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într-o atmosferă de însyflețîtor entuziasm, de puternică reafirmare a dragostei 
și atașamentului fată de partid, de secretarui său general, ieri a avut loc

Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

în județele Ilfov, Ialomița și Constanța
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidu

lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, a consacrat dimineața zilei de 4 iulie examinării stadiului 
lucrărilor agricole în județele Ilfov, Ialomița și Constanța, 
studierii amplasării unor noi obiective industriale în județul 
Ialomița, problemelor pe care le ridică dezvoltarea țconomi- 
că și socială armonioasă a acestei zone a țării.

îți această vizită de lucru, se
cretarul general al partidului a 
fost însoțit de Gheorghe Oprea, 
viceprim-ministru al guvernului, 
de miniștri care răspund de do
meniile analizate.

La cooperativa agricolă de 
producție Fundulea, secretarul 
general al partidului a fost în- 
tîmpinat de tovarășul Constan
tin Drăgan, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretat al Comitetului ju
dețean de partid Ilfov.

Au fost vizitate apoi lanurile 
de grîu, floarea-soarelui, po
rumb ale cooperativei agricole 
de producție din comunele 
Fundulea și Ileana.

Cu aceeași atenție au fost exa
minate culturile cerealiere din 
județul vecin.

în marginea unuia din lanu
rile de grîu ale cooperatorilor 
din Lehliu-Sat, secretarul gene
ral al partidului este salutat de 
tovarășul Vasile Marin, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Ialomița al P.C.R.

Următoarea oprire se face la 
lanurile de grîu ale întreprin
derii agricole de stat din co
muna Drumu Subțire. Secretarul 
general al partidului subliniază 
și cu acest prilej că, date fiind 
condițiile de umiditate, este in
dicat, ca imediat după recoltare, 
să fie insămînțată cea de-a 
doua cultură.

Sir.t vizitate lanurile de 
porumb ale cooperativei agricole 
Qe producție din comuna Brin- 
coveanu și ale întreprinderii 
agricole de stat din Dragalina. 
Adresîndu-se factorilor de 
răspundere ai Ministerului Agri
culturii. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu indică să se asigure 
de la început irigarea culturilor 
prin brazde, eliminindu-se ast
fel excesul de aspersoare.

Momentul cel mai important 
al dialogului de lucru cu fac
torii de răspundere din județul 
Ialomița l-a constituit ..stabili
rea amplasamentului unor noi 
și importante obiective indus
triale.

în apropierea orașului Călă
rași, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a studiat, împreună 'cu conducă
tor.' ,1 unor ministere și insti
tute -de proiectare, diverse va

Orașul nu se află doar
sub ferestrele primăriei 1

în ultimul deceniu populația 
cartierului „Noua" din Brașov 
aproape s-a triplat, ponderea 
covirșitoare, peste 4 000, consti- 
tuind-o tinerii atrași din toate 
colțurile țării de industria mo
dernă, in plină dezvoltare a 
orașului de sub Timpa. Ne-am 
petrecut citeva după-amieze 
printre tinerii de la I.A.B., 
I.C.I.M și I.M.C., întreprinderi 
care au construit ' în cartierul 
Noua cămine pentru nefami- 
liști. 'S-a intîmplat să nimerim 
acolo odată cu un grup de fete 
ce urmau să facă practică la 
I.M.C., eleve ale școlilor profe
sionale din Turda și Bușteni. 
Nu le aștepta nimeni. Nu le în
soțea nimeni. Nu-i prezent nici 
măcar administratorul Geza 
Iacob (care, in paranteză' fie 
spus, e văzut cam rar pe aici), 

riante de amplasament a noilor 
dbiective, a căror construcție 
este legată direct de viitoarea 
arteră de transport — Canalul 
Dunăre—Marea Neagră.

Primul secretar al Comitetu
lui județean de partid a adresat 
vii mulțumiri tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru grija 

' deosebită pe care o acordă dez
voltării industriale a județului 
Ialomița, care va cunoaște în 
anii următori o puternică înflo
rire, datorită amplasării noilor 
obiective.

La rîndul său, orașul Călărași, 
care a pășit pe calea industria
lizării cu mai bine de un dece
niu în urmă, va cunoaște in 
viitorii ani o dezvoltare și mai 
puternică. Noile obiective vor 
determina o creștere simțitoare 
a populației, o dezvoltare urba
nistică corespunzătoare, deschi- 
zîndu-se, astfel, acestui oraș 
perspectiva ridicării in rîndul 
marilor centre industriale ale 
țării.

Importantele investiții ce vor 
asigura dezvoltarea industriei în 
județul Ialomița se înscriu ca o 
nouă și grăitoare mărturie a 
grijii permanente a partidului 
și statului nostru, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal pen
tru înflorirea economică și ridi
carea nivelului de progres și ci
vilizație în toate județele țării. 
Un exemplu elocvent il consti
tuie în aceșt sens și orașul Slo
bozia, cuprins în itinerariul a- 
cestei călătorii de lucru a secre
tarului general al partidului. A- 
lături de zecile de blocuri de 
locuințe construite în ultimii 
ani, s-au înălțat aici o serie de 
edificii publice, culturale și tu
ristice noi, iar altele în plină 
construcție.

Relevînd perspectivele indus
triale ale acestor orașe — Că
lărași și Slobozia — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cere întoc
mirea unor studii de dezvoltare 
ale localităților respective, sub 
forma unor machete, care să 
prevadă condiții optime de lo
cuit numărului tot mai mare de 
munci.tori, precum și importante 
obiective social-culturale, pe 
măsura afirmării lor ca puter
nice centre economice.

Dezvoltarea acestor orașe — 

sarcina repartizării fetelor în 
camere revenindu-i... portarului. 
Așteptăm in zadar să apară ci
neva din partea comitetului de 
cămin pe întregul complex. Cei 
înscriși pe tabel n-au habar de 
însărcinările care le-au fost, 
formal, atribuite.

în aceeași după-amiază noile 
sosite urmau să aibă o intilnire 
cu inginerul-șef al întreprinde
rii, Alexandru Radu și fiindcă 
dinsul n-a venit ne-am folosit 
timpul vizitînd camerele și gru
purile sociale ale căminului. 
Constatăm astfel, pe viu, că la

subliniază secretarul general al 
partidului — trebuie să se ba
zeze pe o concepție modernă, 
unitară, să aibă în vedere con
strucții cu mai multe etaje, care 
să înglobeze armonios realiză
rile urbanistice actuale, astfel 
încît să nu fie extins perimetrul 
localităților pe seama fondului 
funciar.

Aceleași recomandați sînt fă
cute și în ce privește dezvolta
rea orașului Fetești.

Cu imaginea unui Bărăgan 
care se pregătește să declanșeze 
în zilele următoare bătălia pen
tru secerișul griului și în fața 
căruia se deschid noi perspec
tive industriale, pătrundem 
peste noul pod de la Vadu Oii, 
în Dobrogea.

La hotarul județului Constan
ța, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este salutat de tovarășul Vasile 

un preț de 140 lei patul lenjeria 
se schimbă „din cind în cind", 
că femeile de serviciu nu-și fac 
datoria (ing. Ilarie Pleșa, care 
efectuase un control din partea 
Comitetului oamenilor muncii 
pe întreprindere consemnează 
în registru că atit administra

torul cit și femeile de serviciu 
semnează dimineața condica 
la ambele rubrici, venire-ple- 
care. după care... pleacă cu ade
vărat acasă !). că pretutindeni 
domnește dezordinea, că o serie 
de tineri neîncadrați în muncă 
sau cu contractul de muncă des

Vilcu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. ai P.C.H., prim- 
secretar al Comitetului județean 
de partid.

Pe pămintul dintre Dunăre și 
mare, unde soarele este mai 
puternic decit in alte colțuri de 
țară, grînele s-au copt, iar pe 
unele terenuri combinele se află 
în plină activitate. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se oprește 
pe ogoarele întreprinderilor agri
cole de . stat Hîrșova și Doro- 
banțu, ale cooperativei agricole 
din satul Tichilești, comUna'Ho- 
riă, se interesează de stadiul 
recoltărilor, de repartizarea mij
loacelor de muncă, a echipelor 
de lucru, de recoltele obținute 
pină acum.

Secretarul general al partidu
lui cere detalii asupra modulu1 
de realizare a noilor ^menajări 
pentru irigații, recomandă in- 

făcut își găsesc aici „culcuș" în 
fiecare noapte, ocupînd locul 
altor tineri „aciuiți" (din lipsă 
de spațiu) pe la gazde particu
lare...

într-una din vizite ne-a înso
țit și Nicolae Banciu, primul 
secretar al Comitetului munici
pal U.T.C.

— Realitatea, recunoaște din
sul, este că pină acum Noua a 
cam fost lăsată de noi ca și de 
alți factori la periferia preocu
părilor. .

Nu-1 contrazicem pe tovarășul 
prim-secretar mai cu seamă 
pentru nuanța autocritică din 
spusele dumisale. Pentru că, 
într-adevăr, prezența concretă,

ADINA VELEA
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tcjjsificarea acțiunilor, dat Ițind 
că in această parte a Dobrogei 
pămintul are nevoie încă de 
multă apă.

La trecerea prin orașul Con
stanța și prin stațiunile din su
dul litoralului, mii de oameni au 
ieșit în întîmpinarea^tovarășului 
Nicolae Ceaușescu salutind cu 
vii aplauze, cu ovații entuziaste, 
exprimindu-și prin manifestații 
spontane de dragoste și stimă 
aprobarea deplină față de poli
tica partidului și statului nos
tru, față de activitatea neobosită 
a secretarului general al P.C.fi
de care sînt legate toate marile 
înfăptuiri de astăzi ale poporu
lui român, minunatele sale per
spective pe drumul construcției 
societății, socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămintul Româ
niei.

(Agerpres)

ORDINEA 
Șl DISCIPLINA, 

trăsături 
indispensabile 

spiritului 
muncitoresc
• Perdeaua nopții 

nu trebuie să ascundă 
încălcările de disci
plină

• Ne potrivim cea
surile după programul 
uzinei I
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INTERVIUL 
acordat de tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU

ziarului egiptean „Al Ahram"
După cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a primit la 1 iulie a.c. pe zia
ristul Hamdy Fouad, corespondent diplomatic al ziarului egip
tean „Al Ahram", acordind un interviu acestui ziar.

ÎNTREBARE: Președintele 
Sadat a vizitat România zi
lele trecute. Cum apreciați 
dumneavoastră această vizită 
în perspectiva dezvoltării 
relațiilor româno-egiptene?

RĂSPUNS : Vizita președin
telui Anwar Sadat în țara noas
tră a. marcat un nou și impor
tant moment in dezvoltarea re
lațiilor de prietenie și colabo
rare dintre Republica Socialistă 
România și Republica Arabă 
Egipt. Rezultatele vizitei sînt 
consemnate în documentele în
cheiate cu acest prilej, care dau 
glas dorinței comune de a ob
ține un progres mai rapid pe ca
lea dezvoltării economico-socia- 
le, a consolidării independenței 
și suveranității, de a conlucra 
tot mai activ în interesul celor 
două țări, în spiritul colaborării, 
păcii și prieteniei între toate 
popoarele. Aș dori în. mod deo
sebit să subliniez atmosfera de 
caldă> cordialitate în care s-a 
desfășurat vizita, in cursul căreia 
și-au găsit o elocventă expresie 
sentimentele de prietenie fră
țească, relațiile bune existente 
între partidele, statele și popoa
rele noastre, aspirațiile comune 
spre un viitor prosper, spre o 
viață demnă și. fericită.

în continuarea dialogului în
ceput la Cairo în 1972, convor
birile recente au deschis largi 
perspective pentru extinderea și 
adincirea relațiilor prietenești și 
de colaborare . româno-egiptene 
pe pian politic, economic, știin
țific, cultural și uman. Au fost 
convenite măsuri de o deosebită 
importanță pentru intensificarea 
și diversificarea schimburilor 
comerciale și a cooperării reci
proc avantajoase în producție, 
in domeniul tehnologiei și al 
cercetării științifice, al învăță- 
mîntului și pregătirii cadrelor 
de specialiști, pentru intensifi
carea contactelor și a schimbu
rilor cultural-artistice, turistice, 
sportive. Totodată, documentele 
comune adoptate au stabilit un 
cadru propice dezvoltării conti
nue a colaborării bilaterale și 
cu celelalte state, în examinarea 
și rezolvarea problemelor inter
naționale, în promovarea păcii, 
destinderii și colaborării in în
treaga lume.

ÎNTREBARE: L-ați cu
noscut mai îndeaproape pe 
președintele Sadat în cursul 
acestor zile. Ați putea să ne 
spuneți ceva deosebit despre, 
personalitatea șefului statu
lui egiptean?

RĂSPUNS : Nu am obiceiul 
să vorbesc desp.re alți președinți. 
Relațiile dintre’ președintele Sa
dat și mine sînt prietenești, fră
țești. Consider că președintele 
Sadat pornește în mod temeinic 
de la interesele poporului egip
tean. este in cel mai înalt grad 
preocupat de asigurarea condi
țiilor necesare dezvoltării econo- 
mico-sociale rapide a țării sale, 
făuririi unui viitor fericit po
porului său. Apreciez că prin 
felul in care a acționat, în dife
rite ocazii, președintele Sadat 
a dat dovadă de o adincă înțe
legere a problemelor și, în. ace
lași timp, de fermitate și hotâr 
rire pentru a asigura soluțio
narea acestora in mod corespun
zător.

ÎNTREBARE: Palestinienii 
au exprimat mulțumirile 
lor profunde președintelui 
Nicolae Ceaușescu, deoarece 
Domnia Sa nu numai că a 
recunoscut poporul palesti
nian și drepturile sale, dar, 
în același timp, a vorbit des
pre faptul că Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei

Dumneavoastră gîndjți, munciți, trăiți ca un tînar comunist?

ÎN ULTIAAA INSTANȚĂ, 
TOTUL DEPINDE DE TINE
Convorbire cu tovarășul DIONISIE BOJIN, 

cercetător științific la Institutul politehnic București

— Tovarășe Bojin, permiteți-mi 
să apelez la o amintire livrescă. 
Era in tradiția vechilor con
structori de poduri obiceiul ca 
la inaugurare, cind aveau loc 
probele de încercare, autorul să 
stea într-o barcă, sub edificiu. 
Angliei Saligny a procedat la 
fel, în 1895, cind garnitura de 
15 locomotive a trecut pe po
dul de la Cernavodă — „cel mai 
mare pod metalic din Europa 
acelei vremi" — eu „vertiginoa
sa" viteză de 60 km. pe oră. Am 
spus toate acestea, pentru că, 
din cile am aflat, sinteți unul 
din cei care ați contribuit la 
realizarea podului de la Giur- 
geni-Vadul Oii ; mai exact, la 
verificarea calității oțelului fo
losit la construcție. Cum ați 
trăit, deci, momentul inaugură
rii ?

— Sînt dator cu un răspuns 
mai larg, și-mi cer scuze, dacă 
va trebui să apelez la unii ter
meni de specialitate. Eu lucrez 
la microscopul electronic cu ba
leiaj, un aparat de producție 
japoneză, relativ nou în lume. 
Cu ajutorul luj sînt cercetate 
probele de metal pentiu detec
tarea microdefectelor. Aplicațiile 
sînt însă mai vaste, de la stu

este reprezentantul legitim al 
acestui popor. Este primul 
președinte al unui stat nearab 
care recunoaște' acest lu
cru și am putea să apre
ciem, totodată, că președintele 
Ceaușescu a făcut prin ■ a- 
ceasta un pas mult mai îna
inte chiar decit multe state 
arabe. Care este poziția Ex
celenței Voastre și a țării 
dumneavoastră față de re
prezentarea Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei la 
Conferința de pace de la 
Geneva și față de recunoaș
terea acesteia ca singura care 
reprezintă pe palestinieni?

RĂSPUNS : România s-a pro
nunțat încă de mult pentru so
luționarea problemei poporului 
palestinian în conformitate cu 
năzuințele sale, inclusiv pentru 
dreptul său de a-și organiza un 
stat propriu, independent. Noi 
am recunoscut Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei, care 
are, de altfel, un reprezentant 
permanent la București. Consi
derăm că recupoașterea Organi
zației pentru Eliberarea Pales
tinei ca unicul reprezentant le
gitim al poporului palestinian 
constituie un sprijin acordat 
luptei poporului palestinian și 
corespunde unei realități. Por
nind de la punctul de vedere că 
o pace dreaptă și durabilă în 
Orientul Mijlociu nu poate fi 
realizată fără a se ajunge Ia o 
soluție echitabilă în problema 
palestiniană, noi apreciem nece
sară participarea deplină și in
dependență a reprezentanților 
Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei la lucrările Conferin
ței de la Geneva. De aceea, con
siderăm că trebuie depuse toate 
eforturile pentru a crea condi
țiile necesare ca aceștia să poa
tă participa la Conferință.

ÎNTREBARE: Cum anali
zați rezultatele războiului din 
6 octombrie și care sînt 
perspectivele de pace în a- 
ceastă zonă?

