului „Bulandra" dar și a uno

ra dintre dramaturgii noștri cei 
mai activi.

— înțelegem că această inte
resantă decadă nu constituie 
decit una dintre acțiunile pe 

| care le pregătiți pentru stagiu- 
. nea din august.
, — Firesc, pe lingă spectaco-
. lele anunțate, vom programa și 

altele care s-au bucurat de un 
real succes. Se va putea vedea 
(sau revedea) „Play Strindberg" 
și „Leonce și Lena", „Pygma
lion" și „Elisabeta I", Joc de 
pisici" și „Lozul cel mic", „Va
lentin și Valentina" și „Noile 
suferințe ale tînărului W“. A- 
vem și o surpriză : între zidu
rile Curții Vechi, regizorul Pe
tre Popescu a imaginat un spec
tacol de sunet și lumină ce se

pentru arte și talentul pentru 
științe. Operatorii învață temei
nic fizică și chimie. Tablele pli
ne cu formule din clasele lor ar 
uimi pe oricine știe prea puțin 
despre această secție. Studiul 
opticii vrea să înlăture orice 
mister al lentilei aparatului, ma
gicul ochi care poetizează lumea. 
Misterul obiectivului încape în- 
tr-o formulă sau într-o rece defi
niție. Întotdeauna m-a uimit 
cum operatorul, folosind ciudata 
unealtă numită exponometru, 
atîrnată de gît ca o amuletă, mă
soară lumina de pe fața actori
lor. Să rnăsori o metaforă, iată 
privilegiul acestei meserii.

★
Tovarășul profesor Mihai Di- 

mitriu ne-a vorbit despre noua 
promoție de operatori, despre 

va intitula „Timpul și piatra". 
Se vor evoca pagini glorioase 
din istoria Bucureștilor, momen
te din lupta pentru păstrarea 
independenței naționale. Scena
riul Liei Crișan cuprinde, pen
tru altele, fragmente din scrie
rile cronicarilor, din literatura 
patriotică pașoptistă, din opere
le celor mai de seamă scriitori 
români care au surprins în pa
ginile lor epoci mai îndepărtate 
sau mai apropiate din trecutul 
Capitalei.

— Cum este conceput specta
colul din punct de vedere regi
zoral ?

— Bineînțeles, avînd în ve
dere locul lui de desfășurare, 
va fi pusă în valoare frumuse
țea zidurilor monumentale ale 
Curții Vechi. Spectatorii vor fi 
conduși, prin jocurile de lumini 
și umbre, prin efectele sonore, 
chiar în spațiile unde s-au des
fășurat evenimentele povestite. 
Proiecțiile de diapozitive și de 
filme documentare vor întregi 
imaginea complexă pe care 
spectacolul vrea s-o transmită. 
Desigur, esențială va fi inter
pretarea pe care un grup de 
20 de actori al teatrului nostru 
— printre ei : Ion Caramitru, 
Mircea Bașta, lea Matache, 
George Oancea, Gina Petrini — 
o vor da textelor. Se subînțele
ge, ei nu vor participa „fizic" 
la montare, ci doar prin inter
mediul vocilor lor. Aș dori să 
adaug că spectacolul este astfel 
conceput incit finalul să fie ca 
o deschidere asupra perspecti
velor de viață, de dezvoltare so
cială pe care le are Bucureș- 
tiul de astăzi.

MIRUNA IONESCU

modul de pregătire, precum yt 
despre cîțiva dintre viitorii ab
solvenți: Sandu Păun, Adrian 
Drăgușin, Constantin Florea, 
Ștefan Fay, Daniel Medvedov, 
Florin Paraschiv ș.a.*

Aș fi vrut să discut mai mult 
cu ei. Unii erau la masa de mon
taj, alții pe platoul de filmare, 
tu cabina de mixaj sau plecați 
în prospecție. Cu toții își pregă
teau cu înfrigurare filmul pentru 
examenul de diplomă. Am 
putut vedea însă filmele lor, 
filme care mi-au înlesnit cunoaș
terea personalității lor artistice. 
Filmele realizate de ei de-a lun
gul anilor de studiu sînt filme- 
metaforă, filme-pilulă sau docu
mentare. toate trebuind să res
pecte norma unui sfert de oră de 
proiecție. Am remarcat preferința 
acestei promoții de operatori 
pentru limbajul metaforic, pentru 
expresia densă și economică. 
Maturitatea și gravitatea caracte
rizează filmele lui Sandu Păun ț. 
(„Undeva, odată, un om", „Ziua 
dintre ani") și Constantin Florea 
(„Recviem la fîntîna cu cumpă
nă"). O particulară știință a 
compoziției cadrului și a monta
jului are Stefan Fay, dovedită 
mai cu seamă în filmul „Fructul 
pămîntului". Filme serios pre
ocupate de mesajul ideatic au 
realizat Lucrețiu Paraschiv, 
Adrian Drăgușin, Ion Cristea. Nu 
se poate spune că acestei promo
ții îi lipsește simțul umorului. 
Mărturie stau filmele realizate de 
Daniel Medvedov și Marian 
Stanciu.

Urăm acestor băieți gravi șan
se pentru confirmarea speran
țelor.

DANA DUMA

Pentru examenul de bacalaureat,
ediția 1974 cooperativa ,.Deservirea", secția 
meditații, organizează lecții de sinteză, consul

tații și meditații pentru sistematizarea și conso
lidarea cunoștințelor absolvenților liceelor in

dustriale, agricole, silvice și economice, sani
tare, pedagogice, real-umaniste și de artă.

Disciplinele predate, în funcție de tipul li
ceului și de specialitate, sînt: limba și literatura 
română, matematica, fizica, chimia, biologia, 
botanica, zoologia, anatomia și fiziologia o- 
mului, igiena, pedagogia generală și preșco
lară, istoria României, filozofia și socialismul 
științific, limba engleză, franceză, germană, 
rusă, limba latină.

Lecțiile sînt predate individual cu 22 lei ora; 

în grupe de 10—12 cursanți, cu 5 leizoră sau 
în grupe mai mici, cu tarife diferențiate de 14, 

10 și 7 lei/oră.

Informații în str. Filitti nr. 10, sector 4, între orele 8—19. 
Telefon 13 54 69.

CASA DE CULTURA A 
SECTORULUI I 

UNIVERSITATEA POPULARA 

a n u n ț ă

DESCHIDEREA UNOR NOI 
CURSURI RAPIDE DE 

DOUA LUNI :

DACTILOGRAFIE

SECRETARIAT TEHNIC

Informații și înscrieri la sediul 
CASEI DE CULTURA 
Str. Slătineanu. Nr. 16. 

Telefon: 1198 68.

Complexul de hoteluri 
și restaurante„LIDO" 

BD. MAGHERU, NR. 5 

VA INVITĂ SA VIZITAȚI 

ZILNIC INTRE ORELE 8-18 

„BAZINUL CU VALURI" 

CARE VA OFERĂ CONDIȚII 

EXCELENTE DE PLAJĂ, RE

LAXARE Șl ÎNOT.

ÎNTREPRINDEREA 
„ENERGO-REPARAȚir

B-dul Mărâșești nr. 2, sector 5

CAUTĂ URGENT
Muncitori necalificați, tineri începînd cu vîrsta de 16 ani 

împliniți, în vederea calificării prin cursuri de scurtă du
rată (8 luni), în meseriile: tumător-formator, strungar, 
lăcătuș montator, termist-tratamentist și sudor.

Pentru meseria de turnător-formator se primesc absol
venți a minimum 4 clase, iar pentru celelalte meserii ab
solvenți ai școlii generale din întreaga țară.

Tinerii sub 18 ani se vor prezenta la sediu! întreprinde
rii cu unul din părinți pentru a semna contractul de școla
rizare, împreună cu următoarele acte : buletin de identitate, 
certificat de naștere și studii (original și copie), adeve
rință de la C.A.P., analiza sîngelui și micro.

Recrutarea se face atît pentru sediul din b-du! Mărăsești 
nr. 2, autobuzele 32 și 33, tramvai 7 și 12, stația Parcul Li
bertății, cît și pentru modernul sediu din Vitan, b-dul Ener- 
geticienilor nr. 2, sector 4, la capătul autobuzului 35.

Se caută tineri (băieți) din întreaga (ară, întreprinderea 
avînd posibilități de cazare în căminul de nefamiliști, care 
va fi dat în folosință în luna august 1974, în limita locurilor 
disponibile.

Cursanții primesc pe durata cursului o retribuție mini
mă de 1051 lei lunar, precum și alte drepturi stabilite de 
lege- spor pentru condiții deosebite, echipament de pro
tecție și de lucru, antidot etc.

Relații suplimentare se pot obține Io biroul personal, 
telefon: 23 26 40.

CU OCAZIA CONCURSULUI 
INTERNAȚIONAL DE

Călărie «obstacole
„CUPA PRIETENIEI” 12-14IULIE’74

SE ORGANIZEAZĂ LA 7 IULIE 1974
Tragerea excepțională

PRONOEXPRES
—------ - ----------------------- --------- CU CÎȘTIGURIÎN
bani,autoturisme și excursii

Amănunte asupra cîștigurilor și avantajelor, 

găsiți în prospectele tragerii, existente în toate 

agențiile Loto-Pronosport.

Sîmbătă 6 iulie a.c., ULTIMA ZI pentru 

procurarea biletelor!

MIMICĂ

Filarmonica 
„George Enescu“

• Sîmbătă 29 și duminică 30 
iunie ora 19,30, la Ateneu, ul
timul concert al stagiunii diri
jat de Mihai Brediceanu. Or
chestra simfonică și Corul Fi
larmonicii vor interpreta Sim
fonia a IX-a de Ludwig van 
Beethoven. Soliști : soprana 
Emilia Petrescu, mezzosoprana 
Martha Kessler, tenorul George 
Lambrache, basul Ionel Pantea.

