
Proletari din toate țările, unlțî-vă I

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

0 NOUA CONTRIBUȚIE 
la Întărirea prieteniei 
FRĂȚEȘTI Șl COLABORĂRII 
ROMÂNO-IUGOSLAVE
• Vizita oficială pe care tovarășul losip Broz Tito o întreprinde 
în România a început într-o atmosferă sărbătorească, prilejuind o 
vibrantă manifestare a sentimentelor de stimă, respect și solidari
tate, ce unesc popoarele și țările noastre • La aeroportul Otopeni, 
pe marile artere străbătute de coloana oficială, mii și mii de cetă
țeni i-au salutat cu însuflețire pe cei doi conducători de partid 
și de stat, aclamînd cu entuziasm pentru prietenia româno- 
îugoslava * Dialcgu! Ia nivel înalt româno-iugoslav, un remarcabil 
eveniment politic cu ample rezonanțe și implicații pozitive atît 

în sfera relațiilor bilaterale, cît și în viața internațională

A douăsprezecea intilnire dintre tovarășii
Nicolae Ceaușescu și losip Broz Tito

începerea convorbirilor oficiale
La Palatul Republicii ■ au 

început, luni după-amiază, con
vorbirile oficiale intre tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
losip Broz Tito, președintele 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia.

La convorbiri participă :
Din partea română : tovarășii 

Emil Bodnaraș, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-mi- 
nistru al guvernului, Emil Dră- 
gânescu, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guver
nului, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., George Macovescu,
membru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe. Ște
fan Bîrlea, directorul Cabine
tului președintelui Republicii, 
Vasile Șandru, ambasadorul ță
rii noastre la Belgrad, Ion Ciu- 
botaru, director In M.A.E.

Din partea iugoslavă : G«-
mal Biedici, președintele Con
siliului Executiv Federal, mem
bru al Prezidiului Uniunii Co* 
muniștilor din Iugoslavia, Mi
lo, Minici, vicepreședinte al 
Consiliului Executiv Federal, 
secretar federal pentru aface
rile externe, membru al Prezi
diului Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, Aleksandar Glr- 
licikov, membru al Prezidiului 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, secretar cu probleme in
ternaționale in Comitetul Execu
tiv al Prezidiului Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, Du- 
șan Skrebici, președintele Con
siliului Executiv al Adunării Re
publicii Socialiste Serbia, mem
bru al Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din Serbia, 
Milorad Birovliev, membru al 
Consiliului Executiv Federal, 
președintele Comitetului Fede
ral pentru Planificare Socială, 
Petar Dodik, ambasadorul Iu
goslaviei în România, Alek
sandar Sokoraț, șeful Cabinetu
lui președintelui Republicii, Mio 
Kirgici, director a.i. al Direcției 
pentru țările vecine din Secreta
riatul Federal pentru Afacerile 
Externe, Bojidar Bukumirici, 
consilier al ambasadei R.S.F. 
Iugoslavia la București.

Reluînd dialogul la nivel înalt, 
statornicit în ultimii ani, ca o

(Continuare în pag. a Ill-a)

Dineu în onoarea înalților oaspeți iugoslavi

TOASTUL PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUSESCU

Stimate tovarășe Tito,
Stimată tovarășă Iovanka 

Broz,*
Dragi prieteni și tovarăși,
îmi face o deosebită plăcere 

ca, in numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, al guvernului și al meu 
personal, să vă salut în modul 
cel mai cordial și să vă adre
sez, și cu acest prilej, tradițio
nala urare de bun venit în 
România.

Primirea caldă, manifestările 
de simpatie cu care populația 
Capitalei v-a întîmpinat consti
tuie o vie expresie a sentimen
telor de prietenie sinceră pe 
care popoarele noastre și le nu
tresc reciproc, a stimei deosebi
te pe care oamenii muncii din 
țara noastră v-o poartă dumnea
voastră, tovarășe Tito, emi
nent conducător al Iugoslaviei 
socialiste și prieten al poporu
lui român, militant de seamă 
al mișcării comuniste și munci
torești, al luptei internațio
nale pentru progres și pace.

încercăm o deosebită satisfac

ție constatînd că în perioada de 
la precedenta noastră intilnire 
de la Brioni, cu un an în urmă, 
colaborarea dintre partidele și 
țările noastre a înregistrat noi 
și importante progrese în toate 
domeniile. S-au amplificat 
schimburile comerciale, au con
tinuat să se dezvolte acțiunile 
de cooperare. Doresc să relev 
in mod deosebit rezultatele po
zitive ale cooperării în exploa
tarea sistemului hidroenergetic 
și de navigație „Porțile de 
Fier“, care aduce o contribuție, 
de preț la dezvoltarea economi
că atît a României, cît și a Iugo
slaviei. Rezultate remarcabile 
înregistrează colaborarea româ- 
no-iugoslavă și în domeniile 
culturii, artei, științei, învăță- 
mintului și turismului. Se dez
voltă, de asemenea, colaborarea 
tovărășească dintre partidele 
noastre, dintre organizațiile so- 
cial-politice și obștești din 
România și Iugoslavia, schimbul 
reciproc de experiență in va-

(Contimuire în pag. a Ill-a)

TOASTUL PREȘEDINTELUI 
IOSIP BROZ TITO

Stimate tovarășe Ceaușescu, rile și succesele dumneavoastră
Stimată tovarășă Ceaușescu, 
Tovarășe și tovarăși,
Ne bucură faptul că ne găsim 

din nou in România prietenă și 
mulțumesc. în numele soției 
mele, al colaboratorilor mei și 
al meu personal, pentru ama
bila dv. invitație. Mulțumesc 
în modul cel mai frumos pen
tru cuvintele prietenești pe care 
ni le-ați adresat și pentru ospi
talitatea pe care ne-o oferiți.

Folosesc această ocazie -și 
pentru a-mi exprima cea mai 
caldă mulțumire pentru întîm- 
pinarea cordială manifestată în 
capitala dumneavoastră. Această 
cordialitate ne-a mișcat adine, 
deoarece ea dovedește cit de 
apropiate și cordiale sint rela
țiile dintre popoarele noastre.

Vizita în România prietenă ne 
dă posibilitatea să facem cu
noștință mai directă eu marile 
cuceriri pe care le dobindește 
poporul român în construcția so
cialistă a țării sale. Vă pot spu
ne că noi în Iugoslavia urmă
rim cu interes depsebit efortu-
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pe care le realizați pe acest 
drum. Aceasta este cu totul de 
înțeles dacă avem în vedere ca
racterul relațiilor noastre, res
pectiv faptul că între Iugoslavia 
și România deja „de un șir lung 
de ani se dezvoltă o colaborare 
reciprocă utilă și prietenească în 
toate domeniile, pe baza princi
piilor egalității în drepturi, res
pectării și încrederii reciproce.

Un mare succes a fost ob
ținut, mai ales in ultimii aili, 
în dezvoltarea relațiilor econo
mice. E drept, aceste succese 
puteau fi și mai mari dacă in
troduceam mai rapid și mai ho- 
tărît unele forme noi, mai mo
derne. de colaborare, îndeosebi 
in privința unei cooperări și 
specializări de lungă durată, și 
dacă foloseam mai mult posibi
lități de colaborare in zonele de 
frontieră.

Cred că este bine că tot mai 
mult depunem eforturi reciproce 
și obținem rezultate bune in ex-

(Continuare în pag. a lll-a)

Realizări de prestigiu în
• COLECTIVUL INSTITU

TULUI DE PROIECTĂRI 
DIN TIMIȘOARA, deținător 
al titlului de fruntaș pe țară 
in întrecerea desfășurată in 
1973. și-a îndeplinit de pe 
acum angajamentul asumat 
în cinstea marilor evenimen
te din acest an. Specialiștii 
timișoreni au predat benefi
ciarilor, eu peste 90 de zile 
mai devreme decît era pre
văzut. proiectele pentru con
strucția a 3 500 de aparta
mente. reprezentind mai 
mult de 80 la sută din planul 
pe 1975. Tot înainte de ter
men au fost finalizate proiec
tele pentru construcția unui 
număr de 9 cămine însumînd

Cei doi președinți își string îndelung mîinile, se îmbrățișează cu bucuria revederii

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU
• Ambasadorul Republicii Vietnamului de Sud

Luni după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit pe Lam Van Luu, amba
sadorul Republicii Vietnamului 
de Sud la București, la cererea 
acestuia.

Ambasadorul a înmînat pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un 
mesaj din partea președintelui 
Prezidiului Comitetului Central 
al Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de Sud, pre
ședintele Consiliului Consultativ 
al Republicii Vietnamului de Sud, 
avocat Nguyen Huu Tho, prin 
care se transmite președintelui 
Republicii Socialiste România un 
cordial și călduros salut, urări de 
prosperitate și fericire poporului 
român din partea' Frontului Na
țional de Eliberare din Vietna
mul de Sud, Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, al populației 
sud-vietnameze.

• Ambasadorul Republicii Populare
Democrate Coreene

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, luni la 
amiază, pe ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al Re

Tineretul — factor activ 

în îndeplinirea cincinalului 

înainte de termen
r

— Argumente pentru încredere
— Inițiative •^Angajare • împliniri
— Cum acționați pentru ca fiecare tînăr să-și 

realizeze normele de producție ?
— Pe șantierele muncii patriotice
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2 500 de locuri, precum și cele 
ale unor obiective social-cul- 
lurale.

• UNITĂȚILE APARTI- 
NÎND ÎNTREPRINDERII 1- 
LECTROCENTRALE DE LA 
BRAZI au pulsat pînă luni 
in sistemul energetic național 
150 milioane kilowați-oră, 
peste plan, onorîndu-și ast
fel angajamentul asumat pe 
acest an. Sporul de producție 
este consecința creșterii pro
ductivității muncii, a folosirii 
intensive a agregatelor, a 
scurtării termenelor de repa
rații și.revizii tehnice.

• NAVIGATORII FLU
VIALI au încheiat primul se-

In mesaj se exprimă, de ase
menea, profunda gratitudine a 
Frontului Național de Eliberare, 
a Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud, a populației sud-vietna
meze pentru sprijinul acordat de 
statul și poporul român luptei 
juste duse de populația sud-viet- 
nameză pentru construirea unei 
patrii libers independente și 
prospere, pentru dezvoltarea de
mocratică, de-sine-stătătoare a 
Vietnamului de Sud, pentru în
făptuirea reunificării țării.

Președintele Nguyen Huu Tho 
solicită sprijinul statului român 
pentru aplicarea riguroasă a clau
zelor acordurilor de încetare a 
războiului și restabilirea păcii în 
Vietnam de către toate părțile 
semnatare.

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a transmis la rindul 
său președintelui Nguyen Huu 

publicii Populare Democrate Co
reene la București, Li Min Su, 
în legătură cu încheierea misiu
nii sale în țara noastră.

întrecere
mcstru al anului cu un deo
sebit succes. Ei au depășit 
sarcinile de plan, la par
cursul mărfurilor, cu peste 51 
milioane tone kilometri, reu
șind să transporte cu 185 mi
lioane tone km mai multe 
mărfuri, comparativ cu ace
eași perioadă a griului 1973. 
și cu peste 100 milioane tone 
km mărfuri mai mult decît 
in întreg anul 1960. Volumul 
sporit de mărfuri transportate 
pe Dunăre este o urmare di
rectă a creșterii dotării por
turilor și capacității de trans
port, intensificării navigației 
pe timp de noapte și în con
diții de vizibilitate redusă.

Tho mulțumiri pentru mesajul a- 
dresat, urări de sănătate și a a- 
sigurat că România — ca și pîhă 
acum — va sprijini și în viitor 
lupta justă a populației sud-viet- 
nameze în eforturile ■ sale pentru 
construirea unei patrii libere, 
pentru dezvoltarea democratică 
de-sine-stătătoare a acesteia.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a relevat că semnarea Acordului, 
de la Paris a deschis calea spre 
o soluție justă a problemei viet
nameze, dar că acest pas impor
tant trebuie urmat de eforturi 
susținute din partea tuturor for
țelor progresiste și antiimperialis- 
te, din partea popoarelor, a opi
niei internaționale, în vederea in
staurării în Vietnam a unei păci 
durabile, pentru ca populația 
sud-vietnameză să fie lăsată să-și 
soluționeze singură problemele, 
fără amestec din afară, - să se 
consacre astfel dezvoltării sale e- 
conomico-sociale independente. •

Cu • acest prilej a avut loc o 
convorbire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

i
1

• Delegația P.C.R. în Franța 
a avut noi contacte și con
vorbiri.
• in cadrul plenarei de ieri 
a Conferinței tineretului din 
țările „lumii a treia" con
ducătorul delegației U.T.C.- 
U.A.S.C R. a transmis salu
tul călduros al tinerelului 
român.
• Instalarea noului pre
ședinte al Austriei.
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VIZITA TOVARĂȘULUI IOSIP BROZ TITO------ w------------------------- ----—— .     

SOSIREA
ÎN CAPITALĂ

Luni, 8 iulie, ■ a început vizita 
oficială de prietenie pe care o 
întreprinde în țara noastră tova
rășul Iosip Broz Tito, președinte
le Republicii Socialiste Federati
ve Iugoslavul, președintele Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, 
împreună cu tovarășa Iovanka 
Broz, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Relațiile româno-iugoslave în
registrează, așadar, un moment 
de o deosebită importanță, care 
reliefează pregnant dorința și ho- 
tărîrea comună de a adinei și 
amplifica colaborarea multilate
rală dintre țările, partidele și 
popoarele noastre. O nouă pagină 
se deschide în cronica acestor 
frățești și tradiționale legături.

Oamenii muncii, întregul po
por român, salută cu profundă 
satisfacție, cu căldură, din toată 
inima, acest remarcabil eveni
ment politic, cu largi rezonanțe 
și implicații pozitive, atît In 
sfera raporturilor bilaterale, cit 
și în viața internațională.