RĂSPUNS : Războiul a pro
dus schimbări radicale in situa
ția din Orientul Mijlociu. Pe de 
o parte, a demonstrat capacita
tea țărilor arabe de a duce ac
țiuni militare cu succes, iar pe 
de altă parte, a spulberat mitul 
invincibilității Israelului. Tot
odată, războiul a creat mari pe
ricole de extindere a conflagra
ției, cu consecințe imprevizibile 
nu numai pentru popoarele din 
această zonă, dar chiar pentru 
pacea mondială. Ostilitățile au 
demonstrat încă o dată că in 
Orientul Mijlociu nu este posi
bilă decit o soluție politică care 
să ducă la retragerea Israelului 
din teritoriile ocupate in urma 
războiului din 1967, că securita
tea statelor din această zonă nu 
se poate asigura prin ocupări 
teritoriale, ci prin relații de 
bună vecinătate, de colaborare 
și prietenie.

ÎNTREBARE: Israelul a 
obținut pentru sine un reac
tor atomic și anumite ra
poarte secrete asigură că 
există posibilitatea producerii 
bombei atomice și a altoi 
arme atomice în această țară. 
Egiptul urmează să obțină 
astfel de reactoare pentru 
scopuri pașnice. Care este pă
rerea dumneavoastră în a- 
ceastă privință?

RĂSPUNS : Ne-am pronunțat 
și ne pronunțăm în orice împre
jurare pentru folosirea energiei 
nucleare exclusiv în scopuri 
pașnice. En’ergia nucleară tre

dierea structurilor de metale, 
pină la aspecte de cercetare 
fundamentală. Un domeniu îl 
constituie studiul microfracto- 
grafic al oțelurilor pentru con
strucții metalice sudate. Aceasta 
presupune una din importantele 
încercări ale metalului, făcînd 
astfel posibilă aprecierea rigu
roasă a calității, de care depin
de soarta unei construcții. În 
acest sens, experiențele au fost 
efectuate — și rezultatele lor 
aplicate — pe oțelul folosit la 
construcția podului de la Giur- 
geni. In ceea ce privește între
barea dv., lucrurile stau puțin 
altfel. Vechea tradiție era de 
natură să înlăture neîncrederea 
oamenilor în asemenea construc
ții. Nivelul atins astăzi de ști
ință oferă sută la șuti certitu
dinea izbinzii. Aceasta’nu în
seamnă că sîntem scutiți de e- 
moții. Personal, deși am stat 
alături, am simțit pe umeri în
treaga greutate ; evident, a păr
ții de răspundere ce-mi revenea.

— Iată-ne, așadar, intr-un pe
rimetru al riscului.

— Nu tocmai.
— Cum vă asumați totuși ris

cul ?
— Am spus nu tocmai, deoa

buie să servească popoarelor de 
pretutindeni, deci și celor din 
Orientul Mijlociu, in vederea fo
losirii marilor cuceriri ale știin
ței și tehnicii contemporane, va
lorificării resurselor lor naturale 
și umane. lichidării efectelor 
subdezvoltării, făuririi unui ni
vel mai ridicat de civilizație, 
consolidării păcii și colaborării 
in lume.

ÎNTREBARE: Israelul ocu
pă încă teritorii arabe și ig
noră drepturile palestinieni
lor. Care este poziția dumnea
voastră față de această si
tuație?

RĂSPUNS : După cum am 
mai menționat, considerăm că 
este necesar ca Israelul să se 
retragă din teritoriile arabe o- 
cupate. Trebuie să fie clar că 
menținerea sub ocupație de te
ritorii străine nu poate decit- să 
constituie o sursă permanentă 
de conflicte. De aceea, vorbind 
de o pace trainică în Orientul 
Mijlociu, noi avem in vedere o 
retragere a Israelului din teri
toriile ocupate, soluționarea e- 
chitabilă a problemei palestinie
ne, prin asigurarea drepturilor 
naționale legitime ale poporu
lui palestinian, precum și . ga
rantarea integrității și suvera
nității fiecărui stat din această 
zonă. Numai pe această cale se 
va putea asigura o pace dreaptă 
și durabilă in Orientul Mijlociu.

ÎNTREBARE: Considerați 
că lumea va asista și se va 

■ bucura de mai multă destin
dere sau este posibilă apariția 
unor noi tensiuni? Există un 
unghi specific din care sta
tele „lumii1 a treia" ar putea 
privi destinderea actuală?

RĂSPUNS : Noul curs de des
tindere este rezultatul schimbă
rii raportului de forțe pe plan 
internațional. El răspunde nece
sității dezvoltării popoarelor pe 
o cale independentă și așezării 
relațiilor dintre state pe princi
piile egalității și respectului re
ciproc. Din aceste motive, des
tinderea corespunde pe deplin 
năzuințelor popoarelor „lumii a 
treia", popoarelor din țările in 
curs de dezvoltare, creează po
sibilități reale ca aceste popoare 
să joace un rol mai activ in 
viața internațională și să con
tribuie la soluționarea proble
melor majore ale lumii in con
cordanță cu interesele lor, ale 
cauzei generale a progresului 
fiecărei națiuni, ale păcii și co
laborării intre toate popoarele.

ÎNTREBARE: V-ați pro
nunțat din primul moment 
pentru dezangajarea trupelor 

. pe frontul egiptean și pe cel 
sirian. Există păreri după cate 
această dezangajare ar com
plica lucrările Conferinței de 
pace de la Geneva. Am don 
să cunoaștem opinia dumnea
voastră în această privință si 
ce considerați necesar pentru 
următoarea perioadă.

RĂSPUNS: Realizarea dezan
gajării militare, atit in. Sinai cit 
și pe înălțimile Golan repre
zintă un pas important pe calea 
rezolvării politice a problemelor 
litigioase din Orientul Mijlociu. 
Am salutat acordurile încheiate 
în acest Sens și considerăm că 
ele au creat condiții noi, favo
rabile găsirii unei soluții depline 
și instaurării unei păci trainice 
și drepte in Orientul Mijlociu.

Desigur, nu a fost ușor să se 
ajungă la aceste acorduri. Toc
mai de aceea dăm o înaltă apre
ciere rezultatelor de pină acum, 
eforturilor depuse in vederea 
obținerii și consolidării lor. In 
acest context, prețuim în mod 
deosebit, după cum am subliniat 
in repetate rinduri, eforturile 
susținute depuse personal de 
președintele Sadat pentru tre-

(Continuare în pag. a IlI-a)
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rece, așa cum susțineam mai 
înainte, știința elimină cea mai 
mare parte din risc. Rămine, 
însă, desigur in valoare curajul 
de a-ți depune semnătura. Cu a- 
tît mai evident, cu cit lucrezi 
pe un teren nou, iar cercetările 
sint de natură să-și găsească a-

ION ANDREIȚA
(Continuare în pag. a Il-a)
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ORDINEA SI DISCIPLINA,
trăsături indispensabile spiritului muncitoresc

Perdeaua nopții nu trebuie
să ascundă încălcările

de disciplină
Folosirea integrală a timpului de lucru de către fiecare tinăr 
parte, indiferent ,în ce schimb ar lucra, constituie una din 

premisele hotărîtoare pentru realizarea in bune condiții a 
sarcinilor de pian. Este demn de reținut în acest sens, faptul 
că, la nivelul acestui an, irosirea unui singur minut din tim
pul de lucru al personalului productiv din industrie echiva
lează cu o producție de 3,3 milioane lei. Din păcate, însă, nu 
întotdeauna și nu în toate întreprinderile acest deziderat este 
prețuit și respectat cu strictețe. în schimburile II și III, dar mai 
ales în III, utilizarea completă, cit mai productivă a celor 480 
de minute și folosirea la capacitatea maximă a mașinilor și 
utilajelor sînt domenii care nu și-au epuizat nici pe departe 
resursele. Cum sînt înfăptuite aceste cerințe majore in două 
întreprinderi din Capitală ?

ori că o să le desfacem con
tractul de muncă, recunoaște 
maistrul Otto Iliescu. Păcat, 
mai ales că in perioada asta 
întreprinderea are nevoie de 
citeva sute de strungari, găuri
tori, mortezori, cazangii, dar nu 
avem încotro. Nu vom mai pu
tea tolera la infinit să suplinim 
munca celor care își fac din 
absențe o practică".

Discuțiile purtate cu secreta
rul comitetului U.T.C. al între
prinderii „Vulcan" și cu 
țiitorul secretarului U.T.C. 
întreprinderii „23 August"

NE POTRIVIM
CEASURILE DUPĂ

PROGRAMUL UZINEI! u

întreprinderea
„23 August"

Ora. 22 și 30 de minute, 
secțiile forjă grea, motoare 
naj și montaj-locomotive 
s-a înregistrat nici o absență 
nemotivată. La montaj-locomo- 
tive se continuă în ritm intens 
aprovizionarea cu materiale și 
subansamble pentru schimbul 
următor. La standul de probe 
motoare-uzinsj patru oameni ve
rifică. măsoară, confruntă para
metrii tehnico-funcționali ai ul
timului motor sosit din hală. 
La forjă, ciocanul de 6 000 tone 
bate inconținuu.

Ora 23 și 30 de minute... La 
forja oțeluri-scule lipsesc cinei 
oameni. „Nu știu îpcă din 
ce motive", se scuză inginerul 
Lucrețiu Girescu. „Cert e că pa
tru dintre ei sint elevi, iar ab
sența lor nu afectează prea 
mult producția schimbului III".

Ora 0. Șeful secției motoare- 
uzinaj. inginerul Ștefan Sipoș. 
n-a părăsit întreprinderea de 
18. ore.

Ora 1. La secția montaj-loco- 
motive nu s-a înregistrat nici 
o absentă nemotivată, cu o sin
gură excepție... a maistrului de 
schimb. Aprovizionarea cu ma
teriale, scule și subansamble 
s-a făcut din timpul zilei ; 
asigurat ^întregul necesar 
piese pentru montaj.
Cifrele arată că, 
întreprindere, unul 
muncitori ’lipsește, 
lună, nemotivat, 
simțitor1 sporul de . 
care ar fi putut fi realizat.

— Sint, de asemenea, cazuri 
cind numărul absențelor trece 
de 20—25, iar maiștrii, primii 
care ar trebui să ia o atitudine 
fermă, așteaptă pasivi revenirea 
celui plecat — ne spune Costică 
Dron. locțiitorul secretarului co
mitetului U.T.C. pe întreprin
dere. Lucrul acesta se intîmplă 
mai ales in sectoarele calde ale 
uzinei unde avem în permanen
ță un deficit de forță de muncă.

La 
uzi- 
nu

pe
din cinci 

o dată pe 
diminuînd 
producție

Intreprinderea „Vulcan
Ora 22 și 15 minute. La ate

lierul mecanică-reductoare lu
crul se desfășoară normal. Ab
sența celor doi tineri Stefan A- 
tomulesei și Constantin Miron 
trece, aparent, neobservată. 
„Primul mi-a spus că pleacă la 
școala de calificare și nu s-a 
mai întors, recunoaște maistrul 
de schimb Gheorghe Pirvu. iar 
pe cel de-al doilea am fost ne
voit să-1 trimit acasă-pentru că 
s-a prezentat la lucru in stare 
de ebrietate. în rest, lucrurile 
merg bine, ne facem planul zi 
de zi. pentru că ceilalți tineri 
lucrează suplimentar să recupe
reze si normele absenților".

Ora 22 și 50 minute. Atelierul

Stagiunea XXX
&

CREAȚIA MUZICALĂ- 
expresie specifică a angajării 
compozitorilor în existența

societății noastre

cazangerie grea. Maistrul Ion 
Rachinoiu și-a strins cam de- 
yreme oamenii și le povestește 
ceva nostim. Cîțiva zimbesc. doi- 
trei, cu mapele sub braț aș
teaptă semnalul de plecare. „La 
noi totul e în ordine. Nici un 
absent. Zece-cincisprezece mi
nute de instructaj la sfîrșitul 
programului nu cred că strică. 
Cu planul nu mă intrebați. Cei 
de la birou știu mai bine".

Ora 1. „Știu eu de ce n-or'fi 
venind ? Necazul tot pe capul 
nostru cade, căci trebuie să re
cuperăm zilnic cîte două-trei 
norme din cauza celor absenți. 
Azi, de pildă, doi muncitori n-au 
venit deloc, iar al treilea (Mi
hai Raportaru) a venit și a ple
cat după un sfert de oră : 
i-a convenit ce i-am dat de 
cru“ (Ion Dobre, maistru 
schimb la atelierul tambur 
zâne).

Ora 3 : La atelierul meca.nică 
reductoare se lucrează in aceeași 
formație de la începutul schim
bului. Calm, ordonat, fără go
luri și „gituiri" în procesul de 
producție. Lipsesc totuși doi ti
neri : Petre Badea și Ion Za- 

’ haria. „Le-am spus de atitea

nu 
lu
de 

ca-

loc
al 

au 
relevat că asemenea fenomene 
de încălcare flagrantă a disci
plinei de muncă nu sint simplg, 
cazuri izolate, necunoscute or
ganizațiilor de tineret din aces
te unități economice. Cu atît 
mai de neînțeles apare într-o 
asemenea situație expectativa 
in care se situează organizațiile 
U.T.C. de aici, lipsa de fermi
tate în curmarea tuturor acestor 
acte de indisciplină care dimi
nuează considerabil forța pro
ductivă a muncii. Respectarea 
cu strictețe a ordinii și discipli
nei la fiecare loc de muncă, fo
losirea cu randament maxim a 
timpului productiv reprezintă în 
ultimă instanță o problemă de 
etică și echitate socialistă pen
tru fiecare tînăr muncitor în 
parte. Un argument în plus, 
pentru ca opinia colectivului, a 
organizației U.T.C. față de orice 
abatere să fie promptă și cate
gorică. Intensificarea muncii po
litice și educative cu fiecare tî
năr în parte, instaurarea unei 
discipline ferme a mțmcii la 
fiecare loc de muncă sint pro
bleme pentru a căror rezolvare, 
timpul optim este imediat.

La secția nr. 2 a întreprinderii 
de alumină din Oradea au fost 
înregistrate în ultimele luni 
două absențe nemotivate ; pe 
foile de pontaj mai sînt trecute 
și trei întîrzieri. în secția nr. 1 
situația se prezintă aproape la 
fel. La 1 500 de oameni, cîți nu
mără întreprinderea, prezența se 
dovedește a fi foarte bună, deci. 
Dar, conform statisticilor, 
frecvența la lucru este de a- 
proape sută la sută incă de a- 
cum cinci-șase ani.

Explicația, a venit răspunsul 
invariabil, constă în organizarea 
științifică a producției cu accent 
permanent pe disciplina la locul 
de muncă. ..Disciplina a fost fac
torul decisiv în îndeplinirea și 
depășirea planului începînd încă 
de acum nouă ani", ne-a spus 

■ șeful secției nr. 2, ing. Dobre 
Ion. Vizităm secțiile. Peste tot 
ordine, fiecare la locul său de 
muncă știe ce are de făcut, 
maistrul de schimb coordonează, 
nu „urmărește" activitatea celor 
din secții. Se vine la lucru cu 
un sfert de oră înaintea începe
rii schimbului; dacă vreunul so
sește doar cu cinci minute 
mai tirziu iși capătă el „fe- 

după cum ne 
maistrul tehnolog 
Gireadă. în acest

re-

PAVEL PERFIL

Uzina de mașini grele — București.

licitările", 
latează 
Gheorghe 
sfert de oră se distribuie ulti
mele sarcini, dar se și execută 
de către conducerea 
scurt control : cine 
prezenți au probleme, 
careva bolnav etc., 
măsurile ce se impun eliminin- 
du-se astfel, din primul moment, 
orice surpriză. De asemenea, 
existența comisiilor de discipli
na la nivelul secțiilor a avut 
un efect stimulativ pentru 
cei care, uneori, nu-și potri
veau ceasul după p.ugianiul 
uzinei. Aceste comisii se intru- 
nesc și pentru a dezoate cazu
rile celor care își părăsesc ne
motivat locui Ge muncă fie și 
pentru citeva momente.

Se înțelege, rigorile funcțio
nează cu aceeași tărie pentru 
toți. „De fapt, ne-a declarat to
varășul Matei Mihai, secretarul 
comitetului U.T.C. pe întreprin
dere, nu există rigori, există un 
program de lucru pe care il res
pectăm de la paznic la conducă
torul unității". Interesantă ni' se 
pare experiența organizației de 
tineret la acest capitol. Depășind 
demult stadiul muncii de lămu
rire a măsurilor cu cei care ab
sentau nemotivat sau intirziau
— pentru simplul motiv că a- 
ceastă problemă a dispărut de 
mult de pe agenda sa de lucru
— organizația U.T.C. din intre- 
prindere a inițiat un concurs al 
tinerilor fruntași in producție 
conform regulamentului intrece- 
rii „Tinerelul, factor activ in in- 
deplinirea cincinalului inainte de 
termen". în acest sens au fost 
afișate grafice in fiecare atelier 
sau subsecție, unde sint trecute 
calificativele obținute de uteciști 
pentru rezultatele in muncă, 
pentru respectarea disciplinei in 
timpul producției dar, element 
nou, și-în afara uzinei. Majorita
tea au fost notați pină acum cu 
bine și foarte bine — calificati
vele sint acordate de către șeful 
secției, inginerul și maistrul de 
schimb și șeful de echipă — 
fapt ce dovedește că tinerii s-au 
integrat cerințelor colectivului.