Studioul 
de concerte al 

Radioteleviziunii
• Joi 27 iunie, ora 20, Orches

tra de studio dirijată de Card 
Litvin va prezenta un concert 
de concerte în cadrul ciclului 
„Tribuna tinerilor soliști". To
mei Nedelcu, Anca Vartolomei 
și Adrian Vasilache vor inter
preta : Mozart — Concertul în 
re major pentru flaut și orches
tră, Dvorak — Concertul în si 
minor pentru violoncel și or
chestră, Rahmaninov — Con
certul nr. 2 în do minor pentru 
pian și orchestră.

A. P.
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Primiri la tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU

• Delegația Partidului 
Social-Democrat din Danemarca

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a primit, In după-amiaza zilei 
de 28 iunie, delegația Partidului 
Social-Democrat din Danemar
ca, condusă de președintele 
partidului, Anker Joergensen, 
care întreprinde o vizită de 
prietenie în țara noastră, la in
vitația C.C. al P.C.R.

Din delegație fac parte Kjeld 
Olesen, vicepreședinte al P.S.D., 
Einar Hovgaard Christiansen, 
secretar general, Karl Johan 
Mortensen, secretarul Grupului 
parlamentar al partidului.

A fost prezent, de asemenea, 
Harry Rassmusen, membru al 
Comitetului Executiv al P.S.D., 
redactor-șef al Ziarului „Ac- 
tuelt".

La primire au participat to
varășii Manea Mănescu, Ștefan 
Voitec, Miron Constantinescu, 
Ștefan Andrei, precum și 
Alexandru Ionescu, membru al 
C.C. al P.C.R.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat un salut călduros dele
gației daneze, apreciind că vi
zita sa în România constituie 
o expresie a dorinței comune 
de a dezvolta relațiile priete
nești, de colaborare între cele 
două partide și popoare.

Oaspeții au exprimat tovară
șului Nicolae Ceaușescu cordiale 
mulțumiri pentru primirea acor
dată și pentru posibilitatea de 
a cunoaște în mod direct reali
zările și realitățile României 
contemporane, au evocat im
presia plăcută pe care le-au 
lăsat-o construcțiile noi de lo
cuințe și stațiunile de pe litoral 
și, în general, succesele însem
nate obținute de poporul român 
pe calea dezvoltării țării. Mem
brii delegației au formulat, tot
odată, o înaltă prețuire activi
tății României pe plan extern, 
în favoarea promovării spiritu
lui de pace, colaborare și înțe
legere în viața internațională.

In acest context, convorbirea 
care a avut loc a evidențiat con
vergența punctelor de vedere 
privind aprecierea cursului po
zitiv, spre destindere și securita
te, care s-a conturat în Europa 
și în lume, relevîndu-se necesi
tatea de a fi depuse in conti
nuare eforturi pentru aprofun
darea și consolidarea acestui 
curs, ceea ce corespunde aspira
țiilor și năzuințelor tuturor po
poarelor lumii. Cele două părți 
au subliniat, de comun acord, 
importanța deosebită a intensi
ficării acțiunilor unite ale tutu
ror forțelor și partidelor progre
siste, democratice, în vederea

continuării procesului de afir
mare a politicii noi în viața in
ternațională, care să asigure o 
reală democratizare a raportu
rilor interstatale, respectarea 
dreptului fiecărui popor la dez
voltarea independentă, la bună
stare și progres.

Cele două părți au evidențiat 
că rezolvarea problemelor poli
tice actuale în interesul păcii și 
securității, în folosul tuturor po
poarelor impune participarea 
activă, pe bază de egalitate, a 
tuturor statelor, indiferent de 
mărime, la viața internațională.

în cursul întrevederii s-a re
liefat in deplin consens hotări- 
rea de a întări continuu legătu
rile prietenești de conlucrare 
dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Social-Democrat din 
Danemarca, de a impulsiona re
lațiile bune de colaborare exis
tente pe multiple planuri între 
România și Danemarca, in fo
losul popoarelor român și danez, 
al cauzei păcii și colaborării pe 
continentul european și în lume, 
în numele Partidului Social-De
mocrat din Danemarca, președin
tele A. Joergensen a invitat o 
delegație a P.C.R. să facă o vi
zită în Danemarca. Invitația a 
fost acceptată cu plăcere.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă cordială, tovărășească.

• Secretarul general al Uniunii Creștin

TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia și tovarășul MANEA MANESCU, prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, au primit din partea pre
ședintelui Prezidiului C.C. al F.N.E. din Vietnamul de Sud, pre
ședintele Consiliului Consultativ al R.V.S., avocat NGUYEN 
HUU TIIO și președintelui Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud, HUYNH TAN PHAT, urmă
toarea telegramă :

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

Aceasta reprezintă o încurajare prețioasă pentru populația 
sud-vietnameză, care este hotărită sâ intensifice lupta pentru 
apărarea Acordului de la Paris cu privire la Vietnam și reali
zarea unui Vietnam de Sud pașnic, independent, neutru, demo
cratic și prosper, mergînd spre reunificarea pașnică a patriei.

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

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Republicii Arabe 
Siriene, HAFEZ AL-ASSAD, următoarea telegramă:

Am primit cu multă plăcere felicitările Excelenței Voastre cu 
ocazia semnării Acordului de dezangajare pe frontul sirian.

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

Totodată, sîntem hotărîți să ne continuăm lupta pină cînd 
pămîntul nostru va fi eliberat și drepturile poporului palestinian 
vor fi restabilite.

Sîntem recunoscători tuturor prietenilor care sprijină cauza 
noastră justă.

Folosesc acest prilej pentru a exprima. în numele poporului 
arab din Siria și al meu personal, cele mai bune urări de sănă
tate și fericire pentru Excelența Voastră și de progres continuu 
pentru poporul prieten din România.

Președintele Republicii Socialiste România. NICOLAE 
CEAUȘESCU. a primit din partea Marelui Duce de Luxemburg. 
JEAN, următoarea telegramă :

Am fost deosebit de mișcat de amabilul mesaj de urări pe 
care Excelența Voastră a binevoit să mi-1 trimită cu ocazia săr
bătoririi oficiale a zilei mele de naștere. Mulțumindu-vă căldu
ros, vă adresez cele mai vii urări de fericire personală și de 
prosperitate poporului român.

Bun venit președintelui 
Mohammed Anwar El Sadat!

(Urmarg din pag. I) 
lății, cu o tradiție bogată, au 
cunoscut o dezvoltare mereu as
cendentă în ultimii ani, în spe
cial ca urmare a vizitei efec
tuate in Egipt, în aprilie 1972, 
de președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. Acor
durile și înțelegerile semnate 
atunci au constituit și consti
tuie fundamentul trainic pentru 
dezvoltarea și extinderea cola
borării româno-egiptene pe mul
tiple planuri.

Poporul român, care a nutrit 
întotdeauna sentimente de soli
daritate față de lupta popoare
lor arabe pentru consolidarea 
independenței și suveranității 
naționale, împotriva imperialis
mului, colonialismului și neoco- 
lonialismului, pentru înfăptuirea 
aspirațiilor lor de progres so
cial și viață mai bună, urmă
rește cu profundă simpatie efor
turile poporului egiptean, ale 
celorlalte popoare arabe, pe ca
lea progresului economic și so
cial. se bucură sincer de reali
zările pe care le obțin.

Vizita efectuată la începutul 
acestui an de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în unele țări 
arabe a reprezentat o puternică 
manifestare a prieteniei și co
laborării româno-arabe, o ex
presie grăitoare a sprijinului 
constant acordat de România 
țărilor arabe în lupta pentru 
întărirea independenței și suve
ranității lor naționale, a solida
rității cu lupta lor pentru pro
gres social și pace, a prilejuit 
reafirmarea poziției promovate 
consecvent de Partidul Comu
nist Român și de guvernul 
României socialiste în legătură 
cu situația din Orientul Apro
piat.

După cum se știe, România se 
pronunță pentru soluționarea pe 
cale pașnică a tuturor conflicte
lor dintre state, pentru renun
țarea la forță și la amenințarea 
cu folosirea forței în rezolvarea 
problemelor dintre state. Ea a sa
lutat cu satisfacție realizarea de
zangajării militare dintre Egipt 
și Siria, pe de o parte, și Israel 
pe de altă parte. Țara noastră 
consideră că, în condițiile nou 
create, este necesar să se conti
nue cu stăruință eforturile pen

tru a se ajunge La instaurarea 
unei păci drepte și durabile în 
Orientul Apropiat, pe baza 
retragerii trupelor israeliene din 
teritoriile arabe ocupate, a asi
gurării independenței și integri
tății teritoriale a fiecărui stat 
din această zonă, a soluționării 
problemei poporului palestinian 
potrivit intereselor sale națio
nale.

Poporul român iși exprimă 
speranța că vizita președintelui 
Mohammed Anwar El Sadat și 
a doamnei Gihane Sadat în 
România, convorbirile pe care le 
va avea cu președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu se vor solda cu rezul
tate fructuoase pentru ambele 
țări, vor deschide noi și lumi
noase perspective relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Arabă Egipt, în inte
resul și spre binele celor două 
popoare, al păcii și colaborării 
internaționale.

Intîmpinindu-1 cu sentimente 
de stimă și prietenie pe înaltul 
oaspete, poporul nostru îi adre
sează tradiționala urare : „Bun 
venit pe pămîntul României !“.

încheierea lucrărilor Congresului 
internațional de marketing

— Telegramă adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu de către 

reprezentanții celor 25 de furi participante —

Democrate din
Miercuri după-amiază, tova

rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, pre
ședintele Frontului Unității So
cialiste. a primit pe Kurt Bie
denkopf. secretar general al U- 
niuniî Creștin-Democrate din 
Republica Federală Germania, 
care face o vizită oficială în 
țara noastră, la invitația Consi
liului Național al F.U.S.