Este a douăsprezecea intîlmre 
care are loc între tovărășii 
Nicolae Ceaușescu și losip Broz 
Tito, întîlniri statornicite ca o 
practică fructuoasă, ele avind un 
rol de cea mai mare însemnătate 
pentru evoluția relațiilor dintre 
statele noastre vecine și prietene, 
care au împărtășit, de-a lungul 

.veacurilor, destine istorice comune 
și care se află astăzi angajate 
deopotrivă în opera de construire 
a socialismului. Relațiile româno- 
iugoslave își au temelia durabilă 
în străvechi tradiții de luptă pen
tru independență și libertate, in 
succesele obținute în edificarea 
noii orînduiri, în conlucrarea ac
tivă în vederea înfăptuirii năzu
ințelor de progres și bunăstare, 
în eforturile puie în slujba cau
zei păcii și securității în lume, 
a înțelegerii internaționale.

Rodnicia dialogului tomâno- 
iugoslav la nivel înalt este pusă 
puternic în lumină de creșterea 
susținută, de multiplicarea și a- 
profundarea colaborării in pla 
nuri multiple — politic, econo 
mic, tehnico-științific, cultural. 
„Trebuie să menționez — subli
nia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în interviul acordat radiotelevi- 
ziunii iugoslave — că relațiile 
de colaborare dintre România și 
Iugoslavia au cunoscut, în ultimii 
ani, o dezvoltare continuă în toa
te domeniile de activitate". La 
rîndul său, tovarășul losip Broz 
Tito arăta în interviul dat presei 
române: „Sînt foarte mulțumit de 
evoluția de pînă acum a relații
lor dintre cele două țări ale noasț 
tre. Colaborarea noastră s-a dez
voltat în toate domeniile, pe ba
za intereselor comune ale celor 
două țări socialiste vecine și în 
atmosfera deplinei egalități în 
drepturi și respectului reciproc".

Simțămintele de stimă, respect 
și solidaritate ce unesc popoare
le noastre și-au găsit o vibrantă 
expresie în primirea entuziastă, 
însuflețită, făcută înalților oas
peți iugoslavi.

...Ceremonia sosirii se desfă
șoară pe aeroportul Otopeni, ca

re, în această dimineață, are un 
aspect sărbătoresc. Pe frontispi
ciul aerogării sînt arborate dra
pelele de stat ale României și 
Iugoslaviei, ce încadrează por
tretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și losip Broz Tito. Pe 
mari pancarte se află înscrise 
urările: „Bun venit în Republica 
Socialistă România. tovarășului 
losip Broz Tito, președintele Re
publicii Socialiste Federative Iu
goslavia, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia!", 
„Să se dezvolte continuu re
lațiile de prietenie frățeas
că și colaborare rodnică, multila
terală, între Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia, între Parti
dul Comunist Român și Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia, spie 
binele popoarelor român și iugo
slave, în interesul cauzei socia
lismului, păcii și progresului în 
lume".

La ora 11,00, aeronava prezi
dențială, escortată de reactoare 
ale forțelor noastre armate, a 
ate at.

La coborîrea din avion, pre
ședintele losip Broz Tito și to
varășa Iovanka Broz sînt salutați 
cu căldură și prietenie de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și de 
tovarășa Elena Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul losip Broz Tito își 
string îndelung mîinile, se îm
brățișează, cu bucuria revederii.

La rîndul lor, tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășa Iovanka 
Broz se îmbrățișează cu căldură.

Un grup de pionieri oferă bu
chete de flori tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și losip Broz Tito, to
varășelor Elena Ceaușescu fi 
Iovanka Broz.

Din partea română au fost 
de față tovarășii Emil Bodnaraș,

Manea Mănescu, Maxim Ber- 
ghianu, Lina Ciobanu, Florian 
Dănălache, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Ștefan Voitec, Cornel Burtică. 
Mihai Dalea, Mihai Gere, gene
ral de armată Ion Ioniță, Ștefan 
Andrei, Gheorghe Oprea vice- 
prim-ministru al guvernului, 
George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, membri ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nului, conducători ai unor insti
tuții centrale, generali.

Erau prezenți ambasadorul 
României la Belgrad, Vasile 
Șandru, și ambasadorul Iugosla
viei la București, Petar Dodik.

Președintele losip Broz Tito 
este însoțit de Gemal Biedici, 
președintele Consiliului Execu

tiv Federal, membru al Prezidiu
lui Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, Miloș Minici, vi
cepreședinte al Consiliului Exe
cutiv Federal, secretar federal 
pentru afacerile externe, mem
bru al Prezidiului Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, 
dr. Aleksandar Gîrlicikov, mem
bru al Prezidiului Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, 
secretar cu . probleme inter
naționale în Comitetul Executiv 
al Prezidiului Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia, ing. Dușan 
Skrebici, președintele Consiliului 
Executiv al Adunării Republicii 
Socialiste Serbia, membru al Co
mitetului Central al Uniunii Co
muniștilor din Serbia, Milorad 
Birovliev, membru al Consiliului 
Executiv Federal, președintele 

Comitetului Federal pentru Pla
nificare Socială, de consilieri și 
experți.

O gardă militară prezintă ono
rul. Sînt intonate imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia și Republicii 
Socialiste România. In semn de 
salut sînt trase 21 de salve de 
artilerie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul losip Broz Tito trec în 
revistă garda de onoare.

■Urmează prezentarea șefilor 
misiunilor diplomatice acreditați 
la București, precum și a persoa
nelor oficiale române venite în 
întîmpinare.

Numeroși buoureșteni aflați pe 
aeroport aclamă pe cei doi 
conducători de partid și de stat. 
Ei scandează minute în șir, 

„Ceaușescu-Tito", „Trăiască prie
tenia dintre popoarele român și 
iugoslav".

In aplauzele entuziaste ale 
mulțimii, președinții Nicolae 
Ceaușescu și losip Broz Tito iau 
loc într-o mașină escortată de 
motocicliști, îndreptîndu-se spre 
reședința rezervată înalților oas
peți.

Aceeași ambianță sărbătoreas
că, caldă, o regăsim pe întregul 
traseu, unde mii și mii de cetă
țeni ai Capitalei salută cu însu
flețire pe cei doi președinți, care 
răspund cu cordialitate acestor 
manifestări de stimă și prietenie.

Pe marile artere străbătute de 
coloana oficială, în Piața Scînteii, 
la Arcul de Triumf și în Piața 
Aviatorilor, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și losip Broz Tito sînt 
întîmpinați cu puternice urale. 
Dînd glas sentimentelor pe care 
le încearcă în aceste clipe deo
sebite populația Capitalei, între
gul nostru popor, pe mari pan
carte se pot citi urările: „Tră
iască tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
trăiască tovarășul losip Broz 
Tito", „Trăiască Partidul Comu
nist Român, trăiască Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia", 
„Locuitorii Bucureștiului salută 
cordial pe tovarășul losip Broz 
Țito și îi urează din toată inima 
bun venit în România I", „Adre
săm popoarelor iugoslave, vecine 
și prietene, urări de prosperitate 
și de noi înfăptuiri în măreața 
operă de construire a socialismu
lui în Republica Socialistă Fede
rativă Iugoslavia!“.

Iată cadrul fertil în care a în
ceput vizita tovarășului losip 
Broz Tito, iată elementele care o 
definesc ca o nouă și valoroasă 
contribuție la întărirea prieteniei 
și colaborării dintre cele două țări 
și popoare — pe care socialismul 
le-a apropiat și înfrățit și mai 
mult —, la creșterea influenței și 
a prestigiului socialismului în lu
me, la triumful ideilor de pace și 
cooperare internațională.

La Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, 

pentru socialism

DEPUNEREA UNEI COROANE
In cursul după-amiezii, tova

rășul losip Broz Tito, președin
tele Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, împreună cu tovarășa 
Iovanka Broz, au depus o co- 
joană de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru 
socialism.

împreună cu solii poporului 
iugoslav prieten, au venit să a- 
ducă un omagiu celor care eu 
luptat pentru înaltele idealuri 
ale poporului român, tovarășii ; 
Gemal Biedici, președintele Con
siliului Executiv Federal, mem
bru al Prezidiului Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, Miloș 
Minici, vicepreședinte al Consi
liului Executiv Federal, secretar 
federal pentru afacerile externe, 
membru al Prezidiului Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, dr. 
Aleksandar Gîrlicikov, membru 
al Prezidiului Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia, secretar cu 
probleme internaționale în Co
mitetul Executiv al Prezi
diului Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, ing. Dușan Skrebici, 
președintele Consiliului Executiv 
al Adunării Republicii Socialiste 
Serbia, membru al Comitetului 

Central al Uniunii Comuniștilor 
din Serbia, Milorad Birovliev, 
membru al Consiliului Executiv 
Federal, președintele Comitetu
lui Federal pentru planificare 
socială, Petar Dodik, ambasado
rul Iugoslaviei la București.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Emil Drăgănescu, Ște
fan Voțtec, general de. armată 
Ion Ioniță, George Macovescu, 
Vasile Șandru, ambasadorul 
României la Belgrad, Nicolae 
Popa, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Popular Municipal 
București, general-locotenent 
Constantin Popa.

La sosirea înalților oaspeți, o 
companie militară aliniată pe 
platoul din fața Monumentului 
a prezentat onorul.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale României și Iugoslaviei.

După depunerea coroanei, s-a 
păstrat un moment de recu
legere.

In continuare, cei prezenți 
au vizitat rotonda Monumen
tului.

în încheierea solemnității, 
președintele losip Broz Tito și 
tovarășa Iovanka Broz, celelalte 
personalități române și iugo
slave, au primit defilarea gărzii 
de onoare.

(Agerpres)

studenții în practică Concursul artiștilor amatori
La Cluj am urmărit la fața 

locului, cum a fost concepută, 
organizată și cum se desfășoară 
practica de vară, a studenților ; 
studenții din anii I și II fuse
seră programați să-și desfășoa
re practica în cea mai mare 
parte în cadrul atelierelor- 
școală, iar cei din anii III și 
IV, la diferite întreprinderi. Nu
mai că, la atelierele-școală ale fa
cultăților de construcții munca 
nu e organizată prea bine. 
Se lucra la o comandă de 40 
bucăți mese de desen tip regla
bil pentru liceul industrial și, 
conform planului de producție 
trebuiau terminate în decurs de 
două săptămîni, ceea ce poate 
o să se întîmple, dar atmosfe
ra de lucru nu era deloc pro
pice obținerii unor rezultate 
deosebite, atît timp cit unele 
studente cu țigările aprinse în
tr-o mină și cu un aparat de 
radio, la care ascultau melodia 
preferată, transportau niște țevi 
din curte la atelier.

La I.I.S. „Metalul roșu", a- 
veam să lntîlnesc In secția de 
proiectare tehnologic pe 8 din 
cei 16 studenți din anul IV ai 
Facultății de mecanică, secția 
T.C.M.

Tovarășul ing. Dumitru Paș- 
ca, care răspunde din partea 
uzinei de practica studenților, 
ne prezintă amănunțit progra
mul de practică întocmit și 
conform căruia, prin rotație, 
toți studenții vor trece prin 
cele mai importante servicii și 
secții ale uzinei, astfel ca să 
capete o imagine de ansamblu 
asupra fluxului tehnologic. Spe
cial pentru uzul studenților a 
fost întocmit și un dosar cu o 
colecție a imprimatelor folosite 
la întocmirea proceselor tehno
logice.

într-o altă sală, de-a lungul 
unei mese se aflau rpai multe 
persoane îmbrăcate cu halate 

albe, întocmind niște fișe. De 
la Sandor Șimo, psihologul uzi
nei, aveam să aflu că sînt cei 
10 studenți de la psihologie ; pe 
perioada practicii aceștia lu
crează la cele două teme de 
interes pentru uzină : întoc
mirea monografiei profesionale 
a strungarului și a maistrului 
din industria metalurgică. Cu

Organizare 
buna, dar 
putea fi 

si mai bună
această ocazie- se familiarizea
ză cu metodele de cercetare și 
cele de prelucrare a datelor 
pentru a fundamenta științific 
activitatea practică a psiholo
gului uzinei și totodată iau cu
noștință de greutățile pe care 
le pot întilni la viitoarele locuri 
de muncă.

Pe studenții anului II de la 
A.S.E., i-am căutat la contabili
tate, dar nu i-am găsit ; abia 
după lungi investigații i-am des
coperit tocmai la protecția mun
cii unde ajunseseră din lipsă de 
spațiu, dar numai 4 din cei 9. 

Fiecare muncea la cite o lucrare 
monografică cu date convențio
nale, axată pe specificul între
prinderii, alegîndu-și cîteva sec
ții și produse în legătură cu 
care va arăta modul de colec
tare a cheltuielilor de producție 
și calculația prețului de Cost. 
Lucrarea trebuie să aibă 12 ca
pitole și ei abia îl terminase pe 
primul. Orice început e greu — 
adevărat — dar de ce trebuie 
să fie chiar atît de lung acest 
început greu ? Greu a fost și 
pentru Alexandru Pop, secreta
rul comitetului U.T.C. pe uzină, 
să-și găsească justificări pentru 
slaba colaborare cu studenții a- 
flați în practică, în uzină, și ca
re puteau fi antrenați în diferite 
acțiuni comune cu tinerii mun
citori, mai ales pe linie profe
sională.

îmbrăcați în salopete și cu 
cască de protecție pe cap, șase 
studenți din anul III al Facultății 
de construcții civile și indus
triale își desfășurau stagiul de 
practică pe Șantierul nr. 5 (car
tierul Mănăștur) al Trustului de 
construcții — Cluj. Programul 
lor e ca și cel al șantierului, nu 
poate fi încadrat în niște ore 
fixe. „Practica noastră nu mai 
este cea din primii ani cind 
accentul se punea pe califica
rea într-o meserie. Acum se 
pune pe organizare și conducere 
de,șantier, pe ceea ce va tre
bui să facem și noi peste cițiva 
ani" — ține să ne precizeze stu
denta Crina Dumbravă. Și așa 
și trebuie să fie. Numai o sin
cronizare judicioasă a locului 
practicii cu coordonatele vii
torului loc de producție și creș
terea nemijlocită a vieții și ac
tivității făuritorilor. bunurilor 
materiale, ne poate da garanția 
unei eficiențe sporite a practicii 
de vară.