„Organizația U.T.C. este pre-

zentă 24 de ore din 24 — afirmă 
tinerii noștri interlocutori. Adi
că, este prezentă opinia poastrâ 
despre muncă. De fapt nici nu 
s-ar putea altfel, din moment ce 
am avut de învățat de la colegii 
noștri mai mari, care atunci cind 
au pornit uzina erau de vîrsta 
noastră. Am avut de la cine în
văța".

în urmă cu un deceniu vîrsta 
medie a colectivului era de 21 
ani. Gradul ridicat de mecani
zare a utilajelor, complexitatea 
proceselor tehnologice, organi
zarea științifică a producției au 
constituit tot atîtea probe de 
maturitate și pricepere profesio
nală pentru uteciștii de atunci. 
Fapt cunoscut, în cei zece ani 
care au trecut. întreprinderea 
s-a situat mereu printre frunta
șele pe ramură. S-a pornit, deci, 
cu un detașament de tineri că
rora pe parcurs li s-au adăugat 
noi eșaloane de uteciști, ajungîn- 
du-se la performanțe memorabi
le în producție. De curind, aici 
s-a realizat cea de-a 3 501-a tonă 
de alumină peste plan, a fost 
depășit angajamentul la produc
ția globală și marfă și Ia pro
ductivitatea muncii.

O carte de vizită care _____
ză întregul colectiv al întreprin
derii de alumină din Oradea.

onorea-

Consemnăm pentru citito
rii noștri, mărturiile compozi
torilor Theodor Bratu, Gheor
ghe Dumitrescu și Dumitru Bu- 
ghici despre preocupările și 
realizările lor actuale.

Theodor Bratu : „Ca muzi
cian, evocînd și pilda profesori
lor mei, am considerat întot
deauna că opera de artă nu 
poate fi altceva decît expresia 
specifică a unei realități, a am
bianței spirituale, social-poli- 
tice, istorice, filozofice în care 
trăiește și muncește creatorul. 
Fiindcă el este nu o individua
litate suficientă sieși, ci și un 
purtător de idee, un militant 
vizionar și un factor educațional. 
Se știe că muzica românească 
are o tradiție bogată, genera
toare de învățăminte. Toți ma
rii noștri înaintași : Porumbes- 
cu. Vidu. Dima. Enescu, Drăgoi, 
Brediceanu și alții, fiind, la 
timpul lor, nu numai artiști de 
prestigiu, ci și mari și înflăcărați 

profund atașați po- 
din rîndul căruia s-au

șecției un 
dintre cei 
dacă este 
sint luate

NICOLAE ADAM

patrioți. 
porului 
ridicat. Astăzi, toți compozitorii 
sîntem 
munist.
tele rostite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la întilnirea cu oa
menii de artă, cuvinte ce con
țin ideea conducătoare a în
tregii noastre activități : „Li
bertatea de creație Înseamnă a 
crea in spiritul societății in care 
trăiești, a acționa in spiritul 
ideologiei societății în care îți 
desfășori activitatea (...) Avem 
nevoie de o artă care să fie pe 
deplin înțeleasă de constructo
rii socialismului de azi. Numai 
așa oamenii de creație literar- 
artistică vor dovedi că își în
țeleg locul In societate, că au 
înțeles comandamentele vremii.

alături de partidul co- 
Nu putem uita cuvin-

Academia de Studii Economice București
i

scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice :
1. Facultatea de Calcul economic și cibernetică econo

mică
a) Catedra de Matematică
- Asistent, poz. 37, disciplina: Matematici speciale apli

cate la economie
- Asistent, poz. 42, disciplina: Matematici speciale apli

cate la economie
2. Facultatea de Comerț exterior

de Economie mondială și tehnici de comerța) Catedra
exterior
- Asistent, 

ționale
- Asistent,
b) Catedra
- Asistent, poz. 18, disciplina: Limba rusă
- Asistent, poz. 19, disciplina: Limba rusă
c) Catedra de Filozofie-sociologie
- Asistent, poz. 12, disciplina: Materialism dialectic și 

istoric.
3. Facultatea de Finanțe
a) Catedra de Educație fizică și sport
- Lector, poz. 22, disciplinele: Fotbal; Gimnastică de 

bază.

poz. 17, disciplina: Tehnica plăților interna-

poz. 18, disciplina: Bazele comerțului exterior 
de Limbi străine

★
Candidații la concurs vor depene la secretariatul rectora

tului Academiei de studii economice din București, Piața 
Romană, nr. 6, cererea de înscriere împreună cu actele pre
văzute de Legea nr. 6 privind Statutul personalului didactic 

. din R. S. România, publicat în Buletinul oficial partea I, nr. 
33 din 15 martie 1969 și de Instrucțiunile Ministerului Edu
cației și învățămintului nr. 84539/1969, in termen de 15 zile 
de la data publicării acestui anunț in Buletinul oficial partea 
III pentru posturile de asistent și în termen de 30 de zile 
pentru postul de lector.

Cei care funcționează într-o instituție de învățămînt supe
rior sint obligați să comunice in scris, rectorului acesteia, 
înscrierea la concurs.

Informații suplimentare se pot obține zilnic intre orele 
12,00-14,00 la secretariatul rectoratului.

că merg în pas cu poporul". 
In conștiința mea de muzician 
aceasta idee este permanentă. 
Crezul politic dobîndește dimen
siunea estetică. Opera „Stejarul 
din Borzești". suitele 
simfonice „Minerii 
„Cîntecul minerilor", 
pentru patria mea" 
consacrat și cred că 
zintă. Recent am terminat o 
nouă lucrare, opera Dreptul la 
dragoste, inspirată de romanul 
Ecaterinei Lazăr, Aveam 
Lupta revoluționară a 
muncitoare in perioada 
tății, sacrificiul suprem 
muniștilor, săvirșit în 
unei noi. orinduiri, a democra
ției și a libertății, a adevăru
lui și a prosperității, sînt liniile 
de fbrță ale operei mele.

Gheorghe Dumitrescu : „Artis
tul de azi trebuie să-și exprime 
in operă modul in care este im
plicat și angajat în epoca sa, 
în existenta spirituală a po
porului nostru. Creația muzicală 
proprie constituie in intenția 
mea o frescă a istoriei națio
nale, din care nu lipsesc figuri 
de domnitori și de eroi ca : De- 
cebal, Ion Vodă, Meșterul Ma
nele, Tudor Vladimirescu, eve
nimente ca : Răscoala de la 
1907, Grivița ’33 etc. La acest 
ansamblu coerent am adăugat 
recent alte două opere de mari 
proporții : Poesis și Vlad Țepeș.

Continuînd ciclul de lucrări 
dramatice dedicate luptei po
porului român, de-a lungul fră- 
mîntatei sale istorii, am termi
nat de curind drama muzicală 
în patru acte : „Vlad Țepeș". 
Despre Vlad Țepeș, erou națio
nal eare a apărat ființa neamu
lui românesc în grele momente, 
Nicolae Bălcescu spunea că 
„a fost unul din marii ge
nerali care au condus ar
matele românești". De Ziua 
Eliberării este legat și nu
mele vitezei oștiri românești 
care de-a lungul secolelor a 
luptat pentru libertatea națio
nală și păstrarea sa neștirbită. 
In cinstea acestui eveniment 
am creat opera „Vlad Țepeș".

Dumitru Bughioi : „întotdea
una m-au impresionat eveni
mentele politice trăite de popor

vocal-
Jiului", 
„Cintec 

ș.a. m-au 
mă repre-

18 ani. 
clasei 

ilegali- 
al co- 

numele

si am 
muzica 
tele ce 
fierbinți ai construcției 
liste generațiile de tineri comu
niști. Numărul destul de mare 
al lucrărilor mele corale și vo- 
cal-simfonîce poate exprima 
preferința pentru muzica pro
gramatică. Amintesc in trea
căt titluri ca : Poemul . simfo
nie „Filimon Sîrbu", Poemul 
vieții noi, Cîntecul minerilor, 
Poemul bucuriei, Patria mea, 
Ani fierbinți etc. Am terminat 
recent alte două lucrări progra
matice : poemul File de letopi
seț și cvartetul nr. 3 Plaiurile 
copilăriei, amindouă închinate 
locurilor natale. „File de leto
piseț" am dedicat-o trecutului 
istoric al lașului și devenirii 
contemporane a orașului. Titlu
rile celor cinci părți 
ideile de bază : Din 
străvechi. Freamătul 
Iui, îndirjirea Nicolinei, 1 
timp de liniște, Să nu 
mai repete. Există în muzica 
programatică pericolul alunecă
rii în descriptivism. Am încer
cat să exprim tematica literară 
cu idei și mijloace exclusiv mu
zicale. Am evocat spiritul, par
ticularitățile și poezia locurilor, 
momentele de îndirjire a luoiți 
muncitorilor, nașterea și edifi
carea evului socialist. Sint su
gerate motive din „Hora Unirii" 
și „Internaționala", tocmai in 
ideea de a sublinia mesajul po
litic, . patriotic al lucrării.

Consider că în activitatea 
unui compozitor un loc. foarte 
important trebuie să-l ocupe și 
munca sa științifică. De 13 ani 
mă preocup de o lucrare teore
tică de mari proporții, Dicționa
rul enciclopedic de forme și ge
nuri muzicale, volum de peste 
600 de pagini. L-am conceput 
ca pe un studiu de o certă uti
litate pentru elevi și studenți. 
pentru toți tinerii ce vor să se 
inițieze în problemele teoriei 
muzicale. Un v-olum de infor
mare, cu material documentar 
și analitic, pe care doresc să-1 
lansez in librării în cinstea eve
nimentelor politice din acest an".

incăutat să transcriu 
mea ideile și sentimen- 
au animat în acești ani 

socia-

conțin 
vremi 

Copou- 
Răs- 

i se

ALINA POPOVICI

ANSAMBLUL „RAPSODIA ROMÂNĂ" 
LA FESTIVALUL DE LA ISTANBUL

Printre invitații de onoare 
ai Fundației pentru artă și 
cuitură din Istanbul ce vor 
participa la Festivalul artis
tic internațional găzduit de 
capitala turcă între 25 iunie 
șj 16 iulie a.c. se află și 
Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română". Ingenios concepu
tă, manifestarea se prezintă 
sub forma unei „luni a ar
tei universale" în care vor 
putea fi urmărite programe 
de o impresionantă ținută și. 
totodată, de o interesantă 
diversitate și îmbinare de 
genuri : spectacolul de ope
ră, de balet și cel de folclor, 
concertul simfonic, cameral 
și coral, recitalul vocal și 
instrumental in interpretarea 
unor colective și personali
tăți de renume cum ar fi : 
orchestrele simfonice ale fi
larmonicilor din Leningrad 
și Sofia, Orchestra simfonică 
și Opera din Istanbul, an
samblurile de balet din Koln, 
New York, Sofia, U.R.S.S., 
Ankara sau interpreți ca : 
Shura Cherkassky, Emil Gi- 
lels, Igor Oistrah. Nicanor 
Zabaleta, Leyla Gencer, Eli

zabeth Schwarzkopf, Chris
tian Ferras ș.a.

Inclus alături de creația 
profesionistă în programul 
festivalului, pentru valoarea 
sa de document de cultură, 
folclorul este reprezentat de 
ansamblul bucureștean „Rap
sodia Română" șl de alte 
două ansambluri din U.R.S-S. 
și R. P. Polonă. Un valoros 
colectiv al ,;Rapsodiei Româ
ne", condus de artistul eme
rit Victor Popescu, va susține 
pe scena prestigioasei mani
festări, un spectacol extraor
dinar de folclor alcătuit din 
cele mai specifice și mai re
prezentative piese din crea
ția muzicală și coregrafică 
din principalele zone ale 
țării. Soliștii Elisabeta Ti- 
cuță, Maria Apostol, Remus 
Bistrița. Gheorghe Turd.„ 
Gavril Sandor, Nicolae Bi'j- 
Stănescu, Grigore Vasile 
unii dintre cei mai tineri șf 
mai talentați interpreți ai 
ansamblului, vor da viață 
minunatelor doine, balade 
Și jocuri din tezaurul muzical 
al poporului nostru.

P. O.

ANTOHI ELENA, Măcin, jud.
Tulcea : Transferarea elevilor de 

\. la liceele de cultură generală, 
precum și a elevilor din clasele 
a IX-a și a X-a ale școlii ge- 

’ nerale la liceele de specialitate, 
se poate face numai la începu
tul anului II, cu condiția pro- 

__ inovării examenelor de dife
rență la obiectele de specialitate 

— prevăzute in planul de învăță
mînt și a efectuării lucrărilor 
practice prevăzute în programa 
școlară a anului I. Transferul 
se face numai cu acordul prea
labil al celor două licee, in li
mita locurilor disponibile in 
clasele existente ale anului II 

,„ la specialitatea respectivă. Ce- 
r rerile de transfer se depun la 
. liceele de specialitate pină la 

data de 15 iulie a.c.
GENICA TEODORESCU, Ga

lați : Disciplinele pentru con
cursul de admitere la Faculta
tea de farmacie sînt : chimie, 
organică și anorganică (scris și 
oral) și botanică sau biologie 

,r generală, la alegere (scris).
ABSOLVENȚII ȘCOLILOR

PROFESIONALE cu durata de
J minimum 2 ani care au la bază 
\ școala generală de 7 sau 8 ani 

se pot înscrie în anul III la 
licee — învățămînt seral sau 
fără frecvență — susținînd exa
mene de diferență pentru anii 

, I și II (conform Ordinului nr. 
'T 13 886/1970 al ministrului învăță- 

mîntului). Solicitanții pot obține
* informații în legătură cu con

dițiile cerute pentru înscriere, 
datele și obiectele la care se 
susțin examene de diferență, 
direct de la liceul unde doresc 
să-și continue studiile.

M. PUTINAR, Rîșnov, jud.
Brașov : Ministerul Educației și 
învăiămmtului a aprobat ca ab
solvenții de liceu dirt acest an 
care au fost selectați in loturile 
pentru olimpiadele internațio
nale. să fie admiși în. învăță- 
mintul superior pe'baza unui 
colocviu.. așa 'cum; ș-a procedat 
și în anii precedenți. Deoarece 
dv. nu faceți parte din lotul se

lectat pentru olimpiada interna
țională de matematică nu bene
ficiari de această prevedere.

GATON GHEORGHE. corn.

inițiativa persoanei încadrate în 
muncă (potrivit prevederilor art. 
135 din Codul Muncii) cu un 
preaviz de 15 zile lucrătoare — 
în cazul funcțiilor de condu
cere preavizul fiind de 30 de 
zile.

De asemenea, există posibili
tatea modificării contractului

ORA DE AUDIENTĂ

a „Scînteii
Topolog, jud. Tulcea : Raportu
rile de muncă cu o unitate pot 
înceta prin acordul părților (in 
temeiul art. 129 din Codul Mun
cii), din inițiativa unității (pen
tru cazurile prevăzute la art. 
130 din Codul Muncii) cit și din

tineretului"
de muncă prin transfer de la o 
unitate la alta potrivit art, 69 
din Codul Muncii, acesta efec- 
tuindu-se în condițiile prevă
zute de art. 11 din Legea nr. 1 ' 
din 1970, adică în interesul ser
viciului (are loc, cu acordul uni

tății unde pleacă salariatul, al 
unității de la care pleacă, pre
cum și cu aprobarea organului 
ierarhic superior al acesteia) sau 
la cererea titularului contractu
lui de muncă, cu acordul celor 
două unități, în cazuri bine jus
tificate cum ar fi : apropierea 
de familie, trecerea într-o mun
că corespunzătoare pregătirii 
sale, ocuparea unui post prin 
concurs.

ERDEI ANA, Negrești-Oaș, 
jud. Satu-Mare : Pentru a putea 
urma școala de însoțitoare 
de bord trebuie să aveți 
liceul terminat cu diplomă de 
bacalaureat, să cunoașteți o 
limbă străină la perfecție iar 
alta satisfăcător (limba engleză 
sau germană) și domiciliul sta
bil în municipiul București. 
Data și locul desfășurării con
cursului se anunță anual prin 
presă, radio și televiziune.

DOMNIȚA VĂDUVĂ

Totul
(Urmate din pag. I) 

plicabilitate imediată în pro
ducție. <

— în asemenea situații...
— în asemenea situații nu ai 

dreptul să greșești, dar trebuie 
să ai și curajul de a opta. Este 
o stare de spirit mai greu de 
definit. Vedeți, pornim discuția 
de la nivelul cercetătorului de 
maximă capacitate, pasionat și 
hotărit să-și perfecționeze Ne
contenit pregătirea de speciali
tate, să-și Însușească tot ce este 
nou și înaintat în profesie. Lo
gic vorbind, greșeala este ex
clusă ; practic și omenește, ea 
e posibilă. Undeva, la mijloc, se 
află voința de a decide momen
tul semnăturii.

