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Interviul acordat de tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU

revistei americane
„U. S. News and World Report"

După cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit la 19 iunie pe ziaristul

Robert A. Haeger, trimis special al revistei „U. S. News and 
World Report" și a acordat un interviu publicației 
americane.
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CONVORBIRILE OFICIALE DINTRE
PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU

SI PREȘEDINTELE ALFONSO LOPEZ MICHELSEN
La Palatul Republicii .au con

tinuat. luni. 1 iulie, convorbirile 
oficiale dintre președintele Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. și președin
tele ales al Republicii Columbia 
Alfonso Lopez Michelsen.

La convorbiri au participat 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R.. Bujor Almășan, minis
trul minelor, petrolului și geo
logiei, Vasile Pungan, consilier 
al președintelui Republicii.

A luat parte, de asemenea, 
Antonio Angelo, care il însoțește 
pe președintele ales al Republi
cii Columbia.

In această parte, a dialogului 
româno-columbian la nivel inalt 
s-tt relevat hotărirea comună, 
conturată încă de la începutul 
vizitei președintelui ales al Co
lumbiei, de a transpune, in viață 
înțelegerile convenite la Bogota 
in septembrie 1973, in vederea 
amplificării, pe planuri multiple 
a colaborării și cooperării bilate
rale. aceasta corespunzind pe 
deplin năzuințelor celor două 
popoare de a conlucra mai in
tens in toate domeniile de acti
vitate, de a asigura dezvoltarea 
rapidă a țărilor lor pe calea pro
gresului economic și social, al 
bunăstării și fericirii.

Schimbul de vederi in pro
bleme actuale internaționale a

pus, in același timp, in evidență 
dorința ambelor țări de a cola
bora mai strins și pe plan extern, 
de a-și aduce și în viitor o con
tribuție activă ia edificarea unei 
lumi mai bune și mai drepte, la 
cauza destinderii, securității și 
cooperării, la promovarea unei 
noi politici, la instaurarea unor 
noi relații, democratice, intre 
state, care să asigure pacea, 
dezvoltarea liberă a fiecărei na
țiuni, dreptul de a fi stăpină pe 
bogățiile naționale, pe destinul 
său. In acest context, a fost sub
liniată necesitatea afirmării in 
viața'internațională a principiilor 
egalității, respectului indepen
denței și suveranității naționale, 
avantajului reciproc și neames
tecului in treburile interne, a 
echității in raporturile economi
ce internaționale, a participării 
egale a tuturor statelor, indife
rent de mărimea lor, la rezolva
rea problemelor majore care 
confruntă omenirea contempora
nă, un rol crescind revenind ță
rilor mici și mijlocii.

Convorbirile s-au desfășurat 
sub semnul sentimentelor de 
stimă și prietenie ce caracteri
zează relațiile dintre cele couă 
țări și popoare, intr-o atmosferă 
de caldă cordialitate și înțele
gere.

Astăzi, in jurul orei 17,43. posturile noastre <ie radio și televiziune 
vor transmite direct de la Aeroportul internațional București-Olo- 
peni, ceremonia plecării președintelui ales al Columbiei, Alfonso 
Lopez Michelsen, împreună cu doamna Cecilia Caballero de Lopez 
care, la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele repu
blicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu au făcut o 
vizită in țara noastră.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE

• Ministrul afacerilor externe
al Turciei

MOMENT IMPORTANT
In ISTORIA RELAȚIILOR 

RtMĂNO-EGIPTENE
Dialogul roiăno-egiptean Ia nivel inalt, prin ambianța de 

■oraialitate prietenească și deplină înțelegere în care s-a des- 
iășiirat. prin iczultatcle sale semnificative, se înscrie ca un mo
ment de cea nai mare însemnătate în evoluția continuu ascen
dentă a raporturilor dintre țările și popoarele noastre. Vizita 
in România i președintelui Republicii Arabe Egipt, Mohammed 
Anwar El Sadat, a prilejuit continuarea fructuosului schimb de 
păreri de Ia Cairo, din 1972. cind tovarășul Nicolae Ceaușescu 

fost oaspetele poporului egiptean. Intilnirea de la București 
ntre preșetlinții Nicolae Ceaușescu și Mohammed Anwar El 
•dat reflect! cursul pozitiv al legăturilor dintre țările noastre, 
rogresele realizate in direcția adincirii relațiilor bilaterale ca 

și năzuința eomună de a le extinde pe toate planurile. Căldura 
deosebită cu care înaltul oaspete a fost primit pe pămintul pa
triei noastre atestă sentimentele ce animă poporul român, sen-

EUGENIU OBREA

(Continuare în pag. a IV-a)

Convocată din inițiativa 
tovarășului Nicolae Ceaușescu /

A ÎNCEPUT CONSFĂTUIREA
CU ACTIVUL DE PARTID Șl
DE STAT DIN CENTRA,' ELE

INDUSTRIALE Șl ÎNTREPRINDERI
Luni s-au deschis, în Capi

tală. lucrările Consfătuirii eh ac
tivul do partid și de stat din 
centralele industriale și între
prinderi. organizată din inițiativa 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România.

La consfătuire pârtiei» . 
iașii Manea MănescjX Maxim 
Berghianu, Gheoro’l® Cioară, 
Lina Ciobanu, EM1 Dragănescu’ 
Janos Fazeka-V'ieorghe Pană, 
Dumitra F /s,cu> Gheorgbe 
Stoica. Iii? Ștefan Voi-
tec. Const/BabaJău, Cornel 
Burtică - 'liron Constantinescu,

Mihai Dajea, Vasile Patilinet, 
Ion Pățan, Gheorghe Oprea.

Primul ministru al guvernului, 
tovarășul Manea Mănescu, a 
prezentat un raport asupra acti
vității desfășurate de centralele 
industriale și sarcinile ce revin 
acestor organisme economice.

Lucrările consfătuirii continuă.

Hotărîțî să 
întîmpine cu 
noi succese 

Zîip Eliberării 
^■«el de-al Xl-fea 

Congres 
al partidului

? urgiu lUzmheșîi 
Radierii uteciști 
au înălțat ieri 

drij elul nuntii patriotice
• p țc Hor lueiociă muncitori, țărani, elevi și studenți

di roa, ■> i/ ' ?le și facultățile cu profil de îmbuna
ta. uncia - . , . „ .

• Brigadiii . apt sa realizeze lucrarea pma in
.urtie 1976, dva de doi ani față de graficele inițiale.

o Vaiumul Gnomilor realizate va depăși un milion de 
, adică echivalenții a 250 000 m.c. ierasament.

Președintele Republicii So
cialiste România. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, luni 
după-amiază, pe ministrul aface
rilor exteme al Republicii Turcia, 
Turan Giineș, care face o vizită 
oficială în țara noastră.

La primire au participat George 
Mâcovescu, ministrul afacerilor 
externe, George Marin, ambasa
dorul României la Ankara.

Oaspetele a fost însoțit de 
Osman Derinsu, ambasadorul 
Turciei la București, și de Nec- 
det Tezei, director în Ministerul 
de Externe al Turciei.

Ministrul de externe turc a 
transmis, cu acest prilej, pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un 
mesaj de salut din partea pre
ședintelui Republicii Turcia, 
Fahri Koraturk, și invitația de a 
face, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, o vizită oficială 
în Turcia.

La nudul său, președintele 
Nicolae Ceaușescu a rugat pe 
oaspete să transmită un călduros 
salut președintelui Fahri Koru- 
tiirk, și mulțumiri pentru invita
ția de a face, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu. o vizită o- 
ficială în Turcia, vizită pe care

o așteaptă cu plăcere, data aces
teia urmînd a fi stabilită de co
mun acord între cele două părți.

In timpul convorbirii, s-a rele
vat cu satisfacție cursul ascen
dent al relațiilor de prietenie și 
bună vecinătate dintre România 
și Turcia, care, avînd la bază 
principiile deplinei egalități în 
drepturi, respectului, independen
ței și suveranității naționale,, ne
amestecului în treburile interne 
și avantajului reciproc, reprezin
tă un exemplu de cooperare în
tre țări cu sisteme sociale diferi
te. De comun acord, s-a subli
niat că în dezvoltarea raporturi
lor româno-turce un rol remar
cabil l-au avut vizitele reciproce 
și contactele la cel mai înalt ni
vel, acordurile și înțelegerile con
venite cu aceste prilejuri.

S-a exprimat, în acest context, 
convingerea că stadiul actual al 
relațiilor româno-turce oferă ca
drul propice pentru identificarea 
și punerea în valoare a noi do
menii de dezvoltare și . extindere 
a legăturilor multilaterale dintre 
cele două țări, în folosul ambe
lor popoare, al cauzei păcii și 
destinderii în Europa și în lume.

Efectuîndu-se un schimb de

vederi asupra actualității interna
ționale, s-a subliniat interesul 
comun pentru încheierea cu 
succes a conferinței general-eu- 
ropene, care să ducă la edifi
carea unor raporturi noi, de largă 
cooperare între state, să asigure 
dreptul fiecărei, națiuni la o dez
voltare liberă, corespunzător nă
zuințelor sale, fără nici un ames
tec din afară. Au fost evidenția
te posibilitățile largi de a inten
sifica conlucrarea dintre România 
și Turcia în ce privește soluțio
narea marilor probleme de care 
depind îmbunătățirea climatului 
politic, dezvoltarea înțelegerii 
și cooperării pașnice între na
țiuni. în această ordine de idei, 
s-a relevat importanța pe care o 
are, pentru instaurarea unui sis
tem trainic de securitate și coope
rare în Europa, transformarea 
Balcanilor într-o zonă a păcii, 
lipsită de arme nucleare, în care 
să triumfe spiritul colaborării și 
cooperării pașnice, prietenești, al 
bunei vecinătăți.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă cor
dialitate.

• Ziaristul egiptean Hamdy Fouad
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a pri
mit, luni după-amiază, pe ziaris

tul Hamdy Fouad, corespondent 
diplomatic al ziarului egiptean 
„Al Ahram".

La întrevedere a luat parte to
varășul Cornel Burtică, membru

supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat un 
interviu pentru ziarul „Al 
Ahram"

SEMNUL „EGAL“
Un semn de egalitate, simbol al unei con

cordanțe depline, matematice, se interpune 
sau ar trebui să ne puncteze mereu viața, 
între dorințe si împliniri, între cuvînt și res
pectarea sa. Prezența lui se dovedește din 
ce în ce mai insistent necesară, cu cit îna
intăm mai susținut pe drumul perfecționării 
sociale și a fiecărui individ. Este o prezen
ță spre care tinde firesc fiecare dintre noi, 
pe care și-o construiește cu migală fiecare 
conștiință, înăuntru! ci, cdî.nc, ----- —
întîlnește pe un teren fertil cu 
desfășurate de întregul nostru 
fru dezvoltarea conștiinței so
cialiste a maselor.

Un semn de egalitate este, 
de pildă, trăsătura de unire 
pe .care sîntem datori s-o 
așezăm între vorbă și fap
tă, între idee ''
un singur pas. 
tă - sau să apropie ! - cele două 
noțiuni, fără ca prin aceasta să se înțe
leagă adoptarea unei hotărîri pripite, ci 
numai alegerea drumului celui mai scurt. 
O identitate perfectă trebuie să existe în 
comportarea unui om, între limitele de timp 
și de spațiu ale locului său de muncă, ca 
și dincolo sau dincoace de ele, în viața 
orașului, a cartierului, în familie. Pentru 
că, intr-adevăr, este și greu de imaginat - 
sau de acceptat - un om, același om, care 
are pusă de o parte pentru fiecare împre
jurare cite o altă atitudine de viață. Ace
lași principiu ni se dezvăluie și la o cerce
tare oricît de sumară a concordanței dintre

înăuntrul ei, adine, și care se 
eforturile 

partid pen-

și acțiune, 
ar trebui

D. MATALĂ

intenții și realizări, dintre angajamente ș 
împliniri. Pe planul unui individ sau altuia 
ca și pe acela al unui întreg colectiv, ra 
portul își păstrează întreaga valabilitate, 
argumentînd că nu poți niciodată să-ți pro
pui dacă nu ești sigur că poți să si faci, 
dacă puterea de muncă nu îți susține te
meinic proiectele. Semnul „egal", pe care 
viața însăși ne obligă să-l așezăm cît mai 
des între faptele noastre de fiecare zi, se 
recomandă astfel drept un efort continuu 
de a nu accepta ca pe o fatalitate rămîne- 
rea în urmă a conștiinței față de existen

ța socială.
Tn matematică, semnul „e- 

gal" își are locul de obi
cei în finalul unei opera
țiuni. Egalitatea pe care 
o consfințește însă nu are 

valoare cantitativă. In cazul uneidoar o
adunări, de exemplu, ceea ce se obține la 
total este o sumă, în cazul unei înmulțiri - 
un produs, de fiecare dată deci o sinteză 
care semnifică, în mod necesar, o nouă ca
litate. Analogia cu aceeași operațiune apli
cată la noi înșine evidențiază și alte sem
nificații, dacă ne gindim la nivelul de con
știință pe care îl atingem, la treptele pe 
care ne înălțăm în noi, în procesul autoae- 
pășirii. Semnul „egal", pe care sîntem mo
ralmente datori să-l desenăm întotdeauna 
între vorbele și faptele noastre, între pro
iecte și realizări, reprezintă de fapt tră
sătura de unire care ne apropie perspec
tiva, aruneînd o punte între prezentul și 
viitorul devenirii fiecăruia dintre noi.____________ —_________ /
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AGEXHA
TELEGRAME

VIZITA PREȘEDINTELUI ALES 
AL REPUBLICII COLUMBIA

SOSIRE

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea lui MOHAMMED ANWAR EL 
SADAT, următoarea telegramă:

Părăsind teritoriul măreței dumneavoastre țări, îmi este deo
sebit de plăcut să vă transmit sentimentele mele pline de afec
țiune și nemărginită recunoștiriță pentru călduroasa ospitalitate 
și primirea cordială de care ne-am bucurat, atît eu cit și familia 
și persoanele care m-au însoțit in timpul acestei vizite, ce ne-a 
oferit prilejul plăcut de a vă reîntîlni. •

Aș dori să apreciez că am avut convorbiri fructuoase și cons
tructive, care contribuie' la întăr'irea în Continuare a legăturilor 
cordiale și a cooperării existente între țările noastre, in toate 
domeniile.

Convorbirile noastre ne-au oferit, de asemenea, prilejul de 
a efectua un schimb de vederi în legătură cu problemele Orien
tului Mijlociu asupra cărora am ajuns la o 'deplină înțelegere, 
reafirmînd necesitatea stabilirii unei păci juste și durabile în 
regiune.

Mulțumindu-vă, încă o dată, vă transmit dumneavoastră și 
membrilor guvernului român sincerele mele salutări și profunda 
mea considerație.