ION MIHALACHE

După ce, cu puțin timp în 
urmă, s-a încheiat etapa jude
țeană a Concursului formațiilor 
teatrale și muzical-coregrafice de 
amatori de la orașe și sate, la 
13 iulie va debuta, 'concomitent, 
la Tîrgu Jiu, Miercurea Ciuc și 
Botoșani, faza sa finală. Închinat 
celei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării patriei, concursul s-a 
bucurat anul acesta de o largă 
participare a artiștilor amatori, 
dovedind, o dată în plus, inte
resul din ce în ce mai mare al 
publicului pentru practicarea di
feritelor genuri de artă. Cele 
mai valoroase și mai reprezenta
tive formații ce au fost desem
nate — în urma trecerilor în 
revistă și a spectacolelor — de 
comisiile județene se vor întilni, 
între 13 iulie și 4 august, în ve
derea alegerii celor mai bune 
dintre ele, în diferite centre din 
țară. Astfel: la Botoșani, Galați, 
Buzău, Slobozia, Caracal, Tg. 
Jiu, Arad, Alba Iulia, Miercurea 
Ciuc și Dej, localități grupînd 
fiecare formațiuni din cîte patru 
județe, vor concura formațiile de 
teatru, teatru folcloric și de pă
puși, colectivele de montaje lite- 
rar-muzicale, recitatorii și poves
titorii; la Roman, Vaslui, Brăila, 
Alexandria, Ploiești, Pitești, Re
șița, Hunedoara, Oradea și Za
lău se vor întilni brigăzile artis
tice de agitație; iar la Suceava, 
Focșani, Ttdcea, Giurgiu, Rm. 
Vîlcea, Drobeta Tr. Severin, Si
biu, Timișoara, Brașov, Bistri
ța — formațiile muzical-coregra
fice.

Aruncînd o privire asupra mo
dului în care s-a desfășurat con
cursul pînă acum ni se pare sem
nificativ pentru actuala ediție 
accentul pus pe activitatea cultu- 
ral-artistică dusă de formațiile 
prezentate.

Este un amendament firesc, 
decurs din faptul că nu de puține 
ori s-a observat Cum o seamă de 
echipe prezente în festival se în-. 

ființau și desființau odată cu 
acesta. Ideea, deci, ni se pare 
salutară; din păcate, însă, nedu
să pînă la capăt. In cazul for
mațiilor de teatru există obli
gativitatea prezentării a uneia 
sau două piese intr-un act 
in premieră, cu fiecare sus- 
ținîndu-se cel puțin trei spec
tacole cu public. Aceasta, în ca
drul etapei de masă, deci tot din 
momentul declanșării concursu
lui. Or, credem că mai degrabă 
trebuia să intereseze numărul de 
premiere și de spectacole ale e- 
chipei respective de la preceden
tul concurs pînă acum. De a- 
ceea, propunem juriilor ce vor 
desemna cîștigătorii pe țară 
să aibă în vedere, dacă nu chiar 
să precumpănească în balanța a- 
precierii, elementul de perma
nență, de continuitate al activi
tății participanților.

Pe de altă parte, în ceea ce 
privește formațiile teatrale de 
amatori este de presupus că va 
conta în fața juriului nu numai 
modul cum este pusă în scenă 
fiecare piesă în parte, ci și reper
toriul general al echipei respec
tive. Adică în ce măsură acesta 
corespunde specificului teatrului 
amator. Facem sublinierea, întru- 
cît s-a observat o anume tendin
ță printre instructorii — care 
sînt în general actori sau regi
zori profesioniști — de a se „in
spira" din repertoriul curent al 
teatrelor profesioniste, de a avea 
„ambiția" să dea „replică", să 
„concureze" cu spectacolele a- 
cestora.

Actualul concurs trebuie să 
arate care este starea reală (și 
nu „de concurs") a mișcării ar
tistice de masă. Numai atunci el 
va avea o adevărată finalitate: 
nu atît de medaliere a celor mai 
buni, cit de revitalizare, de sti
mulare a tuturor formațiilor de 
amatori din întreaga țară.

MIRUNA IONESCU

Hazard și luciditate
• Foarte interesantă dezba

tere la „Seara pentru tineret" 
de joi. Prima zi de muncă a 
tînărului, felul cum acesta este 
primit în colectiv, modul în 
care îl este facilitat contactul 
cu noua sa etapă de viață. Des
pre aceasta, fiecare dintre noi, 
cei care muncim și sîntem ti
neri, putem să spunem foarte 
multe lucruri. Fiecare a avut 
o experiență fericită sau neferi
cită, a debutat sub bune sau 
proaste auspicii în muncă, adi
că în viață. Se poate intîmpla 
ca un debut nefericit, o atmo
sferă ostilă să marcheze la spi
ritele mai puțin rezistente la 
șocuri morale- un eșec prelun
git. O oboseală prematură. A- 
mare și false concepții asupra 
vieții. Iată de ce o asemenea 
discuție era oricum bine venită, 
oricum interesantă, dar realiza
torii nu s-au limitat numai la 
atît. Ei au imprimat dezbaterii 
un caracter științific, au anali
zat din mai multe unghiuri pro
blema, au venit cu multe și 
Variate exemple din sectorul in
dustrial, au prezentat un film 
britanic ilustrativ și au adus în 
studio un specialist, sociolog, 
care a asigurat nivelul dezba
terii. Sigur, spațiul și timpul 
afectate acestei probleme n-au 
permis elucidarea ei pînă la ul
timele consecințe — o aseme
nea elucidare ar fi dealtfel un 
fericit eveniment în cercetarea 
însăși, în practica vieții. Pentru 
că problema nu este lineară, 
simplă, ea cere investigație in 
mai multe domenii, inclusiv cel 
al opțiunii în sine, al hazardu
lui sau lucidității în opțiune, 
cere investigații în domeniul 
atit de complex al educației, al 
pregătirii tînărului pentru via
ță în școală, în familie.

Realizatorii au plasat toate e- 
xemplele în sfera muncii în 
industrie, dar ar fi desigur 

deosebit de interesant să se 
continue cu sfera cercetării, 
cercetării științifice, a artei și 
așa mai departe. Problema de
butului, indiferent de dome
niul de activitate, este o pro
blemă de interes național. Pen
tru că cei ce debutează sînt 
maturii, specialiștii de a dota 
zi, sînt constructorii României 
viitoare. Dacă el se prezintă la 
start eu capul sus, siguri de 
izbîndă, sau dacă, dimpotrivă, li 
se suflă de pe tușă că n-are 
rost să se agite, pentru că ori
cum vor pierde, nu ne poate fi 
in nici un chip indiferent.
• Bogată săptămînă cinema

tografică, stagiunea estivală la

r.V. stă sub semnul calității, 
î'elecinemateca de miercuri sea
ra ne-a adus pe ecrane „Asul 
de pică" celebrul film al Iul 
Milos Forman, demonstrație de 
■inematograf adevărat, în care 
incizia in real este aproape du
reroasă, cu acel simț al amă
nuntului semnificativ, al atmo
sferei și al jocului subtil de psi- 
aologii care fac din Forman, 
egizorul ceh, un mare artist. 

Să mai adăugăm atit de fru- 
nosul, simplul și emoționantul 
film american de vineri seară, 
pledoarie pentru umanism ac
tiv, în care mizeria rasismului 
era acuzată cu virulență și 
argumente irefutabile. Se vede 
că simplitatea în arta filmului 
este la fel de rară și la fel de 
prețioasă ca escaladarea Eve- 
restului acela, pentru care sta
tul Nepal a fixat o taxă fru
mușică.

® In fine, am mai văzut sim- 
bătă după-amiază un documen
tar despre formarea Uniu

nii Comuniștilor din Iugoslavia, 
o incursiune în eroica istorie a 
acesteia, făcută cu emoționan
tele mijloace ale artei, un film 
de montaj de mare frumusețe 
și forță, care a reușit să ne dea 
dimensiunile patetice ale aces
tei istorii de luptă, rezistență 
și izbindă.

Aceleași calități la serialul 
„17 clipe ale unei primăveri" 
care s-a terminat duminică, și 
de care ne despărțim cu re
gret și îngrijorare. Regret, pen
tru că a fost unul din cele 
mai bune seriale programate de 
televiziune — și îngrijorare, 
pentru că n-am dori de fel ca 
după o ștachetă, atît de sus 
ridicată, să ne trezim cu una 
din acele povestioare cu iz de 
comics de duzină, de soiul că
rora, din păcate, am mai avut 
parte.
• S-a terminat Campionatul 

Mondial de fotbal și cea mai 
bună echipă din lume a pier
dut finala. Mayer contra Olan
da — 2 la 1, iar R.F. Germa
nia care a pierdut glorios de 
două ori, la Londra și la Me
xico Citty, ciștigă de data a- 
ceasta cu o glorie cam minată. 
Cum am mai văzut noi pe te
renuri arbitraje în compen
sație, să acceptăm și hazardul 
în compensație și să aplaudăm 
echipa lui Bekenbauer pentru 
că, in definitiv, in ea joacă 
Bekenbauer și pentru că, tot în 
definitiv, nu ne e nici cald, nici 
rece de vreme ce nu noi am 
pierdut această finală... La re
vedere deci, pină-n Argentina 
’78, cind vom fi cu toții mai 
bătrîni, mai înțelepți și vom 
lămuri și încheia disputa intre 
mașinile de fotbal și. locul ta
lentului în lume. Ca să-nce- 
pem alte dispute.

SMARANDA JELESCU
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VIZITA TOVARĂȘULUI IOSIP BROZ TITO
Dineu oferit de tovarășul

Nicolae Ceausescu 
si tovarășa 

Elena Ceausescu în onoarea 
înaltilor oaspeți iugoslavi
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general âl Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, au oferit, luni seară, 
un dineu în onoarea tovarășului 
Iosip Broz Tito, președintele Re
publicii Socialiste Federative Iu
goslavia, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia și a 
soției sale, tovarășa Iovanka 
Broz.

La dineu au participat tova
rășii Emil Bodnaraș, Manea Mă- 
nescu, Maxim Berghianu, Lina 
Ciobanu, Florian Dănălache, 
Constantin Drăgan, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Ștefan Voitec, 
Cornel Burtică, Miron Constan- 
tinescu, Mihai Dalea, Magda
lena Filipaș, Mihai Gere, Ion 
Ioniță, Ștefan Andrei, Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al gu
vernului, Constantin Stătescu, se

cretarul Consiliului de Stat, 
George Macovescu, ministnd a- 
facerilor externe, membri ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, 
conducători de instituții cen
trale precum și ambasadorul ță
rii noastre la Belgrad Vasile 
Șandru. Membrii conducerii de 
partid și de stat au venit îm
preună cu soțiile.

Au luat parte, de asemenea, 
tovarășii Gemal Biedici, cu soția, 
Miloș Minici, cu soția, Aleksan
dar Gîrlicikov, Dușan Skrebici, 
Milorad Birovliev, Petar Dodik, cu 
soția, celelalte persoane oficiale 
care îl însoțesc pe președintele 
Iosip Broz Tito în vizita în țara 
noastră.

La început au fost intonate 
imnurile de stat ale celor două 
țări.

In timpul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă de caldă priete
nie, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Iosip Broz Tito au 
rostit toasturi.

începerea 

convorbirilor 

oficiale
(Urmare din pag. 1) 

practică fructuoasă în relațiile 
româno-iugoslave, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz 
Tito au constatat cu satisfacție 
că, în perioada care a trecut de 
la ultima lor întîlnire, din iulie 
1973, la Brioni, legăturile de 
prietenie, bună vecinătate și 
colaborare dintre România și 
Iugoslavia, bazate pe egalitate în 
dreptufi, încredere și respect re
ciproc, precum și conlucrarea 
rodnică dintre Partidul Comu
nist Român și Uniunea Comu
niștilor din Iugoslavia s-au in
tensificat și s-au îmbogățit con
tinuu, în interesul ambelor po
poare, al cauzei socialismului și 
păcii.

Președintele Nicolas Ceaușescu 
și președintele Iosip Broz Tito 
au avut, de asemenea, un 
schimb de vederi asupra si
tuației internaționale actuale, 
convorbirile relevînd pozițiile 
constructive ale celor două țări 
în abordarea principalelor pro
bleme cu care se confruntă 
omenirea contemporană, voința 
lor de a-și aduce și în viitor o 
contribuție activă la promovarea 
unei noi politici, a unor noi re
lații între state, la edificarea 
unei lumi a păcii, colaborării și 
înțelegerii între națiuni.

Examinîndu-se evoluția lucră
rilor Conferinței general euro
pene de la Geneva, s-a apreciat 
că trebuie depuse în continuare 

eforturi susținute In vederea 
încheierii cu succes a conferin
ței.

In cursul convorbirilor a fost 
relevată necesitatea ca toate 
statele să-și orienteze eforturile 
in direcția sprijinirii soluționării 
pe cale politică a problemelor 
Orientului Mijlociu, care să 
ducă la o pace dreaptă și trai
nică, ceea ce corespunde inte
reselor popoarelor din zonă, 
cauzei păcii in lume.

S-a subliniat că perspectivele 
consolidării cursului pozitiv 
spre destindere și colaborare pot 
fi atinse prin participarea activă 
și egală a tuturor țărilor, indi
ferent de mărimea lor, la re
zolvarea problemelor complexe 
ale contemporaneității. A fost 
evidențiată, totodată, necesita
tea imperioasă a stabilirii unei 
noi ordini economice și politice, 
care să favorizeze lichidarea 
decalajului ce mai desparte ță
rile puternic dezvoltate de cele 
In curs de dezvoltare, un pro
gres mal rapid al acestora din 
urmă, ca premisă a păcii și sta
bilității în lume, a colaborării 
multilaterale în beneficiul tu
turor popoarelor.

Convorbirile s-au desfășurat 
Intr-o atmosferă de deplină în
țelegere și stimă reciprocă, de 
prietenie tradițională și colabo
rare strînsă ce caracterizează 
relațiile dintre cele două par
tide, țări și popoare.

Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu Toastul președintelui Iosip Broz Tito
(Urmare din pag. 1) 

riate domenii ale construcției 
socialismului.

