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Personalitatea președintelui
NICOLAE CEAUSESCU 

amplu evocată într-o lucrare
apărută

La Louvain, sub semnătura 
scriitorului Mihai Steriade, 
conferențiar de limbă și lite
ratură română la Universita
tea din Liege, a apărut zilele

în Belgia
acestea placheta intitulată : 
„Anul XXX al unui destin e- 
xemplar, Nicolae Ceaușescu, 

președintele României".

Fan XXX

După o săptămînă de activitate pe Șantierul 
national al tineretului Giurgiu-Răzmirești

Prima evidențiere — 

„Detașamentul Pietrișu-
• 600 mc betoane 
turnate • Au fost 
realizate săpătu
rile pentru funda
ția stafiei de pu
nere sub presiune 
nr. 9*0 tonă de 
armătură mon
tată • 2715 mp 
dale turnate • Re
alizarea unei pro- 
ducfii in valoare 
de peste 200 000 

lei

AU APĂRUT IN EDITURA 
POLITICĂ

NICOLAE 
CEAUȘESCU 

Cuvîntare 
la. Consfătuirea 

cu activul 
de partid 

si de stat 
din centralele 

industriale 
și întreprinderi
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REZOLUȚIA 
Consfătuirii 
cu activul 
de partid 

și de stat 
din centralele 

industriale 
și întreprinderi

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

a primit delegația 

Partidului Comunist Italian
Duminică, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, a 
primit pe tovarășii Giorgio- Na
politano, membru al Direcțiunii 
și al Biroului Politic al Partidu
lui Comunist Italian, conducă
torul delegației P. C. Italian, și 
Marino Raicich, deputat, mem
bru al Comisiei P.C. Italian 
pentru problemele de învăță- 
mînt, membru al delegației, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., 
fac o vizită în țara noastră.

La primire a luat parte tova
rășul Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R.

împărtășindu-și deosebita sa
tisfacție pentru prilejul de a 
întilni pe secretarul genera! al 
Partidului Comunist Român, 
conducătorul delegației Partidu
lui Comunist Italian a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un cordial salut și cele mai bune 
urări din partea tovarășilor 
Luigi Longo, președintele Parti
dului Comunist Italian, și Enri
co Berlinguer, secretar general 
al partidului.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspeți să 
transmită un călduros și tovă
rășesc salut tovarășilor Luigi 
Longo și Enrico Berlinguer, îm
preună cu urări de multă sănă
tate și succes.

In timpul întrevederii, a avut 
loc un schimb de păreri și in
formații privind activitatea și 
preocupările actuale ale Parti
dului Comunist Român și Parti

dului Comunist Italian, unele 
probleme ale vieții politice eu
ropene și internaționale și s-a 
discutat despre dezvoltarea rela
țiilor dintre celeJ două partide. 
A fost exprimată dorința comu
nă de a se acționa pentru ex
tinderea și întărirea în conti
nuare a bunelor raporturi de 
prietenie, conlucrare și solida
ritate dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist 
Italian, în interesul popoarelor 
român și italian, al unității 
mișcării comuniste și muncito
rești, a tuturor forțelor anti- 
imperialiste.

în, cursul convorbirii, s-a a- 
preciat că în viața internaționa
lă s-au produs schimbări de o 
deosebită importanță, s-a accen
tuat cursul nou spre destindere, 
spre afirmarea principiilor noi 
in relațiile dintre state, de res
pectare a dreptului fiecărui po
por de a-și hotărî de-sine-stă- 
tător destinele. In context, s-a 
subliniat necesitatea intensifi
cării luptei unite a tuturor for
țelor progresiste, democratice și 
antiîmperialiste, a maselor largi 
populare pentru consolidarea 
acestor mutații pozitive, pentru 
încheierea cu succes a Confe
rinței general-europene, pentru 
traducerea în viață a înțelegeri
lor, angajamentelor și măsurilor 
ce vor fi adoptate de Conferin
ță, pentru a se realiza o reală 
securitate în Europa, care să 
garanteze dreptul fiecărui stat 
la o dezvoltare liberă și inde

pendentă, la adăpostul oricărei 
agresiuni sau amestec în trebu
rile interne, să conducă la de
pășirea divizării continentului 
în grupări politico-militare, să 
favorizeze o largă colaborare pe 
bază de egalitate între țările 
europene, fără nici o discrimi
nare.

Părțile au evidențiat dorința 
de a milita pentru' dezvoltarea 
pe mai departe a relațiilor pe 
multiple planuri dintre Româ
nia și Italia, ceea ce corespun
de intereselor și aspirațiilor ce
lor două popoare prietene, cau
zei păcii, securității și colaboră
rii internaționale.

A fost exprimată, de aseme
nea, hotărîrea Partidului Comu
nist Român și Partidului Comu
nist Italian de a milita activ, in 
continuare, pentru întărirea uni
tății partidelor comuniste și 
muncitorești, pentru triumful 
cauzei păcii, democrației și so
cialismului în lume.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie tovărășească.

★
în aceeași zi, delegația Par

tidului Comunist Italian a pă
răsit Capitala.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, delegația a fost salu
tată de tovarășii Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ghi- 
zela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R.

Prima săptămînă de lucru 
s-a încheiat. „Au fost zilele de
butului" — spun brigadierii, 
„au fost zilele primelor realizări 
de prestigiu" sublinia tovarășul 

'-Vlad Galin, comandantul Șan
tierului Național al Tineretului 
la adunarea dă pe platou — de 
ieri — a brigadierilor. Nimeni 
nu exagerează. Aici, în mănoasa 
cimpie dunăreană, au primit 
botezul șantierului aproape o 
mie de tineri cooperatori și 
muncitori, studenți și elevi, 
efortul lor vizînd multiplicarea 
rodniciei de pînă acum a pă- 
mîntului. Și chiar din prima oră 
prezența lor pe șantier a în
semnat efort, a însemnat reali
zări. Studentul timișorean Ion 
Calma lucrează două schimburi 
pentru că „mă simt în stare și 
vreau să las ceva în urma meâ“. 
Constantin Cloșcă din Ianca, ju
dețul Brăila, a venit pe șantier 
să t se califice ca mecanic de 
utfțaje, deocamdată însă e la 
dispoziția șantierului 24 de ore 
din zi, el fiind singurul elec
trician autorizat. Studenții din

Timișoara și Cluj, comppnenți 
ai detașamentului Pietrișu. au 
propus — și aplică — cea dinții 
raționalizare înregistrată. ■ pe 
șanțier •: folosirea deșeurilor de 
la plasele de oțel la armarea 
dalelor în zona („vulnerabilă") 
colțurilor și ca distanțieri în 
condițiile stivuirii. Economiile 
antecalculate se ridică, într-un 
an, la aproape o sută de mii de 
lei. Brigadierii ialomițeni din 
detașamentul „Voinicii Bărăga
nului" au contribuit hotăritor 
la încheierea finisării a trei 
dormitoare în care s-au și mu
tat o parte dintre tinerii veniți 
pe șantier să se califice într-una 
din cele 12 meserii propuse. 
Studenții bucureșteni au confec
ționat — cu sprijinul cooperati
vei agricole din Găujani — mi
nimum' de unelte necesare pe 
șantierul primei stații de punere 
sub presiune aflată în construc
ție, au realizat un banc de lu
cru... („Șantierul acesta este, 
zic eu, prima probă de munci
tor și inginer pe care o trecem 
fiecare dintre noi“ — remarca

studentul Constantin Biromescu, 
din ultimul an al Facultății de 
construcții din București). La 
Gă.ujani, .Pietrișu .și Petroșani, 
în plin cîmp au fost organizate 
3 poligoane pentru confecționa
rea dalelor, o mie de oameni lu- 
crînd — pentru că nu se poate 
altfel — doar cu lopata și tîrnă- 
copul, cu maiul și roaba.

S-a lucrat .cu dăruire și entu
ziasm, fiecare brigadă lăcind 
totul pentru evidențierea in re
zultate cît mai bune a condi
țiilor create, învingerea greu
tăților inerente începerii activi
tăți^ pe un șantier de anver
gura celui pe care utectștii și 
l-au fixat ca obiectiv al muncii 
lor în anul aniversării a trei 
decenii de la Eliberare și al 
Congresului al XI-lea al parti
dului.

Despre acest efort vorbesc în
seși realizările raportate, ieri, 
în careul săptămînal, de către

l • GH. FECIORU

(Continuare în pag. a ll-a)

INTERVIUL
ACORDAT DE PREȘEDINTELE 

NICOLAE CEAUȘESCU 
radioteleviziunii iugoslave

După cum s-a anunțat, la 5 iulie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a primij; pe ziariștii iugoslavi Slavko Budihna, redactor la Radio- 
televiziunea iugoslavă, și Bogdan Decermici, redactor la ziarul „Borba", și 

a acordat cu acest prilej un interviu.

(TEXTUL INTERVIULUI IN PAGINA A 3-A)

INTERVIUL’
ACORDAT DE PREȘEDINTELE 

IOSIP BROZ TITO
presei romane

Tovarășul Iosip Broz Tito, președintele Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, a acordat unui 
grup de ziariști români un interviu pentru ziarele „Scinteia", „România 

liberă" și „Scinteia tineretului".

(TEXTUL INTERVIULUI ÎN PAGINA A 3-A)

La Cluj a început 

COMPETIȚIA CELOR 
MAI BUNI TINERI 

STRUNGARI
SI FREZORI DIN ȚARĂ

Ieri a început la Cluj fi
nala celei de a 6-a ediții a 
olimpiadei tinerilor strungari 
și frezori. Pentru prima dată 
această competiție ce și-a ciș- 
tigat de la o ediție la alta 
o tot mai largă popularitate 
in rindul tinerilor se desfă
șoară de Ziua constructorilor 
de mașini.

Acțiunea este dedicată ce
lor două evenimente impor
tante din acest an : a 
XXX-a aniversare a eli
berării patriei de sub do
minația fascistă și Con
gresul al XI-lea al parti
dului. Performanța finaliști- 
Ior de a se defini cei mai 
buni din județele pe care le 
reprezintă înseamnă pentru 
fiecare dintre ei un prilej de 
a-și verifica încă p dată cu
noștințele, de a realiza un 
larg și util schimb de expe
riență. ,

Strungurile și frezele cu 
număr de concurs au intrat 
aproape odată in funcțiune. 
Concursul se desfășoară con- 
tra-cronometru. 5 minute cîș- 
tigate înseamnă un punct în 
plus care poate atirna greu, 
pentru că disputa se anunță 
de pe acum foarte strînsă. 
Lucru cert: calitatea pregă
tirii concurențiior din acest 
an este mai bună decît la e- 
dițiile precedente. Cei 40 de 
strungari șl cei 40 de fre
zori veniți la Cluj pentru a-și 
disputa intîietatea au fost 
aleși pe parcursul fazelor de 
masă. Din 54 de mii și res-

JUSTIN MORARU

(Continuare în pag. a ll-a)

Legămint suprem
*

față de patria socialistă
Miinile, chipurile, glasurile 

tinerelor fete în uniformă mi
litară ne par în aceste cli
pe, de bună seamă, mai gin
gașe. mai frumoase, mai sua
ve. Și ascultîndu-le rostind 
răspicat iegămintul sacru tră
iești deopotrivă cu ele acest 
moment unic : depunerea ju- 
rămîntului militar, jurămînt de 
credință patriei, poporului și 
partidului.

Și de aici — din preajma o- 
rășelului studențesc Grozăvești

—, ecoul duce pînă departe 
angajamentul studentelor-os- 
tași.

— Jur să nu-mi precupețesc 
sîngele și viața pentru a apăra 
pâmîntul strămoșesc, indepen
dența și suveranitatea patriei, 
cauza socialismului.

Acest angajament rostit pen
tru întîia oară de tinerele stu
dente — care execută în pre
zent stagiul militar — este de 
fapt și primul raport prezen

tat statului, poporului nostru 
muncitor care a creat studen- 
țimii minunate condiții de în
vățătură și muncă,. Comandan
tului suprem al armatei, care 
veghează în permanentă la e- 
ducarea și formarea unui tine
ret bine pregătit, capabil să

VASILE RANGA

(Continuare în pag. a ll-a)

Astăzi începe vizita oficială în tara noastră

a președintelui R. S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito

BUN VENIT
ÎNALTULUI OASPETE 

IUGOSLAV!
întregul nostru popor pri

mește cu sentimente de caldă 
prietenie, de înaltă stimă 
și ospitalitate, pe tovarășul 
Iosip Broz Tito, președintele 
R.S.F. Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, care, împreună eu 
soția, Iovanka. Broz, face, în- 
cepînd de astăzi, o vizită ofi
cială de prietenie în Republica 
Socialistă România, la invitația 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu.

Iosip Broz Tito s-a născut' la 
25 mai 1892, într-o familie de 
țărani, în localitatea croată 
Kumrovec. După absolvirea 
școlii elementare și a școlii de 
meserii, lucrează ca metalurgist 
la Zagreb, In anul 1910, tînărul 
muncitor metalurgist Iosip 
Broz intră în rîndurile mișcării 
revoluționare. Patru ani mai 
tîrziu, la izbucnirea primului

război mondial, este arestat de 
autoritățile de ocupație austro- 
ungare pentru propagandă 
antirăzboinică, iar, ulterior, este 
trimis pe frontul rusesc, unde 
în 1915 este făcut prizonier.

Se întoarce în patrie în anul 
1920 și devine membru al Parti
dului Comunist din Iugoslavia. 
Ca urmare a activității sale re
voluționare în condiții de ile
galitate, i se încredințează 
funcții de conducere în partid 
și sindicate. Prigonit și arestat 
in mai multe rînduri datorită 
muncii ilegale de partid, în 
anul 1928 este condamnat la 
cinci ani închisoare și întemni
țat la Lepoglava și Maribor.

După eliberarea din închi
soare, în anul 1934, Iosip Broz 
iși continuă activitatea de 
partid în ilegalitate, sub numele 
conspirativ de Tito. Devine 
membru al Comitetului Central, 
iar, ulterior, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.I. In 
anul 1937, Iosip Broz Tito a

devenit secretar ge
neral al. Partidului 
Comunist din Iu
goslavia.

Avind în fruntea 
sa pe eminentul 
luptător și patriot, 
Partidul Comunist 
din Iugoslavia a 
devenit o puternică 
forță mobilizatoare 
a poporului în lupta

(Continuare 
în pag. a lll-a)

-------------- ------------- r*
Astăzi, în jurul orei 11,00, posturile noastre de radio și televi- k,. 

ziune vor transmite direct de la Aeroportul Internațional 
București-Otopeni ceremonia sosirii tovarășului Iosip Broz Tito, 
președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, împreună cu soția. 
Iovanka Broz, care, la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Comunist Român. președintele 
Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu. 
va face o vizită oficială de prietenie in țara noastră.

I
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TINEREȚE, ENTUZIASM, DĂRUIRE
Corespondenții „Scînteii tineretului4* transmit de pe șantierele de muncă patriotică ale anului XXX

• în județul Bacău, un hei-rup viguros pe 86 de șantiere 
și puncte de lucru ale tineretului; prima serie din cei peste 
16000 de elevi care vor munci aici în această vară a răspuns 
„prezent". • 150 de elevi, președinți ai cooperativelor și fer
melor școlare din județul Vîlcea, s-au întîlnit la Drăgășani, 
într-un instructiv schimb de experiență al recoltelor bogate.