Vă rog să transmiteți poporului român, pentru care nutrim 
o deosebită stimă, cele mai călduroase urări de prosperitate și 
creștere a măreției sale, sub clarvăzătoarea și înțeleaptă 
dumneavoastră conducere.

Cu sentimentele celei mai înalte considerațiuni frățești.

Președintele ales al Republi
cii Columbia, dr. Alfonso Lopez 
Michelsen, și doamna Cecilia 
Caballero de Lopez, au vizitat, 
luni după-amiază, Muzeul sa
tului din .Capitală.

Directorul muzeului, Gheorghe 
Focșa, a prezentat distinșilor 
oaspeți acest vast complex mu
zeal în aer liber - 
cument de istorie 
curgindu-se aleile

PLECĂRI

de 
et-

- valoros do- 
socială. Par- 
acestui sat-

sinteză, ce cuprinde sute 
exponate din toate zonele 
nografice ale țării, sînt vizitate 
citeva din locuințele țărănești 
amplasate aici.

La încheierea vizitei, pre- 
. ședințele ales al Columbiei a 
notat în cartea de onoare a 
muzeului : „Cu admirație pentru 
efectul depus de a se păstra 
tradiția națională".

(Agerpres)

Secretarul general al
CEAUȘESCU, a primit 
tosrctt telegramă :

Partidului 
din partea

Coriunist Român, NICOLAE 
lo 'OSE FIGUERES, urmă-

pentru rVă mulțumesc mult _ 
transmisă cu prilejul alegerii 
al Partidului Eliberării Nation/

La rîndul meu, vă adresr 
cindă a poporului român st 
Voastre și pentru stringerea' 
rare dintre cele două țări.

Vă reînnoiesc sentimentele c 
prețuire personală.

valoroasa felicitare 
ncția de președinte 
ea. ' 

rosperitatea creș
tere a Excelenței 
tenie și colabo-

siderațiune și

IVhniSTRULUIVIZITA OFICIALA A
AFACERILOR EXTERNE AL TURCIEI

Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
Manea Mănescu, a primit, luni 
după-amiază, pe Turan Gilneș, 
ministrul afacerilor externe al 
Turciei, care face o vizită ofi
cială in țara noastră.

în cadrul întrevederii au fost 
abordate probleme ale relațiilor 
româno-turce și, cu deosebire, ale 
colaborării și cooperării econo
mice și tehnico-științifice.

La primire, desfășurată într-o 
ambianța 
participat 
ministrul 
George 
României

A fost prezent Osman Derinsu, 
ambasadorul Turciei Ia Bucu
rești.

de cordialitate, au 
George Macovescu, 

afacerilor externe, și 
Marin, ambasadorul 
la Ankara.

Luni dimineață s-au încheiat 
convorbirile oficiale între Geor
ge Macovescu, ministrul aface
rilor externe al Republicii So
cialiste România, și Turan Gii- 
neș, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Turcia.

în cursul convorbirilor au fost 
abordate aspecte ale dezvoltării 
colaborării economice, ale pro
movării unor forme complexe 
de cooperare, inclusiv crearea 
de societăți mixte, intensifica
rea schimburilor comerciale 
între, cele două țări. în acest 
context s-a subliniat importan
ța lucrărilor Comisiei mixte e- 
conomice româno-turce care se 
va reuni la București în lima 
septembrie a acestui an și con
tribuția pe care aceasta o poate 
aduce la diversificarea și inten
sificarea relațiilor economice bi
laterale.

Au fost examinate, într-un 
spirit de deplină înțelegere, 
unele probleme internaționale 
de interes comun, aspecte ale 
securității și cooperării in Eu
ropa. acordindu-se o atenție 
deosebită necesității consolidării 
climatului de pace și colaborare 
intre țările din zona Balcanilor.

★
în aceeași zi, Turan Gilneș, 

ministrul afacerilor externe al 
Turciei, s-a întiînit, in cadrul 
unei conferințe de presă, cu zia
riști români și corespondenți ai 
presei străine acreditați la Bucu
rești.

Ministrul turc și-a exprimat 
deosebita satisfacție de a fi fost 
primit de președintele Nicolae 
Ceaușescu, subliniind că în cen
trul întrevederii a stat dezvol
tarea bunelor relații dintre cele 
două țări, necesitatea amplifică
rii cooperării bilaterale pe mul
tiple planuri.

în timpul vizitei in România

am constatat cu plăcere — a 
arătat .ministrul turc — că re
lațiile noastre sînt prietenești, 
ceea ce reprezintă un lucru 
deosebit de îmbucurător. Am 
căzut de acord să promovăm și 
pe mai departe raporturile 
noastre în toate domeniile și să 
ajungem la o cooperare economi
că tot mai intensă. în ceea ce pri
vește aspectele concrete ale a- 
cestej colaborări, am discutat 
contribuția pe care o poate a- 
duce la intensificarea ei Comi
sia economică mixtă româno- 
turcă, ce se va întruni în luna 
septembrie la București.

Referindu-se la problema 
securității europene, oaspetele a 
arătat că t,ara sa acordă o deo
sebită importanță conferinței 
care se desfășoară la Geneva și 
și-a exprimat convingerea că 
aceasta va conduce nu numai la 
stabilirea unui climat de secu
ritate, ci și la realizarea condi
țiilor pentru asigurarea ei. Fără 
a minimaliza rezultatele obți
nute pină acum, — a spus mi
nistrul turc — considerăm că 
mai trebuie depuse eforturi se
rioase pentru a se ajunge la so
luții satisfăcătoare în toate do
meniile. Cred că și in această 
privință pozițiile țărilor noastre 
sint similare.

Atit România cit și Turcia — 
a relevat Turan Gilneș — consi
deră că țările balcanice pot con
tribui in mare măsură la sta
bilirea climatului de securitate, 
atît în această zonă, cit și în în
treaga Europă.

Oaspetele a ținut să eviden
țieze in încheierea conferinței 
de presă că a fost deosebit 
de impresionat de ospitalitatea 
și simpatia cu care a fost pri
mit în România.

★
Ministrul afacerilor externe 

al Republicii Turcia, Turan 
Gilneș, a oferit, luni, un dineu 
în onoarea ministrului afaceri
lor externe al Republicii Socia
liste România, George Maco-' 
vescu.

Au luat parte Mihail Florescu 
și Florea Dumitrescu, miniștri, 
Vasile Gliga, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Geor
ge Marin, ambasadorul Româ
niei la Ankara, alte persoane or 
ficiale.

Au participat Osman Derinsu, 
ambasadorul Republicii Turcia 
la București, persoanele care îl 
însoțesc pe ministrul de externe 
turc, membri ai ambasadei.

în timpul dineului, cei 
miniștri au rostit toasturi.

doi

(Agerpres)

Luni a plecat spre Moscova 
o delegație de activiști ai P.C.R., 
condusă de tovarășul Gheorghe 
Roșu, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Bacău al P.C.R.. care, la 
invitația C.C. al P.C.U.S., va 
face o vizită în schimb de expe
riență în Uniunea Sovietică.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost condusă de 
tovarășul Gheorghe Necula, 
membru al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid.

Au fost de față V. I. Drozden
ko. ambasadorul Uniunii Sovieti
ce la București, membri ai am
basadei.

peni, oaspetele a fost condus de 
Corneliu Mănescu, vicepreședin
te al Consiliului Național al 
F.U.S., Aneta Spornic, membru 
al Consiliului, Gheorghe Dolgu, 
rectorul Academiei de științe 
economice.

A fost de față Ervin Wickert, 
ambasadorul R. F. Germania la 
București.

în Capitală a sosit o delega
ție de activiști ai P.C.U.S., con
dusă de tovarășul Krucina 
Nikolai Efimovici, membru su
pleant al C.C. al P.C.U.S., prim- 
secretar al Comitetului regional 
Țelinograd al P.C. din Kazah- 
stan. care, la invitația C.C. al 
P.C.R.. va efectua o vizită în 
schimb de experiență in țara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost salutată de 
tovarășul Nicolae Mihai, mem
bru al C.C. al P.C.R., adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.. 
de activiști de partid.

Au fost prezenți, de asemenea, 
V. I. Drozdenko, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București, 
și membri ai ambasadei.

SFIRȘIT
DE IUNIE

CULTURALE

★
Luni a părăsit Capitala Kurt 

Biedenkopf, secretar general al 
Uniunii creștin-democrate din 
Republica Federală Germania, 
care, la invitația Consiliului Na
țional al Frontului Unității So
cialiste, a făcut o vizită în țara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul Oto-

★
Duminică a părăsit Capitala, 

îndreptindu-se spre patrie, de
legația Fabricii de ciment „Jose 
Merceron" din orașul Santiago 
de Cuba, condusă de tovarășul 
Boris Fontanals Perez, directo
rul întreprinderii, care, la invi
tația tovarășului Nicolae 
CeaUșeScu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, a făcut o vizită 
în țara noastră.

★
Delegația Organizației pentru 

Eliberarea Palestinei, condusă 
de general Abdul Razak El Ya- 
hia, care, la invitația Comitetu
lui Național pentru Apărarea 
Păcii, a făcut o vizită în țara 
noastră, a părăsit luni Capitala.

Luni seara a avut loc închi
derea stagiunii 1973—1974 a for
mațiilor muzicale ale Radiotele- 
viziunîi cu un Festival Mozart- 
Beethoven.

★
Luni seara, în cea de a treia 

zi a Festivalului muzicii de 
cameră, organizat la Brașov, a 
avut loc un recital de sonate.

CRONICA
U. T. C

Ieri a părăsit Capitala în- 
dreptîndu-se spre Moscova 
o delegație a Centrului de 
cercetări pentru proble
mele tineretului care, Ia 
invitația Uniunii Tineretului 
Comunist Leninist din 
U.R.S.S. va face o vizită In 
Uniunea Sovietică.

• Ziua învățătorului. Ecranul 
invadat de zimbetul cald al co
piilor. De flori. „Cea mai emo
ționantă zi a anului școlar, pen
tru mine rămine mereu prima zi 
de școală a copiilor din clasa în- 
tîi“ — spune o învățătoare. „Cel 
mai emoționant moment pentru 
mine rămine întotdeauna despăr
țirea de clasa a douăsprezecea, 
ultimul minut al ultimului an“... 
spune un profesor. Intre cele 
două momente, anii copilăriei și 
ai adolescenței. Adică, cei mai 
frumoși ani din viața unui om. 
învățătorii noștri veghează fru
musețea vieții noastre și de la 
ea, de la această frumusețe să fi 
învățat ei căldura, și răbdarea, și 
înțelepciunea, și curajul? In plină 
vară, cînd vacanța e semnul fie
cărei zi. am revăzut săli de cla
să și laboratoare, și ateliere școa
lă, și examene. Așezată la sfîrși
tul lui iunie, Ziua învățătorului 
amintește în plină vară că școa
la este o permanență, că vacanța 
însăși este un element al școlii 
și dacă n-am învăța, într-o per
manentă imensă școală, într-un 
permanent imens amfiteatru, via
ța n-ar mai avea nici un sens. Pe 
ei, pe primii dascăli ai acestui u- 
riaș amfiteatru în care stăm, elevi 
silitori toată viața, îi onorăm la 
sfîrșitul lunii iunie. Pentru meri-

spoinn n
Campionatul mondial

Declarații după meciurile de 
duminică ale campionatului 
mondial de fotbal:

• Mario Zagalo, antrenorul e- 
chipei Braziliei: „Băieții noștri 
au jucat un fotbal bun împotri
va eternului rival — formația 
Argentinei. Cred că vor juca și 
mai bine în jocul cu selecționa
ta Olandei pentru a ne califica 
în finală. Ni se oferă șansa să 
ciștigăm pentru a patra oară tit
lul mondial și de ce să nu în
cercăm acest lucru".

• Ladislao Cap, antrenorul e- 
chipei Argentinei: „Antrenorii 
echipei braziliene au pus la 
punct un plan metodic bine stu
diat și pînă acum rezultatele 
sînt foarte bune. Totuși mă în
doiesc că vor putea ajunge în 
finală, întrucît olandezii practică 
un fotbal foarte modern, cu 
schimbări de ritm și pătrunderi 
derutante spre poartă. Dar. să 
așteptăm meciul de miercuri".

• Rinus Michels, antrenorul 
echipei Olandei: „Terenul ne-a 
impiedicat să facem jocul obiș
nuit. A fost nevoie să-i mena
jăm pe jucători, căci după cum 
se știe miercuri întilnim forma
ția Braziliei într-un meci deci
siv pentru stabilirea uneia din
tre finaliste. Cred că ne vom 
califica, pentru că noi avem ne
voie doar de un rezultat de e- 
galitate".

• Georg Buschner, antrenorul 
echipei R.D. Germane: „Echipa 
Olandei este foarte greu de în
vins. Ritmul său de joc pune 
probleme oricărei formații și te 
obligă să joci mai mult in apă
rare. în afară de aceasta Olan
da 'posedă cîțiva jucători 
ca Neeskens, Cruyff. Van Ha- 
negen. care pot decide ei sin
guri soarta unei partide. După 
părerea mea, echipa Olandei va 
fi una din finalistele actualei 
ediții a „Cupei Mondiale".

• Kasimir Gorski, antrenorul
echipei Poloniei : „Echipa noas
tră a jucat mai bine decît in 
meciul cu selecționata Suediei. ___ ___
în unele perioade am cedat mij-' sport — tenia de cimp. 
locul terenului iugoslavilor, îit " 
schimb am întărit apărarea ca
re a funcționat excelent. Jocul? 
nostru de flux-reflux a arătat 
capacitatea fizică a tuturor ju- 
cătorilor. posibilitatea de a se 
adapta la orice condiții. Terenul 
îngreunat de ploaie ne-a soliei-' 
tat mult, dar sper ca jucătorii 
mei să recupereze pină miercuri

fiindcă 
seria 
ți în fața marii favorite, echi
pa R.F. Germania".

• Milan Milianici, antrenorul 
echipei Iugoslaviei: „Echipa Po
lon:: este cea mai surprin- 
zătoare formație pe care am 
văzut-o ia ultimele campio
nate mondiale. Noi am 
cat să ciștigăm, dar 
putut trece de această 
și valoroasă 
sigir absența din „11-le" nostru 
a Jir. Geâici, ■ bolnav de gripă, 
ne-a obligat să schimbăm tacti
ca. iAr linia ofensivă ș»-a pier
dut lin eficacitate. Aceasta nu

nsâ o scuză, victoria po- 
lonezăsi? fiind meritată".

• Helmut Schoen, antrenorul 
echipei R.F. Germania : „A fost 
un miri greu, in care meritul

am vrea să continuăm 
acestor bune comportări

ju- 
n-am 
dîrză 

formație. De-

de fotbal 
jucătorilor mei este că au reu
șit să egaleze scorul și apoi, în 
final, să ciștige această partidă 
decisivă. Trebuie să recunosc 
că la începutul reprizei secunde, 
cind eram conduși cu 1—0. am 
fost foarte îngrijorat După pă
rerea mea jocul de astăzi a fost 
cel mai frumos meci disputat 
pină in prezent la actuala edi
ție a campionatului"".