Se poate afirma cu deplin te
mei că relațiile româno-iugo
slave reprezintă un exemplu de 
conlucrare sinceră și rodnică 
între două țări socialiste, de 
colaborare și întrajutorare fră
țească bazată pe stimă și în
credere reciprocă, pe deplină 
egalitate și respect mutual. So
lidaritatea și colaborarea largă 
dintre România și Iugoslavia, 
dintre Partidul Comunist Român 
și Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia corespund pe deplin 
intereselor popoarelor rotnân și 
iugoslave constructoare ale so
cialismului, servesc cauzei ge
nerale a socialismului, colaboră
rii, destinderii și păcii în lume.

Oamenii muncii din România 
urmăresc cu deosebit interes și 
profundă satisfacție realizările 
obținute de Iugoslavia prietenă 
în construirea socialismului, în 
dezvoltarea economiei, culturii, 
artei și științei, în creșterea ni
velului de trai al celor ce mun
cesc, in întărirea frăției și uni
tății popoarelor iugoslave. Do
resc să folosesc acest prilej pen
tru a ura, din toată inima, po
poarelor iugo^ave succese tot 
mai mari in munca consacrată 
dezvoltării economice și sociale 
a patriei lor, in îndeplinirea 
hotărîrilor celui de-al X-lea 
Congres al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, care deschid per
spective noi intrării țării dum
neavoastră într-o nouă etapă a 
dezvoltării socialiste.

Vizita pe care o faceți în Ro
mânia are loc intr-un moment 
important din viața partidului 
și poporului nostru. In acest an 
vom sărbători împlinirea a trei 
decenii de la răsturnarea dicta
turii militaro-fasciste — moment 
de răscruce in istoria poporului 
român — va avea loc Congresul 
al XI-lea al partidului. întregul 
popor este animat de dorința 
de a intimpina aceste două e- 
venimente cu realizări însem
nate in înfăptuirea politicii 
partidului, in realizarea planu
lui cincinal înainte de termen, in 
traducerea în viață a programu
lui de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Dragă tovarășe Tito,
Desfășurarea evenimentelor 

confirmă permanent faptul că 
epoca pe care o trăim este o 
epocă de profunde transformări 
revoluționare, naționale și so
ciale, de mutații adinei in ra
portul mondial de forțe, de a- 
firmare tot mai hotărită a voin
ței popoarelor de a pune capăt 
vechii politici imperialiste dc do
minație și asuprire, de a se dez
volta în mod liber, de sine stă
tător. Firește, viața arată că pro
cesele pozitive, cursul1 nou spre 
destindere și colaborare nu au 
devenit ireversibile, că există 
încă forțe reacționare, retrogra
de, care se opun acestei evoluții 
și încearcă să perpetueze vecliea 
politică. Aceasta face și mai ne
cesar ca popoarele, forțele îna
intate să se unească mai strips, 
să conlucreze activ pentru spri

jinirea cursului destinderii și 
colaborării între națiuni.

Pătrunsă de spiritul de răspun
dere pentru dezvoltarea pașnică 
a poporului român, pentru insta
urarea unui climat de securitate 
în întreaga lume, România pro
movează o politică activă de 
largă colaborare internațională, 
întreținem relații de strînsă 
prietenie cu toate țările socia
liste, dezvoltăm raporturi largi 
cu statele care au pășit pe ca
lea dezvoltării independente, ex
tindem, in spiritul principiilor 
coexistenței pașnice, legăturile 
cu toate statele, fără deosebire de 
orinduirc socială. Considerăm că, 
in condițiile de astăzi, piatra un
ghiulară a bunelor raporturi 
dintre state,' a însăși păcii și 
securității internaționale o con
stituie respectarea strictă a 
dreptului fiecărei națiuni de 
a-și decide singură calea evo
luției sociale și politice, in con
formitate cu interesele ei supre
me, instaurarea unor principii 
noi de deplină și reală egalitate 
în drepturi între toate statele, 
de respect riguros al indepen
denței și suveranității fiecărui 
popor, de neamestec in treburile 
interne, de renunțare la forță și 
amenințarea cu forța. Ne bu
curăm că România și Iugo
slavia conlucrează fructuos, îm
preună cu alte state, pentru a- 
firmarea acestor principii demo
cratice în viața internațională.

Popoarele țărilor noastre, ca șl 
celelalte popoare europene, au 
trăit experiența celor două răz
boaie mondiale — și sint 
profund interesate în instaurarea 
pe continentul nostru a unui cli
mat de trainică colaborare, se
curitate și pace. Aceasta este 
rațiunea pentru care România 
— ca și Iugoslavia — militează 
activ pentru succesul deplin al 
Conferinței general europene. 
Ne-am adus contribuția activă 
la desfășurarea lucrărilor de 
pină acum și vom acționa in 
continuare în modul cel mai 
consecvent pentru ca această 
importantă reuniune să inaugu
reze o epocă nouă pe continent. 
Ea trebuie să pună bazele unor 
relații noi, de încredere, egali
tate și respect reciproc, să asi
gure cadrul unei largi și neîn
grădite colaborări economice, 
tehnico-științifice, culturale și 
umane, să dea fiecărei națiuni 
sentimentul deplinei securități, 
certitudinea că se poate dezvolta 
la adăpost de orice ingerințe sau 
agresiune din afară, să netezeas
că calea spre lichidarea diviziu
nii în blocuri militare opuse, spre 
abolirea definitivă a politicii de 
forță, spre destindere și pace. 
Fără îndoială că aceasta ar exer
cita o’ influență hotărîtoare a- 
supra climatului politic general.

O altă problemă majoră a dez
voltării contemporane este lichi
darea totală a oricăror forme 
de asuprire a unui popor de că
tre altul, abolirea definitivă a 
colonialismului și neocolonialis- 
mului. a politicii de discrimina
re rasială și apartheid. România 
este profund solidară și sprijină 
activ mișcările de eliberare na
țională, lupta popoarelor care se 
mai află sub dominația colonia

lă, eforturile de afirmare liberă 
a tuturor națiunilor.

Acordăm, de asemenea, o 
mare însemnătate lărgirii rela
țiilor cu țările care au pășit_ pe 
calea dezvoltării de-sine-stătă- 
toare, sprijinirii eforturilor lor 
de a-și apăra și consolida inde
pendența națională, de a-și asi
gura propășirea economică și so
cială. Această colaborare se în
scrie în politica generală a țării 
noastre de întărire a solidarită
ții cu forțele antiimperialiste, 
de promovare a dreptului fiecă
rui popor de a-și valorifica bo
gățiile naționale in interes pro
priu.

Apreciem că una din proble
mele cele mai importante ale zi
lelor noastre este lichidarea fe
nomenului subdezvoltării, a de
calajelor ce se mențin în nive
lul de dezvoltare al unor țări 
ca rezultat al politicii colonia
liste și neocolonialiste de ex
ploatare și asuprire a altor po
poare. Se impune generalizarea 
unor relații economice echitabi* 
le care să stimuleze progresul 
ra,pid al tuturor țărilor și în pri
mul rînd al celor în curs de 
dezvoltare, instaurarea în lume 
a unei ordini economice noi, cu 
adevărat democratice, in care 
fiecare națiune să poată parti
cipa în condiții de deplină ega
litate și în mod avantajos la 
schimbul mondial de valori ma
teriale și culturale, să poată 
beneficia de cuceririle științei 
și tehnicii inâintate, ale civili
zației moderne. Lichidarea îm
părțirii lumii în țări bogate și 
țări sărace, apropierea și egali
zarea nivelurilor de dezvoltare 
economică a statelor constituie 
o condiție obiectivă a progresu
lui întregii omeniri, a înseși pă
cii și securității în lume.

Asigurarea unui climat de 
pace și înțelegere între națiuni 
impune lichidarea focarelor și 
surselor de încordare și conflict 
care se mai mențin in lumea de 
azi, soluționarea pașAică a tu
turor litigiilor interstatale, evi
tarea înfruntărilor armate care 
pun în pericol pacea întregii 
lumi. In acest sens am salutat 
dezangajarea militară în Sinai 
și Golan și apreciem că este ne
cesar să se continue cu stăruin
ță eforturile pentru a se ajunge 
la o soluție deplină care să ducă 
Ia instaurarea unei păci traini
ce și drepte în Orientul Mijloeiu. 
Pentru aceasta trebuie să se por
nească de Ia imperativul retra
gerii trupelor israeliene din te
ritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967, al asigurării 
independenței și integrității tu
turor statelor din această zonă, 
precum și de Ia necesitatea so
luționării problemei poporului 
palestinian în conformitate cu 
aspirațiile sale naționale legi
time.

In ce privește Indochina, con
siderăm că trebuie să se depu
nă în continuare eforturi susți
nute în vederea înfăptuirii acor
durilor de la Paris, asigurindu-se 
o pace trainică în această zonă 
și respectarea dreptului popoa
relor vietnamez, khmer și lao
țian de a-și soluționa singure 

problemele, fără amestec din 
afară.

Ne pronunțăm pentru adopta
rea de măsuri concrete în vede
rea soluționării problemei cru
ciale a timpurilor noastre — 
dezarmarea generală și în pri
mul rînd nucleară, în care sint 
vital interesate toate popoarele 
lumii. Eliberarea omenirii de po
vara cursei înarmărilor și de 
pericolul războiului nuclear ar 
deschide o nouă epocă în înflo
rirea societății omenești, în dez
voltarea progresului și civiliza
ției pe planeta noastră.

Găsirea soluțiilor unanim 
acceptabile pentru marile pro
bleme care confruntă omenirea 
contemporană reclamă prezența 
activă în politica mondială a tu
turor țărilor, fie ele mari, mijlo
cii sau mici. Toate popoarele — 
indiferent de mărimea lor, de 
puterea economică sau militară 
— sint chemate să contribuie ne
mijlocit, ca state suverane, ega
le în drepturi, Ia rezolvarea ma
rilor probleme ale omenirii. A- 
ceasta este o condiție fundamen
tală a democratizării relațiilor 
internaționale, a lichidării poli
ticii de monopol și de dictat, a 
instaurării unei adevărate egali
tăți între toate statele. Numai 
așa se va putea ajunge la o pace 
trainică în lume.

Considerăm că o contribuție 
importantă poate aduce, în acest 
sens, Organizația Națiunilor U- 
nite, organismele sale. După 
convingerea noastră, O.N.U., ce
lelalte organisme internaționale 
trebuie să-și sporească rolul și 
eficienta in viața internațională, 
să contribuie mai activ la proce
sul de democratizare a relațiilor 
interstatale, la respectarea prin
cipiilor dreptului internațional, 
Ia asigurarea păcii și securității 
în lume.

Stimate tovarășe Tito,
Doresc, în încheiere, să-mi ex

prim convingerea că întîlnirea 
noastră va marca un nou și im
portant moment în întărirea și 
dezvoltarea relațiilor de colabo
rare frățească dintre partidele și 
țările noastre, va demonstra încă 
o dată că prietenia româno-iugo- 
slavă are temelii puternice, că 
România și Iugoslavia sint ho- 
tărite să coopereze tot mai in
tens în marea operă de edifica
re socialistă pe care o înfăptu
iesc popoarele lor, în lupta ge
nerală pentru împlinirea aspira
țiilor și idealurilor de progres, 
colaborare și pace ale omenirii, 
pentru făurirea unei lumi mai 
bune, mai drepte pe planeta 
noastră.

Cu aceste gînduri, doresc să 
toastez în sănătatea dumnea
voastră, dragă tovarășe Tito, a 
tovarășei Iovanka Broz!

— In sănătatea tuturor oaspe
ților din Iugoslavia prietenă!

— Pentru prosperitatea și fe
ricirea popoarelor iugoslave!

— Pentru înflorirea continuă a 
prieteniei și colaborării dintre 
partidele, popoarele și țările 
noastre!

— Pentru triumful socialismu
lui și păcii in lume! (Aplauze)

(Urmare din pag. I) '

tinderea colaborării in domenii
le culturii, învățămintului, știin
ței și tehnicii, precum și a co
laborării in domeniul informa
ției, ceea ce contribuie la cu
noașterea șl apropierea mai bu
nă a popoarelor noastre.

Aș dori să accentuez în mod 
deosebit rolul pe care il au in 
adincirea colaborării multila
terale minoritățile sîrbă și croa
tă din România și apartenenții 
naționalității române din Iu
goslavia. Respectarea deplină a 
drepturilor lor reprezintă un 
element esențial în întărirea 
prieteniei între cele două țări.

Stimate tovarășe Ceaușescu,

Deși de la ultima noastră ln- 
tilnire de la Brioni nu a trecut 
multă vreme, între timp în lu
me au avut loc multe eveni
mente, ceea ce necesită un 
schimb minuțios de" păreri. In 
pofida unor desfășurări poziti
ve, situația djn lume este șl în 
continuare Împovărată cu multe 
pericole. în procesul de des
tindere a încordării s-a obținut 
un oarecare progres. Totuși, 
multe țări mai sint încă expuse 
amestecului și presiunii din a- 
fară. De aceea, este necesar a 
continua eforturile pentru ca 
procesele de destindere să cu
prindă toate părțile lumii și 
pentru ca la soluționarea pro
blemelor internaționale arză
toare să participe în mod egal 
toate țările, Indiferent de mă
rimea lor, sistemul lor social 
și dezvoltarea lor economică. 
Numai în astfel de condiții și

TOVARASA ELENA CEAUSESCU 
SI TOVARĂȘA IOVANKA BROZ

AU VIZITAT EXPOZIȚIA 
PERMANENTĂ A UCECOM

Tovarășa Elena Ceaușescu și 
tovarășa Iovanka Broz, însoțite 
de tovarășele Razia Biedici și 
Maria Mănescu, de alte persoa
ne oficiale române și iugoslave, 
au vizitat, luni după-amiază, 
expoziția permanentă a Uniunii 
Centrale a Cooperativelor Meș
teșugărești.

La sosire, președintele 
UCECOM, Florian Dănălache, 
.întimpină pe tovarășele Elena 
Ceaușescu șl Iovanka Broz, 
urîndu-le bun venit, iar tinere 
fete in pitorești costume națio
nale le oferă frumoase buchete 
de flori. Drept amintire oaspe
tele tin să se fotografieze alături 
de gazde.