— Este vorba, înțeleg, de un

depinde de tine

(Urmare din pag. 1)

eficientă, a comitetului munici
pal U.T.C. în acest „cartier al 
tinereții" e foarte palidă. Nu i-a 
venit nimănui ideea să obser
ve că prețul de 140 lei pentru 
un pat — față de 70 lei în alte 
cămine tot în Brașov — se ex
plică prin menținerea unui „a- 
parat" gospodăresc umflat arti- , 
ficial (două femei de serviciu pe 
fiecare etaj, cite un administra
tor retribuit Ia fiecare cămin) 
prin tolerarea unor ilegalități 
de tipul „căminiștilor" fără ser
viciu, a risipei de energie elec
trică, de apă, căldură etc. Nu 
i-a venit nimănui ideea fiindcă 
pe la acqfte cămine calcă foarte 
rar cite cineva de prin conduce
rile întreprinderilor suspome- 
nite, sau din conducerea pri
măriei brașovene. Altfel nici nu 
se explică de ce, pe lingă toate 
celelalte, de două decenii in 
Noua există doar un singur 
complex comercial și acela cu 
O suprafață mică' de desfacere, 
incit aglomerația pc metru pă
trat în orele de virf înregis

trează adevărate „recorduri", 
de ce aprovizionarea continuă 
să fie necorespunzătoare, iar 
utilizarea spațiului existent ne- 
judicioasă. Așa de pildă în lo
cul unei cantine-restaurant (care 
ar rezolva aici atîtea probleme) 
ființează ..Birtul Noua" unde 
mîncărurile sint, nu numai sub

cerințele populației, făcîndu-se 
foarte mult pe această linie". 
...Să fim serioși ! N-am crede 
să nu se cunoască la nivelul 
municipalității că lâ Noua, apa 
potabilă curge din... nouă în 
nouă zile, că gunoiul se ridică 
abia în urma a numeroase in
sistențe, că multe străzi sint lip

ORAȘUL
țiate cu apă (și facem această 
afirmație ,cu toată răspunderea), 
dar și suspect de „asemănă
toare" cu cele servite la o can- 
tină^de peste drum a persona
lului de la I.C.I.M.

Am prezentat constatările 
noastre tovarășului Dumitru Mo- 
sora, secretarul Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular 
municipal. Ni s-au oferit, in 
schimb, niște planuri din care 
cităm : „Există preocupări ar
monioase, în concordanță cu

site de canalizare, că seara, cind 
tinerii ar vrea să vizioneze pro
gramul la televizor, căderile de 
tensiune în rețeaua electrică în
tunecă micul ecran, că asfalta
rea a 1 000 m.l. pe strada Bra
zilor a durat... 4 ani, că fru
moasa zonă de agrement din 
zona lacurilor e... frumoasă doar 
în planurile de înfrumusețare ! 
Există la Noua și un fel de 
club. într-o baracă veche și ea 
de 25 de ani !, un fel de „su
cursală" a clubuțui întreprinderii

de autocamioane. Dar, vai, pro
gramul are așa de puțină tan
gență cu preocupările tineretu
lui... Clubul e slab dotat Cu 
jocuri și mijloace de destindere, 
iar despre filmele care se aduc 
mai bine să nu vorbim.

Desigur, tinerii, miile de ti
neri din Noua nu sint niște 
pensionari cărora „alții" trebuie 
să le „asigure", să le „ofere"... 
în primul rînd ei, entuziasmul 
lor ar trebui să „miște" lucru
rile din loc. să contribuie la 
alungarea plictiselii, să transfor
me orele de lîncezeală în acti
vități reconfortante, educative, 
plăcute. Dar pentru aceasta e 
necesară inițiativa la care să 
contribuie toți factorii de răs
pundere. împreună cu comitetele 
U.T.C. din întreprinderi, cu co
mitetul de cămin, care să nu 
existe numai pe hîrtie. Adevă
rat, la Noua nu-s toate noi. Dar 
pot fi, pentru că tinerețea a 
știut întotdeauna să impună 
r.oul. Și aici noul trebuie să în
ceapă cu un nou stil de a gindi 
și acționa la toate riivelele de 
răspundere.

domeniu oarecum inedit. Ați 
putea exemplifica ?

— Da, iată, un colectiv din 
care fac parte, sub conducerea 
prof. dr. ing. Suzana Gidea, 
ne-am ocupat recent de studie
rea influenței microalierii cu 
păminturi rare asupra proprie-, 
tăților aliajelor de aluminiu. 
Mie mi-a revenit sarcina să e- 
fectuez la microscop toate pro
bele privimj. condiția optimă a 
noilor compuși. Nu e deloc ușor, 
știind că de tine depinde obți
nerea unor noi aliaje pe bază 
de aluminiu, cu parametri cali
tativi superiori, necesare econo-* 
niei. Au fost zile și nopți cind 
in fața ochilor nu vedeam dec;t 
combinații de elemente, fluxul 
miraculos al electronilor, imagi
nile mărite de pe ecranele mi
niaturale de televizor. Și în 
tot acest timp m-a pîndit îndo
iala, teama de eșec. Răspunde
rea era foarte mare. Aliajul 
respectiv se putea produce — și 
se produce — la Slatina. Aceasta 
înseamnă investiții, eforturi u- 
mane. Atunci, imaginați-vă și 
dv.. momentul acela al deciziei, 
unic în felul lui, nu este cit se 
poate de delicat ? Nu mai știu 
precis dacă eu făceam corp co
mun cu aparatul, sau aparatul 
cu mine. Dar revin și insist : 
poate că tocmai din îndoială — 
înțeleasă, desigur, la un nivel 
superior — se naște victoria, 
noul în știință. Nu, în ce mă 
privește n-am avut încă nici un 
eșec.

— De fapt, cine stînteți dv., 
tovarășe Bojin ? ; vreau să 
spun...

— Da, am înțeles, am să mă 
prezint mai detaliat. Pină în 
1966 am fost student al Facul
tății de fizică de la Universita
tea bucureșteană. La absolvire, 
pasionat de fizica atomică și de 
aplicabilitatea ei asupra structu
rii metalelor, am început să lu
crez in cadrul Institutului de 
cercetări metalurgice. Aici am 
făcut cunoștință cu microscopul

electronic de baleiaj, (de fapt, 
mai multe aparate care popu
lează spațiul unei încăperi — 
n.n.) de care nu m-am mai des
părțit. Din 1972 am trecut să lu
crez la un aparat similar, dar 
cu parametri calitativi superiori, 
ca cercetător științific la Facul
tatea de metalurgie a Politehni
cii, catedra de studiul metale
lor și semiconductorilor, condusă 
de tovarășa prof. Suzana Gidea. 
Sint, de asemenea, membru în 
comisia de microscopie electro
nică de pe lingă Consiliul Națio
nal al Inginerilor și Tehnicieni
lor. în cadrul căreia am luat 
parte la organizarea primului 
simpozion național de microsco
pie electronică, participînd ca 
autor, în cadrul unor colective, 
cu cinci lucrări. Tot :-i calitate 
de coautor am luat parte, cu o 
lucrare ,1a un congres balcanic 
de microscopie electronică, care 
s-a ținut recent în Iugoslavia.

— Care sînt, după părerea 
dv., calitățile unui tînăr cerce
tător din zilele noastre ? Dar 
posibilitățile lui de afirmare ? 
Cum vedeți că trebuie parcurs 
acest drum ?

— In primul rînd este vorba 
de seriozitate în studiu și hotă- 
rîre în acțiune, iar tinerii cer
cetători, în general actualul ti
neret studios, fac dovada aces
tor trăsături. Trebuie să ai ne
slăbită strădania de a-ți însuși 
tot ce e nou pe plan mondial în 
profesie, iar în situația de as
tăzi, a maximei vehiculări de 
informații, poți face față inova
ției numai pe baza unui studiu 
profund și perseverent, al unui 
riguros program de muncă și 
viață. în ceea ce privește posi
bilitățile de afirmare, eu cred 
că acestea există mai vaste de
cît oricind. Drumul. însă, desi
gur, nu este ușor. în știință nu 
există șosele asfaltate, dar nici 
păduri tropicale de netrecut. în 
ultimă instanță, totul, depinde 
de tine, de capacitatea și perse
verența ficăruia.

Din agenda 

organizațiilor U.T.C.
• Ciclul „FRUNTAȘII A- 

NULUI XXX", ce va fi inau
gurat la uzinele „Vulcan", 
reprezintă o activitate me
nită , să stimuleze succese
le tinerilor în procesul 
de prodacție ; esențial este 
faptul că tinerii, în chi
pul cel mai firesc, se strădu
iesc să-și sporească aportul 
la realizarea sarcinilor eco
nomice, să omagieze-- acest 
an jubiliar prin noi și im
portante fapte de muncă. 
„Fruntașii anului XXX" este, 
evident, o competiție a hăr
niciei.

• Comitetul municipal 
București al U.T.C. și comi
tetele U.T.C. din sectoare vor 
continua să valorifice expe
riența acumulată pe linia 
acțiunilor de muncă patrio
tică, intensificind activitatea 
pe șantierele de investiții ale 
obiectivelor industriale, so- 
cial-culturale și edilitare din 
municipiu. S-a acordat prio
ritate construirii celor peste 
II600 locuri în căminele pen
tru nefamiliști, bazelor spor
tive și de agrement Strău- 
lești, Pantelimon II, Parcul 
tineretului și în mod deose
bit construirii și amenajării 
spațiilor din jurul Sălii Po
livalente. S-au constituit 
brigăzi de tineri muncitori, 
elevi și studenți care, prin 
muncă patriotică, sub deviza 
„muncim să ne construim 
propria casă" vor participa 
la construirea căminelor de 
nefamiliști, studențești și in
ternatelor școlare. Pe șantie
rele de muncă voluntar-pa- 
triotică, tineretul Capitalei 
a efectuat in acest an 
280 000 000 ore de muncă, rea- 
lizînd un fond de economii 
de peste 5 000 090 lei.

GEORGE MILITAkU
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acordat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU

ziarului egiptean „Al Ahram"
(Urmare din pag. 1)

cerea la reglementarea pașnică 
și dreaptă a conflictului.

Considerăm că prin încheie
rea acordurilor de dezangajare 
militară s-a făcut un important 
pas inainte, care poate să aibă 
un rol hotăritor în instaurarea 
unei păci trainice și drepte în 
Orientul Mijlociu. Dar acesta 
este numai un pas. Sint nece
sare in continuare eforturi pen
tru a se ajunge la o soluție de
plină. DUpă părerea noastră, în 
cadrul Conferinței de la Geneva
— ce urmează să se țină sub 
auspiciile Organizației Națiuni
lor Unite — se pot desfășura 
negocieri rodnice, care să ducă 
la realizarea dezideratului unei 
păci juste și durabile. De aceea 
apreciem că această conferință 
își are importanța sa și trebuie 
să se reunească cit mai curînd. 
In cadrul ei, principalul rol tre
buie să-l aibă țările direct inte
resate. Un rol activ în lucrările 
conferinței poate și trebuie să-1 
joace Organizația Națiunilor 
unite. Fără îndoială, țările mari
— în primul rînd Uniunea So
vietică și Statele Unite — vor 
putea să joace un rol important 
la conferința respectivă, dar 
după părerea noastră, așa cum 
am menționat nu o dată, un rol 
important pot avea și alte state, 
îndeosebi din Europa și Africa, 
preocupate de realizarea unei 
păci trainice și juste în Orien
tul Mijlociu. Bineînțeles, aceasta 
depinde și de țările direct inte
resate și de posibilitățile con
crete care se vor crea ca și alte 
state să participe la lucrările 
conferinței de pace.

în ce o privește, România va 
face și în viitor tot ceea ce de
pinde de ea pentru a-și aduce 
contribuția la realizarea unei 
păci trainice și drepte în Orien
tul Mijlociu, considerînd că a- 
ceasta corespunde intereselor ge
nerale ale intregii omeniri,

ÎNTREBARE : După prima 
parte a negocierilor de dezar
mare au fost emise păreri 
controversate cu privire la re
zultatele lor. Cum apreciați 
desfășurarea acestor nego
cieri ? Ce măsuri considerați 
că ar trebui întreprinse pen
tru realizarea unui progres e- 
fectiv în direcția dezarmării ?

RĂSPUNS : Este știut că în 
lume se cheltuiesc în scopul 
înarmărilor sume imense, că a- 
ceaștă cursă a înarmărilor con
stituie o povară grea pe umerii 
popoarelor "Și"up pericol real 
pentru pace. Privite din unghiul 
rezultatelor practice, negocierile 
de pină acum pe tema dezarmă
rii sint departe de a fi satisfă
cătoare. Nerealizarea unor înțe
legeri concrete, îndeosebi privind 
dezarm'area nucleară, va deter
mina și alte state să caute căi 
de dezvoltare a armamentelor, 
inclusiv a celor nucleare, ceea ce 
va duce, evident, la o intensifi
care a cursei înarmărilor. De a- 
ceea. credem că este necesar să 
fie accelerate negocierile pentru 
înfăptuirea dezarmării, in pri
mul rînd a dezarmării nucleare, 
cu participarea tuturor statelor 
interesate, pentru a se ajunge la 
încheierea unor angajamente in
ternaționale eficiente.

în acest sens se impune ca 
statele, popoarele, opinia publi
că să depună eforturi susținute 
pentru a determina adoptarea de 
măsuri concrete — fie ele și par
țiale pentru început — în direc
ția dezarmării. Este necesar ca 
masele populare să participe mai 
activ la realizarea acestui obiec
tiv de importanță hotărîtoare 
pentru destinele omenirii, să mi
liteze și să acționeze cu mai 
multă fermitate pentru a se a- 
junge la o dezarmare reală — 
și in primul rînd. la dezarma
rea nucleară — pentru a se tre
ce la reducerea trupelor, la des
ființarea bazelor străine și a 
blocurilor militare, la diminua
rea bugetelor de înarmare, ast
fel incit mijloacele destinate as
tăzi înarmării să poată fi folosi
te în măsură tot mai mare în 
scopul dezvoltării economico-so- 
ciale a statelor, ridicării bună
stării popoarelor, eliberind. tot
odată. omenirea de primejdia u- 
nui nou război nimicitor.

ÎNTREBARE : Veți găzdui 
viitoarea Conferință mondială 
a populației. Care este pozi
ția dumneavoastră în proble
ma populației ?

RĂSPUNS: într-adevăr, Româ
nia se pregătește să găzduiască 
în condiții corespunzătoare a- 
ceastă importantă manifestare 
internațională, preconizată în re
zoluția din 1971 a Adunării Ge
nerale a O.N.U. Aș dori să men
ționez că această conferință, la 
care vor participa circa 150 de 
state și 200 de organizații negu
vernamentale, este prima reu
niune internațională organizată 
sub egida O.N.U., la care au fost 
invitate și mișcările de eliberare 
națională recunoscute de Orga
nizația Unității Africane și de 
Liga Arabă.

Pornind de la ideea că omul 
este scopul și rațiunea oricărei 
activități sociale, că populația re
prezintă avuția supremă a fie
cărei țări, considerăm că trebuie 
analizate și dezbătute probleme
le de fond, ale condiției umane, 
ca o cerință majoră, esențială a 
contemporaneității. Nu se poa
te face abstracție de faptul că o 
mare parte a populației globu
lui continuă incă să trăiască în 
condiții de flagrantă subdezvol
tare.'rezultat al politicii de asu
prire și dominație, al politicii co
lonialiste și neocolonialiste. duse 
timp de decenii și secole de pu
terile imperialiste. După părerea 
noastră, soluționarea reală a pro
blemelor populației presupune e

liminarea decalajelor dintre sta
tele avansate și cele rămase in 
urmă din punct de vedere indus
trial. lichidarea fenomenului 
subdezvoltării, asigurarea pro
gresului economico-social al tu
turor popoarelor.

Ținind seama de corelația 
strînsă existentă între creșterea 
eeonomico-socială și evoluția de
mografică, acordăm — în ansam
blul condițiilor și măsurilor pen
tru rezolvarea problemelor popu
lației — o deosebită importanță 
respectării dreptului sacru al fie
cărui popor de a fi stăpin pe 
resursele sale naționale, asigu
rării accesului larg al tuturor po
poarelor la cuceririle științei și 
tehnologiei moderne. De aseme
nea, după părerea noastră, pro
blema populației trebuie să fie 
abordată în strînsă legătură cu 
sarcina consolidării păcii în în
treaga lume, a promovării cursu
lui nou spre destindere, înțele
gere și colaborare între state.

în concepția noastră, proble
mele populației își pot găsi o re
zolvare corespunzătoare cerințe
lor dezvoltării civilizației umane 
numai în contextul promovării 
pe plan mondial a unor rapor
turi noi. care să excludă orice 
manifestări de inechitate și prac
tici discriminatorii, să garante
ze respectarea independenței și 
suveranității naționale a tuturor 
statelor, să . ofere fiecărei țări 
condiții de participare activă la 
cooperarea economică internațio
nală și — desigur, nu în ultimul 
rînd — să asigure un sprijin e- 
fectiv eforturilor popoarelor din 
țările în curs de dezvoltare.

ÎNTREBARE : Considerați, 
domnule președinte, că exis
tă anumite cauze care ar pu
tea să amenințe situația inter
națională ?

RĂSPUNS : Există încă destu
le cauze care pot periclita noul 
curs al vieții internaționale. în 
primul rînd. există încă cercuri 
reacționare imperialiste, colonia
liste, neocolonialiste, care sint 
gata să facă încercări pentru a 
continua vechea politică șî a îm
piedica noul curs. Există încă 
popoare care se află sub domi
nație străină. Există încă zone 
de conflict și încordare, cum este 
și zona Orientului Mijlociu, care 
constituie un permanent pericol 
de agravare a situației interna
ționale.