• Georg Ericsson, antrenorul 
echipei Suediei : „Cred că a 
fost unul din cele mai bune 
meciuri jucate vreodată de noi. 
îmi pare rău că nu am putut 
cîștiga, dar jucătorii vest-ger- 
rnani au practicat un fotbal de 
mare clasă. Eu am crezut tot
deauna că selecționata R.F. Ger
mania va ajunge in finală și 
meciul de astăzi mi-a confirmat 
acest punct de vedere".

După trei zile de timp ne
favorabil și o zi de pauză, 
turneul internațional de te
nis de la Wimbledon a 
reluat ieri cu partidele 
turul trei al probei de sim
plu bărbați. Spectatorii, pre
zenți în număr mare in tri
bunele ce înconjoară terenu
rile celebrei arene de tenis, 
au asistat la primele sur
prize: astfel, suedezul Bjorn 
Borg, unul din principalii 
favoriți ai turneului, a fost 
eliminat în trei seturi de 
egipteanul Ismail el Shafei, 
care a cîștigat cu 6—2, 6—3, 
6—1. Americanul Roscoe 
Tanner l-a învins CU 7—5, 
6—3, 8—9. 6—3 pe compa
triotul său Arthur Ashe, 
unul din capii de serie.

Alte rezultate: Ilie __
tase (România) — Ian Flet
cher (Australia) 7—5, 
6—4; Connors (S.U.A.) — Pa- 
natta (Italia) 6—2, 7—5, 6—2; 
Gorman (S.U.A.) — Thung 
(Olanda) 8—6, 6—1, 6—1 etc.

fost 
din

Năs-

6—3,

te deosebite, un mare număr de 
cadre didactice și colective didac
tice au primit înalte ordine și 
medalii. Zimbetul lor, al celor de
corați, timid, modest, fericit era, 
pentru noi cei care-l primim zi 
de zi, in sala de clasă, în sala 
de examen, ca un buchet de flori 
înmiresmate, flori de sfîrșitul lui 
iunie...

• Și pentru că am vorbit de 
Ziua învățătorului. Emisiunile 
pentru copii continuă să ni se 
pară sărăcuțe, confecționate din 
hîrtie gofrată ji staniol, linse, pe
riate, așezate în cutiuțe antisep
tice și bactericide. Nu se-ntîmplă 
niciodată o „trăznaie" la emisiu
nile pentru copii, nu-și jtilește ni
meni genunchii. Nu mătîncă ni
meni caise crude. Copiii zîmbesc 
amabil și inteligent ca spicherițele. 
Vreau să spun — spicherii copii. 
Te cuprinde bănuiala că au fă
cut repetiții. Sînt atit de discipli
nați și ordonați acum, în vacan
ță, că te uiți cu uimire la hăr
mălaia de pe strada ta, la asaltul 
magaziei de vizavi, la prădui- 
rea pomului vecinei, de vișine, 
plin de indignare. Copiii ăștia nu 
se uită la televizor?! Filme româ
nești hune pe micul ecran. Fru
moasă pildă că scepticii exage
rează. „Pădurea spînztiraților“, 
lecție de sobrietate și forță, ima
gine esențială, joc perfect. Re
tragerea lui Liviu Ciulei de la 
regia de film — pierdere grea. 
Film de autor, „Pădurea -spinzu- 
raților', ca orice adevărat film 
de autor, pune în valoare toate 
compartimentele: ■ actorie, imagi
ne, scenografie. Ne uităm cu re
gret la excelentul Victor Reben- 
giuc, la excelenta Ana Szeles. Cu 
regret, pentru că pe el l-am tot 
văzut jucînd de atunci personaje 
lineare, duri, negativi, iar pe ea, 
aproape că n-am mai văzut-o, 
pînă de curînd, într-o poveste 
subțirică în care a traversat ecra
nul zîmbind cu farmec pînă s-a 
derulat complet banda. Se vede 
că actorii n-au niciodată nici o 
vină. Am mai revăzut „Cu mîi- 
nile curate" film de mare succes 
la public — de unde se vede că 
publicul nu greșește niciodată. 
Ritm, tensiune, logică polițistă, 
personaje decupate pregnant, e- 
pocă decupată pregnant. Sergiu 
Nicolaescu este un meseriaș de 
mina întîi și cine zice că asta e 
puțin lucru, îl privește.

SMARANDA JELESCU

l

• „dediu cu surprize" este 
unul intre acele filme-operetă 
în can muzica, intimplările ci- 
teodatânu lipsite de haz, răs
turnări; de situație și, bineînțe
les, drțostea reușesc să creeze 
momere, dacă nu antrenante, 
cel pțin amuzante. Pelicula, 
produce a studiourilor ma
ghiare, iși plasează acțiunea in 
Ungari secolului al XVIII-lea ; 
deci, u: argument în plus pentru 
amator de interioruri fastuoa
se, de ogate și elegante costu
me de pocă. Regjzor este Mar
ton Keti. un realizator care 
are exjriența genului. Scena
riul est scris de Istvan Bekeffi 
după ooperetă de Farkas Fe
renc și Jekany Andras.

• „V.idana" readuce in a- 
tenția oblicului bogata cine- 
matogrrie indiană. Făcut după 
tipicul Vagabondului" et comp., 
ii prev<em filmului o serioasă 
„carieră în rindul celor care,- 
speriațile căldurile toride ce. 
se anurâ. vor simți nevoia să? 
se răcoiască plingind amarnic, 
și colecV in sălile supraîncăl
zite sau poate, în grădinile de 
vară. Cin desigur v-ați dat sen-, 
ma, estevorba de o melodra- 
mă. Ea slatează povestea une; 
tinere feiei care-și dedică în
treaga viță educării fiului ej . 
Regia : Sakti Samanta. In ro 
lurile pricipale : Sharmila Tj- . 
gore, Rajsh Khanna, Sujit Ku 
mar.

• .,Balia soldatului"", mlnu 
natul filn al lui Grigori Ciub 
rai, va r(a în cadrul ciclulv 
„Mari sutese ale ecranului"". O 
peliculă cnoscută, cel puțin din 
auzite, dsorice iubitor al celei 
‘de-a șapta arte. întrucit dorim 
să reveni; asupra acestui film, 
nu vom aiinti decît că el a ob-r 
ținut, în 1961. Premiul pentru 
cea mai bnă participare și pre
miul filmlui pentru tineret, la 
Cannes.

MtUNA IONESCU

AIENDĂ
MUZICALĂ

• Studio! de concerte al Ra- 
dioteleviziuii iși Închide sta
giunea. Aăzi. 1 iulie a.c. la 
ora 20, Ofceștra simfonică con
dusă de IoS Conta va prezenta 
ultima filă din ciclul Mozart- 
Beethoven. n program : Simfo
nia nr. 39 î. mi bemol major si 
Concertul’ijHru două piane în 
mi bemol mior de W. A. Mozart 
și Simfoniai VII-a in la ma
jor de Beetaven. Soliști : Ma
ria Luiza Bastyns și Fausto 
Zadra (Italia

• La Ansaiblul artistic „Rap
sodia Român"", în fiecare seară 
la ora 18,30.spectacolul extra
ordinar de ficior „Țară bogată 
în frumuseți" Conducerea mu
zicală Victor Popescu, artist e- 
merit. regia Petru Mihail, co
regrafia Ștefa Gheorghe.

SURPRIZA PLĂCUTĂ
și-au p recut 
vacanță. I-am 

de a se reîn- 
elevii dimbovi- 
btea turistică 

bază aparținînd 
Ilfov. Despre 

zare și masă, de 
pe care le

principală caracteristică o con
stituie bogăția și varietatea. S-a 
organizat turul Capitalei, cu vi
zitarea Muzeului de istorie a 
partidului comunist, a mișcării 
revoluționare și democratice din 
România. Galeriile de artă. Mu
zeul „George Eneseu", Grădina

PENTRU TIMPUL DV LIBER
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Deja pri-na serie de elevi și-a 
luat râma? bun de la taberele 
turistice- in care 
acest început c 
vizitat, înai-v 
toarce acasă, i 
țeni găzduiți . 
de la Buftea, 
agenției B.T. 
condițiile de c
agrement și odț 
oferă această co-hetă ?i atrăgă
toare bază am i . vorbit. Cu 
toate acestea nu nică ne-a fost 
surpriza consta:.- . surpriza 
elevilor profesorilor care-i 
insoțeau' găsind aii pes’e" aș
teptările lor. amena,, / moder
ne, elegante, curate. ăsuțe cu 
două și trei paturi ,î t â. cu 
apă curentă și iri. _ .••
tare proprii. Masă- de caltio’e. 
cu serviciu ireproșabil la : tau- 
rantui cooperației, de .consum, 
restaurant amenajat îtțimei 
apropiere a bazei turistice 
marginea lacului.. Tereni

PRIMA SERIE DE ELEVI 
ȘI-A ÎNCHEIAT 

VACANTA IN TABERELE 
TURISTICE

ogică etc. A fost vizionat, 
semenea. un spectacol de 

O atenție deosebită a 
dată intilhirilor cu' ac- 
Comitetului județean 

J.T.C.vcu alte cadre de 
de stat. Prezent la 

ț.,1 (!-' ......îdere. pri-

expoziție de grafică, seri ale 
cintecului și poeziei, programe 
cultural-distractive, jocuri spor
tive, acțiuni de muncă patrio
tică — la cules de căpșuni sau 
pentru întreținerea și înfrumu
sețarea bazei — concursuri de 
orientare turistică, foc și jocuri 
de tabără etc.

Administratorul bazei, Gheor
ghe Calotescu. ne asigură că au 
fost luate toate măsurile pentru 
ca pe timpul vacanței oaspeți
lor taberei să le fie asigurate 
toate condițiile, atît pentru 
odihnă și recreare, cit și pentru 
realizarea unor programe atrac
tive și interesante, cu un 
ținut instructiv-educativ 
cient.

Enumerarea principalelor 
vități realizate de către și r 
tru oaspeții primei serii indică 
respectarea intocmai a acestor 
angajamente. De aceea conside
răm îndreptățite mulțumirile pe 
care profesorii Victor Popa. 
Marieta Ghiță și Cecilia Chivu- 
lescu, împreună cu elevii din 
Tîrgoviște. Râcari. Moreni. Gă
iești etc ne-au rugat să le trans
mitem agenției B.T.T. Ilfov 
pentru condițiile create, pentru 
minunatele . clipe 
Ceea ce facem 
inima.

ffinema

con- 
efi-

DOBRE

lei
Iei
lei

acti- 
pen-

petrecute. 
din toată

"at oaspe- 
ective in-

■ ni turale, 
ită la

\-ț Buftea, tovară- 
*lMOrarti. i calitatea

— SIMON ANDREI, comuna Lemnia, județul
CIOBANU T. DUMITRU, Buhuși, județul
FLORIAN IOSIF, comuna Lechința, satul

dupa 
Fabri 
Din j 
acțiunii

handbal, cu tot materialul 
cesăr — stau Ia dispoziție i 
tru meciurile amicale. Toate a 
ceștea într-u.n cadru natural :: 
o rară frumusețe, baza fijn 
străjuită de o pădure și lacul 
ce-o desparte de Studioul cine
matografic. Fără îndoială con
dițiile existente au fost dublate 
de un program adecvat a cărui

LOZUL IN PLIC 
CONTINUĂ SĂ DEA

CÎȘTIGURI
NOI ȘI NUMEROASE

Ca o consecință firească a prezenței cîștigurilor suplimen
tare in autoturisme, butelii de aragaz și bani la seriile LOZ 
IN PLIC aflate in vînzare, a crescut considerabil numărul 
pariicipanților ciștigători.

Publicăm mai Jos numele cîtorva dintre cei mai recenți 
ciștigători la acest popular sistem de Joc :

• DACIA 1300 — VELE VIOREL, comuna Răzoare, jude.- 
țul Maramureș :

• DACIA 1300 — GIOSAN AUREL, satul Ciocănești, Ju
dețul Suceava :

• DACIA 1300 — VARZARU GHEORGHE, Deva ;
• DACIA 1300 — BENAK LUDOVIC, comuna Sacoșul Tur

cesc, satul Otvești județul Timiș ;
• DACIA 1300 — NIȚESCU GHEORGHE, Caransebeș :
• 20 000 lei — FRAȚILA NICOLAE, comuna Hopirța, satul 

Silivaș, județul Alba :
• 20 000 lei — CRIȘAN DUMITRU, Ineu, județul Arad ;
• 20 000 lei — HOTESCU T. ION. corn. Murgești, jud. Buzău;
• 20 000 lei — LĂCĂTUȘ IOVAN, Cluj ;
• 20 000 ‘ “ -------- ----- ‘ • - - •

Covasna :
• 10 000 

Bacău ;
• 10 000 ... .

Vermeș, județul Bistrița Năsăud ;
• 10 000 lei — BOLTASU CONSTANTIN, comuna Arge- 

toaia, județul Dolj ;
• 5 000 lei — POSOIU MARIA, comuna Gojdu, județul 

Hunedoara ;
• 5 000 lei — DRECSAN AUGUSTIN, comuna Spanțov, 

județul Ilfov ;
• 5 000 lei — NTCULAICIUC MIHAI, comuna Micula. ju

dețul Maramureș ș.a.
Aceasta este o nouă confirmare, dacă mai era cazul, că 

perseverența Ia Loz în plic duce la mari și numeroase ciș- 
tiguri. '

mobrflSO

BALADA SOLDATULUI : Ca
pitol (orele 9,30; 11.45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45), Grădina Capitol (ora 
20.30).

ASEDIU CU SURPRIZE ." Victo
ria (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,30: 20.45).

VANDANA : București (orele 
8.30: 11.30; 14.30; 17,30; 20,15), Lu
ceafărul (orele 9; 12,30: 16; 19,30). 
Grădina București (ora 20,45).

50 000 DE DOLARI RECOMPEN
SĂ : Patria (orele 9,15; 11.30; 14; 
16,15; 18,30: 20.45), Festival (orele 
9; 11,30; 13.45; 16,15; 18.45; 21,15). 
Favorit (orele 9.15; 11,30; 13,45; 16; 
18.15; 20,30). Grădina Festival (ora
20.15) .

ȘAPTE PĂCATE : Casa Filmu
lui (orele 10; 12,45: 15.45). Scala 
(orele 9,15: 11.30; 14; 16.30; 18.45;
21.15) , Feroviar (orele 9: 11; 13,15: 
15,30; 17,45; 20), Grădina Dinamo 
(ora 20,15).

UN COMISAR ACUZA : Central 
(orele 9,15; 11,30: 13,45: 16: 18,15; 
20.30).

CIDUL : Lumina (orele 9; 12,30; 
16: 19,30).