Vizita în această amplă expo
ziție, care prezintă aproximativ 
20 000 de obiecte, rod al talen
tului, fanteziei și îndemînării 
cooperatorilor meșteșugari, în
cepe cu standurile rezervate 
confecțiilor, textilelor și tricota
jelor. Tovarășa Iovanka Broz 
se interesează de modul cum 
sint organizate cooperativele 
meșteșugărești, de participarea 
femeilor și tineretului la activi
tatea din acest domeniu.

în sectorul de produse artiza

pe baza aplicării consecvente a 
principiilor coexistenței acti
ve și pașnice este posibilă asi
gurarea păcii trainice și a pro
gresului general în lume.

în această direcție este în
dreptată și activitatea țărilor 
nealiniate. La cea de-a patra 
Conferință din Algeria ele au 
militat in mod energic pentru 
soluționarea problemelor atît 
politice cit' și economice ale lu
mii contemporane. Țările ne
aliniate au contribuit foarte 
mult ca aceste probleme să de
vină , obiectul nu numai al dez
baterilor în cadrul forurilor in
ternaționale, ci și al acțiunilor 
concrete pentru soluționarea lor. 
Cit de justificate au fost aceste 
avertismente ale celor nealiniați 
a demonstrat-o și criza energe
tică, care a indicat urgența unor 
schimbări radicale in sistemul 
actual de relații economice ne
egale în drepturi.

Bineînțeles, Iugoslavia șl 
România sint interesate îndeo
sebi de situația din Europa. Cele 
două țări ale noastre se an
gajează activ pentru depăși
rea împărțirii, în blocuri și 
pentru crearw unui astfel de 
sistem care va asigura inde
pendența politică și economică, 
suveranitatea și integritatea te
ritorială tuturor statelor europe
ne. în acest scop am colaborat 
apropiat și am dat contribuția 
noastră la pregătirea și activi
tatea de pină acum a Conferin
ței pentru securitatea și cola
borarea europeană.

Trebuie să constatăm cu re
gret că există rezistență in ca
lea terminării el cit mai rapide 
și cu succes. Evident, această 

nale, reține atenția felul cum 
au fost puse în valoare țesături 
și motive tradiționale de o mare 
frumusețe.

în continuarea vizitei se face 
un popas în fata urtui interior 
amenajat cu piese moderne de 
inspirație populară. Tovarășa 
Elena Ceaușescu și tovarășa 
Iovanka Broz vizitează apoi 
alte sectoare ale expoziției ilqs- 
trînd preocupările membrilor 
celor 400 de cooperative mește
șugărești din întreaga tară.

In Încheiere, are loc o pre
zentare a costumelor populare, 
specifice diferitelor zone etno
grafice ale țării, precum șl ale 
unor confecții in care s-au folo
sit cu ingeniozitate, intr-o in
terpretare modernă, elemente 
decorative și țesături tradițio
nale.

Luîndu-și rămas bun, tovarășa 
Iovanka Broz asigură pe gazde 
că va păstra o impresie de 
neuitat despre tot ce s-a făcut 
în România pentru conservarea 
uriașei bogății pe care o consti
tuie arta populară, pusă atît de 
bine în evidentă în această. in
teresantă expoziție. 

rezistență vine din partea acelor 
forțe care nu au interesul liniș
tirii și al destinderii încordării. 
Va fi de aceea nevoie de a se 
depune eforturi în continuare 
pentru a se ajunge la un acord 
cu privire Ia securitatea și co
laborarea europeană și pentru 
deschiderea perspectivei unei 
stabilizări trainice pe continen
tal nostru. Acest lucru este în 
interesul nu numai al popoare
lor din Europa, ci șl al păcii și 
colaborării în lumea Întreagă.

Este clar că pacea in lume 
este indivizibilă și că tot ceea 
ce are loo în alte regiuni, mal 
ales în Orientul Apropiat și în 
zona mediteraneană, se reflectă 
direct și asupra situației și evo
luției din Europa.

Acordurile cu privire Ia Înce
tarea focului și la dezangajarea 
forțelor dc la Sinai și Golan 
noi le privim ca primii pași de 
început în direcția găsirii unor 
soluții a problemelor Orientului 
Apropiat. Situația de acolo este 
Încă nesigură. Că pericolele nu 
au trecut, o confirmă și recen
tele acțiuni agresive ale Israe
lului împotriva Libanului, pre
cum și unele declarații recente 
ale personalităților de răspun
dere din Israel, care arată că 
în politica cunoscută a acestei 
țări, cu regret, încă nu există 
schimbări esențiale.

Noi considerăm — repet acest 
lucru și de data aceasta — că 
pacea trainică se poate realiza 
numai prin retragerea neinttr- 
ziată a Israelului de pe toate 
teritoriile ocupate, prin recu
noașterea poporului arab din 
Palestina, a drepturilor naționale 
de independență și de a avea 

stat propriu, precum și a miș
cării de eliberare palestiniene 
ca unicul reprezentant legitim 
al poporului palestinean.

Nu m-aș referi cu această o- 
cazie și la multe alte probleme 
care împovărează relațiile inter
naționale, probleme în care po
ziția celor două țări ale noastre 
este cunoscută și pentru a căror 
rezolvare ele se angajează in 
mod activ.

Este cu totul de înțeles faptul 
eă Iugoslavia și România, ca 
țări socialiste, colaborează eu 
succes pe plan Internațional. 
Relațiile între România șl Iugo
slavia, in general, pot servi drept 
exemplu de colaborare Intre 
țări.
Folosesc această ocazie, dragă 

tovarășe Ceaușescu, pentru a 
menționa șl meritele dumnea
voastră personale pentru astfel 
de relații și pentru contribuția 
mare pe care ați dat-o nu nu
mai la construcția socialistă * 
României, el și pentru afirma
rea relațiilor egale in drepturi 
Intre state, pentru înțelegerea 
mai bună între popoare și pen
tru Întărirea păcii.

La sfirșit, Încă o dată îmi ex
prim mulțumirea pentru invita
ție și ospitalitate, avind convin
gerea că și actualele noastre 
convorbiri vor reprezenta un 
nou imbold pentru iniărirea 
prieteniei șl a colaborării rod
nice între cele două țări so
cialiste ale noastre.

Ridic acest pahar In sănăta
tea dumneavoastră, tovarășe 
Ceaușescu, in sănătatea tovară
șei Elena Ceaușescu, pentru 
prosperitatea Republicii Socialis
te România, pentru prietenia 
popoarelor noastre. (Aplauze)
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INITIATIVE • ANGAJARE • ÎMPLINIRIArgumente
pentru Programul propriuDaruri

oferite țării

I. DANCEA t

proprie 
recupe- 
la cup- 
prelua-

de- 
din 
an- 
de

O anchetă în cinci întreprinderi ale industriei ușoare

încredere
de măsuri

Intr-una din secțiile Întreprinderii de postav — Buhuși.

Acest bloc va fi înălțat — 
îmi spunea interlocutorul 
meu, numai de elevi-con- 
structori. Sigur, e o lucrare 
complexă, dar convingerea 
că vor reuși se bazează pe 
argumente temeinice. Ei au 
mai construit... Și a început 
să-mi enumere alte 
cu un grad sporit de 
cullate : o cantină de 
de locuri, un cabinet 
instruire programată, o 
punătoare bază sportivă 
în răstimp priveam la 
elevi de la Complexul 
iar de construcții din Bacău 
care, constituiți in brigăzi, 
începuseră munca, după toa
te preparativele de organi
zare, pe un nou șantier, Ia 
un nou bloc pentru nerami- 
liști. Munceau, în orele de 
practică, pe propriul lor șan
tier : obiectivul a fost 
iectat de profesorii lor, 
sistența tehnică o 
maiștrii lor 
problemele 
trecuseră in 
tului U.T.C.
să-mi dau un răspuns, m-am 
îndreptat spre celelalte o- 
biective Înălțate de acești 
elevi-constructori. Cantina 
școlii este intr-adevăr o 
construcție care, oricît ai 
privi-o, nu te lasă să desco
peri urmele unor mîini ce 
au șovăit. Parcă e lucrată 
de meșteri mari, nu de meș
teri mici. „Durata de exe
cuție a fost doar de 6 luni, 
ține să precizeze ing. Leon- 
tin Maziiu, directorul Com
plexului școlar. Și blocul 
pentru tinerii nefamiliști 
vrem să-l terminăm într-un 
timp record : la 1 octombrie 
a.c.“. La cabinetul de in
struire programată ne gîn- 
dim că invidia altor unități 
de învățămînt este cu totul 
de înțeles pentru ceea ce 
elevii au făcut aici. Insta
lațiile sînt în întregime au
tomatizate, eficienta în in
struire, in transmiterea și 
sistematizarea cunoștințelor 
este deosebit de ridicată. 
„Pentr* ca acest .cabinet să 
intre mai repede” în func
țiune, ne spune tovarășul 
director, cițiva elevi au lu
crat din propria inițiativă și 
noaptea. Printre ei se aflau 
și Petrică Daviduță, și Con
stantin Asofiei". Vor reuși 
și pe noul șantier ? încrede
rea pe care le-a acordat-o 
Trustul județean de con
strucții și Comitetul munici
pal Bacău al U.T.C. va fi 
răsplătită pe măsură ? Luind 
în considerație argumentele 
enumerate mai sus, răspun- 

afir- 
elevi- 
argu- 

nu au 
oferit 

ceea

lucrări 
difi- 

500 
de 

im- 
etc. 
acei 
șco-

pro- 
a- 

asigurau 
de fiecare zi, 
de organizare 
seama comitfi- 
Vor reuși ? Ca

sul nu poate fi deoît 
mativ. însă acești 
constructori au deja 
mente. Dar cei care 
deoarece nu li s-a 
prilejul să dovedească
ce pot ? Desigur, a avea în
credere, în niște tineri foarte 
tineri, în niște începători, e 
un act de curaj. Un act care 
nu-i la îndemina oricui. Cu
noaștem destule întreprin
deri unde ucenicii sînt ținuți 
ca spectatori la mașini sau 
trimiși după țigări. Cunoaș
tem însă și multe întreprin
deri unde cei nou veniți 
sint puși să muncească din 
prima zi. La întreprinderea 
de confecții din Botoșani, de 
pildă, o formație de ucenice 
realizează zilnic 1200 de că
măși bărbătești începind cu 
a doua săptămînă de la în
cadrare. Ceea ce se reflectă 
concludent în împlinirile de 
ansamblu ale întreprinderii.

— în ce privește căminul 
tinerilor nefamiliști de 
Trustul de construcții 
găsit o soluție bună, 
spunea zilele trecute V. Ser
binov, președintele Consiliu
lui tineret muncitoresc de la 
Comitetul județean Galați al 
U.T.C. L-am repartizat uce
nicilor, ei îl vor construi, 
în felul acesta asigurăm și 
respectarea termenului de 
intrare în 'funcțiune.

Un act de curaj ? Da. Dar 
un act de curaj care ar tre
bui să se manifeste zilnic. 
Fiindcă el presupune încre
dere și în cei care învață 
trebuie să avem mereu în
credere. O încredere cum
pătată, desigur.

la 
am 
ne

ION CHIRIC

Deșeurile 
devin

utilizabile
întreprinderea de hîrtie din 

Bușteni este cea mai mare 
unitate de profil din țară pro
ducătoare de pastă mecanică 
din lemn. Numai că pentru 
obținerea acestei paste nu se 
poate utiliza decît lemnul de 
anumite dimensiuni. Și, tot
deauna, bucățile de lemn în 
lungime mai mică de 50 cm 
deveneau deșeuri. în dorința 
de a reduce la maximum pro- 
centajul de lemn neutilizat, 
un colectiv format din ingi
nerii Dafin Prundeanu - și Ion 
Lucan și tehnicianul Ștefan 
Bogdanovici a elaborat și a- 
plicat o nouă tehnologie de 
obținere a pastei mecanice. 
Noua tehnologie permite ca 
lemnul să se utilizeze integral, 
reducînd astfel în totalitate 
pierderile din această atît de 
prețioasă materie primă.

I. VOICU

Un original album trece în aceste zile asemenea unei ștafete prin 
organizațiile U.T.C. din întreprinderile industriale ale județului Hu
nedoara. Consemnînd bilanțul Săptămînii hărniciei realizat de Comi
tetul județean al U.T.C. în toate unitățile economice, el ne oferă 
imaginea muncii entuziaste, pline de abnegație și dăruire cu care ti
nerii hunedoreni întîmpină cea de-a XXX-a aniversare a eliberării pa
triei și Congresul al XI-lea al partidului. La Exploatarea minieră 
Deva, uteciștii din abataje și-au depășit în totalitate angajamentele 
planificate extrăgînd suplimentar o cantitate mare de minereu. După 
orele fierbinți petrecute în subteran ei și-au continuat activitatea la 
atelierul mecanic unde au executat 20 de mufe pentru sondele di
verse de la iazul de decantare, 200 de șuruburi pentru căptușirea mo
rilor de la Rotație, un însemnat număr de piese pentru perforatoare. 
Tot ei au făcut reparația capitală a unei mașini de încărcat, au repus 
în circulație 5 vagoneți de mină și au recuperat din bazin peste 4 500 
kg de concentrat care altfel era aruncat la deșeuri. După cum ne in
formează Iosif .Lazăr, secretarul comitetului U.T.C., valoarea lucrări
lor executate în „Săptămîna hărniciei" se ridică la 71 800 lei. O con
tribuție de seamă la obținerea acestui succes și-au adus maistrul Uie 
Toma, muncitorii loan Burciu, Laurian Sicoe și Aurel Beldeanu, ope
ratorii loan Silagy și Nicolae Pîrva, inginera Mărioara Rusu, prezenți la 
toate acțiunile inițiate de comitetul U.T.C. La fel de bogată în reali
zări a fost acțiunea similară organizată la întreprinderea minieră Barza. 
In orele libere tinerii de la această importantă unitate extractivă au 
făcut revizia unor locomotive și a unor utilaje în subteran, au con
fecționat piese și scule, au reparat mai multe perforatoare și au eco
nomisit peste 100 litri de benzină. Valoarea lucrărilor executate aici 
depășește suma de 100 000 lei. Preluînd albumul și luînd cunoștință 
de aceste succese, minerii din Poiana Ruscăi și-au propus ca „Săp
tămîna hărniciei" lor să fie și mai rodnică. Organizîndu-și la un nivel 
superior munca în abataje, folosind fiecare mașină de încărcat la ca
pacitatea proiectată, neabsentînd nici o oră de la program, ei au reușit 
să extragă peste sarcinile de plan 1 624 tone minereu, sporind astfel 
substanțial plusurile înregistrate la nivelul întreprinderii. Constituiți 
în brigadă de muncă patriotică au participat la descongestionarea ga
leriilor și recuperarea materialelor utilizabile, au stivuit lemnul de 
mină la fronturile de lucru, au reparat locomotive Diesel și au confec
ționat un siloz pentru mașina de încărcat. Făcînd la sfirșitul săptămînii 
totalul acestor lucrări, ei au predat albumul cu fruntea sus, rapor- 
tînd economii în valoare de 206 774 lei. Acțiunea continuă în aceste 
zile la Combinatul siderurgic Hunedoara, Uzina Victoria Călan, în
treprinderea de materiale de construcții Bîrcea, Exploatările^miniere 
din Valea Jiului. Fondul de economii al tinerilor sporește neîncetat. 
Sutele de mii se transformă în milioane — dar oferit țării de ziua 
marii sărbători.