La întrevedere a luat parte 
tovarășul Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R.

Oaspetele a fost însoțit de 
Erwin Wickert. ambasadorul 
R. F. Germania la București.

Exprimind mulțumiri pentru 
întrevederea acordată, oaspetele 
a relevat caracterul rodnic al 
vizitei pe care o face în Romă-

@ Profesorul american W. E. Griffith
In cursul după-amiezii de 

miercuri. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republi
cii Socialiste România, a acor
dat o întrevedere profesorului a- 
merican William Edgar Griffith, 
specialist în științe politice.

Cu prilejul întrevederii, care

• Ambasadorul Republicii Columbia
In ziua de 26 iunie a.c„ tova

rășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, a primit la Palatul 
Consiliului de Stat pe Fernando 
Urdaneta Laverde. care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare în 
calitate de ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Republi
cii Columbia in țara noastră.

PRIMIRI
Tovarășul Ion Pățan, viceprim- 

ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și al 
cooperării economice internațio
nale, a primit, miercuri diminea
ță, pe președintele Institutului 
pentru Reconstrucție Industrială 
din Italia, Giuseppe Petrilli, ca
re întreprinde o vizită în țara 
noastră.

Cu acest prilej au fost abor
date probleme privind dezvolta
rea colaborării și cooperării in
tre Institutul Italian pentru Re
construcție Industrială și între
prinderi românești.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

★
Miercuri dimineață, tovarășul 

Emil Drăgănescu, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, președinte
le Comitetului de Stat al Plani
ficării, a primit pe tovarășul 
Tadeusz Pyka, primvicepreședin- 
te al Comisiei de Planificare de 
pe lingă Consiliul de Miniștri 
al Republicii Populare Polone, 
care se află în țara noastră pen
tru convorbiri privind coordona
rea planurilor de dezvoltare e- 
conomică ale celor două țări, pe 
perioada 1976-1980.

La convorbiri, care s-au des
fășurat într-o atmosferă prie
tenească. a fost prezent Ion 
Bucur, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat al Planificării. A 
luat parte, de asemenea. Wla- 
dyslaw Wojtasik. ambasadorul 
Republicii Populare Polone la 
București.

PLECARE
Miercuri după-amiază. a ple

cat la Belgrad o delegație con
dusă de tovarășul Emil Drăgă
nescu, viceprim-ministru al gu
vernului, președintele părții 
române în Comisia mixtă româ- 
no-iugoșlavă de colaborare eco
nomică. pentru a participa la 
lucrările celei de-a 8-a sesiuni 
a Comisiei.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
pcni, erau prezenți, loan Avram, 
ministrul industriei construcții
lor de mașini grele, Emilian Do- 
brescu, ministru secretar de 
stat, prim-vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planificării, 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Petar Dodik, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia

R. F. Germania
nia, vizită care li permite să cu
noască aspecte ale vieții politice, 
economice și sociale a țării 
noastre.

în timpul discuției s-a făcut o 
trecere in revistă a relațiilor e- 
xistente intre cele două țări, a- 
preciindu-se cu satisfacție evo
luția lor favorabilă. Totodată, 
s-a exprimat dorința comună de 
a se acționa pentru dezvoltarea 
în continuare a relațiilor politice, 
economice, tehnico-științifice și 
în alte domenii dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Federală Germania, in interesul 
celor două popoare, in folosul 
păcii și securității in Europa și 
în întreaga lume. în acest con
text s-a subliniat rolul activ pe 
care pot să-1 aibă menținerea și 
dezvoltarea contactelor, a conlu

s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială, profesorul W. E. Grif
fith a relevat aprecierea deose
bită de care se bucură activita
tea pe plan internațional a 
României și președintelui ei.

Răspunzînd solicitării oaspe
telui, președintele Nicolae

Cu acest prilej au luat cuvin- 
tul ambasadorul columbian Fer
nando Urdaneta Laverde și pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

După primirea scrisorilor de 
acreditare, președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul 

la București; și membri ai am
basadei.

La sosire, pe aeroportul Sur- 
cin din Belgrad, delegația româ
nă a fost întimpinată și salutată 
de Radovan Pantovici, membru 
al Consiliului Executiv Federal 
al R.S.F. Iugoslavia, și de alte 
persoane oficiale.

Au fost, de asemenea, pre
zenți ambasadorul României la 
Belgrad, Vasile Șandru, și mem
bri ai ambasadei și agenției e- 
conomice

ACORD
In baza prevederilor Acordului 

de colaborare și cooperare in do
meniul pescuitului oceanic din
tre guvernul Republicii Socialis
te România și guvernul Republi
cii Islamice Mauritania, miercuri 
după-amiază, tovarășul Ion Pă- 
țan, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice 
internaționale, și Sirii Ould 
Cheikh Abdallahi. ministrul pla
nificării și dezvoltării industriei 
al Republicii Islamice Maurita
nia. au semnat convenția privind 
activitatea navelor de pescuit 
românești în apele teritoriale 
mauri taniene.

Convenția stabilește modalită
țile practice de colaborare în a- 
cest domeniu dintre cele două 
țări.

VIZITĂ

în cursul zilei de miercuri, 
generalul de armată Martin 
Dzur, ministrul apărării națio
nale al Republicii Socialiste Ce
hoslovace, și delegația care îl 
însoțește, împreună cu genera- 
lul-colonel Sterian Țîrcă. adjunct 
al ministrului apărării naționale 
al Republicii Socialiste Româ
nia, au făcut o vizită în județul 
Argeș. Oaspeții au fost salutați 
de Ion Dincă, prim-secretar al 
Comitetului județean Argeș al 
P.C.R., de alț.i reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de 
stat.

In timpul vizitei la Uzina de 
autoturisme din Cimpulung-Mus- 
cel, membrii delegației au luat 
cunoștință de succesele și preo
cupările de viitor ale colectivu
lui întreprinderii. Un grup de 
tinere muncitoare au oferit oas
peților buchete de flori. 

crării fructuoase dintre U.C.D. și 
F.U.S. in promovarea legăturilor 
româno-vest-germ ane.

Efectuindu-se un schimb de 
vederi asupra actualității inter
naționale. a fost remarcată cu 
satisfacție evoluția pozitivă a 
climatului politic în Europa, sub- 
liniindu-se importanța adincirii 
acestui proces, necesitatea de a 
se acționa in continuare in direc
ția statornicirii pe continentul 
european a unui climat de secu
ritate și cooperare, a creării 
unui sistem de relații inter
statale noi. care să asigu
re fiecărei națiuni dreptul 
la o dezvoltare liberă, fără nici 
un amestec din afară și să faci
liteze cooperarea reciproc avan
tajoasă dintre toate țările.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

Ceaușescu a abordat teze majo
re, care definesc politica exter
nă a partidului și statului nos
tru. a înfățișat poziția României 
față de principalele probleme ale 
vieții internaționale, concepția sa 
despre lumea contemporană și 
evoluția ei.

Nicolae Ceaușescu. a avut o con
vorbire prietenească, cordială cu 
ambasadorul Republicii Colum
bia. Fernando Urdaneta Laverde.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor și la convorbire au 
participat Constantin Stătescu. 
secretarul Consiliului de Stat, și 
George Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe.

în continuare, generalul de ar
mată Martin Dzur și persoanele 
care îl însoțesc au făcut o vizită 
la Școala militară de ofițeri ac
tivi de tancuri și auto „Mihai 
Viteazul". Oaspeților le-au fost 
prezentate baza tehnico-mate- 
rială, precum și aspecte din pro
cesul de învățămint, din munca 
de formare a viitoarelor cadre 
ale armatei române.

★
între 12 și 26 iunie, ne-a vi

zitat țara intr-un schimb de 
experiență delegația Universi
tății din Pekin, formată din 
U Tai-feng, vicepreședintele 
Comitetului Revoluționar al Fa
cultății de istorie, și Siang 
Tzing. adjunctul șefului cate
drei de istorie a Chinei.

în răstimpul celor două săp- 
tămîni cît s-au aflat în Republi
ca Socialistă România, istoricii 
chinezi au luat cunoștință de 
activitatea centrelor universi
tare din București, Cluj. Cra
iova, au avut discuții științifice 
la secția de istorie și arheologie 
a Academiei de Științe Sociale 
și Politice, la Academia „Ștefan 
Gheorghiu" de pe lingă C.C. al 
P.C.R., Ia Institutul de Studii 
Istorice și Social-Politice de pe 
lîngă C.C. al P.C.R., la redacția 
revisței Magazin istoric, au vi
zitat institute de cercetări, mu
zee, șantiere arheologice, alte 
obiective de interes istoric, cul
tural. artistic din Capitală și 
provincie, precum și cooperative 
agricole de producție și uzinele 
„Grivița roșie".

SESIUNE
La București a început, 

miercuri, sesiunea științifică cu 
tema „Insurecția din august 1944 
și semnificația ei istorică", or
ganizată de Institutul de studii 
istorice și social-politice de pe 
lîngă C.C. al P.C.R., Centrul de 
studii și cercetări de istorie și 
teorie militară și Academia mi
litară, în cinstea celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
patriei. Participă vechi militanți 
ai partidului comunist, veterani 
ai războiului antihitlerist, cerce
tători, cadre didactice din în- 
vățămîntul superior și de la A- 
cademia militară, alți oameni de 
știință și cultură, ofițeri.

NUMIRE
Prin decret, tovarășul Con

stantin Stănescu a fost numit în 
calitatea de ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România in 
Republica Honduras, cu reședin
ța la San Jose.

Președintele Republicii Socialiste România. NICOLAE 
CEAUȘESCU. a primit din partea președintelui bănățenilor din 
Franța. JEAN LAMESFELD, următoarea telegramă :

Bănățenii stabiliți eu ani in urmă pe pământul ospitalier al 
Franței, țară soră și prietenă de veacuri a României, patria 
noastră de origină, reuniți azi. 23 iunie 1974. la Le Beaucet. eu 
ocazia înfrățirii comunei Saint-Didier din Departamentul Vau- 
eluse. cu comuna Mașloc, din Banat, vă transmit salutul lor cel 
mai călduros.