ACEA PISICĂ BLESTEMATA : 
Doina (orele 11,15: 13.30; 16; 18,30; 
20,45) — la ora 9,30 program de 
desene animate.

FIECĂRUIA CE I SE CUVINE : 
Excelsior (orele 9; 11.15; 13.30: 16; 
18,15; 20,30).

A TRĂI PENTRU IUBIRE : Bu- 
zești (orele 9; 11,15; 13.30; 16;
18,15; 20,15), Grădina Buzesti (ora
20.30) .

BALUL DE SIMBATA SEARA : 
Grivița (ora 9).

CĂLUȚUL ROIB • Grivița (orele 
11.15; 13,30; 15,45; 18,15: 20.30).

DE BUNĂ VOIE ȘI NESILIT DE 
NIMENI : Floreasca (orele 15.30; 
’•cmiffi, CHITTY. BANG
BANG : Flamura (orele 9: 12- 16- 
19); Gloria (orele 9,15; 12.15; 16:

(one’ll ^Miorița

15A4^ș” 2^ Ml?45h3.30:

JOE LIMONADA : Me. „ . .
9: 11,15; 13.30; 18: 18,&a <?re!e
■JîMern (orele 9: 11,15:
18.15; ao,15) Grădina Moderfi"
20.30) , Grădina Vitan (ora 2v?-i.a 

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERN
Modern (ora 13.30).

INAMICUL PUBLIC NR. 1 : 
Popular (orele 9; 11.15: 13,30). Gră
dina Aurora (ora 20.15).

IVAN KONDAREV: 
(orele 15,30: 19).

PROPRIETARII : Dacia
BANI DE BUZUNAR:

(orele 11,15; 13.30: IS; 18.15; 20.30).
CONTESA WALEWSKA : Co-

troceni (orele 13,30; 15,45; 18;
20.15) . Bucegi (orele 16: 18,15), Gră
dina Tomis (ora 20,30), Grădina 
Bucegi (ora 20.30).

FRAȚII JDERI : Unirea
16.15) , Grădina Bucegi (ora 
Grădina Unirea (ora 20.15).

LA EST DE JAVA : Lira 
15,30; 18: 20.30), Giulești
14,45; 17.30; 20,15), Grădina 
(ora 20.15).

MAMĂ VITREGĂ : Rahova (ore
le 16; 18; 20).

PERCHEZIȚIA: Cosmos (orele 
15.30: 18; 20.15).

LUMINILE ORAȘULUI : Viitorul 
(orele 16; 18; 20).

CĂPITANUL „NEGRU- : Munca 
(orele 16; 18: 20).

CAT BALLOU : Arta (orele 
15,15; 18; 20,15). Grădina Arta (ora
20.15) .

PLIMBARE IN PLOAIA DE PRI
MĂVARA : înfrățirea (orele 15 30: 
8; 20,15).
FARSA TRAGICĂ : Crîngași (o- 
'e 16; 18.45).
IARINARUL EXTRAORDI- 
R : Ferentari (orele 15,30; 18;

' ).

RIO LOBO: Pacea (orele 15.45: 
18; 20,15).

IARNĂ FIHBINTE : Moșilor 
(orele 16: 18: 2).

VALEA PRAVLUI DE PUȘCĂ : 
Flacăra (orele 5,30; 18; 20,15).

T<Si&teafr'e-
Teatrul de Caiedie : PREȘUL 

ora 20: Ansanblul ..Rapsodia 
Română" : TASA bogatA-i*-* 
frumuseți —>ra 18.30: A.R.I.X 
(la Sala Studioulii de concerte 
Radiotelevizlimii Române) : COîf >. 
CERT-SPECTACIL DE MUZ1O - 
ȘI DANSURI TRADITIONAL » . 
JAPONEZE — ca 20; (la Opei. 
Română) : THE ALVIN AILEY.I 
CITY CENTER DăNCE THEATER. 
— S.U.A. — on 20.00 Cirouț- 
București : CIRCUL MARE DIb- 
MOSCOVA — ora 19,30.

PROGRAMUL III

9,00 știri. 9,05 Incognito — pro
gram de varietăți muzicale. 9.45 
Hora marilor ciinpii — cintece. 
9.55 Melodia zilei ! „Zile de vis" 
de Aurel Giroveanu. 18.00 Femina- 
club. 11.00 Profil pe poriativ : 
Elisabeth Schwarzkopf. 11.30 Pen
tru prietenii magnetofonului. 12.00 
știri. 12,05 Invitație in fonotecă. 
13,00 închiderea emisiunii. 17.00 
Știrile după-amiezii. 17.05 Alo. Ra
dio ! _ muzică ușoară la cerere. 
17 50 .Vatră de mindri eroi“ de 
Gh. Bazavan. 18,00 Șapte zile, șap
te arte. Teatru. 18.10 Muzică din 
opere. 13.55 Melodia zUel. 19,00 In 
direct... tio io tabăra tineretului 
din Costinești. 19,30 Știri. 19.35 
Casa de discuri ..Island". 20,00 
Biografia unei capodopere. Basme
le Românilor. 21,00 Concert de 
muzică populară. 22,00 Radiojurnal. 
•Buletin meteorologic. Sport. 22,30 
Melodia zilei. 22.35 Vedete ale mu

jicii ușoare. 23,15 Poetico. Dragoș 
‘ Jicol. 23,20 Jazz pentru toți, 
al. 55—24.00 Ultimele știri.

PROGRAM<;l 1

Popular

(ora 9). 
Dacia

(ora
20,30).

(orele 
(orele 

Lira

Poate fi cumpărată și cu plow ,n rat® £56 fTIO' 
gazinele cooperat»6^** de const

DATE TEHNICE :MOTOR 2 timpi răcit ce aer, CAPACITATEA 50 cm PU
TERE 4 C.P.. 4 VITF^E. REZERVOR BENZINĂ 
greutate ss kg, consum benzina 2,5 1 m kn
CINA MAXIMA jjO kg — 2 persoane.

Teleșcoală. Mens sana in
corpore sano. 9,3» introducere in 
' ^iernatica moileț^. _ mtrodu- 
u™kîn informatica. 10 09 curs de 
fii ,2-Sernianâ. 10.3jftsrurs de llm-

H.00 Ai n artistic : 
...uarea "iiigoste". —ț lo Curs de 
limba rusa tș 30—Ii.oC-., Curs 
limba englezi 17,50 Td, Vț

In jurul „rei 17,41 trans_ 
misiune dir^ta: „ nia
plecăm președintelt'n aV)S a; 
Columbiei, Alfonso , vopez Mi
chelsen și a doamnlei ceciiw 
Caballero țle Lopez ?-are. ia in
vitația tovarășuluti N>ola< 
Ceaușescu, președini țele Ripu- 
blicii Socialiste Roiraânia șl s 
tovarășei Elena Cea ușescu, a. 
tăcut o vizită în țarla noastră 

U20 Muzică populară. 18.30 Le 
gile țării _ legile noasțtre! 18,4 
Lecți TV pentru lucrătorii din a 
gricuturâ. 19,25 1001 de seri: Po
vești din călimară. 19,3(9 Telejur 
nai. la cotele anului JXXX. 20.01 
Revist economică TV. 20.30 Sea
ră de teatru. Ciclul „CjOameni a 
zilelor noastre": ..Ziar-ul de dimi- 
neață“le Valentin M unteanu. Re
gia artitică; Petre S ava Băleanu. 
21.25 Căătorie tn ju-rul lumii cu... 
Ellen șl Alice 1 22,15 24 de ore.

PROGUMUL 2
20,00 Avanpremieră. 20.05 Film 

serial: ..Gsătorii de conveniență". 
20,55 Telex 21.00 Ancheta TV: 
.Răspunsul și răspunderi- (TV). 
„Este vinoiat J. V. 21.30 Rcr-.an 
foileton: „Jimalul doctorului Fin-( 
ley".
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Pe șantierul de irigații Giurgiu-Răzmirești
BRIGADIERII UTECIȘTI AU ÎNĂLȚAT 

DRAPELUL MUNCII PATRIOTICE
Comitetului Central al partidului,

tovarășului Nicolae Ceaușescu
Dînd glas voinței unanime a generației tinere 

a țării de a transpune neabătut in viață pro
gramul partidului de edificare a societății so
cialiste mu'tilateral dezvoltate, noi, cei 1 000 de 
tineri muncitori, țărani, studenți și elevi — bri
gadieri pe Șantierul Național al Tineretului de 
Ia sistemul de irigații Giurgiu-Răzmirești, pre
luat în întregime pentru executare de către 
C.C. al U.T.C., folosim prilejul inaugurării lu
crărilor pentru a exprima conducerii partidului, 
dumneavoastră personal, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, hotărîrea de a munci 
exemplar, cu dăruirea și elanul nostru tineresc 
pentru realizarea, la cotele maximei exigențe, a 
acestui nou obiectiv al economiei naționale.

Sîntem convinși că participind, alături de în
tregul popor, la înfăptuirea directivelor Congre
sului al X-lea și ale Conferinței Naționale ale 
partidului, militând pentru traducerea în viață 
a indicațiilor dumneavoastră date la intilnirea 
cu Biroul C.C. al U.T.C. și Biroul Co
mitetului Executiv al Consiliului U.A.S.C.R. vom 
răspunde prin fapte de muncă îndemnurilor mo
bilizatoare pe care le adresați permanent tinerei 
generații de a-și uni și spori contribuția pentru 
îndeplinirea, inainte de termen, a prevederilor 
actualului cincinal, pentru ridicarea României pe 
noi culmi de progres și civilizație.

Avînd drept exemplu și călăuză activitatea 
dumneavoastră neobosită caracterizată prin dra
gostea fierbinte față de patrie și patosul profund 
revoluționar, prin hotărirea cu care acționați în 
fruntea partidului și statului, pentru progresul

multilateral al patriei, conștienți că ne revine 
îndatorirea comunistă de a duce mai departe și 
îmbogăți cu noi realizări tradițiile muncii pa
triotice a tineretului, vom face din acest șantier 
un model ai muncii și hărniciei, o adevărată 
școală de educație comunistă, in spiritul progra
mului ideologic al partidului, al principiilor și 
normelor eticii și echității- socialiste.

Mobilizindu-ne forțele, folosind deplin mașinile 
și timpul de lucru, preocupindu-ne, in perma
nență, pentru perfecționarea pregătirii noastre 
profesionale, ne angajăm, ca din cele 36 000 ha. 
cuprinse in perimetrul șantierului, să efectuăm, 
in acest an. in devans, lucrări de irigații pe o 
suprafață de 5 000 ha„ economii in valoare de 
1 milion iei, reprezentând echivalența a 250 000 
m.c. terasamente.

Reafirmind adeziunea noastră deplină la poli
tica internă și externă a partidului și statului 
nostru, vă asigurăm, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că asemenea întregu
lui tineret al României socialiste, uniți in ac
țiune și gind în Oadrul întrecerii „Tineretul, fac
tor activ în Îndeplinirea cincinalului inainte de 
termen" vom face tot ceea ce ne stă în putere 
pentru a întâmpina cu noi succese cea de-a 
XXX-a aniversare a Eliberării patriei și Congre
sul al XI-lea al Partidului Comunist Român.

Brigadierii șantierului național 
al tineretului Giurgiu-Râzmirești

Sesiune științifică 
consacrată 

istoricului act 
de la 23 August 
1944

în inima Cîmpiei Burnazului a 
răsunat, ieri, „hei-rup“-ul briga
dierilor adunați in primul lor 
careu. Sint muncitori și țărani, 
studenți și elevi, tineri din 13 
județe ale țării, — primii care 
au răspuns prezent la chemarea 
organizației U.T.C. de a fi mereu 
în primele rînduri, acolo unde 
se înfăptuiesc obiectivele stabi
lite de partid. Iar sistemul jjle. 
irigații Giurgiu-Răzmirești este, 
cum il define^ țoyarășul^nju^p 
Sirbu, șeful Departamentului 
îmbunătățiri funciare din Minis
terul Agriculturii, Industriei 
Alimentare și Apelor : „Unic in 
țară ca anvergură,,complexitate 
a lucrărilor și ca soluții tehnice 
adoptate in execuție**. Un obiec
tiv economic, fără egal, pe care 
tineretul va lucra, angajat trup 
și suflet, preocupat de gindul 
exprimat în angajamentul 
solemn, rostit ca un jurămînt 
sub drapelul patriei ridicat pe 
catarg : sistemul de irigații va 
fi predat beneficiarului cu doi 
ani mai devreme decit o preve
deau graficele inițiale. Ce în
seamnă acest lucru 7 Răspunsul 
l-au dat tot ei, brigadierii : a- 
nul acesta vor realiza săpături 
intr-un volum de peste un mi
lion și jumătate metri cubi, ni
velări ce depășesc două milioane 
metri patrați, compactări însu- 
mind aproape un milion de me
tri cubi, montări de conducte ce 
depășesc două sute de kilometri 
și turnări de. betoane de două 
mii o sută treisprezece metri 
cubi. Fiecare punct de lucru este 
obiectiv al muncii uneia dintre 
cele 18 grupe constituite din 
elevii liceelor de specialitate sau 
din studenți, din muncitorii ti
neri de înaltă calificare veniți pe 
șantier din județele Dolj, Buzău, 
Teleorman, de pe alte șantiere 
unde și-au consolidat cunoștin
țele profesionale. „Am solicitat 
să participăm la această acțiune 
pe care noi o considerăm o an
gajare politică și economică, 
convinși fiind că putem aduce o 
substanțială contribuție la reali
zarea unor lucrări pe profilul 
meseriei noastre. Se află printre 
noi studenți care s-au calificat, 
în verile anterioare, ca betoniști, 
zidari, lăcătuși, instalatori. Aici 
ne angajăm să realizăm două 
stații de repompare** — acesta 
este angajamentul studenților de 
la Facultatea de îmbunătățiri 
funciare București — angaja
mentul celor care au chemat la 
întrecere detașamentele ' consti
tuite pe Șantierul Național al 
Tineretului Giurgiu-Răzmirești. 
Și lor le-au răspuns ceilalți. 
„Cu toate că vom lucra la con
fecționarea dalelor, activitate 
mai puțin spectaculoasă pe șan
tier, promitem că noi vom cîști- 
ga steagul de brigadă fruntașă"
— a fost promisiunea elevilor și 
studenților craioveni. „Vom in
corpora întregul nostru entu
ziasm și putere de muncă, pri
cepere șl dăruire în fiecare lu
crare executată, ne vom spune 
cuvintul în întrecerea pentru cel 
mai bun, pentru cel mai harnic"
— a venit replica elevilor din 
Teleorman, dată prin cuvintul 
rostit de Voicu Dobrescu. „Timi
șoara va fi fruntea..." — s-au 
angajat studenții de la Faculta
tea de Îmbunătățiri funciare 
prezenți aici, în Lunca Dunării, 
în număr de aproape cincizeci, 
însumate, angajamentele lor, ale 
celor aproape o mie de briga
dieri, prevăd realizarea, în 
devans, a lucrărilor pe 5 000 de 
hectare și obținerea unei econo
mii de combustibil care să per

mită executarea a peste un sfert 
de milion metri cubi săpături. 
Adresîndu-se brigadierilor, tova
rășul Ion Traian Ștefănescu, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al U.T.C., ministru pen
tru problemele tineretului, a 
apreciat entuziasmul și hotărîrea 
cu care se pornește la. drum, rc- 
marcînd faptul Că acest moment 
festiv, țrgb.uie. continuat printe-un 
efort înzecit, depus clipă de cli- 