AL BALGRADEAN

Utecistul Eugen Lupu, de la Întreprinderea „Electrotimiș"-Timi
șoara, este unul din fruntașii în întrecerea socialistă. Iată-l la 
locul său de muncă — moderna mașină de prelucrat prin elec- 

troeroziune.
Foto: GH. CVCU
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• Termenul va fi
devansat

Pe șantierele muncii voluntar- 
patriotice din Brăila acțiunile 
tinerilor continuă . cu deosebită 
intensitate. în zona industrială 
din partea de nord a municipiu
lui, unde se desfășoară impor
tante lucrări de investiții, ală
turi de cei 50 
citori recrutați 
dețean pentru 
șantier, și-au 
vitatea și ?00 
zentînd prima serie din cele ce 
se vor prezenta aici pînă la 
1 septembrie. Pe acest șantier 
ei execută o canalizare și con
struiesc un cămin pentru tineri 
nefamiliști, o cantină de 600 de 
locuri și un bloc de locuit cu 
54 de garsoniere, valoarea 
muncii pentru înălțarea obiec
tivelor menționate fiind apre
ciată la 10,2 milioane lei.

— Zilnic prezente pe șantier 
sînt și brigăzile . tinerilor din 
marile întreprinderi brăilene, 
ne spune Vasile Stoica, activist 
al comitetului județean U.T.C. 
Cei de la Combinatul de celulo
ză și hîrtie, de la Combinatul 
de. fibre artificiale, de la Șan
tierul Naval și întreprinderea 
„Progresul" muncesc cu multă 
dăruire și entuziasm, se întrec 
la realizarea centurii de ocolire 
a municipiului Brăila. Ne-am 
angajat să executăm aici, pînă 
la sfirșitul anului, un tronson 
de 2,2 km. Așa cum decurg lu
crările în prezent, avem garan
ția că vom devansa termenul 
de punere în funcțiune.

Eforturi importante depun ti
nerii și pe șantierele de întreți
nere ă pepinierei de la Bal- 
dovinești, care se întinde pe o

de tineri mun- 
de comitetul ju- 
a se califica pe 

început acti- 
de elevi repre-

suprafață de 57 hectare, la lu
crările de întreținere a canale
lor de irigații din zona comu
nelor Movila Miresii, Cazasu, 
Valea Cînepii și Viziru, pe șan
tierul de întreținere a planta
țiilor forestiere etc. Peste cîte- 
va zile se va da în folosință 
arena de vară a tineretului din 
Brăila, obiectiv realizat prin 
muncă voluntar-patriotică.

Colectivul de oțelari care 
servește cuptorul tineretului 
cadrul oțelăriei reșițene s-a 
gajat să dea peste sarcinile 
plan anuale 5 000 tone de oțel,
în cea de-a treia decadă a lunii 
iunie ajunseseră la 6 712 tone. 
In aceeași perioadă au asimilat 
două noi mărci de oțel și au 
mai economisit 240 tone cără
mizi bazice, prelungind totodată 
durata de funcționare a . cupto
rului cu o lună și jumătate.

înainte de a completa imagi
nea acestui bilanț cu realizările 
tinerilor din alte secții, l-am 
căutat pe Ion Goleț, secretarul 
comitetului U.T.C.

— Prin raționalizarea proce
sului de alimentare a mașinilor 
de aglomerat — ne spune el — 
eficiența economică a acestora 
a crescut cu 54 000 lei. Tot în 
secția aglomerator, aportul tine
rilor s-a concretizat într-o eco
nomie anuală de 280 000 lei ț 
peste 200 000 ca urmare a mări
rii randamentului de ciuruire a 
calcarului, prin asigurarea con
ținutului necesar în aglomerator 
și 80 000‘ prin mecanizarea acțio
nării șublerelor și silozurilor de

calcar. Luind în regie 
punerea in funcțiune a 
taiorului dc căldură de 
torul 6 laminoare, ca și 
rea în exclusivitate a unor punc
te din programul de măsuri sta
bilit la nivel de combinat, pri
vind economisirea energiei și 
combustibilului, tinerii din sec
torul energetic și-au adus con
tribuția cu 1,216 milioane kWh 
curent electric și 12 000 tone com
bustibil convențional Ia totalul 
de economii al combinatului. 
Colegii lor de la „Reparații de 
mașini și agregate siderurgice" 
au executat piese de schimb în 
valoare de 64 000 lei.

BRIGĂZILE
SCHIMBURILOR

DE ONOARE
La Șantierul naval din 

Galați, secretarul comitetului 
U.T.C. ne propune să pornim 
pe traseul unei acțiuni a ti
nerilor desfășurate în cadrul 
întrecerii 
planului cincinal 
termen. Este 
schimburile 
organizate în 
gramului de 
priu-zis, de obicei duminica. 
In acest scop au fost 
constituite 20 de brigăzi, fie
care cuprinzînd cîte 10 tineri. 
Lucrările executate în cadrul 
acestor schimburi de onoare 
sînt decontate în contul pro
ducției suplimentare. în fie
care lună, fiecare brigadă 
organizează cel puțin două 
schimburi de onoare.

inițiativa a pornit de fapt 
în luna mai de la sectorul de 
lăcătușerie navală, de la bri
gada condusă de tinărul 
Nicolae Huzum. Comitetul 
U.T.C. a propus-o imediat și 
organizațiilor din celelalte 
sectoare.

— Tinerii constituiți în 
brigăzi pentru a lucra în ca
drul schimburilor de onoare 
susțin cu multă insuflețire 
această acțiune, ne spune 
maistrul Ștefănică Maxim, 
cînd ajungem în secția con
fecționat. Numai luna tre
cută cele 4 brigăzi din sec
ția noastră au realizat o pro
ducție suplimentară de o ju
mătate de milion Iei.

Avind în vedere că 
Șantierul naval din 
lucrează în acest fel 20 de 
brigăzi de tineret, se poate 
lesne calcula eficiența ac
țiunii.

Intr-adevăr, la Serviciul 
plan al Șantierului naval din 
Galați aflăm că indicatorul 
producției globale pe primele 
6 luni ale anului a fost reali
zat în proporție de 101,3 la 
sută, al producției marfă 
108.8 la sută, că s-a obținut 
suplimentar o producție de 
7,5 milioane lei.

pentru realizarea 
înainte de 
vorba de 

de onoare 
afara pro- 
lucru pro-

în
Galați

CUM ACȚIONAI! PENTRU CA FIECARE TINAR
SA-SI REALIZEZE NORMELE DE PRODUCȚIE?

J 9
Zilnic un muncitor lucrează 

480 de minute în întreprindere. 
Ce cantitate de produse reali
zează în acest timp? Răspunsul 
la asemenea întrebare este în 
măsură să ni-1 ofere nivelul nor
melor de muncă, modul în care 
acestea sînt fundamentate după 
criterii tehnico-științifice. An de 
an, ținîndu-se seama de gradul 
de dezvoltare al întreprinderilor, 
de experiența cîștigată în pro
ducție, au fost luate mășuri me
nite să asigure îmbunătățirea 
treptată a elaborării normelor de 
muncă spre a deveni pîrghii rea
le pentru creșterea producției și 
a productivității muncii. Pornind 
de la aceste premise am între
prins o anchetă în cinci între
prinderi aparținînd Ministerului 
Industriei Ușoare („Borangicul" 
și „Tricodava" din București; 
„Argeșeana", „Textila" și între
prinderea de încălțăminte din Pi
tești) în cursul căreia ne-am pro
pus să analizăm modul în care 
normele de muncă contribuie di
rect la îndeplinirea sarcinilor de 
plan, la creșterea productivității 
muncii. Pentru aceasta am testat 
100 tineri muncitori cu o vechi
me în producție între 1 și 4 ani. 
Iată întrebările și Aspunsurile 
primite la chestionarul nostru:

1. Cunoașteți sarcinile care au 
revenit secției dv. prin planul de 
producție, în luna ăfceasta?

DA — 35; NU -
2. V-ați realizat 

ultimele 3 luni?
DA — 32; NU
3. Din ce cauză 

v-ați realizat normele de produc
ție cu regularitate pe ultimele 
3 luni?

— 30 motivează neaprovizio- 
narea ritmică a locurilor de mun
că cu materii prime și materiale, 
25 că materiile prime și semifa
bricatele nu âu fost cprespunză- 
toare, 10 că utilajele au staționat 
datorită întreruperilor mai mult 
de 30 Ia sută din timpul normat; 
13 — în această perioadă și-au

schimbat de 4-5 ori locul de 
muncă ; 22 nu și-au exprimat 
punctul de vedere.

4. Considerați că normele 
muncă sînt stimulative?

DA — 45 de răspunsuri;
— 55 de răspunsuri.

5. Primiți ajutor concret 
partea șefului de echipă
a maistrului pentru a vă realiza 
norma?

DA — 28; NU — 72.
6. Considerați calificarea obți

nută în școala profesională (sau

de

NU

din 
sau

la aceste două întreprinderi au 
fost dublate de o serie de mă
suri tehnico-organizatorice fun
damentale. Bunăoară la „Boran- 
gicul" s-a trecut la studierea po
sibilităților de organizare mai 
bună a locului de muncă, la ra
ționalizarea fiecărei mișcări din 
cadrul diferitelor operații, astfel 
încît îndeplinirea sau depășirea 
normelor s-a concretizat în creș
terea productivității muncii/ De
altfel, la această întreprindere, 
la finele semestrului I numai 5

• Norme de muncă fundamentate după criterii 
tehnico-științifice • O temă la care se poate me
dita ; perioada de adaptare © Condiția de bază 

a succesului: într-ajutorarea

au
- 65. 
normele

— 68. 
credeți că

—

pe

nu

alte forme de calificare urmate) 
corespunzătoare pentru realizarea 
normelor de producție? Dacă 
răspunsul este negativ arătați 
cauzele.

DA —- 44 de răspunsuri; NU 
— 56 de răspunsuri.

Dintre cauze reținem pe ace
lea care se referă la insuficienta 
pregătire' practică în școala pro
fesională,'la faptul că odată cu 
intrarea în procesul muncii
fost nevoiți să se încadreze în 
ritmul acestuia.

în urma răspunsurilor primite 
se desprind o serie de concluzii, 
printre care: numai la două în
treprinderi din cele cinci inves
tigate („Borangicul" și „Argeșea- 
na“) organizația U.T.C. a .depus 
o activitate susținută pentru a-i 
face pe tinerii muncitori să cu
noască sarcinile care stau în fața 
colectivelor diij secțiile în care 
muncesc, lună de lună, demon- 
strindu-le astfel aportul pe care 
pot și trebuie să și-l aducă la 
bunul mers al activității produc
tive. Măsurile politico-educative

Ia sută din numărul muncitorilor 
lucrau sub normă. La „Argeșea- 
na“, una dintre cele mai impor
tante cauze care au condus la 
depășirea indicelui de producti
vitate a muncii în proporție de 
110 la sută a fost reașezarea nor
melor de muncă, datorită adop
tării unor soluții organizatorice 
eficiente, ca de pildă mărirea 
zonei de deservire de 1,5 ori, sau 
reorganizarea echipelor, care a 
permis reducerea timpului de 
manevrare de la 30 de minute la * 
5 minute.

Nu lipsit de semnificație ni se 
pare și faptul că 55 dintre tinerii 
care au răspuns la chestionar 
consideră că normele de muncă 
nu sînt stimulative. Printre cau
zele cele mai frecvente reiese că 
odată cu schimbările de tehnolo
gie survenite în procesul de pro
ducție sau prin aplicarea unor 
măsuri care ușurează procesul 
muncii nu se asigură perioada 
necesară adaptării la noile con
diții și în consecință a atingerii 
performanțelor reale. Considerăm

că aceasta este o temă demnă de 
reflectare pentru mulți conducă
tori de întreprinderi, deoarece, 
practica a dovedit că treeîndu-se 
cu ușurință peste această perioa
dă de acomodare normele de 
muncă sînt stabilite sub posibi
lități.

O altă concluzie care s-a des
prins din investigația întreprin
să, este că tinerii muncitori care 
se integrează mai greu în pro
ducție nu sînt aproape deloc 
sprijiniți de maiștrii și șefii de 
echipă. De existența unei ase
menea situații se fac răspunză
toare și organizațiile U.T.C. din 
întreprinderile amintite, care nu 
au luat atitudine față de acei 
maiștri tineri și șefi de echipă 
care abdică de la îndatoririle lor 
zilnice : îndrumarea și coordona
rea tuturor membrilor din forma
țiile de lucru pe care le conduc. 
Iată de ce se impune ca să se 
depună toate eforturile pentru a 
se instaura în fiecare secție, la 
fiecare loc de muncă, în toate 
cele cinci întreprinderi, un climat 
de întrajutorare a tinerilor cu o 
calificare mai slabă, în așa fel 
încît în cel mai scurt timp să-și 
poată îndeplini în condiții bune 
sarcinile de producție. Din felul 
în care au răspuns mulți tineri 
la chestionarul nostru rezultă că 
organizațiile U.T.C. din aceste 
unități economice, -trebuie să-și 
ridice în continuare nivelul cali
tativ al muncii politico-educative 
cu tinerii muncitori, să depună 
eforturi mai mari pentru a pro
mova în rîndul tuturor tinerilor 
care, pășind pe poarta întreprin
derii, se integrează într-un colec
tiv muncitoresc, ideea cultului 
muncii, a sîrguinței, să stimuleze 
pe toate căile formarea concep
ției că numai prin muncă, prin 
îmbogățirea cunoștințelor gene
rale și profesionale pot fi utili 
societății, își pot îndeplini idea
lurile profesionale și sociale.