Bănățenii din Franța țin să vă asigure, mult stimate domnule 
președinte, că, deși departe de patria lor mamă, nu au uitat 
vorba românească care zice că ..Banatu-i fruncea" și, intr-ade
văr. ei se străduiesc să fie in fruntea acelora care, după posibi
litățile lor. contribuie la întărirea și dezvoltarea relațiilor tra
diționale de prietenie ce leagă Franța și România, țări care, 
deși situate departe una de alta din punct de vedere geografic, 
sint atit de apropiate prin originea și istoria lor.

Vă dorim, mult stimate domnule președinte, sănătate și pros
peritate pentru dumneavoastră și poporul român, rugindu-vă să 
primiți in același timp asigurarea sentimentelor noastre cele 
mai nobile.

Vizita președintelui 
ales al Columbiei

Președintele ales al Republicii 
Columbia, dr. Alfonso Lopez 
Michelsen. împreună cu doamni 
Cecilia Caballero de Lopez, au 
plecat, miercuri, intr-o călătorie 
in Delta Dunării.

Distinșii oaspeți columbieni 
tint însoțiți de Bujor Almășan. 
ministrul minelor, petrolului și 
geologiei și de alte persoane o- 
ficiale.

în portul Mahmudia. Eugen 
Tarhon. prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular județean

S’f'ORT • SPORT
• EUROPENELE DE LUPTE 

LIBERE. La „Palatul Sporturi
lor" din Madrid s-au încheiat a- 
seară Campionatele europene de 
lupte libere. Echipa Românie: a 
obținut trei medalii ți un loc 
fruntaș în clasamentul pe na
țiuni.

„Veteranul" formației. Petre 
Coman (categoria 62 kg), l-a în
vins in turneul final pe france
zul Toullotte, cucerind medalia 
de argint, a 6-a medalie cițtiga- 
tă de acest brav sportiv la ma
rile competiții internaționale.

Pe locul doi s-a clasat ți La- 
dislau Simon, la categoria super- 
grea. această medalie de argint 
constituind o performanță in
tr-un concurs de mare anvergu
ră și la categoria care consacră 
pe cei mai puternici luptători de 
pe continent.

In nota bunelor sale compor
tări din ultimii trei ani. brăilea- 
nul Vasile Iorga (categoria 82 
kg) și-a adjudecat medalia de 
bronz.

I. Arapu, Gh. Dobrăneg. I. Du
mitru și E. Panaite s-au clasat 
pe locul patru. E. Cristian a o- 
cupat locul cincj.

La actuala ediție a campiona
telor europene de lupte greco- 
romane și lupte libere, repre
zentanții culorilor sportive ro
mânești au cucerit 9 medalii, 
dintre care una de aur, prin 
Constantin Alexandru, două de 
argint și șase de bronz.

• RUGBI. Campionatul divi
ziei A la Rugbi s-a încheiat cu 
victoria echipei Steaua Bucu
rești, care a totalizat 70 puncte 
din 26 de meciuri susținute. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
formațiile Grivița Roșie — 67 
puncte, Farul Constanța — 62 
puncte și Universitatea Timi
șoara — 61 puncte.

Clasate pe ultimele două 
locuri, echipele bucureștene 
Gloria și Vulcan au retrogradat 
în divizia secundă a campiona
tului.

In cele două partide restanță, 
disputate ieri, s-au înregistrat 
următoarele rezultate: Universi
tatea Timișoara — Steaua 3—12; 
Chimia Năvodari — Grivița Ro
șie 13—12.

• TIR. La Poligonul Tunari 
au luat sfîrșit, miercuri, între
cerile Campionatelor balcanice 
de tir.

In ultima zi de concurs, proba 
de pistol calibru mare a revenit 

Tulcea. a adresat oaspeților un 
călduros bun sosit. In timpul 
scurtului popas la exploatarea 
minieră, aflată în apropierea 
portului, distinșii oaspeți au luat 
cunoștință de realizările acestei 
întreprinderi care produce 2 mi
lioane tone de calcar pe an. ne
cesar Combinatului siderurgic de 
la Galați.

Pe itinerariul străbătut, oaspe
ții columbieni s-au oprit la cher
hanaua din Sfintu Gheorghe.

(Agerpres)

țintarului român Dan Iuga. cu 
587 puncte, urmat de coechipie
rul său Lucian Giușcâ — 585 
puncte. La armă standard, pe 
primul loc s-a situat Zrețko 
Pejovici (Iugoslavia) — 575
puncte. Cu același punctaj 
(575), la femei a ciștigat Anca 
Pelova (Bulgaria).

• BOX. ..Sala Sporturilor" din 
Constanța a găzduit aseară cea 
de-a doua reuniune a Balcania
dei de box.

In limitele categoriei muscă, 
reprezentantul nostru Ibrahim 
Faredin l-a învins prin Ko teh
nic, in prima repriză, pe Trem- 
belias (Grecia). în finală. Fare- 
din II va întilni pe campionul o- 
limpic G. Konstandinov (Bulga
ria), învingător, de asemenea, 
prin Ko tehnic, in fața lui Ero- 
glu (Turcia). Finala categoriei 
cocoș se va disputa intre româ
nul Lazăr Marian și grecul Hu- 
liaras. Pugilistul român a cîști- 
gat la puncte (decizie 5—0) me
ciul cu iugoslavul Alisanovicc. în 
limitele categoriei pană. Gabriel 
Pometcu l-a întrecut la puncte 
pe Ivanovici (Iugoslavia), iar 
Bakrisiorios (Grecia) l-a învins 
pe Rasidov (Bulgaria). i

La categoria semiușoară. Si- 
mion Cuțov și-a adjudecat vic
toria la puncte în fața lui Ge- 
legem (Turcia).

• TENIS. — Turneul interna
țional de tenis de la Wimble
don a programat primele parti
de din cadrul probei de dublu 
bărbați. Cuplul Ilie Năstase 
(România) — Jimmy Connors 
(S.U.A.) a învins cu 6—3, 6—4, 

8—6 perechea Ananad și Vijay 
Amritraj (India).

In turul doi al probei de sim
plu bărbați, cehoslovacul Jan 
Kodes l-a eliminat în patru se
turi : 3—6. 7—5, 6—3, 6—4 pe 
suedezul Leif Johansson, ameri
canul Tom Gorman a dispus cu 
6—3, 7—9, 8—6, 6—3 de sud-
africanul John Yuill. iar engle
zul Buster Mottram l-a întrecut 
cu 6—2. 9—8. 9—7 pe Charlie
Pasarell (S.U.A.).

In proba de simplu femei (tu
rul I) : Torry Fretz (S.U.A.) — 
Judith Dibar-Gohn (România) 
2—6, 6—1, 6—2.

La București, s-au încheiat 
miercuri, lucrările Congresului 
internațional de marketing.

C*  o expresie a sentimentelor 
de profundă gratitudine pentru 
mesajul șefului statului român, 
care a onorat lucrările reuniunii, 
participanții la congres, repre
zentând 25 de țări din diferite 
continente, au adresat o telegra
mă tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU. președintele Re
publicii Socialiste România.

• ȘAH. — în runda a 11-a a 
turneului final al Olimpiadei de 
șah de la Nisa, echipa Româ
niei a întîlnit formația Bulga
riei. cu care a terminat la egali
tate : 2—2. A fost consemnată 
remiza la toate cele patru mese: 
Gheorghiu-Radulov. Ghițescu- 
Pidevski. Ghizdavu-Tringov și 
Pavlov-Kirov.

Alte rezultate : Iugoslavia — 
Argentina 1.5—0.5 (2) ; Ungaria 
— Anglia 2,5—1,5 ; R. F. Germa
nia — Cehoslovacia 1.5—1.5 (1) ; 
Suedia — Filipine 1,5—0,5 (2) ; 
S.U.A. — Spania 2—1 (1) ; 
U.R.S.S. — Finlanda 4—0 ; Olan
da — Țara Galilor 4—0.

Relevind caracterul fructuos al 
lucrărilor, care au prilejuit un 
schimb larg de opinii și expe
riență. telegrama subliniază : 
..Am fost puternic însuflețiți de 
ideile cuprinse in mesajul dum
neavoastră. de o deosebită va
loare științifică și practică, pri
vind necesitatea participării ac
tive a tuturor țărilor la viața in
ternațională, intensificării conlu
crării intre națiuni și irtetaură- 
rii unei ordini economice noi în 
lume, in care fiecare stat, fieca
re națiune să-și asigure dezvol
tarea economică independentă, 
să poată beneficia larg și nestin
gherit de cuceririle științei și 
tehnicii, de avantajele schimbu
lui mondial de valori.

Participanții Ia Congresul In
ternațional de Marketing dau o 
înaltă apreciere realizărilor re
marcabile obținute de poporul 
român în toate domeniile de ac
tivitate, politicii consecvente 
promovate de România pe plan 
extern, de largă colaborare cu 
toate țările lumii, fără deosebi
re de sistem social-economic, își 
exprimă întreaga admirație pen
tru prodigioasa activitate pe care 
dumneavoastră o desfășurați pe 
multiple planuri, pentru înțelep
ciunea și talentul cu care con
duceți poporul român pe calea 
făuririi noii societăți.