.. Bă, fțră pțeggt,,. cp.dăruire și 
-•răspundere comunisWptgitru în
făptuirea " indicațiilor date de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae C-eaușescu, la 
întîlnirea cu membrii Biroului 
C.C.. al U.T.C. și ai Comi
tetului Executiv al Consiliu
lui U.A.S.C.R. Sigur, a ară
tat în continuare vorbito
rul, se realizează aici cel mai 
deosebit șantier de îmbunătățiri 
funciare, un volum foarte mare 
de lucrări, s-a propus un ritm 
de execuție mult superior cq- 
lor reușite, pînă acum, pe șan
tiere similare, dar ceea ce dă 
ineditul acestuia , este forma 
nouă in care este conceput și 
organizat. Noi, tinerii, ne-am 
angajat să realizăm exemplar, 
cu forțele noastre, acest obiectiv 
de mare importanță pentru agri
cultură — însemnînd irigarea a 
trei zeci și șase de mii de hec
tare. Noi răspundem pentru tot 
ceea ce facem, iar calificativele 
cu care vor fi apreciate, la re
cepție, lucrările executate . de 
noi vrem să fie numai de bine 
și foarte bine, ele exprimincl 
responsabilitatea politică cu care 
am înțeles să răspundem indi
cațiilor secretarului general al 
partidului, entuziasmul și hăr
nicia cu care ne înscriem efor
tului general pe care poporul 
nostru îl depune, în anul celei 
de a XXX-a aniversări a Eli
berării și al Congresului al 
XI-lea al partidului de a reali
za cincinalul inainte de termen.

...Din peisajul acestei deosebit 
de vibrante sărbători tinerești 
— desfășurată în prezența to
varășilor Constantin Drăgan și 
Cornel Onescu, primi secretari 
ai comitetelor județene Ilfov și 
Teleorman, a altor reprezentanți 
ai organelor centrale și locale 
de partid și de stat — am de
cupat cîteva chipuri. Din cele 
aproape o mie de nume am 
reținut cîteva : Silviu Drăgan, 
Constantin Gavrilescu, Eugen 
Dan — studenți la Facultatea 
de îmbunătățiri funciare Bucu
rești, Ionel Gruia, Ion Po
pescu, Vasile Chivu, elevi la 
Liceul agricol din Brănești, 
Toma Stanciu și Cristian Radu, 
elevi la Liceul agricol Nucet- 
Dîmbovița, Ion și Petre Mures- 
cu, Ti tu Pavel, studenți la Fa
cultatea de îmbunătățiri fun
ciare Cluj, Ion Calotă, student 
la Facultatea de agricultură/din 
Craiova, Stelian Ichim, student 
la Iași, Ioan Pop, Iosif Socz, Dan 
Scăunaru, studenți la Faculta
tea de înbunătățiri funciare din 
Timișoara, Marin Brezoaica și 
Grigore Oprea, elevi la Liceul 
agricol din Brăila... Chipuri șf 
nume sub și în dreptul cărora,, 
cel puțin deocamdată^riu putem 
adăuga decit o mică și succintă 
explicație : ei sint brigadieri. 
Brigadieri ai muncii patriotice; 
Pe parcurs, faptele vor deter
mina, desigur, diferențieri. Toți 
.sînt cuprinși într-o amplă între
cere pentru realizarea, prin 
forțe proprii, a unui obiectiv 
economic de mare importanță 
pentru economia națională.

GH. FECIORU
Foto; O. PLECA2V

La București, a avut loc. luni, 
sesiunea științifică a Academiei 
de științe sociale și politice, A- 
cademiei „Ștefan Gheorghiu" și 
Institutului de studii 
social-politice de pe lingă C.C. 
al P.C.R., consacrată 
XXX-a aniversări a 
patriei de 
cistă.

Cuvintul 
rostit de 
Gheorghiu, 
demiei de științe sociale și poli
tice care a relevat importanța 
evenimentelor istorice ce au 
condus, cu trei decenii în urmă, 
la procesul decisiv al transfor
mării revoluționare a societății 
noastre într-o societate socia
listă.

Au fost prezentate apoi refe
ratele : „Spiritul creator al Par
tidului Comunist Român în pre
gătirea și înfăptuirea insurecției 
naționale antifasciste armate", 
de Ion Popescu-Puțuri, direc
torul Institutului de studii is
torice și social-politice, „Contri
buția Partidului Comunist Ro
mân la îmbogățirea gindirii re
voluționare in procesul edifică
rii socialismului în România**, 
de Florian Balaure, prorector al 
Academiei „Ștefan Gheorghiu**, 
și Petre Pînzaru, profesor la 
aceeași academie, „România so
cialistă, factor activ de pace și 
progres în lumea contempora
nă", de George Macovescu, 
membru al Academiei de știin
țe sociale și politice, ministrul 
afacerilor externe.

Evocînd memorabilele eveni
mente din august 1944, care au 
inaugurat o etapă nouă în isto
ria contemporană a țării noas
tre. numeroși vorbitori au sub
liniat, în cadrul dezbaterilor care 
au avut loc în ședința plenară 
și în cele trei secții, rolul Parti
dului Comunist Român în mobi
lizarea tuturor forțelor națiunii 
împotriva dictaturii militaro- 
fasciste, pentru obținerea victo
riei asupra Germaniei naziste și 
înfăptuirea unor profunde trans
formări revoluționare. Au fost 
evidențiate, de asemenea, marea 
contribuție a partidului nostru 
și secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, la dez
voltarea creatoare a teo
riei revoluționare și la o- 
pera de edificare a noii socie
tăți pe pămintul României, 
prestigiul de care se bucură 
în lumea contemporană, țara 
noastră pentru politica sa activă, 
constructivă, de înaltă răspun
dere și principialitate.

în cuvintul de închidere 
sesiunii, tovarășul Leonte 
Răutu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședinte al Consiliului de con
ducere, rector al Academiei 
„Ștefan Gheorghiu", a arătat 
că semnificația istorică a insu
recției din August 1944 și a pro
cesului de prefaceri revoluțio
nare pe care l-a inaugurat, au 
fost analizate, în ultimii ani, în 
numeroase documente ale parti
dului, îmbogățind de fie
care dată gindirea noastră 
teoretică în domeniul științe
lor istorice, politice și filozofiei 
sociale. A fost subliniat rolul 
Congresului al IX-lea al P.C.R. 
care a deschis calea unei etape 
a dezvoltării societății noastre, 
pe care în mod justificat parti
dul o caracterizează ca cea mai 
bogată in realizări strălucite 
din cite a cunoscut istoria 
lor de după 23 August, 
odată, vorbitorul a relevat 
cinile complexe ce revin,

istorice și
celei de-a 
eliberării 

sub dominația fas-
de deschidere a fost 

tovarășul Mihnea 
președintele Aca-

ani- 
Tot- 
sar- 

în

lumina orientării date de condu
cerea partidului, cercetării ac
tuale pe tărîmul științelor so
ciale.

în încheierea lucrărilor. într-o 
atmosferă entuziastă, cei pre
zenți au adresat o telegramă 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, in care 
scrie: ..Participantii la sesiunea 
științifică jubiliară consacrată 
celei de-a XXX-a aniversări a 
Eliberării României de sub do
minația fascistă, manifestare 
organizată de Academia de ști
ințe sociale și politice, Acade
mia „Ștefan Gheorghiu" și Insti
tutul de studii istorice și social- 
politice de pe lingă C.C. ai 
P.C.R. adresează conducerii 
Partidului Comunist Român, 
dumneavoastră personal, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, o- 
magiul lor respectuos și senti
mentele lor de gratitudine pen
tru climatul favorabil creat a- 
firmării științelor sociale în so
cietatea noastră.

Lucrările sesiunii au relevat 
marea contribuție pe care parti
dul nostru, dumneavoastră per
sonal., mult stimate tovarășe 
secretar general, ați adus-o in 
dezvoltarea creatoare a teoriei 
revoluționare și în opera de e- 
dil’icare a noii societăți pe pă- 
mintul României. Intr-adevăr, 
anii care au trecut de la cel 
de-al IX-lea Congres al Parti
dului Comunist Român se defi
nesc printr-o viziune teoretică 
de mare perspectivă, printr-o 
imensă forță de concretizare a 
ideilor în minunate înfăptuiri 
pe plan politic, economic, social 
și cultural și in procesul com
plex de formare a conștiinței 
socialiste, de educare a oameni
lor muncii in spiritul eticii și 
echității socialiste, al umanis
mului socialist.

România, ca țară iubitoare de 
pace, se bucură în lumea con
temporană de un mare prestigiu 
pentru politica sa activă, con
structivă, de înaltă răspundere 
și principialitate. Vasta dum
neavoastră activitate internațio
nală, ca și opera teoretică pe 
care o elaborați — cunoscute si 
recunoscute din ce in ce mai 
larg pe toate meridianele glo
bului — reprezintă o 
grăitoare a politicii externe 
României, sursa cea mai 
portantă a prestigiului ei.

Cercetătorii din unitățile 
cademiei de științe sociale 
politice, de la Institutul de : 
dii istorice și social-politice de 
pe lingă C.C. al P.C.R., cadrele 
didactice de la Academia „Ște
fan Gheorghiu** asigură condu
cerea partidului nostru, pe dum
neavoastră, personal, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că sînt hotăriți să închine în
treaga lor capacitate și energie 
creatoare luptei pentru înde
plinirea programului Partidului 
Comunist Român, politicii sale 
clarvăzătoare de făurire a civi
lizației socialiste pe pămintul 
României, demne de trecutul de 
luptă al poporului nostru, de ca
pacitatea lui de a sluji marile 
idealuri ale dezvoltării sociale.

în activitatea de investigație 
științifică, de formare și perfec
ționare a cadrelor, cercetătorii 
și corpul profesoral din institu
țiile noastre vor urma exemplul 
luminos pe care conducătorul 
partidului și statului nostru 11 
oferă în neobosita sa activitate 
închinată propășirii și progre
sului României socialiste, viito
rului strălucit al poporului ro
mân".

expresie
a 

im-

A-
Și stu-

de recunoștință fierbinte pentru grija permanentă
pe care o purtafi slujitorilor școlii și

Cu prilejul tradiționalei sărbătoriri a „Zilei învățătorului", 
în întreaga tară au avut loc adunări festive,

Participanții au adresat telegrame Comitetului Central al 
Partidului _ Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în care își exprimă profunda recunoștință pentru grija deo
sebită acordată dezvoltării și perfecționării continue a învă- 
țămîntului românesc.

Sărbătorim această minunată 
zi — scrie în telegrama adre
sată de cadrele didactice din 
județul Brașov — într-o perioa
dă de mare însuflețire patrio
tică. într-un moment cînd în
treaga națiune întîmpină 
mari succese în muncă și 
justificată emoție, cele

cu 
cu 

. . a două 
evenimente istorice ale anului : 
a XXX-a aniversare a eliberării 
patriei de sub dominația fas
cistă și Congresul al XI-lea al 
Partidului Comunist Român.

Momentul are o semnificație 
aparte pentru destinele școlii 
românești, pentru -întregul corp 
didactic. în urmă cu cîteva zi
le, s-a împlinit un an de la 
Plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român din 
iunie 1973 cu privire la dez
voltarea și perfectionarea în- 
vățămintului din țara noastră 
care ne-a direcționat întreaga 
noastră activitate, deschizînd 
noi perspective școlilor de toate 
gradele din țara noastră. Aces
te documente, de o excepțională 
valoare teoretică și practică, 
constituie o înaltă expresie a 
grijii consecvente a partidului 
nostru pentru formarea genera
țiilor de mîine ale României 
socialiste.

Noi, cadrele didactice din ju
dețul Brașov — români, ma
ghiari, germani — ne exprimăm 
mindria de a participa la în
făptuirea acestui măreț program 
de dezvoltare, modernizare și 
perfecționare a învățămintul ui 
și de a raporta cu satisfacția 
datoriei împlinite obținerea u- 
nor bune și foarte bune rezul
tate in activitatea instructiv-e- 
ducativă.

Pentru noi, cadrele didactice 
din județul Caraș Severin, scrie 
într-o altă telegramă, întreaga 
dumneavoastră activitate de re
voluționar comunist, de luptă
tor hotărit și neînfricat pentru 
înfăptuirea aspirațiilor și năzu
ințelor celor ce muncesc, con
stituie un exemplu strălucit de 
devotament față de poporul al 
cărui fiu sînteți, de dragoste 
fierbinte pentru glia noastră 
strămoșească,

în această zi de sărbătoare, 
legămintpl nostru este la fel 
de ferm ca întotdeauna și vă 
încredințăm, iubite tovarășe pre
ședinte, că însuflețiți de lumi
noasele perspective pe care le 
deschideți acestei țări, ne vom 
îndeplini exemplar nobila mi
siune pe care partidul ne-a în
credințat-o, de a realiza la un

nivel superior pregătirea ideo
logică și științifică a celor care, 
peste ani, cu braț viguros și 
harnic, cu minte cutezătoare, 
iși vor aduce contribuția la ri
dicarea României socialiste pe 
culmi tot mai înalte de civi
lizație și prosperitate.

Angajate plenar în acțiunea 
complexă de transpunere in
viață a sarcinilor reieșite din 
istoricele documente ale plena-

ror domeniilor vieții materiale 
și spirituale în țara noastră.

Cadrele didactice din orașul 
Miercurea Ciuc, județul Har
ghita, români și maghiari, in- 
frățiți în nobila misiune de e- 
ducatori ai generației tinere, 
dăm glas sentimentelor noastre 
de profundă gratitudine și re
cunoștință față de Partidul Co
munist Român, față de dumnea
voastră, iubite tovarășe Nicolae

Telegrame adresate C.C. al P.C.R.,
tovarășului Nicolae Ceaușescu

rei Comitetului Central al 
P.C.R. din 18—19 iunie 1973, ca
drele didactice din județul Ga
lați au activat în mod sistema
tic și perseverent pentru •dez
voltarea și perfecționarea în- 
vățămintului de toate gradele.