BACAU:

în a doua jumătate a lunii 
, iunie, celor 52 de puncte de lu- 
„ cru și șantiere ale tineretului 
..existente anul acesta în județul 

s—--Bacău, li s-au adăugat alte 34. 
- Prima serie de brigadieri din 

: 1. Stei aproximativ 16 500 elevi de 
«... școală generală și liceu, cîți vor 

pleca la muncă patriotică în a- 
ceastă vară, a răspuns prezent 

: la primul apel „strigat" chiar a 
doua zi după terminarea anului 
școlar. 16 500 elevi vor pune u- 

« mărul la construirea de cămine 
muncitorești, internate, școli, 
săli de clasă, ateliere școlare, 
baze sportive, teatre de vară, 
cămine culturale, brutării, dru
muri și șosele, vor participa la 
campania agricolă de vară lu- 
crind în I.A.S.-uri, vor împădu
ri mari suprafețe de teren, vor 
săpa canale pentru alimentarea 
cu apă, canale pentru rețele ter
mice și electrice...

Practic ei muncesc. Un tur de 
orizont prin orașul Bacău certi
fică, prin ceea ce s-a realizat 
pînă acum, prezența celor care 
au obținut sau vor «obține zilele 
acestea „diploma de brigadier". 
Cornișa 1. bazele sportive de la 
Liceul „G. Bacovia" și Parcul 
Gherăiești. căminele tineretului 
de la Proletarul, I.J.I.L., al ele
vilor de la Complexul școlar de 
construcții, o fermă din cadrul 
Complexului avicol de la Lilieci 
sînt , citeva din punctele „fier
binți" ale orașului unde se poate 
vedea ..mina" tinerilor. Pe șan
tierul tineretului din Cornișa 1, 
elevii Liceului „Vasile Alecsan- 
dri" lucrează la taluzarea și ga- 
zonarea unui aliniament de 
300 m ; au fost terminate lucră- 

’ rile de amenajare a bazei spor
tive de la Liceul „G. Bacovia" ; 
la fel și cele de la baza sportivă 
a tineretului din Gherăiești. La 
Complexul avicol Lilieci elevii 
au ajutat efectiv la devansarea 
lucrărilor, ferma la care au. lu
crat ei fiind dată ta folosință 
cu mult înaintea termenului 
planificat, .

„Vom termina pînă la 15 iulie 
toate lucrările pînă la cota zero. 
Apoi colegii noștri din anul IV 
vor lucra efectiv la turnarea na- 
nourilor exterioare, zice Mihu 
Neculai, elev în. anul al TII-lea 
al Liceului industrial, mai vin 
o zi-două să văd și cum se lu- 

" crează la panouri.. Har și pentru 
că ăsta e internatul pe care e- 
levii l-au pornit de la temelie 
și-1 vor duce pină la acoperiș. 
Nu-i prima dată cînd participăm 
de la săpături pînă sus. dar anul 
ăsta trebuie să știu cum s-a 
ridicat construcția unde am pus 
și noi mina. Este

. nostru de brigadieri, 
din amintirile cele 
moașe".

A

LEGĂMÎNT
SUPREM

FESTIVALUL TULNICULUI

• Pe șantierul de îmbunătățiri funciare de pe Valea Călmă- 
țuiului se pregătește „apa vie" pentru irigarea a peste 2 000 
hectare. • IATĂ CÎTEVA DIN PROBELE DE MATURITATE 
ALE TINERILOR DE PE ȘANTIERELE DE MUNCĂ PATRIOTICĂ. 
IN ACEASTĂ VARĂ A ENTUZIASMULUI Șl DĂRUIRII.

Angajamentul brigadierilor Barajul tineretului
devine realitate

Deocamdată se toarnă fundați
ile pentru viitorul internat. 
Burcă Măricel, Dinescu Iulian, 
Soare Constantin, Ciocan Au
rel — anul I K2 — precizează 
ei, să se știe, adică — au .aerul 
că lucrează pe șantier de cițiva 
ani. Se știu evidențiați la pa
noul'de onoare și asta le matu
rizează gesturile, le îngroașă 
glasul și Soare Constantin, un 
adolescent firav, dar in mina că
ruia lopata capătă o frecvență 
neașteptată, declară că pină a- 
cum „valoarea manoperei exe
cutate de noi depășește 200 000 
lei. O avere în două săptămîni 
și o dublăm pînă la 15 iulie". 
Da, deocamdată, se toarnă fun
dația. Peste drum însă, acolo 

- unde se află grupul școlar, clă-

dirile din incintă sînt și opera 
elevilor constructori. Cantina, 
jumătate ei au construit-o, baza 
sportivă — de asemenea, porțile 
și ușile din fier forjat — o ex
poziție de feronerie le-ar găz
dui oricind — au fost confecțio
nate din deșeuri de către aceiași 
elevi

Așadar, . în această vară, 
16 500 elevi băcăuani sînt pre- 
zenți pe șantiere. Angajamentul 
lor : de a contribui in cinstea 
Celei de a treizecBa aniversări a 
eliberării patriei , la realizarea 
angajamentului anual al organi
zației de tineret din județ, an- 

. gajament ce prevede lucrări in 
valoare de 65 milioane lei.

La Crîngeni, pe Valea Călmă- 
țuiului, patru brigăzi de muncă 
patriotică ale tineretului se rîn- 
duiesc, 21 după zi, pe cel mai 
important șantier de îmbunătă
țiri funciare patronat de ute- 
ciști: barajul în spatele căruia 
se adună aproape un milion de 
metri cubi de apă — sursă sufi
cientă pentru irigarea a cel puțin 
2 mii de hectare. „Lucrează ti
neri cooperatori, mecanizatori și 
elevi din Crîngeni, Dorobanțu, 
Balta Sărată, Călmățuiu de Jos 
și Băcăiești. ne spunea tovară
șul Iancu Geambașu, activist al 
Comitetului județean Teleorman 
al U.T.C. și comandant al șan
tierului, iar angajamentul pre
vede încheierea lucrării în aju
nul zilei de 23 August, cu a- 
proape șaptezeci de zile măi de
vreme decît o prevedeau gra-

ficele inițial stabilite". Iar efor
tul tinerilor se materializează nu 
numai în încheierea depunerilor 
de pămînt în corpul barajului, ci 
și în săparea canalului deversor 
lung de 350 metri, turnarea da
lelor de beton și exeoutarea al
tor lucrări impuse de amenaja
rea zonei piscicole a lacului de 
acumulare. De remarcat că, prin 
efortul brigadierilor — din rîn- 
dul cărora se evidențiază Marin 
Stingă, Iulică Beliban, Ilie Chip- 
cea, Doina Lăzărescu, Stela Ză- 
noagă și Florian Lică — avan
sul luat față de graficele întoc
mite la executarea lucrărilor de
pășește volumul de muncă pre
văzut pentru o săptămînă. Este 
o primă și certă dovadă că și 
propriile prevederi vor fi de
vansate...

GH. FECIORU
NICOLAE ADAM

Prima evidențiere
Tabăra președinților

Dră-
(Urmare din pag. I) 

comandanții celor 5 detașamen
te. Transcriem : ...detașamentul 
Găujani a realizat organizarea 
poligonului pentru turnarea da
lelor. 550 dale turnate, balastul 
din 22 de basculante descărcat, 
20 de tone armături metalice 
descărcate din camioane și sti
vuite, 4 mașini de ciment în
cărcat și descărcat.

...detașamentul Petroșani ra
portează organizarea poligonului 
pentru confecționarea dalelor, 
turnarea a 120 de dale prin pre
pararea manuală a betonului, 
aprovizionarea frontului de lu
cru cu 80, de basculante balast, 
descărcarea și stivuirea a 50 
tone armături din sirmă.

...detașamentul Pietrișu ra
portează amenajarea poligonu
lui pentru confecționarea dale
lor și realizarea a 426 dale, a- 
provizionarea cu materia primă 
necesară lucrului pe o decadă.

...detașamentul de studenți și 
elevi de 
presiune 
cutarea 
săpături 
narea 
realizarea 
de lucru.

...detașamentul de muncitori 
necalificați raportează realiza- . 
rea a 200 mc săpături, turna
rea a 100 mc betoane și exe
cutarea Unui volum de lucrări 
urgente în valoare de peste zece 
mii de lei.

Au fost anunțate brigada și 
detașamentul fruntaș în întrece
re; au fost felicitați primii 20

Sub egida Comitetului jude
țean Alba de cultură și educa
ție socialistă, s-a desfășurat sîm- 
bătă și duminică la Cîmpeni, 
localitate situată în zona Mun
ților Apuseni „Festivalul tulni
cului", manifestare cultural-ar- 
tistică dedicată celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
patriei și Congresului al XI-lea 
al partidului. Programul a în
ceput cu o sesiune de comuni
cări științifice pe tema „Tradi
ții de luptă și tezaur folcloric

în Munții Apuseni". Tot cu a- 
cest prilej, s-au deschis o ex
poziție documentară și alta de 
artizanat și artă populară.

Elevii liceului din localitate 
au prezentat montajul literar- 
ifiuzical „30 de trepte, 30 de 
steaguri", după care a urmat 
spectacolul folcloric intitu
lat sugestiv „Cînt și joc din A- 
puseni".

(Vnnate din pag. I) 
contribuie efectiv la desăvirșl- 
rea construirii societății socia
liste multilateral dezvoltate.

— Jurămintul militar repre
zintă pentru noi supremul legă- 
mînt față de patrie. Porunca 
înaintașilor noștri este de a 
cinsti trecutul glorios de luptă 
al poporului, de a învăța din 
el să țesem mai departe firul 
de aur al tradițiilor înaintate 
de luptă. Am jurat astăzi să 
servim cauza poporului ale că
rui fiice devotate sîntem : să 
fim pregătite în orice moment 
pentru a apăra pămîntul sfînt 
al patriei, chiar cu sacrificiul 
jertfei supreme...

Sînt gânduri așternute pe 
hîrtie, cuvînt cu cuvînt, sînt 
sentimente, de mare noblețe 
trăite, în această zi de studen
ta Rodica Ionescu, anul II me
canică al Institutului politeh
nic, exemplu la învățătură, cu 
rezultate excelente pe cîmpul 
de instrucție. Și, neîndoielnic, 
nu-i singurul exemplu : Păuna 
Gabriela — Facultatea de trans
porturi, Cocioarba Doina Rodica 
— Automatică, Georgescu Li
liana — Chimie anorganică, 
Botezatu Viorica — Facultatea 
de inginerie chimică. Anca 
Culgeac — Mecanică fină, 
Chițu — - • *-
Rotariu 
tehnică 
menea.
șese integraliste și cu rezultate 
foarte 
litară.
menea 
înțeles 
cu pasiunea învățăturii 
ca pentru pregătirea 
este un imperativ al 
generații.

...Jurămînt sacru înălțat par
tidului, patriei socialiste. Pri
mul raport ostășesc închinat ce
lei de a XXX-a aniversări a Eli
berării, Congresului al XI-lea al 
partidului. Ecoul poartă 
departe glasul melodios 
răspicat al tinerelor fete 
uniformă militară — care 
mina pe armă rostesc cel 
bărbătesc jurămînt.

SARBATOAREA TEIULUI
Duminică pădurea Mazilu de 

la Buciumfeni, județul Galați, a 
găzduit marea sărbătoare a teiu
lui intrată în tradiția locuitori
lor din această parte a țării, 
în fața zecilor de mii de parti- 
cipanți, lucrători de pe marea 
platformă a Combinatului side
rurgic, din întreprinderi și in
stituții, veniți cu familiile, a

(Agerpres)

numeroși locuitori din comune, 
și turiști, au evoluat formațiile 
artistice ale sindicatelor din mu
nicipiile Galați și Tecuci, ale 
caselor de cultură din orașele 
Berești și Tirgu Bujor și 
alte

din 
localități ale județului..

(Agerpres)

TRADIȚIONALUL TÎRG AL CIREȘELOR

inginerie chimiSă, 
—. Mecanică

Viorica — Metalurgie, 
.Anișoara — Electro- 

s-au .prezentat, de ase- 
lă primul raport ostă-

La Braniștea-Cireșoaie, în ju
dețul Bistrița-Năsăud, s-a des
fășurat duminică, tradiționalul 
.tîrg al cireșelor, manifestare 
folclorică ce a atras mii de tu
riști și locuitori din împreju
rimi. Programul a cuprins o pa
radă a portului popular, ‘ un 
spectacol susținut de formații 
artistice bistrițene, întreceri 
sportive, o largă petrecere popu-

Iară cîmpenească și, bineînțeles, 
obișnuitul tîrg al cireșelor. Li
vezile de cireși de aici iși au 
originea intr-un vechi obicei — 
tinerii căsătoriți sădesc, în ziua 
nunții, cite un cireș. Sărbătoa
rea cireșelor înseamnă, totodată, 
aniversarea unor nunti de ar
gint și de aur.

cîmpenească și, bineînțeles,

bune în pregătirea mi- 
Nimie deosebit. Ase- 
colegilor lor și fetele au 
din prima zi că odată 

mun- 
militară 

tinerei

(Agerpres)

Concursul Editurii Junimea
<-

producție 
la Com- 
localitate.