Vă rugăm să primiți urarea 
noastră fierbinte de prosperitate 
și fericire pentru poporul român 
și conducătorul său, de împli

Marea întrecere 
a micilor 

baschetbaliști
Sub semnul celor două mari 

ev--- —ale a.-.ulu:, ar.iversa- 
rea a 30 de ani de la elibera
rea patriei și Congresul al 
XI-lea al partidului, la Bacău 
s-a desfășurat, timp de patru 
ziie. cel de al 8-lea festival na
țional de mini-baschet. La în
treceri au participat 600 elevi — 
51 de echipe (31 de fete și 20 
de băieți) — din 22 de județe 
care s-au Înfruntat nu numai pe 
terenurile de baschet, dar și în 
concursuri cultural-artistîce 
(muzică, poezie, pictură etc). 
Primele 10 clasate la fiecare 
grupă de virstâ au primit pre
mii ți mențiuni, materiale spor
tive. plachete. Iată ciștigătoriî : 
locul I : fete, categoria 10—12 
ani. Școala sportivă Bacău ; 
categoria 8—10 ani. Școala spor
tivă nr. 2 București : băieți, ca
tegoria 10—12 ani. Casa pionie
rilor Constanța ; categoria 8— 
)0 ani Școala sportivă Suceava.

Un cuvînt de laudă trebuie a- 
dresat organizatorilor acestei 
competiții : C.J.E.F.S., Inspecto
ratul școlar județean. Consiliul 
județean al organizației pionieri
lor și Școala sportivă Bacău, 
care au asigurat condiții optime 
pentru desfășurarea întrecerilor.

IOAN ENACHE 

nire a minunatelor șale idea
luri".

★
în ultima zi a reuniunii au 

fo»t abordate probleme privind 
tendințele actuale in comerțul și 
cooperarea internațională, socie
tățile mixte, experiențele națio
nale în acest domeniu. Au pre
zentat comunicări F. Mironesco 
(Belgia), I. Lange (S.U.A.). M. C. 
Demetrescu (România). M. Hol
da (Cehoslovacia) și G. Cristea 
(România), urmate de discuții. 
Prof. dr. Alexandru Zamfir de 
la Academia de Studii Economi
ce a relevat princioalele conclu
zii ce s-au desprins în cadrul 
dezbaterilor, menite să contri
buie la perfecționarea activității 
de marketing.

★
La sfirșitul lucrărilor, redac

torul Agerpres, Ioan Ivanici, a 
înserat cîteva opinii despre a- 
ceastă importantă reuniune in
ternațională găzduită de țara 
noastră :

Nicolae M. Nicolae, ministru 
secretar de Stat la Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperă
rii Economice Internaționale, 
președintele A.R.O.M.A.R. a de
clarat : „Reuniunea de la Bucu
rești a fost dominată de Mesa
jul de salut adresat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, celor peste 400 de par
ticipant!. în care s-a apreciat 
contribuția importantă ce poate 
fi adusă de asemenea manifes
tări. cum este Congresul inter
național de marketing, la rea
lizarea dezideratelor legate de 
dezvoltarea și așezarea pe baze 
noi a relațiilor economice din
tre țări. O dovadă grăitoare, în 
acest sens, o reprezintă lucrări
le Congresului, care au oferit 
un cadru pronice confruntări
lor de opinii și schimburilor de 
valori, într-o serie de probleme

Campionatul mondial 
de fotbal

DUSSELDORF 26 (Agerpres). 
— Cea de-a 10-a ediție a Cam
pionatului mondial de fotbal a 
continuat miercuri, după două 
zile de pauză, cu primele me
ciuri din grupele semifinale.

Peste 68 000 de spectatori au 
asistat pe ..Rheinstadion" din 
Dusseldorf la întîlnirea dintre 
selecționatele R.F. Germania și 
Iugoslaviei, încheiată cu scorul 
de 2—0 (1—0) în favoarea fotba- 
liștilor vest-germani.

Formația vest-germană, întă
rită în defensivă și cu patru ju
cători la ’ mijlocul terenului, a 
lăsat de la început impresia că 
vrea să evite orice surpriză. In 
prima jumătate de oră, doar trei 
ocazii notabile, două ale echipei 
R.F. Germania ratate de Bon- 
hof. iar una a iugoslavilor, în 
minutul 15. cînd Maier, prin- 
tr-un plonjon spectaculos, a re
ținut un șut puternic tras de 
Buljan. Scorul a fost deschis în 
minutul 38: servit de Becken
bauer. fundașul Breitner, avan
sat pe partea stingă, a driblat 
un adversar, și. de la circa 30 m. 
a șutat fulgerător, obligîndu-1 
pe Măriei să scoată balonul din 
plasă.

După pauză, echipa Iugosla
viei a încercat să egaleze, dar 
cei care au controlat jocul au 
fost fotbaliștii vest-germani, 
dominarea lor tactică fiind con
cretizată printr-un nou gol, 
marcat de Gerd Muller, în mi
nutul 77.

în ultimele zece minute, an
trenorul iugoslav introduce în 
teren pe Petkovici și Jerkovici 
pentru a mări capacitatea ofen
sivă a echipei, dar apărarea for
mației vest-germane, în zi foarte 
bună miercuri, nu a lăsat să 
treacă nimic, și partida s-a ter
minat cu scorul de 2—0.

Arbitrul brazilian Armando 
Marques a condus următoarele 
formații: R. F. Germania: Ma
ier. — Votgs, Schwarzenbeck, 
Beckenbauer, Breitner — Bon- 
hof, Wimmer, Holzenbein, Ove- 
rath — Muller, Herzog; Iugo
slavia : Măriei, — Buljan, Mu- 

majore ale economiei mondiale, 
în rezolvarea lor un rol de sea
mă revenind extinderii și per
fecționării cooperării și comer
țului internațional".

„România, gazdă a numeroa
se intilniri internaționale — eu
ropene și mondiale — a creat un 
climat favorabil schimburilor de 
opinii între oameni din diferi
te părți ale lumii, fapt confir
mat și cu prilejul actualului 
Congres — a spus Constantin 
Drăgan. președintele Federației 
internaționale de marketing. 
Atit eu, cit și întreaga asisten
ță — specialiști români și de 
peste hotare, experți ai organis
melor din sistemul Națiunilor 
Unite — am apreciat, în mod 
deosebit. Mesajul președintelui 
Republicii Socialiste România, 
care prin conținutul său con
firmă încă o dată politica de 
largă colaborare internațională, 
de înțelegere între popoare, pro
movată de tara dumneavoas
tră, de președintele Nicolae 
Ceaușescu".

„Am fost impresionat de aten
ția acordată de șeful statului ro
mân lucrărilor Congresului, pre
cum și de sprijinul dat activi
tății de marketing, pentru pro
movarea acestei forme de cu
noaștere și cercetare, chemată 
să contribuie la dezvoltarea 
colaborării internaționale — a 
declarat, la rîndul său, P.H. Be- 
rent, vicepreședinte pentru ac
tivități speciale al Federației 
internaționale de marketing. As
tăzi, flecare țară este parte a 
Unei lumi largi și un Congres 
de acest gen este, intr-un fel. o 
manifestare a unei lumi largi 
într-o singură țară — în cazul 
de față România". Experien
țele și opiniile prezentate, pe 
parcursul celor trei zile, de spe
cialiști din diverse țări, sînt si
gur că folosesc tuturor statelor.

(Agerpres)

sinici, Katalinski, Hadziabdicî — 
Oblak, Acirnovici — Popivoda, 
Surjak, Karasi, Djaici.

Meciurile disputate miercuri 
seara în Campionatul mondial 
de fotbal s-au terminat cu urmă
toarele rezultate :

Gelsenkirchen : Olanda-Argen- 
tina 4—0 (2—0). Desfășurat pe 
ploaie, meciul a fost un verita
bil festival olandez de goluri. 
Scorul a fost deschis în minutul 
11 de Cruyff, după ce atacantul 
olandez l-a driblat și pe portar. 
In minutul 25 Krol înscrie al 
doilea gol pentru ca după pauză 
Rep (min. 72) și Cruyff (min. 
89) să concretizeze superiorita
tea evidentă a selecționatei O- 
landei.

Hanovra : Brazilia — R. D. 
Germană 1—0 (0—0). Unicul gol 
al partidei a fost înscris de Ri- 
velino în minutul 60. Brazilia 
continuă să rămînă singura for
mație care nu a primit nici un 
gol pînă în prezent.

Stuttgart : Polonia — Suedia 
1—0 (1—0). Joc echilibrat în 
prima repriză, cu ușoară notă 
de dominare a fotbaliștilor polo
nezi. în ultimele cinci minute, 
în plină dominare a suedezilor, 
fundașul polonez Gut, urcat în 
atac pasează lui Gadocha, aces
ta prelungește balonul care este 
interceptat de Lato. O lovitură 
precisă cu capul și portarul 
Hellstroem este nevoit să scoată 
balonul din poartă. Repriza a 
doua decurge în nota de domi
nare a echipei Suediei. în mi
nutul 65, portarul echipei*  Po
loniei Tomaszewski a apărat o 
lovitură de la 11 metri execu
tată de Tapper.

Campionatul se reia duminică 
30 iunie cu etapa a doua a gru
pelor semifinale, după următo
rul program: Gelsenkirchen : 
R.D. Germană — Olanda; Ha
novra : Argentina — Brazilia 
(grupa A) ; Dusseldorf : R. F. 
Germania — Suedia; Frankfurt 
pe Main: Polonia — Iugoslavia 
(grupa B).
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Tineretului Comunist și Mișcarea Panafricană 
a Tineretului

Miercuri, au continuat lu
crările seminarului organi
zat de către Uniunea Tine
retului Comunist și Mișcarea 
Panafricană a Tineretului 
(M.P.J.). La seminar au sosit 
și reprezentanții Organiza
ției Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.) din 
Namibia și ai Uniunii Tuni
siene a Organizațiilor de 
Tineret (U.T.OJ.).