Tocmai pornind de la aceste 
realități. România se pronunță 
pentru intensificarea eforturilor 
în vederea consolidării noului 
curs de destindere în viața in
ternațională. Această presupune, 
înainte de toate, acțiunea tot 
mai unită, solidaritatea tuturor 
forțelor antiimperialiste, a tutu
ror popoarelor care doresc o dez
voltare independentă și liberă.

Considerăm că există reale po
sibilități pentru a se putea asi
gura dezvoltarea cu succes a 
unei politici noi în viața inter
națională, fără să ignorăm, de
sigur, și pericolele care mai 
există.

ÎNTREBARE : Dintre pro
blemele internaționale, pe care 
le considerați a fi primordia
le, prioritare ?

4-
RĂSPUNS : Prima problemă, 

după părerea mea, este înfăptui
rea securității în Europa. Aceas
ta nu numai pentru că România 
se află pe acest continent, dar 
pentru că un succes al politicii 
noi în Europa va exercita o pu
ternică influență asupra întregii 
vieți internaționale. Are, de ase
menea, prioritate, • soluționarea 
mai rapidă a problemelor din 
Orientul Mijlociu, la care ne-am 
referit mai inainte. O problemă 
mai generală, tot atît de esen
țială pentru o politică de co
laborare și de pace în lume, este 
aceea a lichidării subdezvoltării, 
a așezării relațiilor dintre state 
pe o bază nouă, a făuririi noii 
ordini economice și politice in
ternaționale. Viața demonstrea
ză că lichidarea împărțirii lumii 
în țări bogate și țări sărace con
stituie o necesitate obiectivă 
pentru progresul general al în
tregii omeniri. Este necesar să 
se pună capăt politicii imperia
liste, colonialiste și neocolonia
liste de exploatare și asuprire a 
zeci și zeci de popoare, să se 
așeze relațiile internaționale pe 
baze echitabile, să se favorizeze 
progresul mai rapid al țărilor în 
curs de dezvoltare.

ÎNTREBARE : Securitatea 
europeană prezintă pentru 
dumneavoastră personal un 
interes deosebit. Considerați 
că securitatea pe continentul 
european poate fi realizată în- 
tr-o perioadă scurtă de timp? 
Ce dificultăți ar trebui învin
se pentru aceasta ? In ce mă
sură situația din Orientul A- 
propiat -influențează asupra 
Conferinței pentru securitate 
europeană ?

RĂSPUNS : în ce privește 
Conferința de la Geneva, putem 
spune că lucrările ei se desfă
șoară cu rezultate pozitive. Nă
dăjduim să se ajungă, într-o pe
rioadă relativ scurtă, la înche
ierea dezbaterilor și la adopta
rea unor documente care să așe
ze relațiile dintre statele euro
pene pe bază de deplină egali
tate, de respect al independen
ței, suveranității, de renunțare 
la fotță și la amenințarea cu fo
losirea forței, de neamestec în 
treburile interne, de avantaj re
ciproc. Noi concepem securitatea 
europeană ca o colaborare egală 
între toate națiunile continentu
lui. ca o conlucrare largă, multi
laterală, care să garanteze drep
tul fiecărei națiuni europene la 
dezvoltare liberă.

Desigur, situația încordată din 

Orientul Apropiat poate consti
tui motive de ingrijorare și pen
tru statele de. pe continentul eu
ropean, dar nu este mai puțin 
adevărat că, la rîndul său, rea
lizarea securității europene ar 
favoriza instaurarea unui climat 
propice păcii și înțelegerii in în
treaga lume, deci și in această 
zonă.

ÎNTREBARE : Ce ne pu
teți spune despre situația din 
zona Balcanilor ? Care sînt 
problemele existente și aștep
tările dumneavoastră ?

RĂSPUNS : După cum se știe, 
pornind de la importanța înțele
gerilor regionale pentru promo
varea păcii și securității in Eu
ropa și in lume, România mili
tează in mod ferm pentru dez
voltarea unor largi relații _ de 
prietenie, colaborare și bună ve
cinătate între toate țările din 
Balcani, pentru transformarea 
Balcanilor într-o zonă a destin
derii și cooperării rodnice între 
popoare. în Balcani există
atît țări socialiste, cit și țări
nesocialiste ; tocmai această
realitate este un motiv de
a se acționa pentru ca în
tre toate țările să se dezvol
te, în spiritul principiilor co
existenței pașnice, relații am
ple de colaborare, bazate pe în
credere și respect reciproc. 
Există, intr-un șir de domenii, 
forme de colaborare interbalca- 
nică create de-a lungul timpu
lui, care s-au dovedit foarte 
utile. Realizarea unor impor
tante obiective și lucrări de .in
teres comun este de natură să 
faciliteze progresul și dezvolta
rea fiecărui stat și să contribuie' 
la crearea unui climat de în
credere și cooperare rodnică, 
reciproc avantajoasă intre toa
te popoarele care trăiesc în a- 
ceastă zonă. Un obiectiv major 
al popoarelor care trăiesc in 
Balcani este de a face totul 
pentru transformarea acestei 
regiuni într-o zonă a păcii, fără' 
arme nucleare, fără baze mili
tare străine, in care să se afir
me cu putere spiritul colaboră
rii și bunei vecinătăți. Aceasta 
ar influența pozitiv atmosfera 
politică de pe continent, ar con
tribui la realizarea securității și 
destinderii în Europa și in lume.

ÎNTREBARE : La 23 Au
gust în acest an sărbătoriți 
cu demnitate și mîndrie a 
(XXX-a aniversare a eliberă
rii României de sub domina
ția fascistă. Ce ați realizat 
și care sînt aspirațiile dum
neavoastră în viitor ?

RĂSPUNS • în cei 30 de ani 
care au trecut de la 23 August 
1944, România a cunoscut trans
formări adinei în toate dome
niile vieții economice, poli
tice, sociale, culturale. Poporul 
român a parcurs o întreagă e- 
pocă istorică — de la orindui- - 
rea bazată pe exploatare și asu
prire din trecut la orîndui- 
rea nouă, socialistă, în care, liber 
și deplin stăpin pe soarta sa, își 
făurește în mod conștient pro
pria istorie. Acum 30 de ani 
România era o țară slab dezvol
tată, dependentă de marile trus
turi monopoliste. Astăzi, Româ
nia a devenit un stat socialist 
cu o industrie puternică și o a- 
gricultură în plină dezvoltare. în 
acești ani, producția industrială 
a țării a crescut de circa 30 de 
ori. Totodată, au fost obținute 
cele mai înalte producții agri
cole cunoscute în istoria țării. 
O fîuternică dezvoltare au cu
noscut învățămîntul, știința, 
cultura — factori deosebit de 
importanți pentru progresul 
oricărei națiuni. Toate acestea 
au făcut posibilă creșterea în 
ritm susținut a venitului națio
nal, care in 1973 a fost de peste 
12 ori mai mare decît în 1947. 
Dezvoltarea economiei naționale 
a creat condiții pentru creșterea 
continuă a bunăstării materiale 
și spirituale a întregului popor, 
înfățișarea nouă a orașelor și 
satelor, condițiile traiului de 
fiecare zi, mijloacele puse la 
dispoziția oamenilor pentru o- 
dihnă. instruire,- îngrijirea să
nătății, sporirea veniturilor tu
turor categoriilor de oameni ai 
muncii, măsurile pe plan social 
— toate acestea scot în eviden
ță îmbunătățirea modului de 
viață al oamenilor muncii de la 
orașe și sate.

în prezent, poporul român își 
concentrează eforturile creatoa
re în direcția dezvoltării eco
nomiei naționale și în viitor în- 
tr-un ritm înalt, pentru a redu
ce intr-un timp cit mai scurt 
decalajul ce desparte România 
de țările dezvoltate din punct 
de vedere economic. Congresul 
al XI-lea al partidului, care va 
avea loc în acest an, va elabo
ra programul de perspectivă al 
P.C.R., cit și directivele noului 
plan cincinal și prognozele^ de 
dezvoltare economică-socială a 
țării pină în 1990. în conformi
tate cu prevederile proiectului 
noului cincinal, în perioada 
1976—1980 producția industrială 
va crește într-un ritm anual de 
peste 10 la sută, iar producția 
globală agricolă într-un ritm a- 
nual de circa 6 la sută. Pe a- 
ceastă bază urmează să asigu
răm in viitorul cincinal crește
rea venitului național într-un 
ritm anual de 10 la sută. Ne 
propunem ca pină în 1990, 
România să devină o țară pu
ternic industrializată, cu un 
înalt nivel de civilizație și bu
năstare, corespunzător unei so
cietăți socialiste multilateral 
dezvoltate.

în încheiere, aș dori să trans
mit cititorilor ziarului dumnea
voastră, poporului egiptean
prieten. salutul meu cordial, 
îm'preună cu cele mai bune 
urări de noi succese, de progres, 
prosperitate și pace.

AGIXIIA
TELEGRAME

Președintele Republicii Socialiste Romănia. NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis președintelui Consiliului Revoluției și al 
Consiliului de Miniștri al Republicii Algeriene Democratice și 
Populare, HOUARI BOUMEDIENE, următoarea telegramă :

Cu ocazia celei de-a XlI-a aniversări a Zilei independenței 
Republicii Algeriene Democratice și Populare am deosebita 
plăcere de a vă adresa. în numele poporului român și al meu 
personal, cordiale felicitări și cele mai bune urări pentru sănă
tatea și fericirea Excelenței Voastre, cit și pentru progresul și 
prosperitatea poporului algerian prieten.

Ne bucurăm sincer de succesele pe care le obține poporul al- 
.gerian pe drumul dezvoltării economice și sociale de-sine-stă- 
tătoare, al consolidării independenței naționale.

îmi exprim convingerea că, în spiritul convorbirilor și înțele
gerilor convenite cu prilejul vizitelor mele in țara dv., relațiile 
de colaborare multilaterală dintre România și Algeria vor cu
noaște o dezvoltare ascendentă în folosul celor două popoare, 
al cauzei., păcii și înțelegerii internaționale.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Venezuela, CAR
LOS ANDRES PEREZ, următoarea telegramă :

Cu ocazia aniversării proclamării independenței Republicii 
Venezuela, îmi este deosebit de plăcut să adresez Excelenței 
Voastre, în numele poporului român și al meu personal, căl
duroase felicitări și cele mai bune urări' pentru fericirea dum
neavoastră personală, de succese pe calea progresului și prospe
rității poporului venezuelean prieten.

îmi exprim convingerea că legăturile de cooperare statornicite 
între România și Venezuela, ia care au contribuit în mod feri
cit vizita pe care am avut plăcerea s-o efectuez anul trecut în 
frumoasa dumneavoastră țară și convorbirile cu Excelența Voas
tră, vor* continua să se dezvolte în interesul ambelor noastre 
popoare, al întăririi păcii și înțelegerii în lume.

Cu prilejul celei de-a XII-a 
aniversări a Zilei independen
ței Republicii Algeriene Demo
cratice și Populare, ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, George 
Macovescu, a transmis o tele
gramă de felicitare ministrului 
afacerilor externe algerian, Ab
delaziz Bouteflika.

★
Ministrul afacerilor externe 

al Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a trimis o te
legramă de felicitare ministrului 
relațiilor externe al Republicii 
Venezuela, dr. Efrain Schacht 
Aristeguieta. cu ocazia zilei na
ționale a țării sale.

CRONICA 
U. T. C.

Ieri a părăsit Capitala în- 
dreptîndu-se spre Freetown 
(Șierra Leone), o delegație 
a Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din Ro
mânia formată din tova
rășii Gheorghe Văduva, vice
președinte al Consiliului 
U.A.S.C.R., și Dan Bârliba, 
reprezentant al U.A.S.C.R. la 
U.I.S., care va participa la 
lucrările Congresului Uniunii 
Naționale a Studenților din 
Sierra Leone.

Mirajul

în cadrul activității de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei, au fost inaugurate

TABERELE
DE PARAȘUTISM

în opt localități din țară, res
pectiv la Ploiești (Strejnic), Bra
șov (Stupini), Iași,- Craiova, 
Cluj, Galați, București (Clin- 
ceni) și Buzău — au fost inau
gurate luni, marți și miercuri 
tabere de aviație, cu specia
litatea parașutism, organizate 
de C. C. al U.T.C. la care 
au semnat prezența, pentru în
ceput. 750 de tineri, băieți și 
fete, selecționați din toate jude
țele țării și din Municipiul 
București în urma unui riguros 
examen.

La acest eveniment marcant 
au participat membri ai comite
telor județene de partid, secre
tari și membri ai Biroului C.C. 
al U.T.C., reprezentanți ai Mi
nisterului Apărării Naționale și 
ai organelor locale.

Cu acest prilej s-au prezentat 
programele și obiectivele aces
tei activități inedite — o premie
ră în formula actuală de organi
zare — s-au făcut unele de
monstrații de către instructori 
și parașutiști cu experiență pen
tru tinerii care au îmbrățișat 
această „profesiune a curajului".

• între 9 și 21 iulie, în 
mai multe localități din 
Franța se vor desfășura în
trecerile celui de-al patrulea 
campionat mondial universi
tar de fotbal. Cele 16 echipe 
participante au fost împăr
țite în patru grupe prelimi
nare, care-și vor disputa 
meciurile în perioada 9—13 
iulie. .Sferturile de finală 
vor avea loc la 16 iulie, semi
finalele se vor disputa Ia 18 
iulie, iar finala competiției 
este programată duminică 21 
iulie, la Nisa.

Echipa României, dețină
toarea titlului, a fost repar
tizată în grupa IlI-a și va 
întilni, în ordine, următoa
rele formații: Franța (marți 
9 iulie, la 'Quimper). Turcia 
(joi 11 iulie, la Lorient) și 
Liban (simbătă 13 iulie, la 
Brest)

Ministrul afacerilor externe,- 
George Macovescu, a primit din 
partea ministrului de externe al 
Irakului, Shadhel Taqa. o tele
gramă de mulțumire pentru fe
licitările care i-au fost adresate 
cu ocazia numirii sale în func
ție.

RECEPȚIE>

Cu prilejul Zilei Independen
ței Statelor Unite ale Americii. 
ambasadorul acestei țări la 
București. Harry G. Barnes jr„ 
a oferit, joi la amiază, o recep
ție.

Au participat Ștefan Voitec, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat. Ion Pățan. viceprim- 
ministru al guvernului. Virgil 
Actarian. Ghteorghe Cazan, mi
niștri. Mircea Malița. consilier 
al președintelui Republicii So
cialiste România, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, reprezentanți ai con
ducerii unor ministere, institu
ții centrale, deputați, generali 
și ofițeri superiori, oameni de 
cultură și artă, reprezentanți ai 
cultelor, ziariști.

Erau prezenti șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești. alți membri ai corpului 
diplomatic.

★
Cu același prilej, ambasadorul 

Harry G. Barnes jr. a rostit joi 
seara o cuvîntare la posturile 
noastre de radio și televiziune.

(Agerpres)

Timp de 30 de zile, cît e dura
ta unei serii, sub supravegherea 
și îndrumarea unor instructori 
cu o înaltă calificare ei vor urma 
un program de pregătire teore
tică și practică, vor participa la 
la alte activități cultural-educa
tive și sportive specifice vîrstei 
lor.

Participanții la taberele cu 
profil aviatic, specialitatea pa
rașutism care de fapt, se adau
gă altor tabere de alte profile 
și specialități ce vor cuprinde 
in total 7 000 de tineri — ce se 
pregătesc pentru apărarea pa
triei — în cuvinte calde, solem
ne. cutezători și plini de min- 
drie s-au angajat că vor înde
plini intr-un mod exemplar pro
gramele de pregătire, astfel ca 
la încheierea cursurilor să poa
tă intra în posesia brevetelor de 
parașutist, iar la întoarcerea în 
școală, la toamnă; să devină cei 
mai destoinici și primii coman
danți de grupă — instructori 
pentru colegii lor, în domeniul 
parașutismului.

C. VASILE

• Tradiționala cursă auto
mobilistică de 1000 km de Ia 
Zeltweg (Austria), contînd 
pentru campionatul mondial 
al constructorilor, a revenit 
la actuala ediție echipajului

mertrfian
francez 
Gerard 
Simca") 
4h51’20”27 100 (medie 
de 206.950 km).

o în mai multe localități 
din Porto Rico au început 
întrecerile campionatului 
mondial masculin de baschet., 
în primele meciuri din ca
drul celor trei grupe preli-

Henri Pescarolo— 
Larrousse („Matra 

cu timpul de 
orară

PRIMIRI LA PRIMUL MINISTRU 
AL GUVERNULUI

Primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia. Manea Mănescu, a primit, 
în cursul zilei de . joi, pe Euge- 
niusz Szyr, președintele Consi
liului de Stat centru Gospodă
rirea Materialelor al Republicii 
Populare Polone care face o vi
zită in tara noastră.

în cadrul întrevederii care a 
avut loc au fost abordate pro
bleme referitoare la dezvoltarea 
și diversificarea în continuare a 
colaborării și cooperării eco
nomice româno-polone.

La primire, desfășurată într-o

ȘEDINȚA CONSILIULUI GENERAL ARLUS
Joi după-amiază a avut loc 

ședința Consiliului General 
A.R.L.U.S., la ordinea de zi 
fiind înscrise unele măsuri or
ganizatorice.