La Casa agronomului din 
gășani a fost înălțat pe catarg 
steagul unei originale tabere. 
Ea reunește 150 de președinți ai 
cooperativelor și " 
lare din județul 
tineri lucrători ai 
trn care căile de 
coltei bogate nu 
de mult un 
șederii în tabără, micii agricul
tori au un program variat : vi
zite la Institutul de cercetări 
hortiviticole Drăgășani, Ia coo-

Tinerii creatori, autori ai unor 
volume de proză 
aflate încă în manuscris, 
invitați de Editură 
Iași să participe la 
debut în 
țiat. în 
specifică 
prezenta
realizările înfăptuite pînă acum 
pe pămîntul patriei noastre, să 
contribuie la educarea oamenl-

lor în spiritul înaltelor idealuri 
ale umanismului socialist, al 
programului partidului nostru 
de edificare a socialismului șl 
comunismului 
Manuscrisele, 
plare, vor îi 
pînă la data
a.c. Juriul concursului va fi pre
zidat de profesorul Constantin 
Ciopraga.

de evidențiați. Ciștigătoarele 
steagului de evidențiat in între- 

• cere sint: detașamentul Pietrișu, 
alcătuit din student.il facultăților 
de îmbunătățiri funciare din 
Cluj și Timișoara și din elevii 
Liceului agricol din Călărași și 
brigada de la stația de punere 
sub presiune nr. 9, alcătuită din 
studenții de la facultățile ‘ de 
construcții și îmbunătățiri fun
ciare din București și elevi ai 
liceelor agricole din județele Il
fov și Dîmbovița. Iar cei măi 
harnici S-au dovedit a fi: Gri- 
gore Roșea, Adinan Isuf (Facul
tatea de îmbunătățiri funciare 
București), Petru Leonca și 
Gheorghe Dobrescu ' (Institutul 
de construcții București), Dumi
tru OlarU și Viorel Ghem (Fa
cultatea de îmbunătățiri funcia
re Timișoara), Emil Moise. Pe
tru și loan Mureșan (Facultatea 
de îmbunătățiri funciare Cluj), 
întreaga echipă de elevi de la 
Liceul Nucet (Dîmbovița), Va- 
sile Antonescu, Marian Florea 
(Liceul agricol Călărași), întreg 
detașamentul de muncitori ne- 
câlificăți. Dar întrecerea abia ă 
fost declanșată. Săptămîna a- 
ceasta e prevăzut a se deschide 
alte puncte de lucru, forța de 
acțiune, capacitatea de organi
zare și dăruirea fiecărui briga
dier fiind 
loare. Se 
de citeva 
muncii în
s-a realizat în prima săptămînă 
de existență a Șantierului na
țional al tineretului Giurgiu — 
Răzmirești.

fermelor șco- 
Vîlcea. 150 de 
ogoarelor pen- 
obținere a re- 
mai reprezintă 

secret. In timpul

perativele agricole de 
Șutești și Ștefănești, 
plexul zootehnic din 
o excursie la C.A.P. Scornicești,
județul Olt și un schimb de ex
periență cu colegi de acolo, vi
zite în întreprinderile industria
le ale orașului, activități cultu
rale diverse, reunite sub gene
ricul „Cîntec, joc și voie bună", 
precum și întreceri sportive.

sau poezie, 
sînt 

Junimea din 
concursul de 
care l-a ini- 
difuzat se

volum pe 
prospectul 
că lucrările ce se vor 
trebuie să exprime

în . România, 
în două exem- 
trimise editurii 
de 1 septembrie

B. ANCA

Competiția celor mai buni strungari
și frezori*

(Urmare din pag. I)

certificatul 
dar și una 
mai fru-

mai bine puse în va- 
preconizează sporirea 
ori a productivității 
comparație cu ceea ce

DORU MOȚOC

de la Oradea

Text și foto : VIOREL RABA

VICTORIOASĂ CU 2—1 IN PARTIDA CU OLANDA

Echipa R. F. Germania
mondială

atletism

tra-

TENIS

is

aceasta, 
emofia 

inalturi 
Pînă a- 
de par-

toa- 
bre-

în cîmpul larg 
Clincenilor, acolo 
tă durata zilei-1

FOTBAL:

Finalele

campioană

Dirceu, Rivelino et

ARIPI ÎNDRĂZNEȚE

vidson ^Australia) — Lesley- 
Charles, Mark Farrell (Anglia) 
6—3, 9—7 ; simplu juniori : Bill 
Martin (S.U.A.) — Ashok Am- 
ritrâj (India) 6—2, 6—1.

publică ale Satului de va- I 
ilul gospodăriilor țărănești, |

I

INIMI TINERE,

leri, la Clinceni s-a deschis o nouă tabără cu pro 
fii aviatic de pregătire a tineretului pentru apărarea 
patriei.

la stația de punere sub 
nr. 9 raportează exe- 

întregului volum de 
pentru fundația și tur- 

betonului de egalizare, 
sculelor și bancului

pectiv 17 000 de participant), 
în întreprinderi s-a înțeles 
importanța majoră a acestor 
concursuri și în multe din ele 
s-au format colective de ca
dre tehnice care au ajutat 
efectiv pe tineri să-și apro
fundeze pregătirea teoretică, 
să-și perfecționeze deprinde
rile practice. In acest fel 

au
rile practice. în acest 
pregătirile profesionale 
devenit o modalitate eficien
tă de mobilizare a tinerilor 
la realizarea sarcinilor de 
plan înainte de termen. Fa
brica de mașini de rectificat 
din Cluj, o unitate nou ta

zestrată cu mașini moderne 
s-a dovedit un loc ideal pen
tru desfășurarea unei astfel 
de competiții.

Au fost create toate condi
țiile pentru ca in lupta lor 
pentru ocuparea primelor 
locuri să-și spună cuvîntul 
competența, priceperea și pu
terea de concentrare. După 
aproape o oră de Ia începe
rea concursului s-au detașat 
prin precizie și viteză de e- 
xecuție strungarul Andrei 
Petre de la Uzina mecanică 
Poiana-Cîmpina și frezorul 
.Gheorghe Năstase din Bacău. 
Dar cîștigătorii acestei prime 
probe se vor cunoaște abia

astăzi la orele 15 cînd vor fi 
chemați în scenă pentru a-și 
disputa primele locuri intr-un 
concurs cu public „Cine știe, 
:îștigâ“. La desfășurarea fi- 
aalei participă reprezentanți 
ai C.C. al Uniunii Tineretu
lui Comunist, Comitetului ju
dețean Cluj al U.T.C., Uniu
nii sindicatelor din metalur
gie și construcții de mașini, 
Ministerului industriei con
strucțiilor de mașini grele și 
Ministerului industriei con
strucțiilor de mașini-uneite și 
electrotehnicii care au cola
borat Ia organizarea compe
tiției.

ROMĂNIA-FILM PREZINTĂ ÎN CADRUL PROGRAMULUI

MARI SUCCESE ALE ECRANULUI

BALADA SOLDATULUI
0 remarcabilă realizare a studiourilor sovietice în regia lui G. Ciuhrai

J Premiul pentru cea mai bună participare și Premiul filmului pentru tine- 
’ ret la Festivalul de la Cannes.

\ cu : Volodea Ivașev, Janna Prohorenko, Antonina Maximova, Nikolai 
Kriucikov, EvghenL Urbanski.

LA SATUL DE VACANȚA 
CONSTANȚA

La marginea cartierului Tomis din Constanța, chiar 
trarea în Mamaia, se află unu1! dintre cele mai frumoasitrarea în Mamaia, se află unul dintre cele mai frumoase com
plexe turistice ale cooperației de consum.

Cele 25 de unități de alimentație f 
canță Constanța sînt construite în stil.. a__,_____ _
fiecare casă reprezentînd specificul cite unui județ, atît ca' 
arhitectură și elemente decorative, cit și în privința artei cu
linare, a portului și muzicii populare.

Intr-o ambianță folclorică deosebit de pitorească, oaspeții 
au posibilitatea să se delecteze cu cele mai gustoase prepa
rate culinare și băuturi specifice fiecărui județ.

De la expozițiile cu vînzare ale Satului de vacanță Con
stanța pol.fi cumpărate obiecte artizanale făurite de meșteri 
populari din diferite colturi aie

din preajma 
unde pe toa- 

lumină biziie 
motoarele aparatelor-școală de 
zbor, acolo unde parașute multi
colore cad din înaltul cerului 
căutindu-și punctul fix, aproape 
250 de tineri elevi au participat 
ieri la inaugurarea taberei cu 
profil aviatic de pregătire a ti
nerelului pentru apărarea pa
triei, organizată in cadrul aero
clubului „Aurel Vlaicu". Nico- 
lae Antonescu. Adrian Tilvic și 
Silviu Bușe, fac parte din de
tașamentul aflat in subordinele 
profesorului de educație fizică, 
Gabriel Petrescu, de la Li
ceul industrial chimie nr. 2. 
Pe piept, prinse deasupra bu
zunarului salopetei albas
tre : cele două aripi des
chise. Sint veniți aici să deprin
dă — și le vor deprinde temei
nic. ne-a asigurat profesorul 
Petrescu — tainele parașutismu
lui și zborului cu motor. Ei au 
asigurate, alături de ceilalți co
legi ai lor, organizați în cele 5 
detașamente, toate condițiile 
pentru a se iniția practic 
intr-un atît de captivant dome
niu de activitate. Și au, în plus, 
dorința vie de a-și demonstra 
curajul,, priceperea și ambiția 
de a fi, mai tirziu, Ia înălțimea 
iluștrilor precursori ai aripilor 
românești. Ne-am dat lesne 
seama de aceasta, fie și numai 
Iuind parte la festivitatea tine
rească de ieri... Pentru citeva 
zeci de minute, activitatea ae
rodromului a fost întreruptă. 
Undeva, în vecinătatea hanga
relor. marele careu al uniforme
lor albastre, trăia momentele so
lemne ale investituirii. Prima 
serie — vor fi două, cu durate 
de cite o lună fiecare, pe par
cursul acestei veri fierbinți — 
pornea la drum. „La un drum 
nu prea lung, însă de mare răs
pundere pentru noi cei chemați 
să ne inițiem in tainele zboru
lui — ne relata eleva Dorina 
Zecu, membră a detașamentului 
de fete. Sperăm, visăm din 
tă inima, să obținem acel

Cea de-a 12-a ediție a __
diționalului meci atletic dintre 
echipele U.R.S.S. și S.U.A., s-a 
desfășurat, anul acesta, pe 
stadionul din Durham (Caroli
na de Nord), luînd sfîrșit cu 
scorul general • de 192—184 
puncte în favoarea sportivilor 
sovietici. La masculin au ciș- 
tigat atleții americani cu 117— 
102 puncte, iar la feminin vic
toria a revenit atletelor sovie
tice cu 90—67 puncte.

Au luat sfîrșit întrecerile tur
neului internațional de tenis 
de la Wimbledon.

în finala turneului rezervat 
junioarelor s-au intîlnit Ma
riana Simionescu (România) și 
Mina Jausovec (Iugoslavia). La 
capătul unei partide echilibra
te, tenismana iugoslavă a ciș- 
țigat cu 7—5, 6—4. Celelalte 
finale s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : dublu 
bați : John Newcombe, 
Roche (Australia) — 
Smith, Bob Lutz (S.U.A.) 
6—4, 6—4 : dublu mixt : 
Jean King (S.U.A.), Owen

băr- 
Tony 
Stan 
8-6, 

Billie
Da-

vet de parașutist sportiv și vom 
depune toate eforturile și serio
zitatea pentru a realiza 
Trăim de pe acum cu 
primului nostru salt din 
spre pămintul patriei... 
tunci, se-nțeiege, sînt 
curs orele migăloase ale antre
namentelor fizice, ale ședințelor 
de pregătire tehnică, specifică. 
De primul capitol se ocupă 
deja, cu bune rezultate, un 
grup de studenți ai I.E.F.S. ; de 
cei de-al doilea, instructori cu 
vechi state de servicii în spor
tul nostru aviatic. Pe aceștia din 
urmă i-am urmărit la lucru, 
imediat după careu, în cadrul 
unei demonstrații de înaltă vir
tuozitate. Intre ei, Paul Mânu, 
Gheorghe Preda și, mai ales, 
pilotul Ștefan Calotă, au stirnit, 
fără rezerve, admirația tineri
lor cursanți. Calotă s-a jucat, 
pur și simplu, cu un aparat de 
zbor, efectuind gama celor mai 
complexe și îndrăznețe figuri de 
zbor !... Parașutiștii experimen
tați au ineîntat asistența cu 
căderile lor libere și aterizarea 
la punct fix ; dar și demonstra
ția de modelism, efectuată de 
către elevi cu aparate construi
te in tabără, nu s-a lăsat mai 
prejos : dovadă că legile exacte 
ale aerodinamicii sint deja cu
noscute !

Două sute cincizeci de inimi 
tinere și îndrăznețe au inceput 
de ieri să-și pună aripi viteze.

Stadionul central din Oradea 
a găzduit, timp de trei zile, o 
atractivă competiție republica
nă de oină, la care au evoluat 
11 echipe, campioane pe județ. 
Acestea s-au întrecut in finala 
celei de-a 7-a ediții a „Cupei 
U.G.S.R.", oferind jocuri spec
taculoase, cu acțiuni dinamice 
și care s-au soldat cu multe 
puncte obținute atit în reprizele 
la „bătaia mingii" cit și la 
„prindere". Dintre competitoare, 
o evoluție remarcabilă a avut 
formația Confecția Rimnicu Să
rat, care a reușit să se impu
nă în fața unor echipe mai ex
perimentate, cum sint : Univer
sitatea București, Avîntul Fra
sin (Suceava) și Torpedo Zăr- 
nești (județul Brașov). Oiniștii 
din Rimnicu Sărat, practicînd 
un joc mai organizat, au ocu
pat primul loc în turneul final, 
cu 15 puncte, cucerind, astfel, 
trofeul. Pe locul 2 s-a clasa'' 
Universitatea București, cu 13 
puncte, urmată de Avlntuî Fra
sin, cu 11 puncte.

în această perioadă, numeroa
se formații de oină din mediul 
rural participă la etapa superi
oară a „Cupei tineretului", ur- 
mînd ca faza finală pe țară să 
se desfășoare în ultima decadă 
a lunii august, la Crâiova. 
(M. L.).

Comentatorii de presă prezenți 
Ia Miinchen în așteptarea fina
lei, au asistat simbătă la me
ciul pentru medalia de bronz 
care a revenit, după cum se 
știe, echipei Poloniei, învingă
toare cu 1—0 în fața selecțio
natei Braziliei.

Opiniile despre această parti
dă nu sînt favorabile, ba mai 
mult, unii comentatori conside
ră că a fost un , joc sub nive
lul cerut de un meci pentru lo
cul trei. „Brazilia, scrie comen
tatorul agenției „Frahce Presse" 
a jucat parcă fără interes, a- 
flîndu-se încă sub șocul sufe
rit în partida cu Olanda. Jair- 
zinho, 
comp, au arătat lucruri frumoa
se, dar astăzi numai cu tehni
că bună nu se poate ciștiga un 
meci. Polonezii, deși invingă-

i

tori, au avut o evoluție ștearsă, 
au fost obosiți de acest lung 
turneu. Doar Lato a luptat tot 
timpul celor 90 de minute să-și 
mențină poziția de golgeter al 
campionatului, reușind aceasta 
cu ajutorul lui Gadocha, poate 
cea mai bună extremă stingă a 
competiției, dar și datorită im
prudenței lui Francisco Marin- 
ho, fundașul care se lansa me
reu în atac, lăsînd descoperit 
un spațiu larg, unde s-a infil
trat polonezul pentru a înscrie 
al șaptelea său gol.

După meci, antrenorul Mario 
Zagalo, destul de puțin afectat 
de acest nou eșec al formației 
sale, a declarat : „Pentru noi, 

' " ’ trei ori ti-
trei nu ar 
în schimb, 
un titlu de 
de data a-

După desfășurarea turneu
lui de la Wimbledon, in 
clasamentul Marelui pre
miu al Federației interna
ționale de tenis, pe primul 
loc a trecut americanul Stan 
Smith cu 230 puncte, urmat 
de Bjorn Borg (Suedia) — 
228 puncte, Ilie Năstase 
(România) — 200 puncte,

’.Timmy Connors (S.U.A.) — 
192 puncte, Manuel Orantes 
(Spania) — 150 puncte, A- 
leksandr Metreveli (U.R.S.S.), 
— 126 puncte.

care am cîștigat de 
tlul mondial, locul 
fi însemnat .ninjic. 
pentru polonezi este 
glorie. Am pierdut 
ceasta, s-a mai întimplat și cu 
alte echipe, dar sint convins că 
Brazilia va recuceri „Cupa 
Mondială". Pasiunea brazilieni
lor pentru fotbal este nestinsă 
și la noi există foarte mulți ti
neri talentați. care vor fi în
cercați in meciuri internaționa
le cit de curind".