La încheierea unui an de in
tensă activitate, vă raportăm 
dumneavoastră, întâiul președin
te al Republicii Socialiste Româ
nia, că importantele sarcini tra
sate de conducerea noastră de 
partid și stat școlii, au fost 
realizate în județul nostru la 
nivelul exigențelor pe care dum
neavoastră personal le-ați for
mulat pentru dezvoltarea tutu-

Ceaușescu, pentru grija perma
nentă ce o acordați dezvoltării 
și perfecționării continue a în- 
vățămintului din patria noastră, 

înflăcărați de entuziasmul și 
eroismul cu care întregul nos
tru popor se pregătește să în- 
timpine mărețele evenimente 
ale acestui an, a XXX-a ani
versare a eliberării patriei de 
sub dominația fascistă și Con
gresul al XI-lea al Partidului 
Comunist Român, vă raportăm 
că sîntem puternic ancorați în 
toate problemele cu care se 
confruntă azi învățămintul. pe 
linia generalizării treptei I de 
liceu, îndeplinindu-ne cu înaltul 
simț al datoriei patriotice obli-

tinerei generații
gatjile ce ne revin in formarea 
pentru muncă și viață a gene
rației ce ne este încredințată.

Noi. educatoarele,' învățătorii 
și profesorii din județul Me
hedinți — scrie intr-o altă tele
gramă — întruniți în adunarea 
festivă cu prilejul sărbătoririi 
„Zilei învățătorului", în aceste 
momente solemne ne îndrep
tăm gindurile și sentimen
tele de dragoste cu profund 
atașament către ' Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, spre dumneavoastră, scum
pe tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
exprimîndu-ne recunoștința 
pentru înțelepciunea cu 
conduceți poporul român 
drumul făuririi societății 
cialiste multilateral dezvoltate, 
pentru grija ce o purtați sluji
torilor școlii și tinerei generații.

Ne afirmăm, cu acest prilej, 
adeziunea noastră totală la po
litica internă și internațională 
a partidului și statului nostru, 
hotărîrea de a munci cu toate 
forțele, cu toată energia noastră 
creatoare pentru realizarea mă
rețului program stabilit de Con
gresul al X-lea și Conferința 
Națională ale Partidului Comu
nist Român.

Cu prilejul tradiționalei săr
bătoriri a „Zilei învățătorului", 
noi educatoarele, învățătorii și 
profesorii din județul Sibiu, ro
mâni, germani și maghiari, ne 
îndreptăm gindul și recunoștin
ța noastră fierbinte spre cel mai 
iubit fiu al poporului nostru, 
întiiul președinte al Republicii 
Socialiste România, spre dum-

care 
pe 

SQ-

neavoastrâ, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, vă asigurăm că nu 
vom precupeți nici un efort pen
tru a traduce în viață hotăririle 
partidului nostru privind conti
nua dezvoltare și perfecționare 
a irivățămîntului, factorul cel mai 
important de cultură, pe care 
personal îl prețuiți atît de mult, 

în telegrama adresată de slu
jitorii școlii din sectorul 5 al 
municipiului București, scrie : 
însuflețite de marile eveni
mente ale anului, a XXX-a a- 
•niversare a eliberării patriei ți 
al XI-lea Congres al P.C.R., 
cadrele didactice din sectorul 5 
al municipiului București, călă
uzite de istoricele hotărîri ale 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 
18—19 iunie 1973, privind dez
voltarea și perfecționarea în- 
vătămintului, au depus eforturi 
sporite in vederea modernizării 
procesului învățământului, in
tegrării depline și eficiente a 
școlii în activitatea economică 
și tehnico-productivă a unități
lor industriale.

Vă raportăm, tovarășe secre
tar general, că sîntem hotăriți 
să facem totul pentru a ne în
deplini cu răspundere sarcinile 
te ne revin din programul par
tidului, pentru perfecționarea 
și modernizarea invățămintului 
românesc, generalizarea primei 
trepte de liceu, crearea tuturor 
condițiilor necesare îmbunătă
țirii continue a procesului 
educație a tinerei generații 
spiritul principiilor eticii și 
chitătii socialiste.

de 
în 
e-



Interviul acordat de tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU

revistei americane „U. S News and World Report"
ÎNTREBARE : Cum se 

dezvoltă comerțul între Româ
nia și S.U.A. ?

răm ca în următoarele luni să 
ajungem la o finalizare a aces
tor tratative.

: In ultimii ani, 
comerciale dintre 

Statele Unite ale 
cunoscut o dezvol-

RĂSPUNS 
schimburile 
România și 
Americii au 
tare importantă. Față de 1970,
în 1973 ele au fost aproape de 
trei ori mai mari. Este adevă
rat însă că nivelul din 1970 nu 
era decit de 70 milioane dolari. 
Negativ este faptul că impor
tăm mai mult decit exportăm 
și aceasta creează, desigur, o a- 
numită greutate în extinderea 
în continuare a relațiilor dintre 
țările noastre.

întrebare : înțeleg din 
legislația dumneavoastră că 
participarea străină este limi
tată la maximum 49 la sută. 
Există o perspectivă pentru 
schimbarea acestei prevederi, 
în sensul de a permite inves
titorilor străini să dețină un 
control majoritar ?

Întrebare : Ce exportă 
România în S.U.A. ?

RĂSPUNS : Ținind seama de 
dezvoltarea economiei româ
nești, posibilitățile de export 
sînt foarte variate. Actualmen
te exportăm produse chimice și 
petroliere, tractoare și mașini 
agricole, produse agro-alimenta- 
re, produse ale industriei ușoa
re textile și încălțăminte —, 
ceva mobilă, produse siderurgi
ce și altele. Avînd în vedere 
importurile pe care le realizea
ză Statele Unite, consider însă 
că există posibilități mult mai 
largi pentru exportul de pro
duse românești in S.U.A., ceea 
ce ar contribui mult la echili
brarea balanței de plăți și la o 
extindere mai rapidă a schim- 
burilot* economice dintre țările 
noastre.

RĂSPUNS : Cota de 49 la su
tă oferă o bază foarte bună de 
colaborare. Dealtfel, în tratati
vele pe care le avem chiar cu 
multe companii americane, ele 
merg pe linia de a avea o par
ticipare mai mică, nu mai mare.

ÎNTREBARE: De ce ?

RĂSPUNS : Fiindcă, în gene
ral, investițiile necesare in dez
voltarea unor capacități indus
triale sînt astăzi destul de mari.

Pînă la urmă, problema ' nu 
este in fond cea a procentului 
de participare, deoarece . condi
țiile de conducere a activității 
sint stabilite in așa fel ineît nu 
poate să se creeze nici o pro
blemă pentru acei cu care rea
lizăm asemenea societăți mixte.

ÎNTREBARE : Relațiile e- 
conomice ale României cu 
Occidentul creează dificultăți 
în relațiile dumneavoastră cu 
alte țări din Tratatul de la 
Varșovia ?

»E PESTE- HOTARE
. » , . ' . ' :.r. . ■ ' O'.“ '

u0 cooperare eficace"

„Scînteia 
tineretului"

ÎNTREBARE : Vă referiți 
la sporirea exporturilor de 
produse de tipul celor men
ționate sau la diversificarea 
exportului în Statele Unite ?

RASPUNS: 
exportului la 
m-am referit, 
sificare a exporturilor.

Atit la sporirea 
produsele la care 
cit și la o diver-

ÎNTREBARE : Aveți 
vedere mărfuri pe care 
dori ca Statele Unite să 
cumpere din România și 
care nu le exportați 
colo ?

încă

in
ați 
le 
pe 
a-

RĂSPUNS : Problema 
ne, de fapt, in legătură 
tricțiile și mai cu seamă cu ta
xele foarte mari care fac ne
competitive unele produse româ
nești pe piața americană și deci 
împiedică o sporire a exportu
lui.

se p it- 
cu res-

RĂSPUNS : Relațiile României 
cu țările occidentale — deci, in
clusiv cu Statele Unite — nu 
sînt în nici un fel legate de re
lațiile pe care România le are 
cu țările socialiste din,< C.A.E.R. 
sau cu celelalte țări socialiste. 
Ele constituie o expresie a po
liticii generale de dezvoltare a 
colaborării economice și a rela
țiilor cu toate statele, fără deo
sebire de orînduire socială.

Dealtfel, trebuie să mențio
nez că relațiile României cu ță
rile socialiste reprezintă circa 50 
la sută din totalul schimburilor 
noastre economice internaționa
le. Deci, nu poate fi vorba de 
existența vreunor dificultăți nici 
într-un sens, nici în altul. Difi
cultățile sint create de existența 
anumitor restricții în Statele U- 
nite, in unele din țările occiden
tale din Piața comună, care în
greunează tocmai extinderea și 
diversificarea acestor relații eco
nomice.

ÎNTREBARE: După cum 
se știe, președintele Statelor 
Unite a propus, cu mulți ani 
în urmă, să se acorde Româ
niei clauza națiunii celei mai 
favorizate, însă pînă acum 
nu s-a întîmplat nimic.

Aveți cumva o apreciere 
cu cît ar spori exporturile 
dumneavoastră, dacă ați dis
pune de clauza națiunii celei 
mai favorizate ?

ÎNTREBARE: Domnule
președinte, există o părere a- 
creditată în Congresul ame
rican că creditele și concesiu
nile comerciale trebuie să fie 
legate de libertatea de emi
grație. Ce efect credeți dum
neavoastră că are aceasta a- 
supra procesului de destin
dere ?

cit și cu Israelul, România s-a 
pronunțat întotdeauna pentru o 
soluție politică in conflictul din 

. Orientul Mijlociu, pe baza rezo
luției Consiliului de Securitate. 
Considerăm că există condițiuni 
prielnice pentru a se putea rea
liza o pace trainică și dreaptă, 
care să ducă la eliberarea teri-* 
toriilor arabe ocupate de Israel 
în urma războiului din 1967, la 
crearea condițiilor pentru asigu
rarea integrității teritoriale și 
suveranității tuturor țărilor din 
zonă și, totodată, la rezolvarea 
problemei poporului palestinian, 
în conformitate cu năzuințele 
sale naționale, că este în inte
resul tuturor popoarelor și mai 
cu seamă al celor din Europa, 
care sint vecine cu țările din 
Orientul Mijlociu, să se reali
zeze o pace trainică și justă.

ÎNTREBARE : Președintele 
Nixpn urmează să meargă din 
nou la Moscova. Ați dori să 
ne spuneți ceva în legătură cu 
aceasta ?

RĂSPUNS : Mi-ar fi greu să 
vorbesc despre călătoria pre
ședintelui Nixon la Moscova, ți- 
nind seama că problemele care 
urmează să fie discutate sînt cu
noscute numai de cele două țări. 
Desigur, noi am salutat întîlni- 
rile și acordurile realizate între 
Uniunea Sovietică și Statele U- 
nite in timpul vizitei președin
telui Nixon la Moscova și a se
cretarului general al C.C. al 
P.C.U.S., Leonid Brejnev, în Sta
tele Unite. Sperăm că și în ca
drul actualelor convorbiri se va 
ajunge la înțelegeri bune, care 
să contribuie la extinderea co
laborării între cele două țări, dar 
care, totodată, să țină seama șl 
să contribuie la realizarea cursu
lui destinderii, în concordanță cu 
interesele tuturor statelor de 
dezvoltare independentă și li
beră.

toate țările socialiste, dar și alte 
țări, să ia măsuri corespunzătoare 
pentru a-și întări capacitatea de 
apărare. Este de înțeles că acest 
lucru îl fac și România și cele
lalte țări socialiste și, fără nici 
o îndoială, la fel și Uniunea So
vietică, așa cum îl fac și Statele 
Unite ale Americii și celelalte 
țări din Pactul Nord Atlantic.

La recenta reuniune a țărilor 
socialiste din Tratatul de la Var
șovia s-a vorbit despre necesi
tatea de a se ajunge la măsuri 
care să ducă la crearea unor 
condiții' (favorabile desființării 
concomitente a ambelor pacte. 
In general noi ne pronunțăm 
pentru a se ajunge la măsuri de 
oprire a cursei înarmărilor, de 
reducere a trupelor, ceea ce ar 
corespunde cerințelor generale 
a’ie popoarelor și cursului spre 
destindere.

Fără îndoială, în condițiile 
menținerii și chiar amplificării 
cursei înarmărilor, procesul de 
destindere are de suferit și este 
în fața unui pericol 
Pentru a se ajunge 
securitate în Europa 
pentru accentuarea 
de destindere, se impun neapă
rat măsuri în domeniul militar, 
de reducere a armamentelor, de 
dezarmare — și, în primul rînd, 
de dezarmare nucleară —, de 
desființare a blocurilor militare. 
In această direcție noi conside
răm că trebuie să acționeze 
toate popoarele care doresc să-și 
concentreze eforturile în direc
ția dezvoltării economico-socia- 
le și care doresc realmente o 
pace trainică în lume.

Presa egipteană despre rezultatele vizitei 
președintelui Sadat in România

permanent, 
la o reală 
și în lume, 
procesului

întreaga presă egipteană sa
lută cu satisfacție rezultatele 
fructuoase ale vizitei președin
telui Anwar El Sadat in Româ
nia, contribuția ei deosebită la 
dezvoltarea pe o treaptă supe
rioară a colaborării româno-e- 
giptene. Ziarele informează pe 
larg despre solemnitatea sem
nării celor trei documente, con
ținutul acestora, cuvîntările ros
tite de președinții Nicolae 
Ceaușescu și Anwar Sadat, sub- 
liniindu-se dorința comună a 
celor două părți de a conlucra 
în scopul propriei dezvoltări, a 
consolidării păcii în lume. In 
această ordine de idei, presa re
levă că acordarea de către țara 
noastră a unui credit guverna
mental în valoare de 100 mili
oane dolari, ca și hotăririle 
luate cu privire la crearea unui 
comitet comun de cooperare, 
constituirea unei societăți mixte 
pentru explorarea și exploatarea 
petrolului și a unei 
mâno-egiptene sînt. tot 
dovezi ale amplelor perspective 
pe care convorbirile dintre cei 
doi șefi de stat le-au deschis 
colaborării dintre România și 
Egipt.

„România — scrie „Le Pro
gres Egyptien" — cunoaște o 
importantă dezvoltare econo-

bănci ro- 
atîtea

mică. Specialiștii 'și, tehnicienii 
români au montat' Uzina de 
sodă caustică de la Alexandria. 
In prezent se conturează o coo
perare eficace și in alte sectoare 
de activitate". Ziarul arată că

• vizita președintelui Sadat *la 
București, care a continuat dia
logul început acum doi ani în 
cursul vizitei președintelui 
Nicolae Ceaușescu la Cairo, „a 
servit consolidării prieteniei în
tre’ cele două popoare prietene, : 
care vor coopera pentru progre
sul lor, pentru instaurarea unei 
păci juste și durabile în Orien
tul Apropiat". „Journal d’Egyp- 
te“ relevă, la rindul său, dorința 
țării noastre de a sprijini efor
turile depuse de poporul egip
tean pentru dezvoltarea și re
construcția țării sale, publi- 
cînd știrile despre vizita pre
ședintelui Sadat la București 
sub mari titluri pe întreaga pa
gină întîi. „România — scrie 
„Al Goumhouria" — participă 
împreună cu Egiptul la proiec
tele de reconstrucție, de indus
trializare, de prospecțiuni petro
liere".