Au luat parte tovarășii Cornel 
Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central al

încheierea celei de-a ii-a serii 
A CURSURILOR DE PERFECȚIONARE 

A CADRELOR DIN ȚĂRILE 
ÎN CURS DE DEZVOLTARE

Joi, s-au încheiat cursurile 
celei de-a II-a serii de partici- 
panți la programele Centrului 
Internațional de perfecționare a 
pregătirii cadrelor din țările în 
curs de dezvoltare, organizate de 
Academia ..Ștefan Gheorghiu".

Așa cum s-a mai anunțat. 
Centrul Internațional. înființat 
in anul trecut din inițiativa to
varășului Nicolae Ceaușescu; 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și-a propus ca, în spiritul co
laborării și cooperării cu toate 
țările, să realizeze programe 
care să răspundă necesităților 
de perfecționare a unor cadre 
de conducere și specialiști din 
țările, în curs de dezvoltare, 
pentru creșterea potențialului 
lor economic și în alte domenii 
de activitate.

Cel de-al • doilea program, a 
avut ca obiectiv perfecționarea 
cadrelor în probleme de organi
zare a sistemului informațional. 
Organizat pe o durată de 11 
săptămîni, el a reunit partici
pant! proveniți din nouă țări 
din Africa. America Latină și 
Asia, in calitate de bursieri ai 
Reoublicii Socialiste România.

Pe lingă prelegeri, dezbateri, 
lucrări de laborator, pentru 
cursant: s-au organizat vizite 
de studii și documentare îri uni
tăți din diferite sectoare de 
activitate.

La întîlnirea de rămas bun, 
participanții la acest curs au 
exprimat profunda loț gratitu
dine conducerii de stat, personal 
președintelui Republicii Socia

Comentind ultimele meciuri 
din grupele semifinale ale cam
pionatului mondial de fotbal, 
corespondenții agențiilor inter
naționale de presă subliniază 
performanța echipei Olandei 
care a scris o nouă pagină in 
istoria fotbalului, punind capăt 
supremațjei braziliene prin vic
toria sa netă, 2—0, in meciul de 
la Dortmund.

Referitor la meciul R.F. Ger
mania — Polonia, comentatorii 
notează între altele: La interval 
de opt ani. 'după Wembley, 
echipa R.F. Germania va dis
puta din nou finala campionatu
lui mondial, drept pe care și l-a 
cîștigat luptind timp de 90 de 
minute cu un teren desfundat, 
dar mai ales cu 11 oameni ho- 
tărîți să-și apere șansa. Echipa 
Poloniei a pierdut primul Său 
meci în acest turneu, dar me
rită toate elogiile pentru felul 
cum s-a comportat.

Declarațiile antrenorilor după 
partidele de miercuri:

Rinus Michels, antrenorul 
echipei Olandei: „In prima re
priză, jocul a fost egal. După 
pauză, echipa noastră s-a do
vedit superioară. Golul lui, 
Cruyff a fost un model al ge-l 
nului. Știu că Mario Zagalo a 
criticat arbitrul, dar noi, care 
am cîștigat. sintem de părere că 
a arbitrat bine. Brazilia a fost 
totdeauna un adversar periculos 
și nu trebuie subestimat".

Mario Zagalo. antrenorul echi
pei feraziliei: „Formația Olandei 
a făcut un meci excelent. Este, 
incontestabil, cea mai bună 
formație din campionat. Cred că 
și noi am realizat un fotbal 
de calitate, dar pentru o întil- 
nire demnă de o finală, arbitrul 
nu a fost la înălțimea misiunii 
sale. Am jucat la fel de bine 
ca Olanda in prima repriză, cînd 
echipa noastră putea să deschidă 
scorul, însă arbitrul a omis să 
ne acorde o lovitură de la 11 m. 
cînd greșeala 
vizibilă. După 
al olandezilor 
rece pentru
Atunci nu mai era nimic 
făcut. în ce mă privește, nu știu 
dacă voi mai continua să antre- 

olandezilor a fost 
pauză, primul gol 
a venit ca un duș 
jucătorii noștri, 

de

minare s-au înregistrat re
zultate scontate, echipele 
favorite obținind victorii în 
majoritatea cazurilor, la di
ferențe apreciabile. în cel 
mai echilibrat joc, disputat 
Ia Caguas, selecționata Cu
bei a învins la limită: 61—60 
formația Cehoslovaciei.

• în semifinalele probei 
feminine din cadrul turneu
lui internațional de tenis de 
la Wimblendon, jucătoarea 
sovietică 
dispus cu 
7—5, 6—4 de 
(Anglia). Ea 
finală pe 
(S.U.A.). care a eliminat cu 
6—2, 6—3 pe Kerry Melville 
(Australia). 

Olga Morozova a 
scorul de 1—6, 
Virginia Wade 

o va întîlni în 
Chris Evert

atmosferă cordială, prietenească, 
a luat parte Maxim Berghianu, 
ministrul aprovizionării tehnico- 
materiale și controlului gospo
dăririi fondurilor fixe.

A fost prezent Wladislaw 
Wojtasik. ambasadorul Poloniei 
la București.

★
în aceeași zi, primul ministru 

al guvernului. Manea Mănescu. 
a primit. în vizită protocolară de 
prezentare, pe Armando Cantu 
Mendina. ambasadorul Statelor 
Unite ale Mexicului în Republica 
Socialistă România.

Uniunii Generale a Sindicate
lor. Ștefan Andrei, secretar al 
C-C. al P.C.R., precum și mem
bri ai Consiliului Genera! 
A.R.L.U.S.. activiști ai asocia
ției, reprezentanți ai conducerii 
unor instituții centrale, organi
zații de masă și obștești.

Plenara a ales pe tovarășul 
Mihai Dalea ca președinte al 
Consiliului General A.R.L.U.S.

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, căruia i-au adresat 
o telegramă în care se apre
ciază contribuția adusă de sta
tul român in sprijinirea pregă
tirii lor, pentru prilejul de a fi 
participat la un astfel de pro
gram, pentru condițiile ce le-au 
fost create, precum și pentru 
cunoașterea țării, noastre, a rea
lizărilor ei în diferite domenii 
ale vieții economice și so
ciale.

Participanții au fost primiți 
la întîlnirea finală de către to
varășul Leănte Răutu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R.. președintele Consiliu
lui de conducere și rector al 
Academiei „Ștefan ' Gheorghiu".

Începînd din septembrie. în 
cadrul Centrului Internațional 
urmează să se desfășoare un 
alt program de perfecționare a 
cadrelor în probleme de organi
zare și conducere cu referire la 
tema : „întreprinderea și eco
nomia națională".

VERNISAJ
Cu prilejul apropiatei sărbă

toriri a celei de-a 53-a aniver
sări a Revoluției Populare Mon
gole, joi, a avut loc Ia Casa de 
cultură „Vasile Alecsandri" din 
Bacău, vernisajul expoziției de 
fotografii „imagini din Republi
că Populară Mongolă", organi
zată sub auspiciile Asociației de 
prietenie România-Mongolia. In
stitutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea și Con
siliului popular al municipiului.

nez echipa reprezentativă a Bra
ziliei".

Helniul Schoen. antrenorul 
echipei R.F. Germania: „în pri
mul rînd aș vrea să felicit am
bele echipe pentru faptul că au 
oferit un joc pasionant în con
diții extrem de dificile. Toți ju
cătorii noștri și-au făcut dato
ria. O mențiune specială aș 
acorda lui Bonhof. pentru felul 
în care l-a anihilat pe un jucă
tor atît de valoros cum este 
Deyna. Am apreciat, de aseme
nea. evoluția polonezului Ga- 
docha, un jucător de talie mon- 
dială",

Kazimir Gorski. antrenorul 
echipei Poloniei: „Echipa R.F. 
Germania a fost intr-adevăr ad
versarul cel mai dificil de 
începutul camnionatului. 
totuși, că am 
nul".

la
___ .___  Cred, 

fi meritat un meci

★
Braziliei a fost 
mare amărăciune 
de suporteri ai

aș- 
de 

me-

înfringerea 
primită cu o 
de milioanele 
campionilor mondiali. La Rio de 
Janeiro, Sao Paulo, Recife, unde 
străzile erau pavoazate în 
teptarea unei victorii, mii 
persoane, care urmăriseră 
ciul la televiziune, au format un 
lung cortegiu, intr-o tăcere to
tală. Majoritatea criticilor sjnt 
îndreptate împotriva lui Zagalb 
pentru a fi impus echipei o 
concepție de joc defensivă. După 
meci, toți cei intervievați au 
declarat că nu sînt interesați de 
meciul ce va avea loc sîmbătă 
intre echipele Braziliei și Polo
niei pentru locul trei.

Un punct turistic de mare atracție pe litoral

Satul de vacanță CONSTANȚA
Pe litoral, la marginea nordică a cartierului Tomis din 

Constanța, chiar la intrarea în Mamaia, se află unul din
tre cele mai frumoase complexe turistice ale cooperației 
de consum: Satul de vacanță Constanța, alcătuit din 25 de 
unități de alimentație publică construite în stilul gospodă
riilor țărănești. Șatul de vacanță Constanța reprezintă o 
sinteză a satului românesc contemporan, fiecare casă în 
parte coreșpunzînd specificului unui județ, cu tot ce are 
mai autentic, atît ca arhitectură, elemente decorative, cît 
și în privința portului, a muzicii populare și a preparatelor 
culinare.

Intr-o ambianță folclorică deosebit de pitorească, oaspe
ții au posibilitatea să servească micul dejun, prînzul și 
cina, să aprecieze cele mai gustoase mîncăruri tradiționale 
și băuturi din cele mai reprezentative zone ale țării.

In unele din aceste case, turiștii găsesc și camere de în
chiriat.

De asemenea, de la expozițiile cu vînzare de artizanat 
ale Satului de vacanță Constanța pot fi cumpărate diferite 
obiecte făurite de meșteri artizani din diferite colturi ale 
țării.

VIZITE
Tovarășul Dumitru Popescu, 

membru al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R,, 
împreună cu tovarășul Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R. 
s-au întilnit, joi, cu delegația 
Partidului Comunist Italian, 
condusă de tovarășul Giorgio 
.Napolitano, membru al Direc
țiunii și al Biroului Politic al 
P.C.I.. care face o vizită in ța
ra noastră Ia invitația Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român.

La discuții, desfășurate în
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească, au participat tovarășii 
Renato Guttuso, membru al C.C. 
al P.C.I., și Marino Raicich, de
putat, membru al Comisiei 
P.C.I. pentru probleme de în- 
vățămînt, iar din partea ro-, 
mână, tovarășii Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R., și 
Dumitru Ghișe, membru su
pleant al C.C. al P.C.R.

în aceeași zi, oaspeții italieni 
au făcut o vizită la Academia 
„Ștefan Gheorghiu", unde s-au 
întîlnit cu tovarășul Leont.e 
Răutu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședinte al Consiliului de condu
cere, rector al Academiei.

Cu acest prilej, tovarășul 
Giorgio Napolitano a făcut, în 
fața corpului profesoral, o expu
nere despre lupta și, activitatea 
actuală a Partidului Comunist 
Italian.

★
La invitația ministrului afa

cerilor externe al Republicii So
cialiste România, George Ma
covescu, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Malgașe. Di
dier Ratsiraka, va face o vizită 
oficială în România, în perioada 
10—13 iulie 1974.

SESIUNE
La sediul Academiei de științe 

sociale și politice a avut loc o 
sesiune științifică a Institutului 
de istoria artei și Institutului 
de istorie și teorie literară „G. 
Călinescu" dedicată celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
patriei de sub dominația fas
cistă.

Comunicările prezentate s-au 
referit, între altele, la coordo
natele actuale ale artelor plas
tice din țara noastră, relevind 
bogăția tradițiilor revoluționare 
din literatură, precum și necesi
tatea valorificării istorice și te
oretice a moștenirii muzicale.

în încheierea lucrărilor a fost 
adresată o telegramă Comitetu
lui Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU, prin 
care participanții la reuniune 
își exprimă sentimentele lor de 
gratitudine pentru climatul fa
vorabil creat activității cultu
rale și științifice din România.

A apărut :
ERA SOCIALISTĂ

Nr. 13 1974

„Lebed&i“
Pentru admiratorii Deltei, 

pentru cei care vor să-și- pe
treacă in mod cît mai agrea
bil timpul lor liber, hotelul 
„Lebăda", situat la mila 13, 
pe brațul Sulina, este o gaz
dă bună și primitoare. Așe
zat pe o insulă special con
struită, impresionînd prin mă
reția arhitecturii sale, acest 
hotel, amenajat confortabil, 
cu o capacitate de peste 300 
de locuri, reprezintă pentru 
turiști un admirabil loc de 
destindere și recreere.

— In curînd, ne informea
ză Grigore Virjoghe, directo
rul oficiului județean de tu
rism Tulcea, vom dispune de 
bărci cu motor, pentru plim
bările de agrement pe Du
năre. De asemenea, terenuri
le de tenis și golf vor sta la 
dispoziția amatorilor de sport 
și aici în peisajul Deltei.

— Și alte surprize ?
— Vor fi oferite direct la 

„sursă";
Așadar, mirajul insulei, al 

nisipurilor Vă Va fi partener, 
nedespărțit, aici, la Crișan, 
comună ce beneficiază de un 
splendid hotel turistic.

NICOLINA GARICI
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Conferința pentru securitate

și cooperare în Europa
In cadrul Conferinței pentru securitate și cooperare din Eu- 

rdpa. subcomisia pentru educație a ajuns la un acord asupra 
unui important capitol al cooperării științifice europene, și 
anume dezvoltarea legăturilor și contactelor directe între uni
versități, instituie de cercetare și asociații științifice, precum și 
între oameni de știință și cercetătorii din diferite țări.

Eforturile urmează să fie în
dreptate mai ales in direcția 
încurajării organizării de întru
niri pregătitoare sau grupuri de 
lucru care să analizeze teme de 
interes comun, - a creării de 
echipe ‘ mixte, formate din oa
meni’ de știință provenind din 
țările participante la conferință 
și care să urmărească alcătui
rea d£ proiecte de cercetare in 
cadrul acordurilor încheiate 
între ' instituțiile de cercetare. 
De asemenea, s-a convenit spri
jinirea organizării și funcțio
nării de conferințe și semînarii 
internaționale, inclusiv prin 
participarea sporită a oameni
lor de știință la asemenea ma
nifestări cu caracter interna
țional;'

Rod al, unor schimburi de pă
reri și negocieri pozitive între 
toate statele participante, mă
surile preconizate sint menite 
să aducă o contribuție sporită 
la o cooperare științifică euro
peană și mai intensă, în folosul 
tuturor și in primul rînd în fo
losul cauzei păcii și securității.

Formele prevăzute țin seama 
de stadiul actual al revoluției 
tehnico-științifice, care are o 
influentă profundă atit asupra 
dezvoltării economice și sociale 
a statelor, cit și a legăturilor 
lor reciproce. în cadrul dezba
terilor s-a afirmat cu putere 
ideea, susținută cu deosebire de

țările mici și mijlocii, de a se 
asigura accesul tuturor țărilor 
la cuceririle științei și tehnolo
giei moderne, de natură să con
tribuie la 
de mulți 
apropierea 
lurilor de 
a statelor 
sul corespunzător al țărilor 
regiunilor mai puțin dezvoltate.

obiectivul evidențiat 
participant . privind 
și egalizarea nive- 

dezvoltare economică 
participante, progre- 

și

Convorbirile

• MINISTRUL DE EX
TERNE AL PORTUGALIEI, 
Mario Soares, a declarat, po
trivit agențiilor Reuter și 
France Presse, că au fost a- 
restați doi dintre asasinii ge
neralului Humberto Delgado. 
Este vorba, a arătat Mario 
Soares, de foști membri ai 
P.I.D.E. (poliția politică, des
ființată in prezent), care s-au 
recunoscut vinovați. Compli
cii lor au fost deja identifi
cați.

Generalul Humberto Del
gado a reprezentat opoziția 
la alegerile prezidențiale din 
1958, contra amiralului Ame- 
rico Thomaz. candidatul lui 
Salazar. Destituit din armată, 
Humberto Delgado nu a în
cetat să lupte împotriva re
gimului dictatorial, care a pus 
la calc asasinarea lui în a- 
nul 1965.

economice
româno-ungare

Tovarășul Emil Drăgănescu, 
viceprim-ministru al guvernului, 
președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, a sosit, joi, la 
Budapesta, unde a fost întimpi- 
nat de Lazar Gyorgy. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Ungare, președintele 
Oficiului Național al Planificării, 
și de alte persoane oficiale.

Tovarășul Emil Drăgănescu a 
fost primit de Jeno Fock, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Ungare. La convorbirea 
care s-a 
mosferă 
fost de 
noastre 
Cotoț.

desfășurat într-o at- 
caldă, de prietenie, a 

față ambasadorul țării 
la Budapesta, loan

In U.R.S.S. a fost lansată I

în aceeași zi au început con
vorbirile intre delegațiile româ
nă și ungară, privind coordo
narea planurilor de dezvoltare a 
economiilor naționale ale Repu
blicii Socialiste România și Re
publicii Populare Ungare pe pe
rioada 1976—1980.

★
La plecarea din București, pe 

aeroportul Otopeni, au fost pre- 
zenți tovarășii Constantin Bă- 
bălău, ministrul energiei electri
ce, Vasile Răuță, vicepreședinte 
al C.S.P.