Antrenorul polonez, Kazimir 
Gorski s-a declarat satisfăcut 
de performanța echipei sale. 
Polonia fiind pentru prima oară 
pe podium la un camnionat 
mondial. „Fotbalul viitorului — 
a mai sptiș Gorski — va fi al 
echipelor ofensive, mai precis, 
al acelor formații ai căror ju
cători se pot transforma ori
cînd în apărători sau atacanti. 
după evoluția jocului. Aceasta 
va cere perfecționarea. în con
tinuare, a pregătirii tehnice și 
fizice".

student.il
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INTERVIUL INTERVIUL
acordat de președintele
NICOLAE CEAUȘESCU

radioteleviziunii iugoslave

acordat de președintele 
IOSIP BROZ TITO

presei române
ÎNTREBARE : Cum apre

ciați. tovarășe președinte, sta
diul actual al relațiilor și co
laborării româno-iugoslave pe 
plan politic, economic, științi
fic, cultural și in viața inter
națională, îndeosebi după in- 
tilnirea și convorbirile pe care 
le-ați avut cu tovarășul Tito, 
în iulie 1973, la Brioni ?

RĂSPUNS : Trebuie să men
ționez că relațiile de colaborare 
dintre România și Iugoslavia au 
cunoscut in ultimii ani o dez
voltare continuă in toate dome
niile de activitate. Dealtfel, din- 
totdeauna raporturile dintre ță
rile noastre și dintre popoarele 
român și iugoslave au fost ca
racterizate printr-o strinsă co
laborare In toate domeniile de 
activitate.

După convorbirile avute cu to
varăș Tito In 1973, s-a acționat 
pentru traducerea în viață a 
unei mai bune colaborări între 
țările noastre în domeniul eco
nomic. Dealtfel, există toate 
premisele ca ceea ce am stabi
lit de comun acord încă în 1971 
la Timișoara — de a realiza pînă 
în 1975 un volum al schimburi
lor economice de 300 milioane 
dolari — să fie înfăptuit în bune 
condiții.

De asemenea, între reprezen
tanții țărilor noastre la diferite 
organisme’ internaționale a exis
tat o colaborare strinsă. Aș dori 
să menționez îndeosebi activita
tea desfășurată de reprezentanții 
români și iugoslavi în cadrul 
Conferinței de la Geneva pentru 
securitatea europeană.

Totodată, trebuie subliniată 
Intensificarea schimburilor de 
delegații atît pe linie de stat, 
cit ți între partidele noastre, 
ceea ce duce la întărirea bunei 
colaborări româno-iugoslave în 
toate domeniile de activitate.

ÎNTREBARE : Este evi
dentă creșterea schimburilor 
de mărfuri între România și 
Iugoslavia în ultimii ani. Cu 
toate acestea, pentru extinde
rea, consolidarea și diversifi
carea relațiilor economice sînt 
necesare noi forme de colabo
rare economică, cum ar fi co
operarea. specializarea, mo
dernizarea comerțului și a sis
temului de plăți, investiții co- 

z mune in realizarea unor pro
iecte. Ce ne puteți spune in 
legătură cu aceasta ?

RĂSPUNS : După cum se știe, 
România și Iugoslavia au reali
zat în .comun un mare obiectiv 
— mă refer la Hidrocentrala de 
la Porțile de Fier — care a de
monstrat posibilitatea unei cola
borări bune între două țări — 
tu ătît mai mult, două țări so
cialiste cum sint ale noastre — 
care porneso de la Interese co
mune, de la respectul reciproc și 
dorința de a-și uni eforturile în 
vederea dezvoltării economico- 
iociale a fiecăreia.

Fără îndoială că și In perspec
tivă o extindere a relațiilor eco
nomice nu se poate realiza fără 
o diversificare a colaborării eco
nomice și îndeosebi fără o mai 
bună specializare și mai ales o 
cooperare în producție. Sint în 
perspectivă noi obiective — mă 
refer la începerea lucrărilor la 
doua centrală hidroelectrică 
Porțile de Fier II — cum I se 
Spune — cît și la complexul pe
trochimic și alte obiective.

Ne pronunțăm In mod ferm 
pentru asemenea forme de co
laborare. oonsiderînd că in acest 
fel atît România, cît și Iugo
slavia vor reuși să folosească 
mai bine mijloacele materiale și 
umane, să obțină o eficiență e

conomică mai ridicată și, totoda
tă, o creștere a colaborării și 
prieteniei intre ele. Fără îndoia
lă că aceasta presupune și îm
bunătățiri mai generăle în sis
temul de plăți și în alte domenii 
ale relațiilor economico-finan
ciare.

ÎNTREBARE: Iugoslavia și 
România sint țări vecine care 
întrețin legături tradiționale. 
In acest context, cum vedeți 
colaborarea în sfera econo
miei, culturii, turismului și în 
alte domenii în zona de fron
tieră ? •

RĂSPUNS : Aș putea să ca
racterizez ca bune schimburile 
și legăturile existente în zonele 
de frontieră. Desigur, posibilități 
de extindere a acestora există 
întotdeauna. Noi ne pronunțăm 
pentru lărgirea continuă a schim
burilor în zonele de frontieră, 
considerînd aceasta ca o parte' 
a dezvoltării relațiilor generale 
de colaborare intre țările noas
tre.

ÎNTREBARE : România
este foarte activă pe scena 
internațională și in această di
recție este remarcabilă con
tribuția dumneavoastră per
sonală. Am dori, tovarășe pre
ședinte, să cunoaștem aprecie
rea dumneavoastră asupra mo
mentului internațional actual. 
In acest cadru, vă rugăm să 
ne spuneți cum apreciați si
tuația din Europa și Confe
rința europeană pentru secu
ritate și colaborare.

RĂSPUNS : După cum se știe, 
în viața internațională s-au pro
dus și sînt în curs de accentua
re schimbări de o deosebită im
portanță. S-a accentuat un curs 
nou de destindere care creează 
posibilități de afirmare in viața 
internațională a principiilor noi 
— de egalitate, de respect al in
dependenței și suveranității na
ționale, de neamestec în trebu
rile interne, de asigurarea con
dițiilor corespunzătoare dezvol
tării economico-sociale a fiecă
rei națiuni.

Fără îndoială, pentru a accen
tua noul curs, pentru a-1 face 
ireversibil, trebuie depuse încă 
multe eforturi, ținlnd seama că 
mai sînt forțe reacționare care 
se opun acestor tendințe.

Tocmai de aceea România con
sideră că trebuie să participe ac
tiv la viața internațională, por
nind de la faptul că toate sta
tele — indiferent de mărimea 
lor — trebuie să-și spună cuvîn- 
tul asupra problemelor comple
xe ale situației internaționale.

Apreciem și aci in mod deose
bit activitatea depusă de Iugo
slavia prietenă și. de asemenea, 
colaborarea între România și 
Iugoslavia în accentuarea noului 
curs în viața internațională.

In ce privește Conferința pen
tru securitate și colaborare în 
Europa, de mai mult timp se 
desfășoară, după cum se știe, 
lucrările celei de-a doua faze 
Ia Geneva, care are misiunea de 
a elabora documente menite să 
așeze relațiile dintre statele con
tinentului pe principii noi și să 
deschidă o perspectivă nouă co
laborării multilaterale între toa
te statele.

Deși în Europa au fost solu
ționate multe probleme, conti
nuă încă să mai existe stări de 
lucruri care cer să fie abordate 
intr-un mod nou, pornind de la 
interesele păcii și colaborării în
tre toate statele. De aceea, apre
ciem că este necesar să se de
pună eforturi susținute în vede
rea încheierii cu succes a Con
ferinței general-europene. După 

conferință, considerăm că 
toate statele trebuie să acțione
ze pentru înfăptuirea în viață 
a principiilor și documentelor 
ce vor fi adoptate pentru a asi
gura o reală securitate în Eu
ropa. Aceasta presupune atît o 
colaborare multilaterală în toa
te domeniile, cit și renunțarea 
la forță, la amenințarea cu for
ța, desființarea blocurilor mili
tare, a bazelor militare, reali
zarea unei dezarmări reale ca
re să asigure în fapt securita
tea tuturor națiunilor, posibili
tatea unei dezvoltări economice 
și sociale independente.

ÎNTREBARE : Cum apre
ciați politica și roiul țărilor 
nealiniate, activitatea acesto
ra în cadrul Organizației 
Națiunilor Unite și pe plan 
general ? In legătură cu a- 
ceasta, care este părerea 
dumneavoastră asupra proble
melor politico-economics cu 
care se confruntă țările in 
curs de dezvoltare r

RĂSPUNS : Țările nealiniate, 
țările în curs de dezvoltare și 
în general țările mici și mijlo
cii au un rol tot mai important 
în viața internațională, pornind 
de la faptul că cele mai multe 
dintre ele, aș putea spune prac
tic totalitatea lor, se pronunță 
pentru relații noi, bazate pe e- 
galitate, pe respect reciproc, pe 
dreptul de a-și organiza viața 
așa cum o doresc, fără nici un 
amestec din afară.

în aceste condiții, fără îndo
ială că Organizația Națiunilor 
Unite oferă un cadru bun pen
tru participarea activă a aces
tora la soluționarea tuturor pro
blemelor internaționale. S-ar 
putea spune că sesiunea GN.U. 
din aprilip a acestui an în le
gătură cu problemele materii
lor prime și ale subdezvoltă
rii a demonstrat o dată în plus 
necesitatea ca țările în curs de 
dezvoltare să acționeze cu mai 
multă fermitate — împreună cu 
toate statele — pentru realiza
rea unei noi ordini economice 
și politice internaționale, pen
tru un raport just intre prețu
rile materiilor prime și pre
turile produselor industriale ca
re să favorizeze dezvoltarea 
mai rapidă a țărilor slab dez
voltate, să asigure un progres 
mai rapid al acestora.

Fără îndoială, soluționarea 
problemelor care preocupă as
tăzi țările în curs de dezvolta
re cere eforturi susținute în con
tinuare pentru întărirea solida
rității și colaborării lor, pentru 
crearea unor condiții noi de 
dezvoltare a tuturor statelor.

După părerea noastră, sint 
perspective minunate ca, prin 
activitatea unită și printr-o po
litică consecventă pe plan inter
național, țările în curs de dez
voltare să obțină succese mai 
mari in activitatea lor. Româ
nia va acționa cu fermitate 
pentru a-și aduce contribuția la 
această politică.

Apreciem și aici în mod deo
sebit rolul și activitatea desfă
șurată de Iugoslavia în cadrul 
țărilor nealiniate, al țărilor în 
curs de dezvoltare, in soluțio
nat eă tuturor acestor probleme 
complexe ale vieții internațio
nale.

ÎNTREBARE : In cursul a- 
cestui an va avea loc cel 
de-al Xl-lea Congres al Par
tidului Comunist Român. A- 
vînd în vedere marile succe
se obținute de clasa munci
toare din România în con
struirea socialismului, doriți, 
tovarășe președinte, să 

ne spuneți cum apreciați re
zultatele de pînă acum și ac
tivitatea viitoare a Partidului 
Comunist Român ?

RĂSPUNS : în acest an săr
bătorim a 30-a aniversare a eli
berării țării de sub dominația 
fascistă și va avea loc al Xl-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român — evenimente de im
portanță deosebită pentru 
România socialistă.

Bilanțul cu care ne prezen
tăm cu prilejul acestor două e- 
venimente este deosebit de bo
gat. Realizăm cu succes planul 
de dezvoltare economico-socială 
stabilit de Congresul al X-lea 
al partidului. In trei ani și șase 
luni s-a obținut o depășire de 
peste 30 miliarde lei la produc
ția industrială și sînt condiții 
pentru a îndeplini cincinalul 
înainte de termen, asigurîndu- 
se o dezvoltare puternică atît a 
industriei, cît și a agriculturii. 
De altfel, însuși ritmul de creș
tere a producției industriale de 
14,7 la sută în 1973 și de peste 
15 Ia sută în primele șase luni 
ale acestui an demonstrează cu 
prisosință înfăptuirea cu suc
ces a programului de dezvolta
re a țării.

Am acordat șl acordăm o a- 
tenție deosebită creșterii nive
lului de trai material și spiri
tual al poporului. In cursul a- 
cestui an — începind cu 1 au
gust — vom efectua o nouă ma
jorare a retribuției oamenilor 
muncii prevăzută pentru acest 
cincinal, punînd un accent mai 
mare pe creșterea veniturilor 
mici ; acestea vor spori cu a- 
proape 15 la sută — mai mult 
decit prevedea Congresul al 
X-lea —, pornind de la nece
sitatea unui raport mai just în
tre veniturile mici și veniturile 
mari. Totodată, vom asigura în 
general o creștere mai accentu
ată a veniturilor atît ale oame
nilor muncii din sectoarele ne
agricole, cît și ale țărănimii co
operatiste, ceea ce va duce la 
o depășire cu citeva procente 
a Directivelor Congresului al 
X-lea al partidului pentru peri
oada aceasta.

Ne pregătim pentru a propu
ne Congresului al Xl-lea noul 
plan cincinal, care va prevedea 
continuarea dezvoltării într-un 
ritm ridicat a întregii activități 
economice. în ce privește in
dustria, se prevede creșterea și 
in următorul cincinal a produc
ției industriale intr-un ritm de 
circa 10 la sută, pornind de la 
necesitatea apropierii României 
in următorii 10—15 ani de ță
rile dezvoltate din punct de ve
dere economic, de la necesitatea 
egalizării nivelului său de dez
voltare cu cel al țărilor socia
liste dezvoltate.

Pentru viitor pornim de ia 
faptul că făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
nu este posibilă fără o indus
trie și agricultură dezvoltate, 
fără a așeza la baza întregii 
creșteri economice cele mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii 
— acestea fiind determinante 
pentru asigurarea ridicării con
tinue a bunăstării materiale și 
spirituale a întregului nostru 
popor.

Apreciem, totodată, că dez
voltarea țării noastre va deschi
de posibilități de colaborare 
largă internațională, de partici
pare la schimbul de valori ma
teriale și spirituale cu toate 
statele și, în acest cadru, con
siderăm că se vor deschide noi 
posibilități pentru colaborarea 
dintre România și Iugoslavia.

Aș dori să urez și pe aceas
tă cale, poporului prieten iugo
slav cele mai mari succese în 
făurirea socialismului, bunăsta
re și fericire I'

ÎNTREBARE: Cum apre
ciați, tovarășe președinte, 
evoluția relațiilor dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Socialistă Federa
tivă Iugoslavia, dintre Parti
dul Comunist Român și Uniu
nea Comuniștilor din Iugo
slavia? Cum apreciați apro
piata dumneavoastră vizită în 
țara noastră și convorbirile 
pe care le veți purta cu to
varășul Nicolae Ceaușescu?