Toate ziarele scot în evidență 
poziția constructivă adoptată de 
țara noastră în ceea ce privește 
Situația din Orientul Apropiat.

• LA BRAZZAVILLE 
luat sfîrșit lucrările Coloc
viului internațional „Popu
lația și dezvoltarea", organi
zat de Consiliul Mondial al 
Păcii, în cadrul manifestări
lor Anului mondial al popu
lației, la care au luat parte 
delegați din peste 30 de țări 
europene și africane, repre
zentanți ai U.N.E.S.C.O. și ai 
altor organizații și organisme 
specializate ale O.N.U. 
documentele adoptate 
particîpanți se arată că 
tuația dificilă pe care o 
nosc majoritatea țărilor 
curs de dezvoltare din Afri
ca, Asia și America Latină 
se datorește continuării prac
ticilor monopolurilor interna
ționale de a obține profituri 
mari din exploatarea resur
selor naturale și umane în 
așa-numita lume a treia.

Documentele adoptate de 
participanții la colocviu sa
lută destinderea încordării 
internaționale, factor impor
tant al continuării progresu
lui economic al umanității. 
Totodată, participanții la lu
crări au denunțat acțiunile 
regimurilor coloniale și ra
siste din Africa și și-au re
afirmat solidaritatea cu lupta 
de eliberare națională și de 
progres social și economic a 
popoarelor continentului afri
can.
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din Etiopia
Personalități politice 

arestate de armată

TINERETUL LUMII

în 
de 
si- 

cu- 
în

Postul etiopian de radio a di
fuzat, duminică seara, un comu
nicat în care se arată că forțele 
armate au arestat o serie de 
personalități ale vieții politice 
și economice, care, prin ac
țiunile pe care le-au desfășurat 
in ultima vreme, „au încercat 
să zădărnicească funcționarea 
normală a activității guvernului 
instalat în urmă cu cîteva luni" 
— relatează agențiile France 
Presse și Reuter. Potrivit comu
nicatului, au fost arestați, prin
tre alții, Ras Asrate Kassa, pre
ședintele Consiliului de Coroa
nă; Ylma Deressa, consilier al 
Coroanei, Minasse Haile, fost 
ministru de externe, maiorul 
Adnasse, șeful unui grup de opt 
parlamentari care au cerut eli
berarea foștilor miniștri ares
tați, și alte persoane. Comuni
catul difuzat de forțele armate 
arată că situația actuală din 
Etiopia a fost examinată de mi
litari și de un Comitet guver
namental și că a existat „un 
acord total pe toate planurile".

Conferința pentru securitate

ÎNTREBARE : Destinderea 
dintre cele două țări facilitea
ză oare posibilitatea ca Româ
nia și alte țări mici din Eu
ropa de Est să dezvolte rela
ții mai strînse cu Vestul ?

RĂSPUNS : Fără îndoială, ac
centuarea cursului destinderii pe 
plan internațional — determinat 

■ de schimbările care se produc în 
raportul de forțe internațional —, 
deci și. îmbunătățirea relațiilor 
dintre aceste două țări mari, este 
în favoarea afirmării unor rela
ții noi de colaborare în lume. 
Accentuarea cursului destinderii 
favorizează, desigur, și dezvolta
rea relațiilor dintre România și 
alte state din Vest și 
te continentele.

ÎNTREBARE: Ce credeți 
despre ideea unei retrageri 
unilaterale masive a trupelor 
S.U.A. din Europa de Vest? 
Cum ar afecta acest lucru 
stabilitatea și situația țărilor 
Europei răsăritene?

RĂSPUNS : După părerea 
mea, prezența trupelor străine 
în Europa sau pe teritoriul altor 
state nu aduce în nici un fel și 
nimănui vreun plus de securi
tate ; dimpotrivă, prezența tru
pelor străine pe teritoriul altor 
state constituie in permanență 
o sursă de insecuritate pentru 
toate statele. De aceea, retrage
rea trupelor Statelor Unite sau 
ale altor state din Europa, a 
trupelor străine, în general, de 
pe teritoriile altor state nu poa
te decit să favorizeze cursul 
destinderii și să contribuie la 
întărirea securității, să ducă la 
dezvoltarea relațiilor de colabo
rare între state.

Colocviu al 
organizațiilor 

tineretului
comunist 

si socialist 
din mai multe

de pe toa-

Împărtășiți 
se tem că

ÎNTREBARE: 
părerea celor ce 
destinderea sovieto-americană 
amplifică pericolul unei înțe
legeri tacite între cei doi de 
a exercita împreună un con
trol asupra Europei ?

ÎNTREBARE: Credeți că 
acest curs de destindere ar 
putea fi împiedicat sau în
trerupt de o schimbare a con
ducerii — fie în Statele Unite 
sau în Uniunea Sovietică?

și cooperare în Europa
în cadrul Confe- 
securitate și coo- 

cu
La Geneva, 

rinței pentru 
perare în Europa continuă 
intensitate, în organele de lu
cru pe probleme economice,, ela
borarea textelor documentelor 
finale specifice domeniului.

Plenara comisiei a IX-â

RĂSPUNS : Acordarea clau
zei națiunii celei mai favoriza
te este o problemă de care de
pinde pînă la urmă realizarea 
unui comerț în condițiuni de e- 
galitate și avantaj reciproc. 
Este de ințeles că existența 
unor taxe, care citeodată merg 
pină la 50 la sută din valoarea 
produselor, face imposibil un 
export corespunzător. De aceea, 
acordarea acestei clauze ar con
tribui mult la o extindere a re
lațiilor.

Noi am 
să ocupe 
comerțul 
relațiile economice internaționa
le. Cred că ușor schimburile 

«comerciale cu S.U.A. ar putea 
ajunge în următorii cițiva ani 
la aproximativ 800 milioane — 
1 miliard dolari.

dori ca Statele Unite 
un loc important in 
nostru exterior și în

ÎNTREBARE: Această
dezvoltare a relațiilor econo
mice depinde cumva în vreun 
fel de acordarea de credite 
de către Statele Unite ?

RĂSPUNS : Hotăritoare este, 
în primul rînd, acordarea clau
zei națiunii celei mai favoriza
te, care ar crea condiții pen
tru un export românesc mai 
substanțial în Statele Unite și, 
deci, mijloace corespunzătoare 
de plăți. In realizarea schimbu
rilor economice propriu-zise, 
creditele nu vor juca un rol 
prea important. Ele au și vor 
putea avea o importanță mai 
mare în realizarea unor acțiuni 
de cooperare economică, de in
vestiții în România, care, desi
gur, la rîndul lor, pot contribui 
la extinderea schimburilor eco
nomice. Aceasta pentru că noi 
dorim schimburi echitabile și o 
balanță de plăți echilibrată și 
nu să facem schimburi economi
ce pe bază de credite.

RĂSPUNS : Trebuie să declar 
de la început că existența unor 
asemenea păreri, care urmăresc 
de fapt să condiționeze extinde
rea relațiilor economice, deci să 
creeze in mod artificial greutăți 
în calea dezvoltării unor relații 
economice pe principiul deplinei 
egalități, sint de neînțeles și nu 
corespund tendințelor generale 
care se manifestă pe plan inter- 

• național. Problema libertății de 
emigrație este o problemă de po
litică generală â fiecărui stat și 
ea este soluționată astăzi în mod 
foarte diferit de la un stat la 
altul. A încerca în vreun fel să 
se condiționeze schimburile in
ternaționale în funcție de aceste 
probleme nu poate duce decit la 
limitarea posibilităților de extin
dere a relațiilor economice. Fără 
nici o îndoială, acționîndu-se în 
acest fel se ridică și o serie de 
probleme politice. Asemenea ac
țiuni nu pot pînă la urmă decit 
să frîneze într-o anumită măsu
ră procesul general de îmbu
nătățire a relațiilor dintre state, 
să impieteze asupra procesului 
destinderii. De aceea, după pă
rerea mea, ar fi necesar să se 
renunțe cu desăvîrșire la ase
menea puncte de vedere și să se 
pornească de la găsirea căilor 
de extindere a colaborării în toa
te domeniile de activitate pe 
baza respectului reciproc, a ega
lității și a neamestecului în tre
burile interne. Aceasta corespun
de politicii de destindere, in ca
drul căreia iși pot găsi soluțio
narea și problemele emigrației.

RĂSPUNS : Dacă există o ase
menea părere la unele state, sau 
la unii oameni politici, revine 
țărilor in cauză ca prin înțele
gerile lor să demonstreze că a- 
ceste temeri sînt neîntemeiate, 
în ce mă privește, consider că, 
în actualele condiții internațio
nale, este imposibil să se mai 
ajungă la exercitarea vreunui 
control asupra Europei sau asu
pra vreunei alte zone a lumii. 
Cred insă că nici Uniunea So
vietică și, sper, nici Statele 
Unite nu iși propun asemenea 
scopuri.

ÎNTREBARE: De ce con
siderați important ca princi
piul independenței și suvera
nității naționale, principiu pe 
care l-ați subliniat cu putere 
în discuția de astăzi, să fie 
respectat și în relațiile dintre 
țările socialiste?

Socialismul se 
14 țări. Fiecare, 
principiile gene- 
valabile, reali-

ÎNTREBARE : România are 
relații bune atît cu U.R.S.S. 
cît și cu R.P. Chineză. Consi
derați că acest fapt poate con
tribui la îmbunătățirea relații
lor dintre cele două țări ?

ÎNTREBARE : Cunoaștem 
că vă gîndiți la realizarea 
unor investiții pe scară largă, 
în special prin intermediul 
societăților mixte. Sînteți sa- 
tisfăcuți. de modul în care se 
realizează acestea pînă acum ?

Ați reușit să atrageți un 
volum de investiții americane, 
conform cu dorințele dum
neavoastră ?

RĂSPUNS: 
programului de______
dustriei și a economiei româ
nești avem în vedere și crearea 
condițiilor de realizare a unor 
invenstiții de către alte țări in 
România. Avem o lege specială 
care reglementează criteriile și 
normele în direcția aceasta.

în ce privește Statele Unite, 
pînă acum am putea spune că 
sintem numai la început. S-au 
constituit de fapt numai două 
asemenea societăți mixte. Sint 
insă în curs o serie de tratati
ve cu un număr mai mare de 
firme care ar putea duce la 
crearea unor întreprinderi mix
te de mai mare amploare. Spe-

în înfăptuirea 
dezvoltare a in-

RĂSPUNS : Intr-adevăr, Ro
mânia dezvoltă relații de cola
borare atît cu Uniunea Sovieti
că, cît și cu R.P. Chineză și in 
general cu toate țările socialis
te, considerînd aceste relații ca 
un factor important al dezvoltă
rii unor relații noi pe plan in
ternațional, în realizarea unei 
politici noi, de colaborare și 
pace.

Desigur, îmbunătățirea relații
lor dintre cele două țări depinde 
în primul rind de felul cum ele 
insele acționează pentru depă
șirea divergențelor și dezvolta
rea colaborării. Considerăm însă 
că, prin poziția ei de a acționa 
în direcția dezvoltării relațiilor 
și pentru depășirea divergențe
lor, România contribuie la rea
lizarea acestor obiective.

RĂSPUNS: 
construiește în 
pornind de la 
rale, universal 
zează socialismul ținind seama
de condițiile istorice naționale 
și sociale concrete dim țara res
pectivă. Totodată, trebuie avut 
în vedere că edificarea socia
lismului în aceste țări are loc 
în condițiile existenței în lume 
a relațiilor de producție și poli
tice capitaliste, cu tot ceea ce 
decurge de aici. De aceea, o dată 
cu construcția socialismului în 
mai multe țări, se pune in mod 
acut și problema realizării între 
ele a unor relații de tip nou, 
bazate pe principiile deplinei 
egalități în drepturi, ale res
pectului independenței și suve
ranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne, avanta
jului reciproc și, totodată, 
întrajutorării și colaborării 
construcția noii orînduiri 
ciale. înfăptuirea în viață 
acestor principii este o condiție 
primordială a dezvoltării cu suc
ces a socialismului în fiecare 
țară, a afirmării acestor princi
pii pe plan internațional, a lup
tei generale pentru o politică 
nouă, pentru o ordine nouă în 
viața internațională.

al
în

so- 
a

ÎNTREBARE : Ca singura 
țară din Europa de răsărit 
care menține relații diploma
tice atît cu țările arabe, cît 
și cu Israelul, cum vede 
România rolul ei în a ajuta 
la realizarea și menținerea ri
nei păci durabile în această 
regiune ?

ÎNTREBARE: In Vest se 
crede că, în ciuda procesului 
de destindere, țările Tratatu
lui de la Varșovia — și in 
special Uniunea Sovietică —• 
sporesc rapid forțele lor mi
litare. Nu apare aceasta în 
contrast cu procesul de des
tindere?

RĂSPUNS : Menținînd relații
le și acționînd pentru dezvolta
rea acestora atit cu țările arabe,

RĂSPUNS : Vedeți, întrebarea 
este incompletă, pentru că ar 
trebui să aveți în vedere faptul 
că în cadrul Pactului Nord 
Atlantic continuă să se adopte 
o serie de măsuri de intensifi
care a înarmărilor. Pornind de 
aici, este normal ca țările so
cialiste care fac parte din Tra
tatul de la Varșovia, în general

RĂSPUNS : Cursul destinderii 
este determinat de schimbările 
care s-au produs in general pe 
plan internațional in raportul 
de forțe, de apariția pe arena 
mondială a unor forțe puternice 
care se pronunță pentru o poli
tică nouă, pentru a se pune ca
păt vechii politici denumite 
„războiul rece“ ; el este legat 
de creșterea conștiinței popoare
lor și a acțiunilor opiniei pu
blice de pretutindeni care do
rește o politică de colaborare. 
De aceea, ar fi greu de presu
pus că anumite schimbări in 
conducere intr-o țară sau alta 
ar putea duce la o schimbare a 
cursului destinderii. Fără nici o 
îndoială, oamenii iși au rolul 
lor, iși au meritele lor în reali
zarea acestui curs, in măsura in 
care ei înțeleg năzuințele po
poarelor, schimbările care se 
produc în lume și acționează în 
concordanță cu cerințele aces
tor schimbări. Pot fi unii care 
înțeleg mai greu aceste schim
bări, dar nimeni nu poate opri 
afirmarea acestor tendințe care 
se impun tot mai mult și 
o necesitate a dezvoltării 
internaționale.

tari 
vest-europene

La Strasbourg s-au desfă
șurat lucrările unui colocviu 
al organizațiilor tineretului 
comunist și socialist din mai 
multe țări capitaliste ale 
Europei. Scopul reuniunii 
l-a constituit examinarea 
problemelor care stau în 
fața tineretului și studenți
lor din Europa occidentală 
și adoptarea unor hotărîri 
privind acțiunile comune în 
sprijinul revendicărilor lor. 
Este prima manifestare de 
acest gen a tineretului co
munist și socialist din țările 
Europei occidentale.

a 
analizat locul și rolul pe care 
organizațiile internaționale de 
specialitate ar urma să-I aibă 
in cadrul urmărilor instituțio
nale ale conferinței, respectiv, 
contribuția pe care aceasta ar 
putea-o aduce la punerea în 
aplicare a hotărîrilor de natură 
economică. Pe baza mai multor 
propuneri, printre care și cele 
ale delegației române, s-a căzut 
de acord asupra unui text prin 
care statele participante la con
ferință se declară gata să țină 
seama de posibilitățile concrete 
oferite de. organizațiile interna
ționale pentru a contribui la 
executarea prevederilor docu
mentelor finale ale conferinței 
în domeniul economic.