A fost de față Ferenc Martin, 
ambasadorul R. P. Ungare la 
București.

Funeraliile naționale ale lui
Juan Domingo Peron

Joi, în capitala Argentinei, au 
avut loc funeraliile naționale 
ale fostului președinte al țării, 
generalul-locotenent Juan Do- 
jningo Peron.

In cursul dimineții, la Palatul 
Congresului Național, delega
țiile străine, prezente la cere
monia de doliu în memoria re
gretatului șef al statului argen- 

, tinian. au prezentat condoleanțe 
președintelui Maria Estela Mar
tinez de Peron.

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a fost reprezentat de 
Ștefan Peterfi, 
al Consiliului de Stat, și Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

"La catafalcul președintelui 
Juan Domingo Peron, reprezen
tanții partidelor politice, celor 
două Camere ale Congresului 
Național, organizațiilor sindicale, 
armatei, au adus un ultim oma
giu memoriei președintelui Pe
ron. Vorbitorii și-au reafirmat 
sprijinul pentru politica promo
vată de liderul justițialist și ho- 
tărirea de a respecta ordinea 
constituțională.

în jurul orei 10.00 G.M.T., cor
tegiul funerar a părăsit Salonul 
albastru al Palatului Congresu
lui, îndreptîndu-se spre reșer 
dința prezidențială din Olivos. 
Sicriul cu corpul neînsuflețit al 
președintelui Peron a fost de-

pus în capela „Nuestra Senora 
de la Merced". Ulterior, pre
ședintele Peron va fi înmormîn- 
tat in cavoul familiei din cimi
tirul Chacarita.

Generalului-Iocotenent Juan 
Domingo Peron i-au fost acorda
te toate onorurile militare, 8 000 
de membri ai forțelor armate 
insoțindu-1 pe ultimul drum pe 
fostul șef al statului.

După oficierea serviciului re
ligios, la încheierea funeraliilor 
au fost trase 21 de salve de tun 
în memoria președintelui Peron.

vicepreședinte

Manifestări
românești 

în străinătate

în Etiopia

Abdelkader Neghra
secretar național al J.F.L.N.

Angajamentul tineretului algerian
Intr-o dimineață 

soare fierbinte din a- 
ceastă vară bucurestea- 
nă, ABDELKADER ' NE
GHRA, secretar național 
al Tineretului Frontului 
de Eliberare Națională 
(J.F.L.N.)- ne-a schițat 
un tablou al preocupă
rilor generației tinere 
din țara sa: Algeria.

cu

Nava cosmică „Soiuz-14U

în conformitate cu programul 
sovietic de cercetări in spațiul 
cosmic circumterestru, in seara 
zilei de 3 iulie a fost plasată 
pe o orbită de satelit al Pâ- 
mintului nava cosmică sovietică 
„Soiuz—14", avind la bord drept 
comandant pe colonelul Pavel 
Popovici, pilot cosmonaut, iar 
ca inginer de bord — pe loco- 
tenent-colonelul Iuri Artiuhin.

Programul de zbor al navei 
prevede efectuarea de expe
rimente in comun cu stația 
științifică orbitală sovietică 
„Saliut—3“. plasată pe o orbită 
circumterestră la 25 iunie a.c., 
precum și o verificare comple
xă a sistemelor de bord per
fecționate ale navei „Soiuz" in 
diferite regimuri de zbor. Sis
temele de bord ale navei func
ționează normal, iar in compar
timentele sale este creat un 
mediu apropiat de cel terestru.

Pină la 4 iulie, ora 15,00, ora 
Bucureștiului, nava „Soiuz—14" 
efectuase 13 rotații în jurul 
Pămintului. După o corecție a 
traiectoriei efectuată în dimi
neața aceleiași zile, ea s-a pla
sat pe o orbită cu altitudinea 
maximă de 277 kilometri și cea 
minimă de 255 kilometri. Peri
oada de rotație a navei în ju
rul Terrei este de 89,7 minute, 
iar înclinarea orbitei — 51,6
grade.

Cosmonautul Pavel Popovici, 
născut în anul 1930, este unul 
din pionierii sovietici ai cuceri
rii Cosmosului. Inclus in corpul 
cosmonauților în anul 1960, el 
a efectuat, in anul 1962, un 
zbor pe nava cosmică „Vostok— 
4“, fiind distins pentru această

realizare cu titlul de Erou al 
Uniunii Sovietice.

Născut tot în anul 1930, ingi
nerul de bord al navei „Soiuz— 
14", Iuri Artiuhin. a fost inclus 
în corpul cosmonauților in anul 
1963 și a efectuat cursul com
plet de pregătire pentru zboru
rile cosmice pe diferite aparate 
pilotate.

• LA BOGOTA a avut loc 
semnarea acordului de colabo
rare în domeniul radioului și 
televiziunii, între Radiotelevi- 
ziunea română . și 
Național de Radio 
viziune (Inravision) __
lumbia. Din partea română, a- 
cordul a fost semnat de către 
ambasadorul României la Bo
gota, Dumitru Moianu, iar din 
partea columbiană, 
rectorul Inravision, _________
gado Pereira, și de către minis
trul comunicațiilor, 
guin Sardi.

Institutul 
și Tele- 
din Co-

de către di- 
Carlos Del-

Carlps Hol-
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Noi alegeri in Irlanda 
de nord

• GUVERNUL britanic a dat 
publicității, joi, o „Carte albă" în 
care anunță organizarea, la o 
dată care nu a fost incă preci
zată. de noi alegeri in Irlanda de 
nord, în vederea desemnării u- 
nei Convenții constituționale, 
menită să o înlocuiască pe cea 
aleasă anul trecut și să găseas
că o ieșire din situația creată în 
urma demisiei, la 28 mai, a Con
siliului Executiv al lui Brian 
Faulkner. Convenția, care va fi 
desemnată in baza principiului 
reprezentării proporționale și va 
fi compusă din 78 de membri, are 
la dispoziție un interval de șase 
luni pentru a preconiza o nouă 
structură politică acceptabilă 
pentru cele două comunități — 
catolică și protestantă.

tieră alcătuite din imputernici- 
ții guvernelor R.D.G. și R.F.G. 
Au fost examinate stadiul și e- 
voluția ulterioară a lucrărilor 
de marcare a frontierei dintre 
cele două state pe anumite por
țiuni. Următoarea ședință a co
misiei va avea loc la 25 și 26 
septembrie, la Kassel, in R.F.G.

Convenția de cooperare 
româno-marocană

• AGENȚIA A.D.N. infor
mează că la Schwerin, în R. D. 
Germană, a avut Ioc cea de a 
14-a ședință a Comisiei de fron-

• LA RABAT a fost semnată 
o convenție de cooperare româno- 
marocană, intre societatea mixtă 
română „A.R.C.O.M.A.R." și Mi
nisterul marocan al urbanismu
lui, locuințelor, turismului și 
mediului înconjurător, potrivit 
căreia partea română elaborează 
studiile și proiectele pentru sis
tematizarea a 15 importante lo
calități urbane și rurale din vas
tul program stabilit de guvernul 
marocan pentru actualul plan 
cincinal de dezvoltare economi
că și socială a țării.

Nimic nu oferă o 
idee mai revelatoare 
și o imagine mai plas
tică despre impetuosul 
efort constructiv și 
realizările cu totul re
marcabile înregistrate 
de popoarele Iugosla
viei, țara vecină și 
prietenă, decit tabloul 
numeroaselor sale o- 
rașe. în această pri
vință. fără nici o în
doială. Belgradului ii 
revine un loc de onoa
re. între argumentele 
care-i legitimează a- 
ceastă poziție deosebi
tă in viața economică, 
politică și socială a 
țării, Novi Beograd 
constituie poate cea 
mai concludentă ex
presie a durabilității 
unei urbe a cărei is
torie se pierde în ne
gura vremurilor. Novi 
Beograd este un 
punct de confluență 
intre trecut și prezent 
încrustîndu-se în pei
sajul ultimelor dece
nii ca un simbol al 
vieții noi.

Partea cea mai nouă 
a Belgradului s-a năs
cut din stufăriș, apă 
și mii. Atunci, in 1947. 
au început să fie se
cate mlaștinile ce în- 
cercuiau vechiul „o- 
raș alb". Refulările 
de nisip scos din Du
năre și Sava care în
conjoară de-o parte și 
de alta Novi Beograd, 
injectările masive de 
beton, au creat tere
nul pe care s-au Așe
zat temeliile sutelor 
și sutelor de blocuri, 
pe care vizitatorul le 
vede astăzi, au trans
format noroiul și stu
fărișul în imense spa
ții verzi aducind in 
circuitul civilizației 
urbane un pămint pi
nă mai ieri mortificat 
de o

Cu 
ventă 
nea 
dacă i 
chiul oraș. Sigur, 
noul Belgrad nu des
coperi străzile borda- 
te de arbori centenari, 
nici edificii publice

natură vitregă, 
atit mai cloc
iți apare imagi- 
noului Belgrad 

o compari cu ve
in

baroce și gotice, cu 
atit mai puțin ruinele 
glorioase ale citadele
lor medievale. Aici 
totul e<ite nou. proas
păt. respiră din plin 
aerul unor realizări de 
dată recentă datorate 
în egală măsură ta-

sesc nici complexele 
comerciale întinse pe 
sute și mii de metri 
pătrați. bulevardele a 
căror lungime se mă
soară în kilometri, 
nici edificiile social- 
culturale. Toată aceas
tă panoramă urbanis-

Novi Beograd

lentului tehnicii,
dedicate in totalitate 
satisfacerii necesități
lor oamenilor. Un 
ritm trepidant de con
strucție carț a făcut 
ca in nici trei decenii 
să se ridice un adevă
rat oraș cu aproape 
300 000 locuitori, o pi
torească aglomerare 
de clădiri zvelte și 
viu colorate. Nu lip-

tica fiind dominata de 
somptuoasa și masiva 
clădire a sediului gu
vernului, de arhitec
tura originală a Mu
zeului de artă moder
nă ce se oglindește în 
apele Savei, de clădi
rea cu zeci de nivele 
unde-și află sediile 
organizațiile de masă 
și obștești, de splendi
dul hotel „Iugoslavia".

A-ți întoarce privi
rea spre trecut — un 
trecut mai îndepărtat 
sau mai apropiat —, 
devine o cale care iți 
oferă posibilitatea să 
înțelegi mai exact ce 
înseamnă ridicarea 
noului Belgrad pentru 
capitala tării vecine. 
Căci ultimul război a 
distrus aproape două 
treimi din oraș. Era a 
48-a oară cind Belgra
dul căzuse pradă fo
cului și ruinelor și 
cind prin eforturile 
locuitorilor săi trebu
ia să renască. Și a 
renăscut. Astăzi ve
chiul și noul Belgrad 
nu mai păstrează nici 
o urmă din rănile de 
acum 30 de ani. Ora
șul lasă impresia unei 
ample acolade deschi
se spre viitor. îți dai 
seama de acest lucru 
cunoscind proiectul 
„Belgrad 2000“. Este 
de fapt calculul eco
nomie al perspectivei 
capitalei din țara prie
tenă și vecină. Tot 
ceea ce este astăzi cu 
adevărat modern în o- 
rașul de pe malurile 
Savei și Dunării se va 
dezvolta in continuare 
incit la sfirșitul mile
niului va depăși cifra 
de două milioane de 
locuitori.

Și atunci, peste de
ceniile care urmează, 
ca și pină acum de 
altfel, cetatea Kale- 
megdan, punctul de 
referință al istoriei 
seculare a orașului, va 
sta mărturie durabilă 
a acestei istorii care 
in anii socialismului 
își află intreaga îm
plinire. Va fi martora 
peste timp a drumu
lui eroic parcurs de 
un popor care-și de
dică energia și preo
cuparea bunăstării 
prosperității Iui 
ind din propria 
că opere ce vor 
ne posterității 
dovadă incontestabilă 
a acestei epoci.

Și
cre- 

mun- 
rămi- 
ca o

TRAIAN GÎNJU

Postul de radio Addis Abeba 
a difuzat un comunicat al forțe
lor armate în care se arată că 
între reprezentanți ai Comite
tului militar — organism insti
tuit pentru a coordona acțiunile 
forțelor armate care au preluat, 
în ultimele zile, controlul asu
pra capitalei — ai guvernului 
și împăratul Haile Selassie a 
intervenit un acord privind so
luționarea situației din Etiopia 
în limite constituționale — 
relatează agențiile de presă. în 
cadrul unei reuniuni, împăra
tul Haile Selassie a acceptat 
programul de reglementare a 
situației elaborat de Comitetul 
militar — afirmă comunicatul 
amintit.

Programul stipulează, în prin
cipal, aplicarea tuturor refor
melor politice și constituționale 
promise anterior, inclusiv ela
borarea cit m^i grabnică a 
unei noi constituții, . reforme 
care să ducă la democratizarea 
conducerii țării, eliberarea tu
turor deținuților politici ares
tați de guvernele precedente, a- 
cordarea dreptului de a reveni 
în Etiopia emigranților politici, 
prelungirea actualei sesiuni a 
parlamentului pentru a exami
na și aproba reformele preco
nizate, continuarea consultări
lor dintre reprezentanți ai Co
mitetului militar și ai guvernu
lui -Endelkachew Makonnen în 
scopul realizării unei reglemen
tări definitive a situației din 
țară. Comunicatul subliniază că, 
în etapa actuală, o atenție deo
sebită trebuie acordată menți
nerii ordinii și legalității în 
Etiopia.

Referitor la activitatea care 
se desfășoară la Addis Abeba 
în vederea soluționării situației, 
agenția Reuter relatează că 
premierul egiptean Makonnen a 
oferit reprezentanților armatei 
șase portofolii intr-un nou ca
binet ce ar urma să fie con
stituit și că această problemă 
a fost examinată și cu prilejul 
reuniunii Ia care a participat 
împăratul Haile Selassie.

In cadrul manifestărilor con
sacrate celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării patriei noas
tre de sub dominația fascistă, 
miercuri a avut loc la Senatul 
francez o seară dedicată Româ
niei. Au participat președintele 
Senatului francez, Alain Poher, 
Pierre Christian Taittinger, vice
președinte . al Senatului, pre
ședintele Grupului de prietenie 
Franța-România din Senat, nu
meroși deputați, personalități 
ale vieții politice și culturale 
din capitala Franței, ziariști. A 
fost prezent ambasadorul Româ
niei la Paris, Constantin Flitan. 
Despră importanța evenimentu
lui, despre dezvoltarea econo
miei și culturii socialiste în țara 
noastră a vorbit Virgil Dănciu- 
lescu, secretar general de redac
ție al ziarului „Scînteia". Au fost 
prezentate, apoi, două filme do
cumentare, ilustrind succesele 
obținute de poporul român în 
ultimii 30 de ani, precum și ima
gini din arta populară.

în întîmpinarea celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația fas
cistă, Televiziunea egipteană a 
dedicat, miercuri, o 
Bucureștiului și țării 
Au fost prezentate 
din filme documentare 
fățișînd aspecte 
poporului român 
berare națională 
marile succese obținute de Româ
nia în toate domeniile, in cei 30 
de ani care au trecut de la 23 
August 1944.

Postul de radio în limba ara
bă ..Poporul" a transmis o emi
siune consacrată țării noastre, 
sub titlul „Călătorie în Româ
nia". Au fost prezentate date ge
nerale privind geografia, bogă
țiile naturale ale țării noastre și 
istoria poporului român, pe fon
dul muzical al unor renumite 
creații clasice și populare, ca 
„Rapsodia 1“ de George Enescu, 
„Ciocîrlia".

emisiune 
noastre, 
secvențe 

; în- 
ale luptei 
pentru eli- 
și socială.

• Dialogul acesta va 
vedea lumina tiparului 
în ziua în care Algeria 
sărbătorește aniversarea 
cuceririi independenței 
sale. Un asemenea prilej 
ne îngăduie o privire 
retrospectivă asupra 
drumului parcurs de ti
neretul algerian...

cînd, însă, preocupările noastre 
actuale trebuie să amintim con
tribuția tinerei generații la reu
șita revoluției agrare. Cu entu
ziasm, mii și mii de tineri — 
studenți, elevi sau muncitori — 
au mers la sate spre a explica 
maselor țărănești semnificațiile 
acestei etape a luplei revoluțio
nare. In afara acestei munci cu 
caracter politic, tineretul ia 
parte la opera constructivă ce 
se desfășoară în mediul rural. 
Amintesc aportul la amenajarea 
satelor-pilot, la efortul alfabe
tizării, la apărarea sănătății, la 
strădaniile pentru eliminarea 
treptată a decalajelor dintre zo
nele urbane și cele rurale. In 
domeniul cultural rolul tinere
tului nu este mai puțin impor-

din România, de a găsi noi căi 
pentru aprofundarea 
noastre.

cooperării

parte la 
bilateral 

de la

• Ați luat 
seminarul 
U.T.C. — M.P.J. 
București. Care sint im
presiile dumneavoastră 
despre această manifes
tare 2

— Vreau în primul rînd să 
exprim călduroase mulțumiri 
tineretului- și poporului român 
pentru condițiile ce ne-au fost 
create spre a putea dezbate pro
bleme ee privesc soarta popoa
relor, viitorul generației noastre. 
Largul schimb de păreri intre

• LA CAIRO continuă lu
crările Consiliului Apărării 
al Ligii Arabe.