RĂSPUNS: Sînt foarte mul
țumit de evoluția de pină acum 
a relațiilor dintre cele două țări 
ale noastre. Colaborarea noas
tră s-a dezvoltat în toate do
meniile, pe baza intereselor co
mune ale celor două țări socia
liste vecine și in atmosfera de
plinei egalități în drepturi și a 
respectului reciproc.

Doresc, în primul rînd, să 
subliniez colaborarea politică 
bună dintre cele două țări și 
partide care, fără îndoială, iți 
pune amprenta și impulsionea
ză dezvoltarea relațiilor in toate 
celelalte domenii. Fără îndoială, 
la aceasta au contribuit mult 
intîlnirile frecv.ente și convor
birile pe care le-am avut cu to
varășul Ceaușescu și care au 
devenit tradiționale, precum și 
contactele foarte intense ale al
tor reprezentanți ai celor două 
țări ale noastre pe toate liniile 
și la toate nivelurile.

Aș vrea, de asemenea, să 
subliniez că, mai ales in ultimii 
ani, relațiile noastre economice 
se dezvoltă foarte favorabil. 
Aceasta o demonstrează și fap
tul că, incă în acest an, schim
burile noastre de mărfuri ur
mează să depășească valoarea 
de 250 milioane dolari. Dacă se 
ține seama de faptul că numai 
cu 10 ani în urmă aceste schim
buri se cifrau doar la 10 mili
oane dolari, atunci se vede cit 
de mare este progresul realizat. 
Eu aș vrea insă să reliefez și 
importanța altor aspecte ale co
laborării noastre economice. Mă 
gindesc, in primul rind, la coo-- 
perarea și specializarea in in
dustrie, deoarece aceasta conso
lidează relațiile noastre econo
mice și le oferă o bază de lungă 
durată. Posibilitățile de colabo
rare în această privință au fost 
deja constatate în convorbirile 
de pină acum ale specialiștilor 
noștri economiști și trebuie să 
ne angajăm in comun ca ele să 
se înfăptuiască.

Acord o mare însemnătate 
convorbirilor pe care le vom 
purta. Noi vom face un schimb 
de păreri atit cu privire la rela
țiile bilaterale, cît și cu privire 
la problemele actuale ale situa
ției internaționale. Sint convins 
că aceste convorbiri vor fi foarte 
utile și că se vor desfășura și 
de această dată intr-o atmosferă 
de bună vecinătate și deplină 
Înțelegere reciprocă, așa cum a 
fost și pînă acum.

ÎNTREBARE: In ultimii 
ani, 'în Iugoslavia s-a desfă
șurat o intensă activitate po
litică, s-au desfășurat largi 
discuții în legătură cu rolul 
Uniunii Comuniștilor. V-am 
ruga, tovarășe președinte, să 
ne spuneți ceva despre rolul 
U.C.I. în etapa actuală a 
dezvoltării societății iugo
slave.

RĂSPUNS: Cred că, în ac
țiunile noastre dinaintea Con
gresului al X-lea și la congres 
s-a demonstrat suficient de clar 
că sîntem hotărîți și uniți pe 
linia întăririi continue a Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia 
ca avangardă a clasei munci
toare și a oamenilor muncii. 
Uniunea Comuniștilor a dovedit 
în fapte că este hotărîtă și ca
pabilă să ducă și să orienteze 
lupta tuturor torțelor socialiste 
pentru dezvoltarea continuă a 
autoconducerii socialiste, pentru 
progresul material, social și cul
tural al țării noastre, pentru 
menținerea și consolidarea li
bertății și independenței ei, 
pentru pacea și progresul în 
lume.

Prin lupta sa consecventă și 
hotărîtă, ca forță ideologică con
ducătoare și de coeziune a so
cietății noastre, ca organizație a 
acțiunii revoluționare, Uniunea 
Comuniștilor a obținut cel mai 
larg sprijin al clasei muncitoare, 
al oamenilor muncii, al tuturor 
popoarelor și naționalităților 
țării noastre. Desigur, Uniunea 
Comuniștilor trebuie să acțio
neze mai organizat și mai hotă- 
rît, să se pregătească și mai 
mult din punct de vedere mar
xist, să dezvolte centralismul 
democratic, îndeosebi critica și 
autocritica, pentru a justifica și 
întări prestigiul și încrederea 
dobîndite. Congresul al X-lea al 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia a dat și în această pri
vință o orientare clară și noi 
vom merge consecvent pe a- 
ceastă cale.

ÎNTREBARE: Vă rugăm să 
vă referiți la transformările 
politice, economice și sociale 
în lumea contemporană. Ce 
perspective deschid aceste 
transformări luptei popoare
lor pentru pace, democratiza
rea relațiilor internaționale 
dezvoltarea colaborării între 
state?

RĂSPUNS: Relațiile interna
ționale actuale sint caracterizate 
de transformări profunde și di
namice în toate domeniile vieții. 
Ele sînt, în primul rînd, un re
zultat al gradului înalt de dez
voltare a forțelor (ie producție 
și, pe această bază, al procesu
lui din relațiile de producție, 
atit pe plan național, cit și in
ternațional. Amprenta acestor 
transformări este dată de lupta 
popoarelor pentru eliberare, 
menținerea și întărirea inde
pendenței, precum și de lupta 
tuturor forțelor progresiste pen
tru pace, egalitate in drepturi 
și progres social. Cu toate că Ii 
se opun cu tenacitate forțele 
reacțiunii și imperialismului, 
aceste transformări sint inevi
tabile și de nestăvilit. Pe a- 
ceastâ bază, și socialismul, ca o 
caracteristică esențială a epocii 
noastre, a devenit un proces 
mondial.

O trăsătură foarte Însemnată 
a actualelor relații internațio
nale o constituie și politica de 
nealiniere. Această politică, ca 
idee și ca practică, a luat naș
tere in lupta popoaielor pentru 
libertate și independență, pentru 
dezvoltare internă autonomă și 
nestingherită și pentru colabo
rare internațională egală in 
drepturi, împotriva tuturor for
melor de exploatare și subordo
nare, în lupta pentru afirmarea 
și aplicarea principiilor coexis
tenței pașnice și active in re
lațiile dintre țări și popoare. 
Această politică este în prezent 
un factor important în relațiile 
internaționale. Țările nealiniate, 
împreună cu țările socialiste ș> 
alte țări iubitoare de pace, 
constituie o forță care este ex- 
ponentul transformărilor pro
gresiste în relațiile politice și 
economice din lume și al luptei 
pentru dreptul fiecărui popor 
de a stabili independent căile 
dezvoltării sale interne.

O transformare importantă 
vedem și in politica de destin
dere și tratative, îndeosebi în 
relațiile dintre marile puteri. 
Privim aceasta ca o contribuție 
importantă la întărirea păcii 
generale și a securității. Desi
gur. pentru ca această» destin
dere să aibă un caracter trainic, 
trebuie să cuprindă toate părțile 
lumii și să permită rezolvarea 
problemelor internaționale ac
tuale. cp participarea egală in 
drepturi a tuturor țărilor inte
resate.

ÎNTREBARE: Ce părere 
aveți despre concepția secu
rității europene ?t cum priviți 
desfășurarea tratativelor de 
la Geneva?

RĂSPUNS: In ceea ce pri
vește această problemă, politica 
și pozițiile Iugoslaviei sînt bine 
cunoscute. Ele sînt în concor
danță cu principiile generale ale 

politicii n&astre externe și cu 
punctele de vedere ale Iugosla
viei, ca țară socialistă, indepen
dentă și nealiniată, asupra rela
țiilor și colaborării internațio
nale.

Noi sîntem pentru un aseme
nea sistem de securitate în Eu
ropa care să asigure tuturor ță
rilor independența politică și 
economică, să garanteze suvera
nitatea și integritatea lor terito
rială și să creeze condiții tot 
mai favorabile pentru o colabo
rare multilaterală și egală în 
drepturi. De asemenea, conside
răm și am subliniat in mai 
multe rînduri că pacea, securita
tea și colaborarea in Europa 
sint foarte strîns legate de si
tuația din Orientul Apropiat și 
din zona Mării Mediterane.

Pe noi nu ne bucură că con
vorbirile de la Geneva sint ter
giversate și că unii, care nu do
resc pace și relații bune pe con
tinentul nostru, condiționează 
continuarea cu succes și înche
ierea Conferinței cu privire la 
securitatea și colaborarea în 
Europa. În ceea ce ne privește, 
împreună cu multe țâri euro
pene, inclusiv România socia
listă, insistăm ca tratativele in 
faza actuală să se încheie cu 
succes, să se realizeze un acord 
cu privire la colaborarea și 
securitatea in Europa, iar partea 
finală a conferinței să aibă loc 
cit mai curînd. Aceasta ar fi o 
mare contribuție la pace și 
securitate, nu numai in Europa, 
ci în lumea întreagă.

ÎNTREBARE: Ce conside
rați că trebuie să se între
prindă în continuare pentru 
transformarea Balcanilor în- 
tr-o zonă a păcii și colabo
rării?

RĂSPUNS: Este știut că țara 
noastră acordă o mare impor
tanță relațiilor și colaborării 
multilaterale cu toate țările, mai 
ales cu' vecinii săi. Noi am acțio
nat în permanență în această di
recție. Ne-am străduit să dez
voltăm cu toate țările colabo
rarea și relațiile de bună veci
nătate, să contribuim la întări
rea încrederii reciproce și a în
țelegerii, să se elimine tot ceea 
ce ar putea stînjeni o asemenea 
atmosferă. Nu trebuie pierdut 
din vedere faptul că. în relațiile 
dintre unele țări ale acestei 
zone, există anumite dificultăți 
și unele probleme deschise. însă, 
prin bunăvoință și hotărîrea 
tuturor, acest lucru poate fi de
pășit. deoarece este în interesul 
stabilității și păcii în această 
parte a Europei.

Noi am considerat întotdeauna 
și considerăm că politica de 
bună vecinătate, întemeiată pe 
interesele vitale ale popoarelor 
și eliberată de influența facto
rilor externi, constituie cea mai 
bună bază pentru o pace sta
bilă, pentru relații bune și cola
borarea multilaterală in Balcani.

ÎNTREBARE: In condițiile 
decalajului existent intre state, 
problemele dezvoltării surse
lor energetice și materiilor 
prime se pun cu o tot mai 
mare acuitate. Vă rugăm, to
varășe președinte, să vă expri
mați părerea despre aceste 
probleme.

RĂSPUNS: în ultimul timp 
am vorbit de măi multe ori 
despre aceste probleme. Ele sîpt 
foarte serioase și constituie O 
expresie a crizei adînci a rela
țiilor politice și economice exis
tente în lume. Iar aceste relații, 
așa cum am spus mai ' înainte, 
nu se schimbă în concordanță 
cu procesele obiective și cerin
țele reale ale marii majorități a 
omenirii.

Ce-i drept, se fac mari efor
turi pentru ca în această pri
vință să se pornească cu pași 
repezi și lucrurile să înceapă <ă 
fie rezolvate mai eficient. De 
pildă, țările nealiniate au adop
tat, la Conferința de la Alger, 
un program comun de acțiune 
pentru depășirea decalajului 
dintre țările dezvoltate și țările 
în curs de dezvoltare, pentru 

corectarea nedreptății și asigu
rarea unei dezvoltări economice 
echilibrate, ceea ce constituie 
premisa păcii și stabilității in 
lume.

Important este că și alte țâri 
au început să înțeleagă Însem
nătatea acestor probleme și re
percusiunile lor asupra relațiilor 
internaționale in ansamblu. A- 
ceasta s-a manifestat la recenta 
sesiune specială a Adunării Ge
nerale a Națiunilor Unite, ini
țiată de țările nealiniate. Esen
țial este ca principiile asupra 
cărora s-a realizat un acord și 
programul de acțiune adoptat 
să inceapă cît mai curind să fie 
traduse în viață.

Desigur, nu trebuie să se aș
tepte că va merge ușor, că ase
menea probleme mari pot fi 
rezolvate in citeva luni. Cercu
rile imperialiste și companiile 
multinaționale vor opune în 
continuare o rezistență tenace 
oricărei transformări, fără să 
dea înapoi "nici de la cele mai 
brutale presiuni și amenințări 
față de unele țări. Există sufi
ciente asemenea cazuri și în 
prezent.

Iugoslavia sprijină cererile 
țărilor în curs de dezvoltare de 
corectare a prețurilor lă ener
gie și la materii prime și de 
stabilire a unor raporturi mai 
juste in colaborarea dintre ță
rile dezvoltate și cele in curs de 
dezvoltare care ar face posibilă 
dezvoltarea lor economică op
timă. Acest lucru este și în in
teresul țărilor dezvoltate care, 
în acest fel, ar obține parteneri 
de colaborare capabili și, în ace
lași timp, ar asigura aprovizio
narea stabilă cu materiile prime 
și energia necesară în condițiile 
unei depline cooperări a tutu
ror celor interesați.

ÎNTREBARE: Ce rol acor
dați țărilor mici și mijlocii în 
făurirea relațiilor noi între 
state, in rezolvarea proble
melor esențiale cu care se 
confruntă în prezent omeni
rea ?

RĂSPUNS: In făurirea noilor 
relații internaționale și demo
cratizarea lor, toate țările — 
mari și mici — trebuie să aibă 
același rol. Am spus deja că 
nici o problemă internațională 
mai importantă nu poate fi re
zolvată fără participarea activă 
a tuturor țărilor interesate. Ță
rile mari au răspunderi speci
fice, însă ele însele nu pot și 
nu trebuie să rezolve probleme 
care privesc țări terțe, respectiv 
care prezintă interes pentru 
larga comunitate internațională. 
Este datoria și dreptul tuturor 
țărilor să participe activ și în 
mod egal în drepturi și să con
tribuie la rezolvarea acestor 
probleme, deoarece, cu cit este 
mai largă baza consensului in
ternațional și a căutării de so
luții pentru problemele arzătoa
re, cu cit este mai mare numă
rul țărilor care participă la tra
sarea căilor spre stabilizarea 
generală a condițiilor din lume, 
cu atît și relațiile în ansambiu 
vor fi mai stabile, iar pacea și 
securitatea mai sigure.

ÎNTREBARE: Dorfți, to
varășe președinte, ca în aju
nul vizitei în România să 
adresați un mesaj poporului 
român?

RĂSPUNS: Eu mă bucur sin
cer pentru că mi se oferă pri
lejul să vizitez din nou Repu
blica Socialistă România prie
tenă și să cunosc rezultatele pe 
care clasa muncitoare și po
porul României le-au obținut 
prin munca lor plină de abne
gație. După cum știți, oamenii 
muncii din Iugoslavia urmăresc 
cu mare ațenție și bucurie 
aceste succese.

Aștept întîlhirea cu tovarășul 
Ceaușescu și ceilalți tovarăși cu 
o mare satisfacție, deoarece, pe 
lîngă altele, ne va oferi prilejul 
să avem convorbiri în legătură 
cu toate problemele ce prezintă 
interes pentru cele două țări so
cialiste și vecine ale noastre.