ADRIAN POPESCU

Strategia griului
• Prezenti in

întrecere
Organizația orășenească 

U.T.C. Videle, județul Teleor
man, a anunțat îndeplinirea 
angajamentului anual formu
lat în întrecerea socialistă 
„Tineretul — factor activ în 
îndeplinirea cincinalului îna
inte de termen". La lucrările 
finanțate, depășirea este de 
12 la sută, iar la nefinanțate 
de 845 000 Iei. între altele, ti
nerii din Videle au realizatC. ION

muncindElevii de la Liceul „Zinca Golescu" — din Pitești, 
la legatul viei l.C.H.V.-Ștefănești.

Foto: GH.

montarea a 5 kilometri con
ductă în cadrul Schelei de 
extracție, pista de atletism la 
stadion, au recoltat furaje de 
pe 10 hectare în cadrul C.A.P. 
„Flacăra" din localitate, au 
participat la înfrumusețarea 
orașului. Totodată, au colec
tat și predat 150 de tone me
tale vechi și 4 tone macula
tură — dublu față de anga
jamentul anual.

In prezent, tinerii din Vi
dele participă, consiituiți în 
brigăzi și echipe, la construi
rea căminului, cantinei și a 
laboratoarelor din cadrul li
ceului. La zi, volumul lucră
rilor executate de ei depă
șește valoarea de o jumătate 
milion de lei. După cum ne 
spunea tovarășul Aurel Radu, 
prim secretar al Comitetului 
orășenesc al-U.T.C., în cadrul 
ultimei plenare s-a adoptat 
hotărîrea ca, impulsionind mai 
mult întrecerea socialistă ce 
se desfășoară în cinstea ce
lor două evenimente politice 
ale anului, a XXX-a aniver
sare a eliberării patriei și 
Congresul al XI-lea al parti
dului, tinerii din Videle să a- 
sigure obținerea unor reali
zări duble angajamentului 
formulat Ia începutul anului.

cucu GH. FECIORU

în fierbintele Bărăgan ialomi- 
țean se simt arome de pîine 
proaspătă. Cea mai lungă zi a 
griului a început. Combine pîn- 
tecoase deschid cărări pe pămîn- 
tul fecund al hărniciei, dirijate 
cu siguranță de către mecaniza
tori pricepuți. Un tablou al fer
tilității, cu broboane de sudoare 
pe frunțile încordate, sub razele 
caniculare de iulie.

Pe tarlalele Cooperativei agri
cole Ștefan Vodă, președintele 
Gheorghe Petre și inginerul 
Constantin Șandru, directorul 
S.M.A. Dragalina, analizau sta
diul de desfășurare al lucrărilor 
de recoltat.

— încheiem, după patru zile, 
strînsul orzului de pe cele 540 
hectare, ne spune președintele 
Gheorghe Petre. Peste 50 mem
bri cooperatori și toți atiția me
canizatori sînt antrenați pe a- 
ceastă solă — „57“ — unde avem 
mobilizate 8 combine C 3 și 5 
combine Gloria în lan. Miine în
cepem la grîu și după cum au 
acționat oamenii pînă acum cred 
că în 7—8 zile vom încheia lu
crarea. De un real sprijin ne sînt 
tinerii mecanizatori Neagu Radu, 
•care a recoltat în medie 55 tone 
orz pe zi, Nicolae Udrea, Marin 
Petre și Ion Stan.

— Realizările de pînă acum se 
datoresc conștiinciozității cu 
care mecanizatorii s-au pregătit 
pentru această campanie, inter
vine inginerul Constantin Șan
dru. Planurile întocmite sînt 
respectate minuțios. Mașinile 
bine reparate și, etanșeizate cu 
burete, pentru a nu pierde nici 
un bob din noua recoltă, func
ționează foarte bine. Pentru ur
gentarea recoltării am primit în 
ajutor 8 combine „Gloria" din 
județul Brăila. Ca lă unitatea 
din Ștefan Vodă, în toate cele
lalte unități, pe care le servim,

Dragalina, Perișoru, Brincoveni, 
recoltatul orzului s-a încheiat. 
Urmează, bineînțeles, griul.

Munca, după cum ne-am con- 
vis, este foarte bine organizată. 
„Flux continuu", cum spun oa
menii. în spatele combinelor, 
care descarcă din mers sacii cu 
rod greu, presele adună paiele 
în baloți mări, stivuițl mai apoi 
la capătul tarlalelor. în spatele 
preselor, tractoarele cu pluguri 

în cernoziomul negricios 
pufoase ; se seamănă 

succesive. Peste 200
taie 
brazde 
culturile 
hectare au. fost semănate în cul
tură succesivă pe terenurile re
cent eliberate ale cooperativei 
agricole din Ștefan Vodă, depă- 
șindu-se graficul inițial „la zi“ 
cu aproape 40 hectare. Și aceas
ta datorită eforturilor elevilor, 
peste 50, care își ajută părinții 
în campanie la eliberatul tere
nului de paie. Solicităm cîteva 
nume, dar este foarte greu de 
ales : Nicolae Petre, Vasile Ra
du, Ion Radu.

— Pămînturile 
roadele multe, ne 
rul loan Vasiuc

sînt întinse, 
spune ingine- 
care face a 

doua campanie la grîu, fiind nu
mai de doi ani absolvent al 
Institutului agronomic din Cluj. 
Dacă nu lucrezi repede, cu nerv, 
pierzi. Și zău că e păcat. E greu, 
nimic de zis, dar foarte frumos, 
încît merită.

Sinceri să fim, cu greu obții 
o asemenea declarație de la un 
inginer, care de obicei te Inundă 
cu elemente de tehnică, cifre și 
procente, bune și ele cum ne-am 
convins, în raidul nostru, efec
tuat la I.A.S. Drumul Subțire. 
După cum ne spune inginerul 
Ion Necula cele 27 Glorii, 10 
combine C 3, 15 prese au recol
tat întreaga suprafață de 700 
hectare cu orz. 3 ferme conduse 
de 3 -tineri ingineri, Vasile Nițu, 
Alexandru Stoica. Alexandru 
Șurcă, au realizat peste 5 000 kg

la hectar. La grîu, pe cele 
hectare, unde s-au făcut 
primele probe, producția medie 
evaluată este de 4 000 kg la 
hectar.

— Există o strategie a griului, 
ne spune inginerul Ion Necula.

— Au intervenit elemente noi 
de ofensivă ? — încercăm să fim 
în tonul discuției.

— Seceta a dat de furcă nu 
numai în perioadă de vegetație, 
cînd în loc de o udare cu 600 
metri cubi la hectar am admi
nistrat 3 udări cu 800 metri 
cubi, dar și acum la recoltat 
cînd trebuie să intervenim rapid 
pentru a nu avea pierderi prin 
scuturare. Mecanizatorii de pe 
combinele noastre, Petre Tifrea, 
Nicolae Barac, Vasile Crețu, Pe
tre Zaharia și alți 10 tineri s-au 
angajat in concursul pentru cel 
mai bun profesionist. Șase au 
îndeplinit și depășit obiectivele, 
lucrînd efectiv cîte 10 ore pe zi.

Pentru creșterea productivității 
zilnice la recoltat, aici, la I.A.S. 
Drumul Subțire s-au luat cîteva 
măsuri organizatorice, demne de 
luat în considerare datorită efi
cienței lor : prelungirea durate 
de recoltare, descărcarea bune? 
relor din mers, alimentarea a 
carburanți la locul de munrt, 
formarea a două echipe mofete I 
de depanare pentru remedieea 
cit mai operativă a defecțiunor 
la combine. Pe de altă part 15 
pluguri, 6 discuri, 4 semăn'ori 
lucrează la semănatul cultiilor 
duble. Și pentru că transțrtul 
la bazele de recepție, face arte 
tot din „strategia griulul“iupă 
cum ne spunea ing. Ion Nula, 
acum cînd începe adeVatul 
front greu de lucru, organe de 
resort ar trebui să planifi mai 
judicios acest element, ptru a 
nu pierde timp și carbui'ți cu 
deplasări inutile ori prf lungi 
ale mijloacelor de transrt.

ȘTEFAN DORG’AN

1 600 
deja



MARȚI 9 IULIE 1974„SCÎNTEIA TINERETULUI" pag. 5 
U _______________________________

TELEGRAME

Președintele Republicii Socialiste România, 
CEAUȘESCU, a trimis regelui Marocului, HASSAN 
următoarea telegramă :

NICOLAE 
AL II-LEA,

naștere, îmiCu prilejul celei de-a 45-a aniversări a zilei de
este deosebit de plăcut să vă adresez cele mai cordiale felici
tări, urări de sănătate și fericire Maiestății Voastre, de prospe
ritate și progres poporului marocan prieten.

îmi reamintesc cu deosebită satisfacție întîlnirile avute cu 
Maiestatea Voastră, care au contribuit atit de fericit la dezvol
tarea relațiilor de prietenie și cooperare dintre cele două țări, 
ia cauza menținerii păcii în lume.

Reinnoindu-vă urările cele mai călduroase vă rugăm să pri
miți, Maiestate, expresia sentimentelor mele de înaltă consi
derație.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis președintelui Consiliului de Stat al Re
publicii Democrate Germane, WILLI STOPH, următoarea te
legramă :

Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, în numele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporu
lui român și al meu personal, felicitări cordiale, împreună cu 
cele mai calde urări de sănătate și fericire personală, de noi 
succese in activitatea dumneavoastră dedicată înfloririi Repu
blicii Democrate-Germane.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că re
lațiile de prietenie și colaborare multilaterală dintre Republica 
Socialistă România și Republica Democrată Germană se vor 
dezvolta și adinei continuu, spre binele ambelor popoare, al 
unității țărilor socialiste,, al cauzei păcii și socialismului.

PRIMIRE
în după-amiaza zilei de luni, 

tovarășul Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
a primit delegația de activiști 
ai P.C.U.S.. condusă de tova
rășul Nikolai Efimovici Kruci- 
na, membru supleant al C.C. al 
P.C.U.S., prim-fecretar al Co
mitetului regional Țelinograd al 
P.C. din Kazahstan. care, la in
vitația C.C. al P.C.R., efectuea
ză o vizită în schimb de expe
riență in țara noastră.

La primire, care s-a desfășu
rat intr-o atmosferă caldă, prie
tenească. au participat tovară
șii Ion Savu șl Alexandru Sza
bo. adjuncți de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Lucian Drăguț, 
vicepreședinte al Consiliului 
Central de Control Muncitoresc 
al Activității Economice și So
ciale.

A ’ost prezent, de asemenea, 
V. I. Drozdenko. ambasadorul 
U.R.S.S. la București.

SOSIRI

româno-mongolă și Institutul 
Român pentru Relațiile Cultu
rale cu Străinătatea au organi
zat, luni, o adunare festivă. Au 
luat cuvîntul prof. dr. Constan
tin Manolescu, prorector al A- 
cademiei de Științe Economice, 
președinte al Asociației de prie
tenie româno-mongole, ziaristul 
Cornel Piloff, membru în comi
tetul de conducere al Asociației, 
și Giambyn Niamaa. ambasado
rul R.P. Mongole in țara noastră, 
în încheiere au fost vizionate 
filme documentare mongole.

Au participat Dumitru Turcuș 
și Alexandru Szabo, adjuncț.i de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Andrei Vela, vicepreședinte al . 
Institutului Român pentru Re
lațiile Culturale cu Străinătatea, 
reprezentanți ai Ministerului A- 
facerilor Externe, membri ai 
Conducerii Ligii române de prie
tenie cu popoarele din Asia și 
Africa, membri ai comitetului de 
conducere al Asociației de prie
tenie româno-mongo'ie, oameni 
de artă și cultură, un numeros 
public.

Au fost prezenți. de asemenea, 
membri ai Ambasadei R. P. 
Mongole la București.

CLUJ

Consfătuirea tinerilor
constructori

Finala pe țară a Olimpia
dei tinerilor strungari și fre
zori nu este doar o compe
tiție de mare popularitate în 
rindurile tinerilor ci și un 
foarte bun prilej pentru un 
bogat schimb de experiență. 
De data aceasta consfătuirea 
pe țară a tinerilor construc
tori de mașini a supus dezba
terii modalitățile folosite de 
organizațiile U.T.C. din între
prinderi pentru mobilizarea 
tineretului la realizarea sarci
nilor de plan. Pe parcursul 
discuțiilor s-au evidențiat 
numeroase inițiative, expe
riențe pozitive, acțiuni efi
ciente cu o largă aplicabili
tate în întreprinderile noas
tre constructoare de mașini.

Au fost prezentate, de ase
menea, o gamă largă de for
me și metode de sprijinire a 
tinerilor care au dificultăți în 
realizarea normelor, s-a vor
bit mult despre căile prin 
care organizațiile U.T.C. din 
întreprinderi, tinerii fruntași 
din secții pot contribui la în
tărirea disciplinei și, în gene
ral, la creșterea eficienței 
muncii tuturor tinerilor. Un 
loc aparte l-au ocupat dis
cuțiile legate de felul în care 
tinerii sint reprezentați în 
comitetele oamenilor muncii, 
modul în care sini rezolvate 
problemele sociale și profe
sionale ale tinerilor.

de mașini
In încheierea dezbaterilor, 

tovarășul Dionisie Balint, se
cretar al C.C. al U.T.C., i-a 
informat pe participanții la 
consfătuire că toate inițiati
vele, acțiunile, ideile valo
roase evidențiate cu acest 
prilej vor fi tipărite într-o 
broșură. In acest fel, expe
riențe bune acumulate de o 
serie de organizații U.T.C. 
din întreprinderile construc
toare de mașini vor putea fi 
valorificate din plin.