în cadrul dezbaterilor 
desfășurate intr-o atmosferă 
prietenească, participanții au 
realizat un amplu schimb 
de opinii și experiență, un 
dialog activ și constructiv a- 
supra problemelor puse in 
discuție, infățișind căile prin 
care tineretul, organizațiile 
sale pot contribui la inten
sificarea solidarității cu miș
cările de eliberare din Afri
ca, cu lupta popoarelor îm

potriva colonialismului, neo- 
colonialismului, imperialis
mului, a oricăror forme de 
discriminare rasială, pentru 
libertate, independență, pa
ce și progres social. In acest 
context, un moment impor
tant l-a constituit relevarea 
semnificației politice a zilei 
de 26 iunie - „Ziua libertă
ții Africii de Sud".

Lucrările seminarului con
tinuă.

Pe frontul luptei 
împotriva apartheidului

Interlocutorul nostru: Thami Sindelo, membru al secției 
de tineret și studenți a Congresului Național African 

din Africa de Sud

Interviul pe care i l-am solicitat lui Thami Sin
delo ne-a fost acordat în ziua în care pe toate 
continentele opinia publică își afirmă solidarita
tea cu lupta pe care tineretul și poporul Africii 
de Sud o duc pentru realizarea aspirațiilor de li
bertate. L-am rugat de aceea pe interlocutorul 
nostru — membru al secției de tineret și studenți 
a Congresului Național African din Africa de Sud, 
adjunct al șefului reprezentanței A.N.C, în Alge
ria — să ne vorbească despre semnificația acestei 
zile :
— 26 iunie a fost aleasă de 

A.N.C. ca o zi a libertății, zi 
de luptă împotriva apartheidu
lui. In 1952, campania de apă
rare a drepturilor poporului a 
început la 26 iunie. Ziua aceasta 
a dobindit o importanță cu to
tul deosebită, bogată in semni
ficații. La 26 iunie 1955 a fost 
adoptată Carta libertății de că
tre Congresul poporului din Ca
petown. In fiecare an, această 
zi ne prilejuiește analiza trecu
tului, examenul prezentului și 
prospectarea viitorului. întoc
mim bilanțul luptei, stabilim 
perspectivele ei.

Thami Sindelo ne schi
țează, apoi, un tablou al 
realităților sud-africane:

— în Africa de Sud luptăm 
împotriva colonialismului și ra
sismului. Este un tip de colonia
lism in care colonizatorii și cel 
colonizați trăiesc in aceeași țară, 
pe același pămint. Se afirmă de- 
obicei că Africa de Sud este o 
țară dezvoltată economic. Dar 
nu trebuie să se dea uitării con
dițiile impuse marii majorități 
a populației. In fapt, profitorii 
acestui colonialism exploatează 
resursele minerale și umane ale 
țării și fac totul pentru a men
ține actualul regim rasist, re
gim care reprezintă un punct 
de sprijin al imperialismului in 
această parte a continentului a- 
frican. Regimul minoritar de la 
Pretoria a intervenit masiv in 
Mozambic, Angola, Namibia și 
Zimbabwe. Este vorba de o pre
zență militară, economică, poli
tică, menită să frîneze procesul 
dezvoltării mișcării de eliberare 
națională, să creeze „zone-tam
pon" care să amortizeze șocul 
loviturilor date de acțiunile de 
guerilă. Conducătorii rasiști sud- 
africani se bazează pe sprijinul 
N.A.T.O., sprijin ce sfidează re

petatele rezoluții ale Organiza
ției Națiunilor Unite. In A- 
frica de Sud și-au găsit adăpost 
cele mai reacționare elemente 
— de la criminalii de război na
ziști pină la agenții faimoasei 
poliții secrete portugheze P.I.D.E. 
fugiți din Angola și Mozambic.

li solicităm oaspetelui 
să ne vorbească despre 
evoluția luptei de elibe
rare :

— Situația mișcării de elibe
rare s-a schimbat în sens favo
rabil dacă facem comparații cu 
începutul anilor ’60. Pe atunci 
țara mișuna de informatori și de 
agenți ai guvernului iar repre
siunea violentă crea dificultăți 
extreme pentru orice acțiune 
politică. în prezent, în pofida 
persecuțiilor, mișcarea populară 
dobindește amploare. Grevele 
muncitorilor și studenților, des
fășurate în anul trecut ca și in 
anul acesta, evidențiază comba
tivitatea maselor, hotărirea lor 
de a infringe orice obstacol. A- 
sistăm la o evoluție rapidă pe 
acest plan. Elocvent este faptul 
că am trecut la pregătirea pen
tru luptă armată a populației 
de culoare și că s-au făcut pro
grese remarcabile în instruirea 
militară a tineretului. Sarcina 
noastră în această direcție este 
extrem de dificilă ținind seama 
de enormele cheltuieli pentru 
înarmare ale regimului rasist și 
de aparatul represiv pe care il 
întreține. Politicienii apartheidu
lui sint confruntați cu o neli
niște perpetuă, cu o incertitu
dine crescîndă. Lupta populației 
de culoare îngrijorează pe Vors- 
ter și cei din jurul său iar pro
blemele rezultate din criza de 
energie și inflația au cunoscut 
o agravare constantă. In aceste 
împrejurări conducătorii de la 
Pretoria recurg la acte crimi

nale, la încercări de a asasina 
pe militanții A.N.C., de a-i inti
mida pe cei ce luptă împotriva 
apartheidului. Unul din liderii 
studențimii sud-africane obligat 
la exil în Botswana a fost ucis 
de un colet exploziv. Același 
procedeu s-a utilizat și împotri
va reprezentantului nostru de la 
Lusaka, asasinat datorită unui 
colet exploziv expediat de ace
iași agenți ai regimului rasist. 
Aceste crime nu ne vor opri din 
lupta noastră. Avem o datorie 
istorică și ne-o vom îndeplini — 
aceea de a ne elibera țara. Nu 
vom putea fi învinși. Nu există 
forță care să împiedice victoria 
noastră finală.

— In aceste zile par
ticipați la lucrările se
minarului bilateral or
ganizat la București de 
Uniunea Tineretului Co
munist și Mișcarea Pan
africană a Tineretului. 
Ce părere aveți despre 
această manifestare ?

— Seminarul este primul de 
acest fel care are loc intr-o țară 
europeană. Consider acest lu
cru drept un pas important spre 
o cooperare și mai strînsă între 
tineretul luptător al Africii și ti
neretul României. Sperăm că 
în viitor se vor iniția noi ase
menea acțiuni in folosul luptei 
antiimperialiste, al realizării as
pirațiilor noastre comune.

— Cum apreciați re
lațiile cu U.T.C., legă
turile care unesc tinăra 
generație a țărilor noas
tre ?

— Relațiile cu U.T.C. sint 
foarte bune și cunosc o dezvol
tare continuă. O expresie a a- 
cestei extinderi a legăturilor 
noastre o constituie faptul că 
avem studenți în universitățile 
românești. Este un prețios spri
jin în pregătirea cadrelor noas
tre. Prezența lor intr-o țară so
cialistă le îngăduie acumularea 
unei experiențe de cea mai marc 
importanță. Sintem foarte feri
ciți că ne aflăm in România și 
dorința noastră cea mai fier
binte este aceea de a avea po
sibilitatea să primim cit mai re
pede reprezentanți ai tineretului 
român intr-o Africă de Sud li
beră, din care apartheidul și 
toate formele de asuprire să 
fie definitiv eliminate.

Declarații consemnate de 
EUGENII; OBREA

INTÎLNIREA C.C. 
AL U.T.C. DIN 

COLUMBIA
La Bogota a avut loc o ple

nară a C.C. al Uniunii Tine
retului Comunist din Colum
bia. Participanții la plenară 
au examinat raportul Comite
tului Executiv ai C.C. și sar
cinile care stau în fața orga
nizației.

Plenara I-a ales pe Jaimo 
Caicedo in funcția de secre
tar general al C.C al Uniu
nii Tineretului Comunist din 
Columbia.

Colocviul
de la Brazzaville

Președintele Republicii Popu
lare Congo, Marien N’Gouabi, a 
deschis, la Brazzaville, lucrările 
Colocviului internațional „Popu
lația și dezvoltarea", organizat 
,de Consiliul Mondial al Păcii, 
în cadrul manifestărilor Anu
lui mondial' al populației. La 
lucrări iau parte reprezentanți 
a peste 30 de țări afri
cane și europene, reprezentanți 
ai UNESCO și ai altor organi
zații specializate ale O.N.U.

Participanții la colocviu au 
pe agenda de lucru probleme 
privind căile de obținere a unei 
corelații armonioase intre creș
terea populației și sporirea pro
ducției de bunuri materiale, 
unele aspecte social-economice 
ale dezvoltării țărilor in curs 
de dezvoltare, probleme legate 
de protecția mediului încon
jurător și o serie de alte ches
tiuni.

Plenara CC. al P.M.U.P.
La Varșovia a avut loc a 14-a 

plenară a C.C. al P.M.U.P., pre
zidată de Edward Gierek, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P. 
Piotr Jaroszewicz, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliu
lui de Miniștri, a prezentat o 
informare asupra îndeplinirii 
sarcinilor social-economice in 
perioada de după prima Con
ferință națională a P.M.U.P., 
iar Edward Babiuch, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.U.P., a informat 
despre activitatea Biroului Po
litic și a Secretariatului in a- 
ceeași perioadă.

în încheierea discuțiilor, Ed
ward Gierek a propus un pro
iect de hotărire care a fost 
adoptat în unanimitate. Hotări
rea subliniază îndeplinirea con
secventă de către organele de 
partid și de stat a sarcinilor 
social-economice cuprinse in di
rectivele Conferinței naționale.

La propunerea Biroului Po
litic al C.C. al P.M.U.P., plenara 
l-a eliberat pe Franciszek 
Szlachcic din funcția de secre
tar al C.C., în legătură cu nu
mirea sa in funcția de vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri.