CJ EX IE A
TELEGRAMĂ

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, Președintele Republicii 
Socialiste România a trimis Președintelui Federal al Republicii 
Federale Germania. WALTER SCHEEL, următoarea telegramă :

îmi face deosebită plăcere să vă adresez, cu prilejul celei de-a 
55-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, felicitările 
mele cordiale și cele mai bune urări de sănătate, fericire și 
succes în activitatea pe care o desfășurați.

Constatind cu satisfacție evoluția pozitivă a relațiilor dintre 
Republica Socialistă România și Republica Federală Germania, 
exprim convingerea că viitorul ne va oferi noi prilejuri de a 
continua contactele și schimbul de păreri, în scopul întăririi 
legăturiloi de prietenie și colaborare dintre țările și popoarele 
noastre, in interesul securității și păcii în Europa și in lume.

CRONICA 
U. T. C.

Simbătâ a părăsit Capitala 
indreptindu se spre patrie 
delegația Uniunii Tinerelu
lui Socialist Cungolez 
(U.J.S.C.) condusă de Jean 
Pierre Ngombe, secretar al 
C.C. al U.J.S.C.. care Ia in
vitația C.C. al U.T.C. a efec
tuat o vizită in România

In timpul șederii in tara 
noastră delegația congoleză 
a nurtat discuții la C.C. al 
U r C.. C.E al U.A.S.C.R.. 
Consiliul National al Orga

nizației Pionierilor, Comite
tul județean Vilcea al U.T.C,, 
a vizitat Uzina „Electromag
netica". institutul agronomic 
„Nicolae Bălcescu", Palatul 
pionierilor. Șantierul hidro
centralei de pe Lotru, Li
ceul energetic Sibiu. Fabri
ca „Emailul roșu" Mediaș și 
Tabăra de pionieri Săliște.

Desfășurate intr-o atmo
sferă caldă, tovărășească, vi
zitele și discuțiile avute au 
contribuit la o mai bună cu
noaștere reciprocă, la Inten
sificarea relațiilor de priete
nie și colaborare dintre 
U.T.C și U.J.S.C.. dintre ti
neretul român și congolez.

Delegația Consiliului de Stat 
pentru Gospodărirea Materiale
lor al R. P. Polone, condusă de 
Eugeniusz Szyr, președintele 
Consiliului, care, la invitația 
Ministerului Aprovizionării Teh- 
nico-Materiale și Controlului 
Gospodăririi Fondurilor Fixe, a 
făcut o vizită in țara noastră, a 
plecat duminică dimineața la 
Varșovia.

Cu prilejul vizitei s-au purtat 
convorbiri in legătură cu dez
voltarea colaborării și cooperă
rii dintre organele centrale de 
aprovizionare din cele două țări, 
s-a semnat un protocol prin 
care s-a completat planul de ac
tivitate ai colaborării pe 1974 și 
s-a stabilit programul colaboră
rii directe pe anul 1975.

(Agerpres)

Simbătă s-a inapoiat In 
Capitală, venind de la Mos
cova, delegația Centrului de 
cercetări pentru problemele 
tineretului, care, la invitația 
Uniunii Tineretului Comunist 
Leninis» a făcut o vizită In 
Uniunea Sovietică.

★
Ieri a sosit in Capitală o 

delegație a Uniunii Naționale 
a Studenților din Irak 
(U.N.S.I.) condusă de Thamir 
Mansour, membru al Birou
lui Executiv al U.N.S.I., 
care la invitația Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comu
niști din România va efec
tua o vizită in țara noastră.

BUN VENIT ÎNALTULUI OASPETE IUGOSLAV!
(Urmare din pag. I) 

împotriva regimurilor antipopu
lare din vechea Iugoslavie, 
iar în zilele hotărîtoare ale 
războiului și-a asumat rolul 
de organizator și forță conducă
toare in lupta de eliberare na
țională și socială.

începind de la 4 iulie 1941 — 
momentul istoric al declanșării 
insurecției armate împotriva 
cotropitorilor — și pînă la în
cheierea victorioasă a războiului 
de eliberare, Armata de Elibe
rare Națională și detașamentele 
de partizani, al căror coman
dant suprem a fost I. B. Tito, 
au dat iovituri hotărîtoare ocu- 
panților fasciști și sprijinitori
lor lor din țară. Pentru meritele 
sale de talentat conducător mi
litar, în 1943 i s-a conferit titlul 
de mareșal al Iugoslaviei.

Prin hotărîrile adoptate la 
30 noiembrie 1943 de către cea 
de-a doua sesiune a Comitetu
lui Antifascist de Eliberare Na
țională a Iugoslaviei, Iosip Broz 
Tito a devenit președintele Co- 
mițetului Național de Eliberare 
a Iugoslaviei.

Investit cu cele mai înalte 
funcții de partid și de stat. 
I. B. Tito a desfășurat în ulti

mii ani ai războiului și in pe
rioada postbelică o activitate 
neobosită consacrată făuririi 
orinduirii noi, aducind o con
tribuție de seamă la abordarea 
în spirit creator a problemelor 
revoluției și construcției socia
liste in țara prietenă.

La 16 mai 1974, cele două Ca
mere ale Adunării R.S.F. Iu
goslavia au ales în unanimitate 
pe I. B. Tito ca președinte al 
Iugoslaviei pe timp nelimitat. 
Ca o dovadă a sentimentelor 
de stimă și prețuire pentru cei 
care conduce cu pricepere desti
nele partidului de aproape pa
tru decenii, forumul comuniști
lor iugoslavi — Congresul al 
X-lea al U.C.I. (27—30 mai 1974) 
— l-a ales in funcția de pre
ședinte al U.C.I. pe timp neli
mitat.

întreaga sa viață se conto
pește cu lupta popoarelor Iu
goslaviei pentru înfăptuirea nă
zuințelor lor vitale, pentru 
libertate și socialism, pentru 
construirea Iugoslaviei noi.

In prezent, oamenii muncii 
din Iugoslavia sînt angajați în 
realizarea hotărîrilor adoptate 
de Congresul al X-lea al U.C.I., 
.care a avut loc recent — eve
niment de cea mai mare însem

nătate pentru partidul, clasa 
muncitoare și popoarele iugos
lave, pentru întreaga viață po
litică a R.S.F. Iugoslavia, care a 
deschis noi și largi perspective 
dezvoltării multilaterale a țării 
pe calea socialismului. •

Poporul român se bucură din 
toată inima pentru marile cuce
riri revoluționare obținute de 
popoarele Iugoslaviei, sub con
ducerea Uniunii Comuniștilor, 
pentru remarcabilele realizări 
dobîndite de ele în edificarea 
orinduirii socialiste și acordă 
o înaltă apreciere contribuție' 
de seamă aduse de Iugoslavia 
socialistă la promovarea rela
țiilor internaționale, la lupta 
împotriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismu- 
lui, pentru cauza libertății și 
independenței, a socialismului, 
păcii și progresului în lumea 
întreagă.

Prietenia și solidaritatea ro- 
mâno-iugoslavă au rădăcini 
adinei și puternice. In anii de 
după eliberare, legăturile dintre 
popoarele României și Iugosla
viei au dobîndit noi dimensiuni 
prin țelurile comune, idealurile 
socialismului, și prin colaborarea 
pe multiple planuri in opera de 
făurire a noii orinduiri.

Momente de cea mai mare 
însemnătate în 'evoluția mereu 
ascendentă a raporturilor fră
țești dintre partidele, popoarele 
și țările noastre. în consolidarea 
edificiului trainic al prieteniei 
și colaborării nlultilateraie ro
mâno-iugoslave sînt înscrise de 
vizitele ș.i convorbirile la cel 
mai înalt nivel, intîlnirile și 
dialogul deosebit de fructuos din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito, devenite tra
diționale. Cei doi președinți au 
o contribuție determinantă la 
dezvoltarea relațiilor româno- 
iugoslave. Intîlnirile din ultimii 
ani și convorbirile rodnice au 
întărit credința că asemenea în- 
tîlnlri, desfășurate într-un spirit 
de sinceritate, stimă și înțele
gere reciprocă, sint de natură să 
exercite o influență hotărîtoare 
asupra întregii dezvoltări a re
lațiilor frățești dintre România 
și Iugoslavia, să stimuleze și 
mai mult colaborarea în toate 
domeniile de activitate.

Esențial pentru dezvoltarea 
relațiilor dintre partidele, țările 
și popoarele noastre este faptul 
că ele sînt clădite pe temelia de 
granit a respectării stricte, 
neabătute a principiilor inde

pendenței și suveranității na
ționale, egalității în drepturi, 
neamestecului in treburile in
terne, avantajului reciproc ,și 
întrajutorării tovărășești, ale 
dreptului fiecărui popor de a-și 
rezolva problemele construcției 
socialiste potrivit condițiilpr 
proprii. •

Aceste trăsături au făcut pa 
relațiile româno-iugoslave să șe 
amplifice și să se diversifice 
continuu, pe toate planurile •- 
politic, economic, tehnico-știih- 
țific, cultural —, să constituie 
un exemplu de colaborare intțe 
două țări socialiste.

Oamenii muncii, întregul po
por român, sint ferm convinși 
că vizita pe care o începe astăzi 
președintele Iugoslaviei în țara 
noastră și convorbirile la nivel 
înalt româno-iugoslave vor des
chide noi orizonturi intensifică
rii și . diversificării colaborării, 
în folosul reciproc, în Interesul 
cauzei generale a socialismului, 
păcii și colaborării interna
ționale.

Animat de profunde senti
mente de stimă și prietenie, po
porul român întîrnpină pe înal
tul oaspete iugoslav cu tradițio
nala urare „Bun venit pe pâ 
mîntul României socialiste !“

I
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în Belgia a apărut Un nou impuls
0 lucrare consacrată pentru colaborarea

Mohamed El Taief 
reprezentant al Uniunii Tunisiene a Orga
nizațiilor de Tineret

Solidaritatea activă a României

personalității președintelui
româno-iugoslavă

Presa iugoslavă despre vizita președintelui 
losip Broz Tito în România

NICOLAE CEAUSESCU
La Louvain, sub semnătura scriitorului 

Mihai Steriade, conferențiar de limbă și li
teratură română la Universitatea din Liege, 
a apărut, zilele acestea, placheta intitulată : 
,,Anul XXX al unui destin exemplar, Nicolae 
Ceaușescu, președintele României".

După o serie de considerații in care ex
pune rațiunile ce au stat la baza elaborării 
lucrării, autorul operează o scurtă incursiune 
in locurile natale ale președintelui Republi
cii, prezintă anii de școală, in care viitorul 
președinte se distinge ca un elev strălucit. 
Sînt ilustrate, în continuare, momentele im
portante din viața de tînăr muncitor la oraș, 
activitatea politică din anii de tinerețe a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, persecuțiile 
la care a fost supus „acest periculos agitator 
comunist", cum îl prezenta poliția burghezo- 
moșierească pe credinciosul fiu al poporului, 
contribuția considerabilă adusă la organizarea 
luptei antifasciste care a condus la reușita 
insurecției naționale de la 23 August 1944, 
perioada de după 23 August, anii de luptă 
pentru înfăptuirea, pe pămintul României, a 
idealurilor socialismului.

Un număr de pagini este consacrat activi
tății fecunde, neobosite, a președintelui 
României in planul relațiilor externe. In 
această ordine de idei, autorul citează multi
plele modalități — vizitele în numeroase țări 
ale lumii, primirile de oaspeți la nivel înalt 
în România etc. — prin care șeful statului 
român a lărgit, neîncetat, cunoașterea Româ
niei în lume, precum și a principiilor nobile 
pentru care ea militează.

Ocupîndu-se de evoluția impetuoasă in 
plan social și cultural a țării, placheta gru
pează o selecție de citate din cuvîntări și 
lucrări, care evidențiază rolul nemijlocit al 
gindirii și activității președintelui Republicii 
asupra acestei dezvoltări. „Totul pentru om" 
este deviza sa. se subliniază în lucrare, citîn- 
du-se în acest spirit următoarele cuvinte : 
„Trebuie să milităm cu perseverență și ho- 
tărîre, în spiritul înaltelor principii ale uma

nismului socialist, pentru a oferi fiecărui 
membru al societății posibilități nelimitate 
de a-și manifesta nestînjenit personalitatea 
și pentru a-i crea condițiile care să-i permită 
să aducă propria sa contribuție la înflorirea 
societății socialiste, la prosperitatea patriei".

TINERETUL LUMII

conferința tineretului 
DIN URILE „LUMII A TREIA ii

ALGER 7 (Agerpres). — Corespondență de la Mircea S. 
Ionescu : Simbătă, în capitala Algeriei, s-au deschis lucrările 
primei conferințe a tineretului din țările lumii a treia. Par
ticipă reprezentanți ai organizațiilor de tineret din peste 120 
ele țări din Africa, America Latină, Asia și din alte zone ale 
lumii. Din țara noastră participă, ca invitată, o delegație a 
Uniunii Tineretului Comunist și Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România (U.A.S.C.R.), condusă de 
tovarășul Nicu Ceaușescu, vicepreședinte al Consiliului 
U.A.S.C.R.

Conferința are ca temă „Unitatea și solidaritatea de ac
țiune a tineretului în lupta pentru eliberarea totală a po
poarelor din lumea a treia, pentru 
și socială". La deschidere a asistat 
ședințele Consiliului Revoluției și 
Algeriene Democratice și Populare.

Cuvîntul de bun venit a fost rostit de secretarul general 
al Organizației de Tineret a Frontului de Eliberare Națională, 
M. Magdani. Cadrul dezbaterilor conferinței a fost fixat in 
intervenția lui Cissoko Sekou, secretar general al Mișcării 
ranafricane a Tineretului.

Șeful statului algerian, Ilouari Boumediene, a făcut un 
apel, în cuvîntul său, la solidaritatea internațională a forțelor 
progresiste din lumea întreagă, a precizat sarcinile și respon
sabilitățile ce revin tinerei generații in făurirea unei lumi 
mai drepte, caracterizată prin egalitate și înțelegere între 
națiuni, respectarea suveranității șî independenței naționale, 
colaborarea reciproc avantajoasă și respectul mutual.

în cadrul contactelor pe care delegația română le-a avut 
cu reprezentanții diferitelor țări prezenți la conferință a fost 
relevat caracterul rodnic al lucrărilor seminarului organizat 
recent Ia București de Uniunea Tineretului Comunist și Miș
carea Panafricană a Tineretului, care a dezbătut probleme 
ce se află înscrise și pe ordinea de zi a actualei conferințe.

Lucrările conferinței continuă.

propășirea lor economică 
Houari Boumediene, prc- 
al Guvernului Republicii

• MINISTRUL DE EX
TERNE AL PORTUGALIEI, 
Mario Soares ,a declarat, în- 
tr-un interviu acordat agen
ției Associated Press, că „au 
fost inițiate contacte con
fidențiale cu mișcările de 
eliberare națională din Afri
ca, pentru a se ajunge la un 
acord de pace. El și-a ex
primat speranța că, într-un 
viitor apropiat, se va ajunge 
la. rezultate pozitive.