în alocuțiunea sa, Mahmud 
Riad, secretarul general al 
Ligii Arabe, a subliniat im
portanta coordonării pe plan 
militar intre țările arabe și 
a condamnat ultimele raiduri 
aeriene israeliene asupra ta
berelor palestiniene din su
lul Libanului.

La rindul său, primul mi
nistru libanez, Takieddine 
Solh, a prezentat reuniunii 
un raport informativ asupra 
situației din sudul țării sale. 
Premierul libanez a subli
niat că nu poate fi realizată 
o pace justă și durabilă in 
Orientul Apropiat fără recu
noașterea drepturilor legiti
me ale poporului palestinian.

fflnemo
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SOLDATULUI: 
9,30; 11.45; 14; 
Grădina Capitol

Ca- 
18,15; 
(ora

BALADA 
pitol (orele 
18,30; 20,45). 
20.30).

ASEDIU CU SURPRIZE : Victo
ria (orele 9,15; 11,30: 13,45; 16;
18.30; 20,45).

VANDANA : București (orele 
8.30; 1130; 14,30; 17.30; 20,15), Lu
ceafărul (orele 9; 12,30; 16; 19.30). 
Grădina București (ora 20.45); Gră
dina Dinamo (ora 20,15).

50 000 DE DOLARI RECOMPEN
SA : 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; 18; 20.15); 
Scala ' ’ " “ "' -------
18,45: 
13.15:

UN
(orele 9.15; 11,30: 13,45: 
20.30).

CIDUL ; Lumina (orele 9; 12,30; 
16: 19.30).

ACEA PISICA 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 Buzești (ora 
20.30).

(orele 9,15; 11,30; 14; 16,30; 
21,15); Feroviar (orele 9; 11; 
15,30; 17,45: 20),
COMISAR ACUZĂ : Central 

16; 18,15;

— Tineretul algerian este an
gajat intr-un vast program de 
dezvoltare economică și cultu
rală. în toate sectoarele de ac
tivitate, Ia oraș ca și la sat, ti
nerelul pune energiile și cunoș
tințele sale in slujba aspirațiilor 
întregului popor. Sentimentul 
care ne însuflețește este cel al 
luptei. Luptăm pentru a elimiha 
urmele unei colonizări îndelun
gate, pentru că moștenirea care 
ne-a fost lăsată a reprezentat o 
grea povară. în primele zile 
care au urmat independenței a 
trebuit să luăm totul de la în
ceput — practic ani pornit de la 
punctul zero. De cea mai mare 
importanță a fost bătălia recu
perării bogățiilor naturale. In
dependenta politică nu putea fi 
consolidată decit de cea econo
mică. Tineretul a avut un mare 
rol în împrejurările create de 
naționalizarea hidrocarburilor. 
Cînd acest sector cheie al eco
nomiei naționale a devenit pro
prietatea poporului algerian, 
profitorii de ieri, cercurile im
perialiste au recurs la sabotaj : 
cadrele de specialiști au fost 
retrase. Credeau că nu vom fi 
capabili să ne girăm singuri va
lorificarea resurselor. Tinerii 
muncitori din sectorul petrolier 
ca și tinerii ingineri au dovedit 
o conștiință profundă a respon
sabilităților lor și și-au dus Ia 
capăt angajamentul de a asi
gura funcționarea normală a a- 
cestei ramuri esențiale, continua 
ei dezvoltare. Rezultatele obți
nute sint edificatoare. Una din 
primele imagini pe care Alge
ria le oferă vizitatorilor ei este 
cca a tinereții multora din cei 
ce dețin posturi de răspundere. 
Faptul ilustrează rolul ce i-a 
fost încredințat tineretului. Evo-

La Combinatul petrochimic Arzew

tant. Tinerii sint angajați in 
promovarea unei culturi națio
nale, în dezvoltarea științei, în 
cultivarea conștiinței revoluțio
nare. 33 000 de studenți se pre
gătesc în universități spre a de
veni cadrele de care țara noas
tră are nevoie. Angajamentul 
acestor tineri este ferm : vor 
sluji poporul cu toate forțele lor.

• Cum apreciați dez
voltarea legăturilor ro- 
mâno-algeriene 2

— Legăturile româno-algerie- 
ne poartă urmele unei istorii 
care în multe privințe este co
mună. Experiența de luptă și de 
sacrificii a tineretului și po
porului român o cunoaștem și o 
prețuim. Avem aceleași năzuin
țe in lupta antiimperialistă. A- 
preciem mult sprijinul activ, 
militant al României socialiste. 
Dorim să dezvoltăm actualele 
legături, să le extindem. Există 
o bază solidă pentru consolida
rea pe mai departe a prieteniei 
romăno-algeriene. în acest ca
dru, subliniez aspirația J.F.L.N. 
de a strînge relațiile cu U.T.C.

reprezentanții tineretului român 
și ai celui african constituie o 
experiență foarte utilă, care va 
influența pozitiv strîngerea re
lațiilor intre organizațiile noas
tre. Prin rezultatele sale, semi
narul a constituit o contribuție 
la apropierea dintre noi, la efor
turile comune consacrate solu
ționării unor probleme cardi
nale : decolonizarea și dezvolta
rea continentului african. Punc
tele de vedere au fost, în gene
ral, aproape identice. Există, de
sigur, particularități sau deose
biri, însă ele nu exclud posibi
litatea întăririi cooperării noas
tre. a acțiunii eficiente pentru 
realizarea idealurilor ce ne a- 
nimă. Prin întreaga desfășura
re, seminarul a fost o expresie 
a solidarității militante, a ho- 
tăririi tineretului român și a 
organizațiilor africane de tine
ret reprezentate de a întări le
găturile reciproce. Doresc in 
numele J.F.L.N. să transmit un 
salut prietenesc, călduros, U.T.C., 
întregului tineret al României.

Declarație consemnată de
EUGENTU OBREA

„Guvernul Venezuelei va promova in 
mod consecvent o politică de apărare a in
tereselor naționale, de naționalizare totală 
a întreprinderilor din industria petrolieră 
și minieră, controlate in prezent de compa
niile străine" — a declarat, recent, pre
ședintele Carlos Andres Perez, in cuvinta- 
rea rostită Ia o reuniune a Federației ve
nezuelene a asociațiilor de comerț și in
dustrie.

Declarația președintelui Perez nu este 
decît o reafirmare a poziției guvernului 
Venezuelei față de problema petrolului — 
principala bogăție a țării (locui al cincilea 
pe plan ‘ '
Latină) 
la sută, 
zentînd ___ . .
extrag 3,3 milioane barili și se consideră că 
în 1974 vor fi încasate din vînzarea petro
lului aproximativ opt miliarde de dolari 
(calculînd după nivelul actual al prețuri
lor). Preocunarea pentru recuperarea prin
cipalei bogății naturale, prezentă in atenția 
autorităților de la Caracas de cifiva ani, a 
devenit mult mai evidentă in ultimele luni, 
cînd s-a trecut la adoptarea unor proiecte 
și măsuri menite să reducă durata conce
siunilor acordate marilor companii stră
ine, care controlează 95 la sută din produc
ția de țiței a Venezuelei. Potrivit legisla
ției actuale, concesiunile acestor companii 
ar urma să expire în anul 1983. în virtu
tea prevederilor „legii reversiunii" petro
lului din 1970.

în momentul de față actualitatea politică 
venezuelcană este dominată de problema 
naționalizării petrolului înainte de 1983, 
existind in această privință un consens 
intre forjele politice din țară. în acest 
scop a fost creată o comisie guvernamen
tală specială care, în termen de șase luni, 
trebuie sărSi prezinte concluziile cu privire 
Ia oportunitatea naționalizării imediate a 
industriei petroliere, urmînd ca hotărîrea 
definitivă să fie luată de Congresul Na
țional. Pe de gltă parte, au fost prezentate

mondial și locul intii in America 
pe seama căreia se realizează 9? 
din exporturile Venezuelei. repre- 
două treimi din. buget. Zilnic se

BALUL DE SlMBATA SEARA : 
Grivlta (ora 9).

CĂLUȚUL ROIB ! Grlvița (orele 
11.15; 13,30; 15,45; 18.15: 20,30).

DE BUNA VOIE ȘI NESILIT DE 
NIMENI : Floreasea (orele 15.30: 
18: 20 15); înfrățirea (orele 15,30; 
18: 20,15).

CHITTY. CHITTY.
BANG : Flamura (orele 9: 12; 16: 
19); Gloria (orele 9,15; 12.15; '* 
19)

INIMA PE FRINGHIE : Drumul 
Sării (orele 15,30: 18; 20.15).

CEATA : Miorița (ora 9).
AFACEREA DOMINICI : Miorița 

(orele 11.15; 13,30: 15.45; 18: 20,15).
EXPLOZIA : Volga (ora 9).
APAȘII :' Volga (orele 11,15; 13.30; 

15,45: 18: 20.15).
JOE LIMONADA : Melodia (orele 

9: 11,15; 13.30; 16; 18,30; 20,45).
Modern (orele 9: 11,15: 13.30; 16; 
18,15; 20,15) Grădina Modern (ora 
20,30), Grădina Vitan (ora 20.30).

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI : 
Modern (ora 13.30).

INAMICUL PUBLIC NR. 1 : 
Popular (orele 9: 11,15: 13,30). Gră
dina Aurora (ora 20.15).

IVAN KONDAREV: 1
(orele 15,30: 19).

PROPRIETARII : Dacia I
BANI DE BUZUNAR:

(orele 11,15; 13.30: 16: 18,15:
CONTESA WALEWSKA : 

troceni (orele 13.30; 15,45; 
20,15). Bucegi (orele 16; 18,15), Gră
dina Tomls (ora 20.30), Grădina 
Bucegi (ora 20.30).

FRAȚII JDERI : Unirea (ora

BANG-

16;

Popular

(ora 9). 
Dacia 

i; 20.30). 
: Co-

18;
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Venezuela:
recuperarea 
bogățiilor

naționale
forului legislativ suprem două proiecte de 
lege referitoare Ia naționalizarea industriei 
petrolului, inainte de 1983, proiecte aflate 
în studiu. La Caracas se consideră că este 
posibil ca decretarea actului de naționali
zare să aibă loc pină Ia sfirșitul anului in 
curs. Deja a fost alcătuită o comisie re
prezentativă care se ocupă de evaluarea 
indemnizațiilor și elaborarea normelor 
tranzitorii pentru perioada transferului bu
nurilor companiilor străine. Totodată, so
cietăților străine Ii se acordă un termen de 
trei ani pentru vînzarea a 80 la sută din 
acțiunile lor unor firme venezuelene.

Grăbirea acțiunii de preluare a petrolu
lui, scurtarea termenului inițfal de recupe
rare a „aurului negru" venezuelean, a fost 
determinată de atitudinea companiilor stră
ine care, in perspectiva evenimentului na
ționalizării. au exploatat nerațional zăcă
mintele existente, transferind chiar in afara 
Venezuelei unele instalații tehnice. Reve
nirea petrolului în patrimoniul Venezue
lean va reprezenta, după cum se exprima 
președintele Percz „un act tot atit de glo
rios ca și dobindirea independentei". Pa
ralel cu procesul de redobîndire a petro-

lului, în Venezuela se întreprind acțiuni 
de descoperire și exploatare a noi rezerve 
petrolifere. în perioada 1970—1973, potrivit 
declarațiilor oficiale, Corporația venezue- 
leană a petrolului a investit peste 70 mi
lioane bolivari pentru prospectarea zăcă
mintelor din zona fluviului Orinoco (esti
mate Ia aproximativ 700 miliarde barili, 
aceste zăcăminte se întind pe o lungime 
de 600 kilometri).

Pe aceeași linie de valorificare a bogă
țiilor naturale în interesul națiunii vene- 
zuelene, a eforturilor de a dezvolta o eco
nomie independentă, de sine stătătoare, se 
înscriu și alte proiecte de anvergură, vizind 
preluarea de către stat a controlului asu
pra rezervelor de minereu de fier, conside
rate a doua bogăție a țării (numai zăcă
mintele din regiunea Guyana sint apreciate 
la 3 miliarde tone). Beneficiile obținute 
prin recuperarea petrolului și fierului ur
mează să fie folosite în vederea consoli
dării și diversificării economiei. Venezuela 
propunindu-și să vindă mai puțin țiței și 
fier și să exporte mai multe produse fabri
cate. A fost deja înființat un complex si
derurgic cu o capacitate de 800 000 tone pe 
an și in conformitate cu noile orientări in 
strategia dezvoltării Venezuelei se are în 
vedere și crearea unei petrochimii dezvol
tate. De asemenea, potrivit unui recent 
decret prezidențial, in termen de trei ani 
vor trebui să se transforme în întreprin
deri naționale societățile din domeniul pro
ducerii și comercializării energiei electrice, 
transporturilor, comerțului etc.

întregul ansamblu de măsuri adoptate in 
scopul proiectării economiei Venezuelei pe 
orbita unei dezvoltării accelerate se bucu
ră de aprobarea păturilor c'elor mai largi 
ale populației, ele exprimînd totodată pro
cesul înnoitor care se produce pe continen
tul latino-american — de afirmare a drep
tului tuturor popoarelor de a dispune de 
bogățiile naționale in interesul propriu.

RODICA ȚEPEȘ

20,30).

(orele 
(orele 

Lira

16.15) , Grădina Bucegl (ora 
Grădina Unirea (ora 20.15).

LA EST DE JAVA : Lira 
15,30; 18; 20.30), Giulești
15,30; 18: 20.45); 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) .

FARSĂ TRAGICĂ : Crtngași (o- 
rele 16: 18.45).

MARINARUL EXTRAORDI
NAR : Ferentari (orele 15,30; 18;
20.15) .

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

IARNĂ ------------------ ----------
(orele 16; 18: 20).

VALEA PRAFULUI DE PUȘCA i 
Flacăra (orele 15.30: 18: 20.15).

Pe-ale țării largi ogoare — cîn- 
tece. 11,30 Antract muzical. 12,00 
Știri. 12,05 Din discografia lirică 
a marilor dirijori. 12,55 Melodia ' 
zilei. 13,00 închiderea emisiunii de 
dimineață. 17.00 știrile după-amie- 
zii. 17.05 Alo, Radio ! — muzică 
ușoară la cerere. 17.50 Izvor de 
lumină — cîntece dedicate parti
dului. 18,00 Șapte zile, șapte arte. 
Arhitectură. 18,10 Muzică simfoni
că. 18,55 Melodia zilei. 19,00 în di
rect... de la Casa de cultură a ti
neretului. 19.30 Știri. 19.35 Casa de 
discuri Electrecord. 20.00 Educație, 
răspunderi. Dragoste la prima ve
dere. 20,30 Muzică simfonică. 21,00 
Top-ul revistei „Săptămina". 22.00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic. 
Sport. 
Vedete 
Poetica, 
lodii în
Ultimele știri.

populară de J. N. Nestroy. 19,10 
Imagini din Venezuela. 19,25 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. 20.00 
România — Anul XXX — revistă 
social-politică TV. Din cuprins : 
Reportajul revistei — ediție spe
cială: „Luceafăr de zi“; Mărturii 
In contemporaneitate: „Despre lu
crul mîinilor noastre": Aripi la 
Stupini. Premieră în sportul avia
tic: primele tabere naționale pen
tru elevi; România în lume. O 
firmă care se Impune: ROM- 
TRANS; „Să-ți faci din muncă un 
cult"; „Albatros" — reportaj por
tret. 20,35 Film artistic: „Dragul 
meu Charlie". 23,15 24 de ore.

PROGRAMUL 2

FIERBINTE : ’ Moșilor

22.35
23.15

22,30 Melodia zilei, 
ale muzicii ușoare. 
George Chirilă. 23.20 Me- 
ritm de dans. 23,55—24,00

PROGRAMUL 1

PROGRAMUL III
16.00—17,00 Teleșcoală. 17,30 Emi

siune în limba germană. — Cinci
nalul înainte de termen. Cu toate 
forțele pentru îndeplinirea și de
pășirea planului anual (reportaje, 
știri, comentarii); 17,40 Teatru : 
„Fata de la periferie" — piesă

9,00 Știri. 9,05 Incognito. Pro
gram de varietăți muzicale. 9,55 
Melodia zilei : „Tineri șoimi al 
României" de Ion Rădulescu. 10.00 
Clubul curioșilor. 11.00 Profil pe 
portativ — Emil Gavriș. 11.20

17,30 Telex. 17,35 Avanpremieră. 
17.40 Lumea minunată a animației. 
19.00 Cîntece populare. 19,15 Publi
citate. 19,25 1001 de seri. 19,30 Te
lejurnal. 20,00 O viață pentru o 
idee: Anghel Saligny; Portret 
Spiru Haret. 20.30 Să cînte tinere
țea — muzică ușoară. 20,55 Bucu- 
reștiul azi. 21,10 O voce de aur : 
Mario Lanza. 21,30 Publicitate. 21.35 
Biblioteca pentru toți: Camil Pe
trescu (I).

Ansamblul ..Rapsodia Română" : 
TARA BOGATĂ-N FRUMUSEȚI — 
ora 18,30; Circul București : CIR
CUL MARE DIN I.ICCCCȚ„ — 
ora 19,30.

moscoVa —
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