în subcomisia pentru dezvol
tarea schimburilor economice au 
continuat discuțiile asupra mă
surilor de ordin practic care ar 
trebui să fie luate pentru a fa
cilita și mai mult desfășurarea 
activităților diferitelor organis
me, firme și întreprinderi de 
comerț exterior pe piețele țări
lor participante.

Subcomisia pentru cooperare 
în domeniul științei și tehnicii 
continuă dezbaterile asupra căi
lor și mijloacelor de promova-

re a transferului de know-how, 
a schimbului de experiență teh
nică și științifică, a modalități
lor de a ține seama de intere
sele și nevoile specifice ale ță
rilor în curs de dezvoltare în 
acest domeniu,: Textul ce se 
preconizează are la bază mai 
multe propuneri, printre care și 
propuneri concrete ale delegației 
române.

• PREMIERUL LIBANULUI. 
Takieddine Solh, a conferit, du
minică seara, cu liderii organi
zațiilor palestiniene situate pa 
teritoriul libanez — anunță a- 
gențiile France Presse și Reu
ter. în cadrul acestei reuniuni 
liderii palestinieni l-au infor
mat pe primul ministru al Li
banului despre hotărîrea orga
nizațiilor palestiniene de a sista 
toate operațiunile lansate de pa 
teritoriul libanez, inclusiv tra
versarea frontierei libanezo- 
israeliene de către unități alo 
organizațiilor palestiniene — in
formează ziarele „An Nahăr" și 
„L’Orient-Le-Jour“ din Beirut 
— reluate de agențiile de presă.

La închiderea ediției

Președintele Argentinei,
Juan Domingo Peron,
a încetat din viață

(Urmare din pag. I)

devin 
vieții

poateÎNTREBARE: Se ; 
vorbi de vreun semn de opo- 

Sovietică 
destin-

ziție în Uniunea 
față de procesul de 
clere?

UniuneaRĂSPUNS : Cred că 
Sovietică, în mod principial, ca 
țară socialistă, dar și pornind 
de la înseși interesele sale, este 
direct interesată în realizarea 
unei politici de destindere, toc
mai în vederea creării condiții
lor pentru un program al dez
voltării economice mai rapide, 
al construcției societății comu
niste, cit și pentru o politică ge
nerală de pace în întreaga lume. 
Politica de pace este o necesi
tate astăzi pentru toată țările, 
inclusiv pentru țările socialiste, 
deci și pentru Uniunea Sovie
tică. Nu mai vorbesc de faptul 
că o țară socialistă, prin felul 
de a judeca lucrurile, nu poate 
fi decit pentru o politică de des
tindere și. de pace.

INTREBARE: Considerați 
că și alte țări din Europa ră
săriteană ar trebui să urmeze 
exemplul dumneavoastră și 
să-și întărească relațiile cu 
Statele Unite și cu țările occi
dentale?

RĂSPUNS: Cred că nu se 
pune problema de a se urma 
exemplul României, deoarece 
unele țări socialiste au dezvol
tat relațiile cu Statele Unite 
chiar înaintea României.
, în ce privește România, cred 
că singurele obstacole sînt res
tricțiile existente din partea 
Statelor Unite, lipsa clauzei na
țiunii celei mai favorizate, car.e 
împiedică o colaborare mai largă 
reciproc avantajoasă. Spun a- 
ceasta pentru că în înțelegerile 
realizate cu președintele Nixon 
am pornit de la faptul că aceste 
relații trebuie să se bazeze pe 
principiul deplinei egalități, al 
independenței, al neamestecu
lui in treburile interne.

timente de stimă, profundă amiciție și sinceră prețuire, dă ex
presie dorinței de a conferi noi dimensiuni legăturilor de coo
perare româno-egiptene. Atmosfera în care a decurs vizita in 
România a președintelui Sadat este definitorie pentru climatul 
relațiilor româno-egiptene, pentru apropierea care s-a realizat 
între cele două țări și popoare.

Convorbirile dintre cei doi președinți au abordat, în primul 
rînd, problemele ce privesc stadiul actual al raporturilor bilate
rale și identificarea perspectivelor de viitor. în mod firesc s-a 
exprimat satisfacția pentru strînsa colaborare statornicită și 
s-a decis să se procedeze la aprofundarea pe mai departe a 
acestei colaborări. în acest spirit cei doi președinți au semnat 
o Declarație solemnă comună — document care sintetizează cu 
claritate principiile pe care România și Egipt înțeleg să le pună 
Ia baza relațiilor prietenești dintre ele, ca și a raporturilor lor 
cu alte state. Documentul reafirmă convingerea comună că pa
cea și securitatea internațională trebuie să se bazeze pe res
pectarea dreptului sacru al tuturor națiunilor Ia existență, liber
tate, , suveranitate și independență, la pace și securitate, pe 
inadmisibilitatea acaparării de teritorii prin forță sau pe orice 
alte căi, pe respectarea dreptului inalienabil al fiecărui popor 
de a dispune liber de soarta sa, fără nici un amestec, constrîn- 
gere sau presiune exercitate din afară. Prin totalitatea prevede
rilor sale, prin înaltele principii pe care le proclamă, Declarația 
solemnă comună consacră hotărîrea României și Egiptului — 
conștiente de responsabilitatea 
ce incumbă tuturor statelor : 
mari, mijlocii sau mici în in
staurarea unui climat de pace și 
securitate pe planeta noastră — 
de a-și aduce întreaga contri
buție la promovarea și întări
rea spiritului' de înțelegere și 
colaborare în lume, la imprima
rea unui curs nou politicii mon
diale, Ia respectarea efectivă a 
normelor dreptului internațio
nal. Acest document depășește 
cadrul strict al relațiilor bilate
rale și. prin deosebita sa valoa
re politică, constituie o remar
cabilă contribuție la cauza 
cii, destinderii 
tre națiuni.

Problemele 
mâno-egiptene 
minate în mod concret, 
venindu-se 
creșterea ---------- ~ ------------ --------------- ------
prevăzîndu-se ca in 1980 să se atingă un nivel de 400—500 mili
oane dolari. De cea mai mare importanță este declarația pe care au 
semnat-o cei doi președinți în legătură cu crearea unui comitet 
comun de cooperare între Republica Socialistă România și Re
publica Arabă Egipt. Țara noastră a decis să acorde Egiptului 
un credit guvernamental in valoare de 100 000 000 dolari S.U.A., 
credit ce va fi utilizat pentru livrarea de către partea română 
de echipamente, utilaje, instalații complexe produse în Româ
nia, ca și de proiecte, asistență tehnică sau licențe românești 
pentru realizarea in Egipt a unor proiecte comune în cadrul 
unor societăți mixte româno-egiptene. în cursul convorbirilor s-a 
decis să se acorde prioritate înființării unei societăți mixte pen
tru explorarea și exploatarea petrolului, precum și creării unei 
bănci româno-egiptene. Fără îndoială, este vorba de un nou și 
important pas pozitiv pe planul rodniciei conlucrării dintre sta
tele noastre, conlucrare reciproc avantajoasă, care contribuie la 
dezvoltarea economiei naționale a fiecărei țări.

Colaborarea bilaterală va fi adincită în toate sectoarele, ceea 
ce va permite o mai bună cunoaștere reciprocă, o apropiere 
și mai mare intre popoarele român și egiptean. In acest con
text s-a convenit să se intensifice contactele, schimburile de in
formații și de delegații, inclusiv pe planul organizațiilor de ti
neret.

Dialogul româno-egiptean la nivel înalt a prilejuit un amplu 
tur de orizont al vieții internaționale, evocîndu-se mutațiile po
zitive intervenite pe arena mondială. Comunicatul comun, publi
cat la încheierea convorbirilor de la București, relevă că in 
prezent există condiții favorabile pentru statornicirea unor re
lații internaționale noi, bazate pe deplina egalitate in drepturi 
a tuturor statelor.

Un loc deosebit în schimbul de păreri dintre cei doi președinți 
l-au ocupat problemele Orientului Mijlociu. Președinții Ceaușescu 
și Sadat au reafirmat solidaritatea lor fermă, militantă eu lupta

și înțelegerii

cooperării 
au fost

pă- 
în-

ro- , .
exa- 
con- 

să se întreprindă : 
continuă a volumului

BUENOS AIRES 1 (Agerpres).
— Președintele Argentinei, ge- 

- neralul-locoțenent Juan Domin
go Peron, a încetat din . viață, 
luni dupăjamiază, la reședința 
sa din Olivos, din apropierea 
capitalei argentiniene.

Știrea morții președintelui 
Peron a fost anunțată într-un

mesaj transmis la posturile na
ționale de radio și televiziune, 
de Maria Estela Martinez de 
Peron, vicepreședinta țării, că
reia — în virtutea normelor 
constituționale — îi revine, în 
mod automat, funcția supremă 
în stat.

Moment important 
în istoria relațiilor

popoarelor arabe pentru consolidarea independenței naționale, 
pentru dezvoltare economică și progres social, au exprimat con
vingerea că o pace justă și durabilă în Orientul Mijlociu, ba
zată pe rezoluția Consiliului de Securitate nr. 242 necesită re
tragerea completă a forțelor armate israeiiene din toate terito
riile arabe ocupate, asigurarea'deplină și neîntârziată a drep
turilor naționale legitime ale poporului palestinian, precum și 
garantarea dreptului ia existență pentru toate statele din zonă, 
in interiorul frontierelor lor recunoscute pe plan internațional, 
în această direcție, realizarea acordurilor militare de dezanga
jare, atît în Sinai, cit și pe înălțimile Golan, reprezintă un prim 
pas semnificativ. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a adus elogii 
eforturilor susținute depuse personal de președintele Sadat 
pentru trecerea la reglementarea pașnică și dreaptă a conflictu
lui. în procesul găsirii de soluții pentru garantarea unei păci 

juste și trainice in Orientul Mijlociu o importanță deosebită are 
Conferința de pace de la Geneva, organizată sub auspiciile 
O.N.U. și la care pot să-și aducă o contribuție constructivă și 
alte țâri iubitoare de pace. Președinții României și Egiptului au 
subliniat faptul că o pace dreaptă și durabilă în’ Orientul Mij
lociu nu poate fi realizată fără a se ajunge la o soluție echita
bilă in problema palestiniană. După cum a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, România va face și in viitor tot ceea ce 
depinde de ea, pentru a-și aduce contribuția Ia realizarea unei 
păci trainice și drepte in Orientul Mijlociu, considerînd că a- 
ceasta corespunde intereselor generale ale întregii omeniri. în 
comunicatul comun de la București se relevă că președintele 

Sadat a adus elogii activității 
susținute a președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru reglementarea 
politică justă și durabilă a si
tuației din Orientul Mijlociu.

Abordind dosarul luptei îm
potriva colonialismului, conducă
torii celor două țări au reafirmat 
sprijinul lor față de mișcările 
de eliberare națională din Afri
ca, exprimînd speranța că re
centele schimbări din Portugalia 
vor accelera victoria finală a 
acestor mișcări, vor duce Ia li
chidarea ultimelor rămășițe ale 
colonialismului pe pămîntul a- 
frican. “ 
fost, 
nată, 
ritatca 
interes 
pentru 
alte zone, mai ales

• ®

româno-egiptene
acțiuni care să permită 

schimburilor economice,

Evoluția din Europa a 
de asemenea, 
relevîndu-se 
europeană 
deosebit 
țările de

exami- 
că secu- 

prezintă tui 
nu numai 

pe acest 
pentru celecontinent, cî și pentru cele din 

situate în regiunea Mării Mediterane. Pe agenda convorbirilor 
s-au mai aflat și alte probleme : situația din peninsula indochi- 
neză. stadiul negocierilor de dezarmare, necesitatea lichidării 
decalajului între țările dezvoltate și cele,în curs de dezvoltare, 
imperativul creșterii rolului O.N.U. în rezolvarea problemelor 
internaționale în interesul popoarelor.

Dialogul româno-egiptean Ia nivel înalt de la București, ca 
și cel de Ia Cairo din 1972, constituie o contribuție deosebit de, 
importantă la prietenia și colaborarea dintre popoarele noastre, 
la cauza păcii și progresului umanității. Adrcsîndu-se înaltului 
oaspete egiptean cu ocazia semnării documentelor comune, to
varășul Nicolae Ceaușescu spunea : „Doresc să exprim convin
gerea că aceste documente, rezultatele vizitei dumneavoastră se 
vor înscrie ca un moment important ■ in istoria relațiilor dintre 
cele două țări, că popoarele noastre — animate de dorința de 
a obține Un progres mai rapid pe calea dezvoltării econoinico- 
sociale, a consolidării independenței și suveranității lor — vor 
conlucra tot mai activ — aceasta spre binele lor și, totodată, în 
spiritul colaborării și prieteniei intre toate popoarele, al păcii în 
lume". La rîndul său, președintele Sadat a subliniat : „Eu consi
der această întâlnire o deschidere a unei noi pagini în relațiile 
dintre popoarele noastre".

Opinia publică din țara noastră, care a primit cu o deosebită 
căldură pe președintele Republicii Arabe Egipt, salută cu sa
tisfacție bilanțul pozitiv al convorbirilor româno-egiptene, re
zultatele fertile, deschizătoare de noi perspective, ale colaboră
rii dintre țările-noastre. întregul popor iși exprimă deplina a- 
probare față de politica externă realistă, constructivă a partidu
lui și statului nostru, față de prestigioasa activitate a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu , consacrată idealurilor păcii și apropierii 
intre popoare, făuririi unei lumi in care fiecare națiune să se 
dezvolte liberă, potrivit aspirațiilor ei suverane. Dialogul româ
no-egiptean. la nivel înalt, încununat de un deplin succes, re
prezintă un aport de seamă la consolidarea cursului pozitiv din 
viața internațională, la cauza păcii în lumea întreagă.
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