R. S. CEHOSLOVACĂ. — Imagine de la cunoscuta uzină „Skoda".

PE PESTE HOTARE

R. A. EGIPT. — Vedere din Cairo.

Moment de cea mai mare 
importanță în relațiile 

româno-egiptene
Ziarele cairate cameră larji spații vizitei președintelui

hwar Sadat ia Remania
Vizita pe care președintele Anwar Sadat • va întreprinde in 

țara noastră este așteptată cu deesebit interes și vie satisfacție 
de cercurile largi ale opiniei publice din R-A. Egipt.

Așa cum declara grupului de 
ziariști români Sayed Zaky — 
președintele Asociației de prie
tenie egipteano-română — „Vi
zita reprezintă un moment de 
cea mai mare importanță in re
lațiile dintre cele două țări șt 
va marca un nou pas înainte pe 
calea întăririi prieteniei și cola
borării lor tradiționale".

Aceleași opinii sint exprimate 
astăzi de întreaga presă egip
teană, în frunte cu marile coti
diene „Al Ahram", „Al Gum- 
huria" și „Al Akhbar", care su
bliniază, in articole publicate 
pe primele pagini, evoluția me
reu ascendentă a raporturilor 
egipteano-române, sentimentele 
de stimă și prietenie cu care 
poporul nostru este gata sâ-1 
primească pe înaltul oaspete. 
„Bucureștiul — scrie trimisul 
special al ziarului „Al Ahram" 
— se pregătește să-l întimpine 
pe președintele Sadat, in cadrul 
primei sale vizite in această 
țară". Cotidianul relevă rezulta
tele fructuoase pe care le înre
gistrează cooperarea româno— 
egipteană. Ziarul ..Al Akhbar" 
relatează, la rindul său. despre 
pregătirile desfășurate in capi
tala țârii noastre și relevă in

special interviul acordat de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
agenției M.E.N. „Al Akhbar" 
subliniază îndeosebi declara
țiile făcute de șeful statului ro
mân cu privire la vastele posi
bilități existente pentru dezvol
tarea continuă a colaborării ro- 
măno-egiptene in toate dome
niile.

• BLIDA, localitate situa
tă la circa 50 km vest de 
Alger, devine al patrulea 
centru universitar al Alge
riei, după capitală, Constan
tine și Oran. Guvernul alge- 
rian a hotărît construirea în 
orașul amintit a unei uni
versități de științe tehnice, 
economice și sociale pentru 
8 560 de studenți. Complexul 
universitar de la Blida, care 
iși va deschide porțile înce- 
pind cu anul școlar 1978— 
1979, va cuprinde un orășel 
al studenților dotat cu cămi
ne, cantine, laboratoare și a- 
teliere tehnice de specialita
te, baze sportive.

Universități noi se mai 
află în construcție în toate 
celelalte centre universitare 
ale țării, confirmînd grija 
statului algerian pentru for
marea de cadre naționale 
proprii. Șase din institutele 
de invățămint superior din 
Algeria urmează a fi reali
zate de specialiști români și 
vor fi înzestrate cu progra
me. aparataj tehnic de spe
cialitate și cadre didactice 
din România.

PRESA BELGIANĂ DESPRE ATRIBUIREA 
PREMIULUI FUNDAȚIEI „GUVERNATORUL

EMILE CORNEZ“ PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU

BRUXELLES 26. — Corespondentul Agerpres, N. Popes- 
cu-Bogdănești, transmite : Atribuirea de către Consiliul de 
administrație al fundației „Guvernatorul Emile Cornez" a 
premiului pe anul 1974 președintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, reține în mod deosebit 
atenția presei belgiene. Ziarele „Le Soir" și „Le Peuple", de 
pildă, subliniază că, in hotărirea sa, Consiliul de administra
ție al fundației a luat in considerare ansamblul operei tova
rășului Nicolae Ceaușescu, consacrată păcii in lume, instaură
rii unor relații de prietenie și apropiere între popoare. In 
comentariul său, ziarul „Le Soir" evidențiază relațiile deose
bit de strinse dintre cele două țări, ca urmare a vizitei efec
tuate în 1972 in Belgia de președintele României.

înaltă apreciere activității
și personalității 

președintelui României 
Declarațiile președintelui Republicii Islamice Pa
kistan cu prilejul acreditării ambasadorului ro

mân la Islamabad
Ambasadorul Republicii So

cialiste România la Islamabad, 
Lucian Petrescu, a prezentat 
scrisorile de acreditare preșe
dintelui Republicii Islamice Pa
kistan, Fazal Elahi Chaudhry. 
Cu această ocazie, ambasadorul 
român a transmis președintelui 
F. E. Chaudhry, din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socia
liste România, un mesaj de prie
tenie și urări de prosperitate 
pentru Republica Islamică Pa
kistan, de bunăstare poporului 
pakistanez, în activitatea de pro
pășire a patriei, precum și do
rința de dezvoltare în continuare 
a relațiilor de colaborare și prie
tenie dintre poporul român și 
poporul pakistanez.

Președintele Fazal Felahi 
Chaudhry a rugat pe ambasa

Todor Jivkov 
despre relațiile 
bulgaro-române

Luir.d cuvint 
cu prilejul ani 
tăr Blagoev,

ul la B'-agoevgrad, 
versârii lui Dimi-

Todor Jivkov,
pr.m-secre’-ar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat, a vorbit, intre altele, 
despre situația din Balcani și re
lațiile Bulgariei cu vecinii săi, 
relatează agenția B.T.A.

Referindu-se la relațiile bul
garo-române. vorbitorul a spus i 
..Relațiile noastre cu Republica 
Socialistă România sir.t deschise 
și apropiate. Găsim căi spre u- 
nitatea de acțiune in soluționa
rea celor mai importante proble
me de interes reciproc, realizăm 
o colaborare utilă, rr.ur.cim prie
tenește. cu sentimentul respon
sabilității in calitate de state 
balcanice socialiste" — a arătat 
vorbitoruL

• ÎN LOCALITATEA Sfax 
a fost inaugurat cel de-al 12- 
lea tirg național al Tunisiei, 
care va fi deschis pină la 7 
iulie. într-o declarație făcută 
cu prilejul inaugurării tirgului, 
ministrul economiei naționale, 
Chedli Ayari, a subliniat efor
turile întreprinse de guvernul 
tunisian pentru diversificarea 
economiei țării.

fânemo
JOI, n IUNIE 1974

A TRAI PENTRU IUBIRE: Cen
tral (orele 9.15; 11.30; 13,45; 16;
18.15; 20.30).

IVAN KODAREVî Lumina (orele 
9; 12.30; 16: 19,30).

50 900 DOLARI RECOMPENSA : 
Patria (orele 9.15; 11.30; 14; 16,15; 
18.30 : 20.45).

ȘAPTE PACATE: Scala (orele 
9.15; 11.30; 14; 16.30; 18.45; 21,15); 
București (orele 9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21); Casa Filmului (orele 10; 
12.45; 15.45; 18; 20,15): Grădina 
București (ora 20.15); Grădina Di
namo (ora 20.15).

JOE LIMONADA: Luceafărul (o- 
rele 9; 11.15: 13,30; 16; 18,30; 20.45); 
Grădina Doina (ora 2015): Festi
val (orele 9: 11.15: 13.30: 16; 18,30;
20.45) : Grădina Festival (ora 20.15).

CHITTY. CHITTY. BANG, 
bang : Favorit (orele 9,15; 12,15; 
16.15: 19,15): Grivița (orele 9: 12; 
16: 19.15).

PĂCALĂ: Doina (orele 11.15: 14; 
16.45; 19,30); Program de desene 
animate (ora 9,30).

CONTESA WALEWSKA: Capitol 
(orele 9.30: 11,45; 14: 16,15; 18.30:
20.45) ; Excelsior (orele 9; 11.15;
13,30; 16; 18,30; 20.45); Gloria (o- 
rele 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18,15;
20,30).

FIECĂRUIA CE I SE CUVINE î 
Feroviar (orele 9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21); Grădina Tomls (ora 20,30).

ITALIA. - Aspect din timpul unei demonstrații a tineretului din Pietralata în favoarea construirii 
unor noi școli.

dorul român să transmită pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
sincerele sale mulțumiri pentru 
mesaj, urări de noi succese in 
activitatea laborioasă pe care o 
desfășoară și dorința sa și a 
poporului pakistanez de a adinei 
relațiile de prietenie cu Repu
blica Socialistă România, care 
au căpătat o dezvoltare deose
bită după vizita efectuată în 
Pakistan, în ianuarie 1973, de 
către președintele Nicolae 
Ceaușescu.

îmi amintesc cu multă plăcere 
de această vizită, care a consti
tuit un eveniment de o impor
tanță deosebită In relațiile pa- 
kistano-române și în viața in
ternațională, de onoarea pe care 
am avut-o de a cunoaște și 
purta convorbiri cu președintele 
Nicolae Ceaușescu — a spus 
președintele Chaudhry.

Dind o înaltă apreciere activi
tății și personalității președinte
lui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu,- 
președintele Republicii Islamice 
Pakistan a afirmat că pentru 
țara sa prezintă deosebit interes 
experiența României în dezvol
tarea economică, mai ales în 
domeniul petrolier, și privește 
cu încredere perspectiva apro
fundării relațiilor pakistanezo- 
române, in special în acest sec
tor de activitate. în cadrul con
vorbirii s-a relevat că există po
sibilități mari de dezvoltare a 
relațiilor româno-pakistaneze în 
toate domeniile de activitate.

La 26 iunie 1974, Lubomir 
Strougal. președintele guver
nului federal al R. S. Ceho
slovace, a vizitat pavilionul 
României la Tîrgul interna
țional „Incheba" de la Bra
tislava. Premierul, celelalte 
persoane oficiale care l-au 
însoțit au apreciat varietatea 
și nivelul calitativ al produ
selor industriei chimice ro
mânești.