In același timp, ministrul 
portughez a arătat că, în 
cursul lunii iulie, urmează 
să-1 întîlnească pe secretarul 
de stat al S.U.A.. Henry 
Kissinger, la Washington sau 
într-o altă capitală. Subiec
tul principal al convorbirilor 
va consta în examinarea 
problemei referitoare la pre
zența bazei americane La- 
jes din- Insulele Azore. A- 
cordul expiră la 4 august.

BELGRAD 7 — Coresponden
tul Agerpres, Simion Morcoves- 
cu. transmite: Vizita președin
telui losip Broz Tito în Româ
nia și convorbirile sale cu to
varășul Nicolae Ceaușescu con
stituie tema centrală care reți
ne atenția presei iugoslave de 
duminică.

Toate ziarele publică la loc de 
frunte interviul acordat de to
varășul Nicolae Ceaușescu tele
viziunii iugoslave și ziarului 
„BORBA". Acesta din urmă pu
blică interviul sub titlul „Noi 
posibilități de colaborare între 
România și Iugoslavia". Inter
viul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost transmis, de 
asemenea, integral prin inter
mediul studioului de televiziu
ne din Saraievo.

Ziarele iugoslave publică co
respondențe și articole privind 
evoluția relațiilor româno-iu- 
goslave, relevînd, totodată, at
mosfera ce domnește în capitala 
României în preajma vizitei. 
Săptămînalul „KOMUNIST", or
ganul C.C. al U.C.I., ’inserează 
un articol cu titlul „Tito din nou 
în România", și cu subtitlul 
„Convorbirile cu Ceaușescu — 
un nou impuls pentru colabo
rare". La rîndul său, ziarul 
„BORBA" publică o corespon
dență specială din București in
titulată „Tito este așteptat cu 
simpatie" și un editorial. iar 
„NOVOSTI" — o coresponden
ță specială consacrată intîlnirii 
președinților Iugoslaviei și 
României". Celelalte ziare in
serează o corespondență TA- 
NIUG din București în care se 
relevă importanța convorbirilor 
dintre cei doi președinți.

în articolul „Tito din nou în 
România", săptămînalul „KO
MUNIST" scrie, că vizita are loc 
„într-o țară vecină și prietenă, 
cu care nu avem nici un fel de 
probleme nerezolvate și cu care, 
de mulți ani, colaborăm în in
teresul reciproc și în interesul 
păcii în lume". „Iugoslavia și 
România, scrie autorul articolu
lui, sînt, în primul rînd, două 
țări socialiste care, pe căile di
ferite ale dezvoltării lor inter
ne, merg în esență spre același 
țel. în afară de aceasta, și punc
tele noastre de vedere, asupra 
relațiilor din lumea contempo
rană, asupra proceselor și 
tendințelor pe care le sprijinim 
sau împotriva cărora milităm 
cîrid nu sînt în concordanță cu 
năzuințele și țelurile noastre 
sint complet identice sau foarte 
apropiate. Aceasta constituie 
baza colaborării și relațiilor 
noastre. Dezvoltînd relațiile lor 
reciproce pe această temelie, 
Iugoslavia și România se con
formează cu strictețe principii
lor egalității în drepturi, respec
tării independenței și suverani-

tații naționale, neamestecului în 
treburile interne și avantajului 
reciproc, principii pentru a că
ror victorie și aplicare deplină 
militează și pe plan internațio
nal mai larg".

„Fără îndoială că întilnirile 
atit de frecvente și convorbirile 
președinților Tito și Ceaușescu 
și-au pus puternic amprenta pe 
colaborarea iugoslavo-română. 
La aceasta au contribuit și mul
te alte vizite reciproce ale con
ducătorilor noștri de partid și de 
stat, scrie „KOMUNIST".

De asemenea, este foarte im
portantă și colaborarea dintre 
U.C.I. și P.C.R. care se dezvoltă 
pe baza principiilor egalității în 
drepturi, respectului și înțelege
rii reciproce, respectării drep
turilor fiecărui partid de a ac
ționa cu răspundere deplină în 
fața propriei clase muncitoare 
și in conformitate cu interesele 
dezvoltării interne a propriei 
țări, precum și pe baza deplinei 
colaborări și solidarități cu toa
te celelalte partide comuniste și 
muncitorești și alte mișcări re
voluționare și de eliberare din 
lume. Respectarea reciprocă a 
acestor principii a făcut ca cele 
două partide ale noastre să a- 
jungă la un grad de colaborare 
pe care în prezent îl putem evi
denția ca exemplu de relații 
bune și reciproc avantajoase".

In încheiere, „KOMUNIST" 
scrie că „fără îndoială, apropia
tele convorbiri ale președinților 
Tito și Ceaușescu vor constitui 
un important pas mai departe 
în dezvoltarea relațiilor iugo- 
slavo-române și a colaborării, a 
activității lor comune pentru pa
cea și securitatea în Europa și 
în lume, pentru colaborarea in
ternațională egală în drepturi și 
multilaterală".

în editorialul consacrat vizitei 
președintelui Tito în România, 
ziarul „BORBA" scrie că, în a- 
cest fel „se continuă tradiția 
bună a convorbirilor conducăto
rilor celor două țări socialiste și 
vecine, fiecare întîlnire însem- 
nind un mare pas mai departe, 
precum și un stimulent creator 
în colaborarea trainică și multi
laterală dintre cele două țări". 
Practica schimbului de păreri, 
sincer și prietenesc, la cel mai 
înalt nivel — arată ziarul — „s-a 
dovedit o formă foarte bună în 
năzuința ambelor părți spre un 
nivel mai armonios, mai divers 
și superior calitativ al relațiilor 
iugoslavo-române. șî așa rodni
ce și prietenești".

„Cu o convingere profundă, 
putem aștepta ca și zilele aces
tea la București, la fel ca întot
deauna cînd s-au întîlnit pre
ședinții Tito și Ceaușescu.' să fie 
impulsionate direcțiile principa
le adoptate în comun și trasate 
noi direcții ale dezvoltării cola
borării dintre Iugoslavia și 
România", — arată ziarul 
„BORBA".

Interlocutor ne este, 
de astă dată, responsa
bilul cu problemele re
lațiilor externe al.Uniu
nii Tunisiene a Organi
zațiilor de Tineret: MO
HAMED EL TAIEF.

• Care este opinia 
dumneavoastră în ceea 
ce privește utilitatea se
minarului la care ați 
luat parte 1

— Seminarul, prin temele pe 
care le-a dezbătut, s-a dovedit a 
fi de o importanță deosebită 
pentru tineretul Africii indepen
dente, pentru prietenia sa cu, 
generația tinără a României. A 
fost o manifestare de un înalt 
nivel prin calitatea participan- 
ților, prin intervențiile lor. Se
minarul ne-a permis nouă, celor 
veniți de pe continentul african, 
să constatăm o dată mai mult 
sprijinul statornic pe care Ro
mânia ii acordă țărilor Africii,
• ----------------------------------------

în mod deosebit mișcărilor de 
eliberare națională, luptei anti
colonialiste. Acest sprijin și-a 
găsit o semnificativă expresie 
în cuvîntarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, care a rea
firmat solidaritatea activă a Ro
mâniei cu popoarele care luptă 
împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialis- 
mului. Cadrul în care s-a desfă
șurat seminarul a contribuit mult 
la reușită. Faptul că seminarul 
a fost găzduit de România a fost 
de o importanță decisivă pentru 
deplinul succes al lucrărilor sale 
deoarece România este cunoscu
tă în toată lumea pentru modul 
în care acționează în favoarea 
tuturor cauzelor drepte. In nu
mele Uniunii Tunisiene a Orga
nizațiilor de Tineret doresc să 
mulțumesc U.T.C., tineretului 
român pentru primirea frățeas
că pe care ne-au făcut-o. Sîm- 
tem profund recunoscători pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
pentru onoarea de a se fi întîl
nit cu participanții la seminar.

• Constatăm cu satis
facție o intensificare a 
legăturilor dintre tinere
tul român și tunisian. Ce

credeți despre eforturile 
consacrate adincirii a- 
propierii între tinerii ce
lor două țări ?

— Ca tunisian, ca reprezen
tant al tineretului din țara mea, 
nu pot decît să-mi exprim bu
curia pentru faptul că relațiile 
dintre organizațiile de tineret 
din Tunisia și România nu în
cetează să se consolideze. In 
ultima vreme mai multe dele
gații tunisiene au vizitat Româ
nia. In această vară am început 
să realizăm programul asupra 
căruia ne-am înțeles, în privința 
schimburilor de tineret. Aștep
tăm cu deosebit interes pe re
prezentanții U.T.C., pe tinerii 
români care vor vizita Tunisia. 
Ii asigurăm de căldura senti
mentelor noastre. Ne unesc mul
te idealuri comune. Seminarul de 
la București le-a reliefat. Scopul 
pe care îl urmărim este acela 
de a crea o lume mai bună în 
care toți oamenii să se bucure 
de aceleași drepturi la fericire, 
progres, îndeplinirea aspirațiilor 
lor. Sint idealuri pentru care 
luptă conducătorii noștri — pre
ședinții Ceaușescu și Bourgulba.

Eddahbi Abdellatif 
reprezentant al Tineretului Muncitor 
Marocan

0 atitudine frățească față 
de tineretul Africii

EDDAHBI ABDELLA
TIF a reprezentat la se
minarul de la București 
Organizația Tineretului 
Muncitor Marocan. îi so
licităm opiniile despre 
seminar și rezultatele 
sale : ■

— Sînt foarte mulțumit de 
rezultatele seminarului organi
zat de Uniunea Tineretului Co

munist din România și Mișcarea 
Panafricană a Tineretului pri
vind participarea generației ti
nere la lupta împotriva impe
rialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, a tuturor 
formelor de discriminare ra
sială, pentru libertate, dezvol
tare independentă și progres 
social. Trebuie spus că acest se
minar constituie o mare reu
șită, care va contribui în modul 
cel mai pozitiv Ia lupta pe care 
tineretul continentului nostru o 
duce pentru o independență ve
ritabilă, luptă care a adus po
poarelor africane multe victorii. 
Seminarul de la București s-a

desfășurat într-o ambianță sin
ceră, frățească, ceea ce ne-a în
tărit convingerea că schimbul 
de păreri efectuat a fost într-a- 
devăr util pentru noi toți. Pri
mirea pe care ne-au făcut-o po
porul și tineretul român ne-a 
impresionat puternic. Am sim
țit căldura prieteniei, o atitudi
ne frățească față de noi. Ne-a 
emoționat în mod deosebit fap
tul că președintele Nicolae 
Ceaușescu, în pofida programu
lui său încărcat, a binevoit să 
ne primească. Doresc să exprim 
profunda recunoștință față de 
acest gest plin de semnificație.

Jean Marie Lutumba 
reprezentant al Tineretului Mișcării Popu
lare pentru Eliberarea Angolei

Un schimb de opinii intens și fertil

SUB SEMNUL SOLIDARITĂȚII
CU POPORUL CHILIAN

CUVÎNTUL REPREZENTANTULUI P.C.R
Simbătă după-amiază a 

început, Ia Palatul Con
greselor din Paris, Con
ferința europeană de so
lidaritate cu 
chilian.

poporul

Participă sute de 
reprezentînd diverse 
ții politice, sindicale,

delegații, . 
organiza- 
filozofice

PE SCURT «PE SCURT «PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

Reuniunea guvernului 
italian

• GUVERNUL ITALIAN S-A 
ÎNTRUNIT SÎMBATA pentru 
a examina măsurile de auste
ritate preconizate în vederea 
redresării situației economice 
a țării — informează agenția 

* - - fă-,
reuniu- 
au fost 

referitoare 
vieții e- 
în sus- 
asistența 

Discu- 
asu- 
pen- 
unei

luni în lupta pentru îmbunătă
țirea condițiilor de muncă și de 
trai. în întreprinderile care au 
declarat grevă au fost dislocate 
puternice forțe polițienești și au 
fost operate arestări.

A.N.S.A. Intr-o declarație 
cută presei la sfîrșitul 
nii se menționează că 
finalizate măsurile i 
la patru sectoare ale 
conomice, rămînînd 
pensie cele privind 
socială și agricultura, 
țiile «s-au axat, totodată, 
pra necesității colectării 
tru trezoreria statului a 
sume echivalînd cu 5 miliarde 
de dolari, pină la sfirșitul a- 
nului.

Guvernul a hotărît, cu 
priiej, sporirea prețului 
zinei. la 287 și, 
lire litrul, în funcție de 
tate.< Aceasta este a patra 
rire 'a costului benzinei în 
lia de la 29 septembrie 
pînă’acum.

•
Continuitate Ia Bonn

• IN LOCALITATEA AU
STRIACA Salzburg a avut 
loc, simbătă, o întrevedere 
intre președintele Partidului 
Socialist Austriac, Bruno 
Kreisky, și liderul Partidu
lui Social Democrat din 
R.F.G., fostul cancelar Willy 
Brandt. Un purtător de cu- 
vînt austriac a precizat că cei 
doi lideri socialiști au abor
dat, cu acest prilej, o serie 
de probleme internaționale.

• PARTIDUL LIBERAL CA
NADIAN, condus de primul mi
nistru Pierre Eliot Trudeau, 
continuă să se situeze in frun
tea opțiunilor alegătorilor din 
această țară, se arată intr-un 
sondaj Gallup publicat sîmbă- 
tă la Toronto, cu două zile îna
intea alegerilor legislative. Po
trivit datelor sondajului, la ale
gerile de luni, partidul premie
rului Trudeau va cuceri circa 43 
la sută din sufragii, iar Partidul 
Conservator Progresist — prin
cipala formațiune a opoziției — 
va obține 35 la sută din votu
rile cetățenilor.

In cadrul scrutinului de luni, 
pe listele electorale sînt înscri
se 13,5 milioane de persoane.

și confesionale din toate ță
rile europene.

Din țara noastră ia parte 
la lucrări o delegație condusă 
de Ilie Verdeț, membru al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al Partidului Comunist 
Român. Din delegație fac par
te Ion Mărgineanu, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., se
cretar al Marii Adunări Națio
nale, director general al Ager
pres, Lidia Orădean, membră a 
Comitetului Executiv al Con
siliului Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, pre
ședinta Uniunii sindicatelor sa
nitare, Gheorghe Prisăcaru, 
membru al Comitetului Central 
al U.T.C., reprezentant al Uniu
nii Tineretului Comunist în Fe
derația Mondială a Tineretului 
Democrat.

In cursul serii a luat cuvîn
tul tovarășul Ilie Verdeț, care, 
în numele P.C.R., al întregului 
popor, a reafirmat deplina so
lidaritate internaționalistă a 
comuniștilor români, exprimată 
în Declarația Comitetului Cen
tral, a tuturor oamenilor mun- 

de 
de 

din 
sub- 
după 
■pre-

• PRINȚUL SUFANU- 
VONG, PREȘEDINTELE C.C. 
AL FRONTULUI PATRIO
TIC LAOTIAN, PREȘEDIN
TE AL CONSILIULUI POLI
TIC DE COALIȚIE NA
ȚIONALĂ DIN , LAOS, a 
declarat. într-un interviu a- 
cordat la Luang Prabang, 
unui corespondent al radio- 
televiziunii franceze, că 
F.P.L. va continua să-și u- 
nească eforturile cu acelea 
ale altor forțe favorabile 
păcii și înțelegerii, din Con
siliul Politic și din Guver
nul Provizoriu pentru înde
plinirea temeinică a Acor
dului de la Vientiane și a 
protocolului anexă și pentru 
construirea treptată a unui 
Laos pașnic, independent, 
neutru și democratic. El a 
insistat asupra faptului că 
menținerea unei păci dura
bile impune înțelegerea și 
reconcilierea reciprocă între 
părțile laoțiene și garanta
rea exercitării libertăților 
democratice pentru toate 
grupurile etnice și stratu
rile sociale, promovarea uni
tății naționale și lupta îm
potriva oricărui amestec din 
afară, împotriva oricăror 
tendințe de dezbinare 
ternă, de încordare și 
botare, a păcii.

in- 
sa-

La sfîrșitul vizitei în 
România, într-o după- 
amiază bucureșteană 
caracteristică „lunii lui 
cuptor", ne-am adresat 
lui JEAN MARIE LU
TUMBA, reprezentant al 
Tineretului Mișcării 
Populare pentru Elibe
rarea Angolei la semi
narul bilateral U.T.C. — 
Mișcarea Panafricană a 
Tineretului, cu rugămin
tea de a acorda un in
terviu ziarului nostru.

• Ați participat, ca 
reprezentant al tinere
tului angolez, la semina
rul bilateral U.T.C. — 
M.P.J. de la București. 
Cum apreciați lucrările 
seminarului ?

— De la bun început aș vrea 
să subliniez utilitatea deosebită, 
buna organizare și desfășurare 
a acestui seminar, și rezultatele 
sale pozitive. Cred că organiza
torii seminarului, U.T.C. și 
M.P.J., merită toate felicitările 
pentru eforturile depuse. La se
minar am discutat pe larg des
pre fenomene care ne preocupă 
îndeaproape pe toți, dar îndeo
sebi pe noi, cei din Africa : im
perialismul, rasismul, colonia
lismul și neocolonialismul. A fost

un schimb de impresii și opinii 
intens și fertil asupra proble
melor continentului african, 
îndeosebi asupra situației po
poarelor aflate în lupta pen
tru eliberarea de sub domi
nația străină. Aș vrea să subli
niez marele interes pe care l-au 
prezentat pentru noi rapoartele 
și intervențiile reprezentanților 
tineretului român la seminar, din 
care am luat cunoștință de o 
experiență deosebit de utilă pen
tru noi. în special lupta tinere
tului și poporului român împo
triva asupririi fasciste, pentru 
eliberarea națională și socială 
este plină de semnificații pen
tru mișcările de eliberare din 
Africa.

• Cum apreciați soli
daritatea tineretului și 
poporului român cu lupta 
de eliberare pe care o 
desfășurați în Angola ?

— Această vizită in România, 
prilejuită de participarea la se
minar, mi-a întărit și mai mult 
convingerea că. în lupta noastră, 
nu sîntem singuri, că, împreună 
cu alte popoare și forțe progre
siste, tineretul și poporul român 
sînt alături de noi. Aș vrea să 
vă asigur că noi știm să apre
ciem acest sprijin și că tinere
tul angolez este animat de ace
leași sentimente de prietenie și 
solidaritate față de România. 
Sînt convins că organizațiile 
noastre de tineret vor întreține 
totdeauna relații strînse. Aș dori 
să exprim și pe această cale vii 
mulțumiri președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru deosebita a- 
tenție de care a dat dovadă prin 
primirea participanților la se

minarul bilateral U.T.C. — M.P.J. 
Cu prilejul seminarului am a- 
flat multe lucruri noi și intere
sante despre președintele dum
neavoastră, care și-a dedicat în
treaga tinerețe cauzei eliberării 
sociale și naționale a poporului 
său apoi operei de dezvoltare 
rapidă a României și care este 
un militant ferm pentru respec
tarea dreptului popoarelor la 
libertate și independență, un 
susținător activ al popoarelor 
oprimate. în ce privește situa
ția din Angola, noi vom conti
nua lupta noastră pină la crea
rea condițiilor pentru tratative 
care să ofere perspectiva clară 
a dobindirii unei independențe 
reale.

• Cu ce impresii ple
cați din România ?

— Sînt pentru prima dată in 
țara dv. Vizitele la București și 
Galați, la Pechea și Constanța 
mi-au dat ocazia să constat ma
rile progrese obținute de Româ
nia după eliberare, sub condu
cerea partidului. Pretutindeni 
am fost primiți cu căldură și 
prietenie, cu brațele deschise. 
In schimburile de păreri am 
constatat prietenia și so
lidaritatea deplină a tineretului 
român cu lupta pe care o du
cem. Vizita în România a fost 
frumoasă și utilă și nu pot de- 
cît să sper că vom putea răs
punde acestei cordialități cit se 
poate de curînd într-o Angolă 
liberă și independentă.

Convorbiri consemnate 
de

EUGENIU OBREA și 
BAZIC ȘTEFAN

acest 
ben- 

respectiv, 300 
cali- 
spo- 
Ita- 
1973

Cooperarea româno-marocană
CONVORBIRI ALE MINISTRULUI MINELOR, PETROLULUI Șl 
GEOLOGIEI DIN ROMÂNIA CU MEMBRI Al GUVERNULUI 

MAROCAN

a-• INTR-UN INTERVIU 
cordăt ziarului „Kolner Siadt- 
Anzeiger", cancelarul federal 
Helmut Schmidt a reafirmat in
tenția de a continua „politica 
răsăriteană" inițiată de guver
nul Brandt-Schcel. în centrul 
căreia se află normalizarea 
lațiilpr R.F. Germania cu 
tele socialiste europene.

re- 
sta-

IN-• ■MUNCITORII DIN 32 
TREPRINDERI INDUSTRIALE 
ale . Barcelonei au declarat o 
grevă de solidaritate cu lucrăto
rii fabricii de sticlă din oraș 
angajați de aproximativ două

Ministrul minelor, petrolului 
și geologiei, Bujor Almășan, în
soțit de experți români și de 
ambasadorul României în Maroc, 
Vasile Mircea, a avut, simbătă, 
noi convorbiri, la Rabat, cu 
membri ai guvernului marocan 
și cu reprezentanți ai conduce
rii unor societăți și firme de 
specialitate, in probleme pri
vind dezvoltarea și diversifica
rea colaborării și cooperării 
româno-marocane.

La încheierea acestor convor
biri, ministrul marocan al co
merțului, industriei, minelor și 
marinei comerciale, Abdellatif 
Ghissassi, a declarat corespon
dentului „Agerpres" : „Relațiile 
dintre România și Maroc se dez
voltă, spre deosebita noastră sa-

tisfacție, pe multiple planuri, 
potrivit acordurilor și înțeiege- 

• rilor stabilite de regele Hassan 
al II-lea și președintele Nicolae 
Ceaușescu. în domeniile comer
cial, economic, în general, al 
cercetărilor tehnico-științifice — 
de care mă ocup — ele cunosc, 
de la un an la altul, un curs 
ascendent. Specialiștii români de 
la întreprinderea „Geomin". și 
respectiv, marocani din cadrul 
oficiului nostru de cercetări și 
participări miniere, specialiști 
pentru care am toată considera- 
țiunea pentru competența cu 
care lucrează, au pus deja în va
loare două importante zăcămin
te cuprifere, în sudul Marocu
lui, pregătindu-se acum să dez
volte această activitate și în 
alte zone ale țării".

PE SCURT• PE SCURT * PE SCURT* PE SCURT • PE SCURT

cii din țara noastră față 
comuniștii din Chile, față 
forțele largi, democratice 
această țară. Vorbitorul a 
liniat faptul că, imediat 
lovitura de stat militară, 
ședințele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a condamnat, în 
cadrul Declarației făcute la 12 
septembrie 1973, la Bogota, lo
vitura de stat și asasinarea 
președintelui Allende, eminent 
om politic și patriot chilian, 
precum și persecuțiile și re
presiunile, exprimînd astfel so
lidaritatea cu forțele progresis
te, cu poporul chilian.

Reprezentantul P.C.R. a 
vocât apoi numeroasele 
țiuni de solidaritate ale orga
nizațiilor de masă din, Româ
nia, atit în țară cit și in cadrul 
unor manifestări cu caracter 
internațional. Ca o ilustrare 
concretă a sentimentelor de 
solidaritate față de " poporul 
chilian, vorbitorul a amin
tit faptul că sute de pa- 
trioți chilieni au primit azil 
politic în România, bucurin- 
du-se de condiții de viață și 
de muncă, de ospitalitatea po
porului nostru.

Lucrările conferinței conti
nuă.
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9: 11.30; 
Feroviar 

18,15; 
13,30;

CLEOPATRA: Patria (orele 9.30; 
15: 19).

DUEL PE AUTOSTRADĂ: Capi
tol (orele 9,30; 11,45: 14; 16.15; 18,30;
20.45) ; Casa Filmului (orele 10; 
12,15; 15 45); Scala (orele 8,30; 10,30; 
12.30: 14.30; 16,45; 19; 21,15).

CAPCANA: Lumina (orele 
11,15: 13.30).

ADAM ȘI EVA IN CONFLICT : 
Lumina (orele 16; 18,15; 20.30).

VANDANA: Luceafărul (orele 9; 
12.30; 16: 19,30); București (orele 
8,30; 11 30: 14,30; 17.30; 20.15): Fa
vorit (orele 9.15; 12,15; 16,15; 19,15); 
Grădina București (ora 20,45); 
Grădina Doina (ora 20.15); Gră
dina Dinamo (ora 20,15).

50 000 DE DOLARI 
PENSĂ: Festival (orele 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15):
(orele 9: 11.15; 13,30; 15.45; 
20.30); Gloria (orele 11,15; 
16,15; 18,30): Grădina Festival (ora 
20,15); Grădina Titan (ora

FACEREA LUMII: Gloria
8.45) .

INIMA PE FRINGHIE: 
(orele 11.15; 13,15; 16; 18,15; 
Program de desene animate 
9,45.

L'ADY CAROLINE: Central 
9,30; 12; 14.30; 17,30; 20,15).

LA EST DE JAVA: Victoria (o- 
rele 9.15; 12; 14,45; 17,45; 20.30);
Bucegi (orele 15,30; 18); Grădina 
Bucegi (ora 20,30).

ASEDIU CU SURPRIZE: Grlvița 
(orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.30); Moșilor (orele 16; 18; 20); 
Grădina Moșilor (ora 20,30).

20.30).
(ora

Doina
20.30); 
la ora

(orele

BALADA SOLDATULUI: Viito
rul (orele 15,30; 18; 20).

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI : 
Buzești (ora 9).

AFACEREA DOMINICI: Buzești 
(orele 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,15); 
Grădina Buzești (ora 20.30).

CEATA: Excelsior (ora 9).
JOE LIMONADA: Excelsior (o- 

rele 11,15: 13.30; 16; 18,15; 20,30); 
Grădina Tomis (ora 20,30).

CĂLUȚUL ROIB: Drumul Sării 
(orele 15.30: 18; 20,15).

LUMINILE ORAȘULUI: Cotro- / 
ceni (orele 14; 16;18: 20).

A TRĂI PENTRU IUBIRE: Flo- 
reasca (orele 15.30; 18: 20.15).

PROPRIETARII: Miorița (ora 
8,45).

CHITTY, CHITTY. BANG, BANG: 
Miorița (orele 10,30; 13,30; 16,30; 
19.30).

FIECĂRUIA CE I SE CUVINE : 
Volga-(orele 9.30; 11,15; 13,15; 16.45; 
18,30; 20,15).

CONTESA WALEWSKA; Arta (o- 
rele 15: 17,30; 20); Flamura (orele * 
11; 13,15; 15.45; 18; 20.15); Grădina 
Arta (ora 20,15); Grădina Aurora 
(ora 20,15).

PORȚILE ALBASTRE ALE ORA
ȘULUI: Flamura (ora 9).

APAȘII: Dacia (orele 9; 11.15; 
13.30: 16; 18,15; 20,30).

UN COMISAR ACUZĂ: Vitan (o- 
rele 15.30; 18; 20.15); Grădina Vitan 
(ora 20.30).

ȘAPTE PĂCATE: Melodia (orele 
9: 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30); Mo
dern (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18; 
20); Grădina Modern (ora 20.30).

CE DRUM SĂ ALEGI: Lira (0- 
rele 15.30; 18; 20,30); Grădina Lira 
(ora 20,15).

CĂPITANUL NEGRU: Flacăra 
(orele 15.30; 18; 20,15).

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

PLIMBARE IN PLOAIA DE PRI
MĂVARĂ: Popular (orele 15,30; 18;
20.15) .

PĂCALĂ: Crîngașl (orele 16;
18.15) .

CIDUL: Munca (orele 9; 12,30; 
15.30: 19).

CAT BALLOU: Cosmos (orele 
14,30: 16,30; 18.30; 20,30); Rahova 
(orele 16; 18; 20).

FARSĂ TRAGICĂ: Progresul (o- 
rele 15,30; 17,45: 20).

IARNA FIERBINTE: Pacea (o- 
rele 15.45; 18; 20,15).

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

VALEA PRAFULUI DE PUȘCĂ: 
Unirea (orele 16; 18.15); Grădina 
Unirea (ora 20,30).

In jurul orei 11,00
Transmisiune directă de 

la Aeroportul Internațio
nal București-Otopeni, ce
remonia sosirii tovarășu
lui losip Broz Tito, pre
ședintele Republicii So
cialiste Federative Iugo
slavia, președintele Uniu
nii Comuniștilor din Iugo
slavia. împreună cu soția, 
Iovanka Broz, care, la in

vitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialfste Ro
mânia, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, va face 
o vizită oficială de prie
tenie în țara noastră.

PROGRAMUL 1

16.30 Emisiune în limba maghia
ră. 19,05 Istoria operetei... în per
sonaje. 19,30 Telejurnal. La cotele 
anului XXX. 20,00 Reportai TV : 
La drum , cu aparatul de filmat de 
I. Nedelcu. 20.25 întîlnire muzica
lă. 20.40 Roman foileton: ..Jurna
lul doctorului Finlay". Episodul 
IV. „Un caz deosebit". 21,30 Re
vista literar-artlstlcă TV. „Parti
dul e-n toate! E trainic făgaș ce 
duce spre cea mai înaltă drepta
te". «Șezătoare literar-artistică or
ganizată la Tulcea în colaborare 
cu Comitetul județean P.C.R. 
Tulcea. 22.15 24 de ore.

PROGRAMUL 2

17.30 Telex. 17,40 Film artistic : 
..Baltagul". 19.30 Teleiurnal. La co
tele anului XXX. 20,00 Fi’rp serial 
pentru copil: „Daktari". 20.25 Via
ta economică a Capitalei. 20.45 
Muzica românească în contempo
raneitate. 21.10 Drumuri în istorie: 
Tomis. 21.25 Pagini de umor: A- 
venturi în epoca de piatră. 21.50 
Maeștri ai muzicii contemporane : 
Serghei Prokofiev.
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