A fost prezent Ilie Cișu, 
ministru secretar de stat in 
Ministerul Industriei Chimice.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

• O REUNIUNE a Consiliu
lui Apărării al Ligii Ara
be. in vederea examinării 
situației create ca urmare a re
centelor raiduri ale aviației 
israeliene în sudul Libanului, a 
fost convocată pentru 1 iulie — 
a anunțat un purtător de cuvint 
al organizației panarabe, reluat 
de agențiile United Press Inter
national. France Presse și 
Associated Press. El a mențio
nat că secretarul general al Li
gii Arabe, Mahmud Riad, a 
convocat reuniunea respectivă 
după consultări cu oficialitățile 
libaneze care au propus ca ea 
să aibă loc la începutul săptă- 
minii viitoare.

Anglia: Proiect de 
naționalizare

• IN ȘEDINȚA de miercuri, 
guvernul britanic a luat în dis
cuție un proiect de propuneri vl- 
zind naționalizarea unor noi ra
muri ale industriei. Guvernul va

dezbate din nou proiectul în șe
dința sa de vineri, după care ur
mează să-l dea publicității sub 
forma unei „Cărți Albe".

După cum subliniază presa 
londoneză, la baza acestui pro
iect de propuneri stau concepții
le formulate în Manifestul elec
toral laburist reîeritor la „întă
rirea controlului statului în eco
nomie".

• ADUNAREA Națională 
a Franței a adoptat marți 
un proiect de lege potrivit 
căruia toți tinerii care au 
Împlinit 18 ani vor avea 
drept de vot. Pină acum, 
vîrsta de vot a cetățenilor 
francezi era de la 21 de ani.

• ÎNTRUNITE într-o ședință 
comună, Camera Poporului și 
Camera Națiunilor ale Adunării 
Federale a R.S. Cehoslovace au 
aprobat proiectele de lege gu
vernamentale privind executa

rea bugetului pe anul 1973 și 
modificările frontierei de stat 
cu Austria. Al doilea proiect de 
lege are în vedere schimbul re
ciproc al unor teritorii cu o su
prafață redusă, nedepășind 1,7 
kilometri pătrați, relatează a- 
genția C.T.K.

Recomandare pentru noi 
membri la U.N.E.S.C.O.

• COMITETUL Executiv al 
UNESCO a hotărît să recoman
de Conferinței generale a Or
ganizației Națiunilor Unite pen
tru Educație, Știință și Cultură 
(UNESCO) să primească, în ca
litate de membri ai organiza
ției, Republica Guineea-Bissau, 
R.P.D. Coreeană și Republica 
San Marino. Sesiunea Confe
rinței UNESCO urmează să aibă 
loc in toamnă, la Paris.

• INUNDAȚIILE produse ca 
urmare a ploilor puternice că
zute asupra provinciei Chitta

gong din Republica Bangladesh, 
situată la aproximativ 220 km 
sud-est de capitala țării, a pro
vocat moartea a 80 de persoa
ne — anunță agenția France 
Presse. Alți 50 000 locuitori au 
rămas fără adăpost.

• CU ÎNCEPERE din 1976, 
Tirgul internațional Cairo iși 
va schimba locul, intr-un 
alt punct al capitalei egip
tene. Este vorba de moder
nul cartier „Nasr" din apro
pierea aeroportului. In zona 
respectivă se înalță în pre
zent una dintre cele mai 
frumoase și originale con
strucții ale orașului. Noul 
complex al Tirgului inter
național, dispunind. printre 
altele, de un pavilion cen
tral, pavilioane ale expozan
ților străini, hoteluri, o ex
poziție agricolă permanentă, 
va avea o suprafață de 
500 000 metri pătrați.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

SOLARIS: Viitorul (orele 15.30CĂLUȚUL ROIB: Miorița (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 19; 20,15); Flo- 
reasca (orele 15,30; 18; 20.15).

DE BUNA VOIE ȘI NESILIT DE 
NIMENI: Bucegi (orele 16; 18.15); 
Lira (orele 15.30; 18; 20,15); Gră
dina Bucegi (orele 20,30); Grădi
na Lira (ora 20).

CĂPITANUL NEGRU: Dacia (o- 
rele 9: 11,15: 13,30; 16; 18,15; 20.30).

LA EST DE JAVA: Buzești (0- 
rele 9; 11,30; 14.30; 17,30; 20.15);
Volga (orele 9; 11,30; 14; 16.45; 
19,30): Grădina Buzești (ora 20,30).

MAMA VITREGĂ: Pacea (orele 
16: 18; 20).

INAMICUL PUBLIC NR. 1: Me
lodia (orele 9’11,15; 13.30; 16;
18,30; 20.45); Modern (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30); Grădina Mo
dem (ora 20,30).

PERCHEZIȚIA: Rahova (orele 
15.30; 18; 20,15).

AFACEREA DOMINICI; Flamura 
(orele 9; ’.1,15; 13.15; 15.45; 18;
20,15).

CEATA: Progresul (orele 16; 18; 
20).

CAT BALLOU: Victoria (orele 
9.15; 11,30; 13,45; 16,15; 18.30; 20,45); 
Unirea (orele 16; 18,15); Grădina 
Unirea (ora 20.30).

DOAMNA CU CĂȚELUL: Dru
mul Sării (orele 15,30; 18; 20,15).

INIMA PE FRÎNGHIE: Ferentari 
(orele 15.30: 18; 20.15).

FRAȚII JDERI: Cotroceni (orele 
15,30; 19); Cosmos (orele 15,30; 19).

19) .
PLIMBARE IN PLOAIA DE PRI

MĂVARĂ: Giulești (orele 15,30; 18;
20.15) .

TREI SCRISORI SECRETE: Crîn- 
gași (orele 16; 18.15).

APAȘII: Popular (orele 9; 11,15; 
13.30).

FATA DE PE KOSMAJ: Popular 
(orele 15.45; 18.15; 20,30).

PORȚILE ALBASTRE ALE O- 
RAȘULUI: Munca (orele 16; 18;
20) .

CTDUL: Flacăra (orele 9; 12.30; 
16: 19.30).

LADY CAROLINE: Arta (orele 
15.30: 18; 20.15).

VALEA PRAFULUI DE PUȘCĂ: 
Moșilor (orele 16: 18: 20); Grădi
na Moșilor (ora 20.15).

FARSA TRAGICĂ: Vitan (orele 
15.30: 18: 20,15).

BANI DE BUZUNAR: Grădina 
Vitan (ora 20.30).

DACII : Grădina Capitol (ora
20.15) .

Teatrul de Operetă: OKLAHO
MA — ora 19.30; Teatrul Giulești 
(la Parcul Herăstrău): COPACII 
MOR ÎN PICIOARE — ora 20; Tea
trul „C. Tănase“ (Sala Savoy):

PARDON... SCUZAȚI... BON- 
SOAR! — ora 19.30; Ansamblul 
..Rapsodia Română": TARĂ BO- 
GATĂ-N FRUMUSEȚI — ora 18.30; 
Circul ,,București": CIRCUL MARE 
DIN MOSCOVA — ora 19.30.

de Euripide. 21,02 Radio-fono-rama. 
Muzică ușoară românească. 22,00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic. 
Sport. 22,30 Melodia zilei. 22,35 Ve
dete ale muzicii ușoare. 23,15 Poe
tica : Mircea Micu. 23.20 Melodii în 
ritm de dans. 23.55—24.00 Ultimele 
știri.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București. Piața „Sclntell-, Tel : 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac la oflcUle poștale șl difuzor» din întreprinderi și institut» Cititorii din străinătate pot face abonamente prin „ROMPRESFILATELIA” — Serviciul Import Export Presă — București — Calea Grivițel nr. 64—66 P.O.B. — 2001. '

PROGRAMUL III

PROGRAMUL I

9,00 Știri. 9.05 Incognito — pro
gram de varietăți muzicale. 9,55 
Melodia zilei : ,.E primăvară-n 
București" de George Grigoriu. 
10,00 Divertis-club. 11,00 Profil pe 
portativ — Roberto Carlos. 11.20 
Frumoasă ne este tinerețea — cîn- 
tece. 11,30 Din comoara folclorului 
nostru muzical. 12.00 Știri. 12,05 
Invitație în fonotecă. 12,55 Melodia 
zilei. 13.00 închiderea emisiunii de 
dimineață. 17,00 Știrile după-amie- 
zii. 17,05 Alo, Radio ! — muzică 
ușoară la cererea ascultătorilor. 
17.50 Mi-e dragă stema țării mele 
— cîntece de Sergiu Sarchizov. 
18,00 Șapte zile, șapte arte. Cinema. 
18.10 Piese pentru pian. 18,55 Me
lodia zilei. 19.00 în direct... Festi
valul „Hercules ’74". 19,30 Știri. 
19.35 Casa de discuri „Balkanton". 
20,00 Teatru radiofonic : .,Hecuba“

în jurul orei 15,30 — transmi
siune directă : ceremonia sosi
rii președintelui Republicii 
Arabe Egipt. Mohammed An
war El Sadat, împreună cu so
ția, doamna Gihane Sadat, 
care, la invitația președintelui 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a tovară
șei Elena Ceaușescu, fac o vi
zită oficială în țara noastră.

17,30 Telex. 17.35 Teleglob : Sub 
cupola musonilor. Reportaj din 
R. P. Chineză. 17.55 Pădurea și 
noi. 18,25 Universitatea TV. 19,00 
Familia. 19,25 1001 de seri : Puișo
rul uitat. 19.30 Telejurnal. La co
tele anului XXX. 20,00 Seară pen
tru tineret. 21.05 Film artistic : 
„Niciodată". 22.20 24 de ore.
PROGRAMUL II

20,00 Tribuna tinerilor soliști. 
Concert de concerte susținut de 
Orchestra de studio a Radiotele- 
viziunii.22,05 Cărți despre care se 
vorbește.

Tiparul : Combinatul poligrafic „Casa Sclntell' 40.362