Dar iată cîștigătorii:
STRUNGARI: Locul 1 — 

Iuliu Uhl, întreprinderea 
„Unio" Satu Mare; locul 2 — 
Nicolae Raica, întreprinderea 
„Independența" Sibiu; locul 3 
— Gheorghe loja, Uzina de 
strunguri Arad. Mențiuni: 
Mircea Streașină, I.U.P.S.R. 
lași și loan Ionescu, Navrom 
Constanța.

FREZORI: Locul 1 — Cos- 
tică Dobrotă, Combinatul de 
celuloză și hîrtie Dej (Cluj); 
locul 2 — Nicolae Tenița, 
I.O.R. București; locul 3 — 
Vasile Podaru, întreprinde
rea mecanică Plopeni (Pra
hova). Mențiuni: Octavian 
Goga, I.U.M. Petroșani( Hu
nedoara) și Constantin Fran- 
cu, întreprinderea de osii și 
boghiuri Balș.

I. MORARU

LUCRĂRI DE DIPLOMĂ CU 'DESTINAȚIE
PRECISA PRODUCȚIA

Amănunte despre 
campionatele mondiale Campionatul mondial de fotbal

de scrimă DUPĂ PASIONANTA FINALĂ
• Loturile complete care ne vor reprezenta la 

întrecerile de la Grenoble • Floretiștii inaugurează 
seria confruntărilor pentru cele 24 medalii • Șapte 
debutanți, cu gindul la J.O. de la Montreal

PLECARE

Comentind finala celui de-al 
liyjea campionat mondial de 
fotbal, corespondenții agențiilor 
de presă subliniază caracterul 
pasionant al acestui meci. „A 
fost o finală frumoasă în care 
echipa R. F. Germania a ciștigat 
greu, cu emoții, dar nu fără me
rite, obținînd la interval de 20 
de ani al doilea titlu mondial, 
scrie comentatorul „ '
France Presse. încă o dată s-a 
confirmat tradiția ce sortește 
eșecului echipa care înscrie pri
mul gol în finală. S-ar fi putut 
crede că olandezii, în avantaj 
după primul minut, vor juca 
relaxat și vor stăpini terenul, 
dar s-a intîmplat invers. Cruyff 
și coechipierii săi s-au descum
pănit, ratînd șansa de a mări 
scorul. In schimb, mecanismul 
echipei vest-germane a funcțio
nat din ce în ce mai bine. Viva
citatea întregii formații, cursele 
extremelor, finețea tehnică a lui 
Beckenbauer, devierile lui Mfil- 
ler au dat o notă spectaculară 
jocului. In 20 de minute echipa 
R. F. Germania a înscris două 
goluri, ciștigind un meci ce l-ar 
fi putut pierde intr-un singur 
minut. In repriza a doua olan
dezii și-au asigurat controlul jo
cului, insă n-au mai avut svîcni- 
rile ofensive irezistibile arătate 
in meciurile anterioare. Fotba
liștii în tricouri portocalii au 
multiplicat atacurile prin pase 
lungi, creindu-și citeva mari o- 
cazii lămurite insă de portarul 
Maier și fundașul Breitner. O- 
landa nu a mai prestat jocul 
care făcuse din această echipă 
cea mai puternică formație a 
campionatului pînă la finală. în 
această zi de 7 iulie, echipa 
vest-germană s-a dovedit mai 
bună și a fost perfect logic ca 
Franz Beckenbauer și coechi
pierii săi șă cucerească noul 
trofeu al Cupei mondiale, con
chide corespondentul agenției 
France Presse.,

Analizînd comportarea jucă-

tori'lor in finală, specialiștii pre
zenți la Munchen 
primul 
omul
Cruyff să coordoneze jocul e- 
chipei sale. Sint evidențiați a- 
poi portarul Maier, pentru sigu
ranța și calmul său, Becken
bauer, prudent, sobru și foarte 
bun la jocul de cap, Muller 
care nu a ratat unica ocazie de 
gol ce i s-a oferit, Bonhof și 
Hoeness. Din echipa Olandei 
sint remarcați Jansen, activ și 
totdeauna bine plasat, Krol, cel 
mai bun apărător, și Van Ha- 
negem, dar numai pentru jocul 
din repriza a doua. Evoluția lui 
Cruyff a fost apreciată ca de- 
cepționantă.

De altfel, însuși jucătorul o- 
landez a recunoscut' că în prima 
repriză, timp de 30 de minute, 
a jucat ca un copil de școală. 
„Berti Vogts m-a păzit foarte 
bine, dar nu totdeauna in limi
tele fair-playului. Dacă voi mai 
juca în 1978 ? Nu cred, voi fi 
prea bătrin pentru campionatul 
mondial și pe urmă va trebui să 
mă ocup mai mult de familie și 
de cei trei copii ai mei", și-a 
încheiat declarația căpitanul e- 
chipei olandeze.

Jucătorul vest-german Uli 
Hoeness (în virstă de 22 de ani) 
a declarat că este nespus de 
fericit pentru faptul că și-a 
realizat visul de a ciștiga in
tr-un singur sezon ceea ce mulți 
jucători nu reușesc în întreaga 
lor carieră : „cucerirea titlului 
mondial, „Cupa campionilor eu
ropeni" și titlul național cu for
mația Bayern Munchen." Hoe
ness s-a arătat impresionat de 
felul cum a apărat Sepp Maier 
șutul fulgerător al lui Neeskens 
în repriza a doua. „în acea clipă 
„Cupa Mondială" a fost in mii- 
nile portarului nostru" — a în
cheiat Hoeness.

★
„Cupa Fair play" 

buită la actuala 
Germania, care a 
de puncte din 35 posibile. Pe lo
cul secund. în acest clasament, 
s-a situat formația Poloniei, cu 
30 de-puncte.

★
Titlul de golgeter a fost cu

cerit de atacantul polonez Gr
zegorz Lato, care a înscris șapte 
goluri in 7 meciuri jucate. Re
cordul absolut aparține france
zului Just Fontaine, autorul a 
13 goluri la ediția din 1958.

Pe locurile următoare s-au 
clasat Szarmach (Polonia) și 
Neeskens (Olanda) — cu cite 
5 goluri, Rep (Olanda), Mfiller 
(R. F. Germania) și Edstrom 
(Suedia) — cite 4 goluri. Cite 
trei goluri au marcat olandezul 
Cruyff, polonezul Deyna, brazi
lianul Rivelino, vest-germanul 
Breitner,' argentinianul House
man și iugoslavul Bajevici.

La actuala ediție s-au În
scris 97 de goluri.

★
Arbitrii au acordat opt lovi

turi de la 11 m. dintre care șase 
, au fost transformate, iar două 
au fost apărate de portarul po
lonez Tomaszewski.

★
Au fost sancționați cu carto

nașe galbene un număr de 82 de 
jucători, iar cinci jucători au 
fost eliminați de pe teren.

★
Hermann Neuberger, președin

tele Comitetului de organizare 
al celui de-al 10-lea campionat 
mondial de fotbal, a anunțat că 
la actuala ediție s-a realizat 
cea mai mare rețetă din istoria 
competiției, încasările fiind es
timate la suma de 30 de mili
oane dolari. Cea mai mare par
te din această sumă a provenit 
din contractele cu televiziunea, 
care a transmis în direct cele 
38 de meciuri ale „Cupei mon
diale".

notează în 
rind pe Berti Vogts, 

care l-a împiedicat pe

Ecaterina Stahl

Peste citeva zile, loturile repu
blicane de scrimă (floretă — fete 
și băieți, sabie și spadă), eșalo
nate în patru grupe, se vor în
drepta spre cunoscuta localitate 
franceză Grenoble, gazda celei 
mai importante competiții inter
naționale din acest an. campio
natele mondiale. într-o scurtă 
convorbire avută cu prof. Dioni- 
sie Tepșan, secretar general al 
federației de specialitate, am a- 
flat unele amănunte interesante 
privind această întrecere sporti
vă de anvergură.

„Actuala ediție a mondialelor 
de scrimă, — a subliniat inter
locutorul nostru, promite o în
trecere de înaltă ținută, cu 
dispute deosebit de pasionante, 
avînd ca protagoniști principali 
pe floretiștii din U.R.S.S.,' care 
dețin titlul de campioni ai lu
mii, R. F. Germania, Polonia, 
Franța și România. La fete, can
didează cu șanse egale selecțio
natele Ungariei, campioană mon
dială, U.R.S.S., vicecampioană, 
și României, medaliată cu bronz 
la ediția de anul trecut de la 
Goteborg (Suedia). Foarte echi
librată se anunță întrecerea spa
dasinilor. unde 10,formații as
piră Ia primele locuri.

La floretă, fete, vom fi repre
zentați de maestrele emerite : 
Ecaterina Stahl, Ileana Gyulai, 
Ana Pascu, Suzana Ardeleanu și 
maestra sportului Magdalena 
Bartoș, iar lotul masculin cu
prinde pe maestrul emerit Mihal 
Țiu. pe recentul campion mon
dial la tineret Adalbert Kuki, 
Tudor Petruș, C. Niculescu și 
Petrică Buricea. în formațiile 
de spadă și sabie au fost selec
ționați o serie de sportivi tineri, 
cu rezultate remarcabile în acest 
sezon, dintre care amintesc pe 
loan Popa Nicolae Iorgu, Emil 
Oancea. Marin Mustață și Ion 
Pop. pentru care gala de la Gre
noble constituie o primă con
fruntare oficială cu elita scrimei 
mondiale și, totodată, o utilă ve
rificare a potențialului lor în ve
derea Jocurilor Olimpice de la 
Montreal. Dar iată loturile 
complete : Anton Pongraț, Con
stantin Bărăgan, Paul Szabo, Ni
colae Iorgu și loan Popa, la pro
ba de spadă. Dan Iriminciuc, 
Ion Pop, Marin Mustață, Cornel 
Marin și Emil Oancea, la proba 
de sabie".

agenției

Mai întîi vor Intra în focul în
trecerilor floretiștii. Respectiv, în 
zilele de 17—18 iulie au loc con
cursurile individuale, după care 
urmează întrecerile pe echipe, 
20—21 iulie. La sabie, probele'in- 
dividuale sint programate la 
18—19 iulie, iar proba pe echipe 
în zilele de 22—23 iulie. Floretă, 
fete, individual la 21—22 iulie, pe 
echipe în zilele de 25—31 iulie. 
Spadă, individual 23—24 iulie și 
pe echipe în zilele de 26—27 iu
lie. Cele patru loturi, care dețin, 
la ora actuală, o formă sportivă 
bună, se vor deplasa în Franța 
la un interval de citeva zile ; 
duminică 14 iulie formația mas
culină de floretă, marți 16 iulie 
lotul de sabie, la 18 iulie flore- 
tistele și duminică 21 iulie echi
pa de spadă.

M. LERESCU

raru Stehan și alții sint autori 
ai unor proiecte de amenajări 
piscicole, ai unor noi procedee și 
unelte de pescuit cu destinație 
precisă — producția. La fel se 
procedează și in cazul viitori
lor absolvenți ai Facultății de 
mecanică, — ei urmează să sus
țină examenul de stat in febru
arie următor — care vor trata

- subiecte legate nemijlocit 
construcția de nave.

Deci, proiecte de diplomă ce 
ilustrează legătura învățămin- 
tulul cu practica, necesitatea 
elaborării unor lucrări utile e- 
conomiei naționale și nu meni
te doar să ilustreze nivelul cu
noștințelor teoretice dobîndite 
de absolvent. Rămîne ca bene
ficiarii să le materializeze 1 
timp și cit mai eficient.

NICOLAE ADAM

Studenții anului al V-lea al 
Facultății de chimie alimentară 
și tehnica pescuitului din ca
drul Institutului politehnic din 
Galați au susținut de curînd 
examenul de absolvire. Atrage 
atenția tematica abordată în lu
crările de diplomă, tematică 
stabilită pe baza propunerilor 
venite din partea centralelor e- 
conomice și institutelor de cer
cetare și proiectare de profil — 
probleme de categorică impor
tanță economică, deci. După 
cum ne-a declarat tovarășul 
conf. ing. Vasilescu George, șe
ful catedrei de tehnica pescui
tului și piscicultura, multe din 
lucrările de diplomă au fost a- 
chiziționate de beneficiari con
tra cost, pe bază de contract 
încheiat cu institutul. Bobocea 
Elena, Gheorghe Vaier, Pădu-

de

a fost atri- 
ediție. R. F. 
totalizat 32

s-au disputat primele meciuri 
din cadrul turneului final al 
campionatului mondial masculin 
de baschet.
. Selecționata Iugoslaviei, deți

nătoarea titlului, a întîlnit for
mația Braziliei pe care a în
vins-o cu scorul de 84-60 (35-31). 

în clasament conduc echipele 
S.U.A. și U.R.S.S. cu cite 4 punc
te (din două jocuri — în tur
neul final contează și rezultate
le din serii), urmate de Iugo
slavia — 2 puncte (un joc 
disputat).

• La 23 iulie va avea loc la 
Zurich tragerea la sorți pentru 
stabilirea programului primelor 
meciuri din cadrul noii ediții a 
cupelor europene de fotbal.

Un purtător de cuvînt al 
U.E.F.A. a anunțat că la viitoa
rea ediție a „Cupei campionilor 
europeni" vor participa 32 de 
echipe, în „Cupa cupelor" sint 
înscrise, de asemenea, 32 de for
mații, iar în „Cupa U.E.F.A." își' 
vor disputa trofeul 64 de echipe.

Ansamblul folcloric „Călușul" 
al căminului cultural din comu
na Scornicești-Olt a plecat în 
Franța. Cunoscut și apreciat de 
publicul din multe țări, an
samblul va participa de astă da
tă la festivalurile internaționale 
de folclor de la Saintes și 
Gannat, organizate de Confe
derația națională a grupurilor 
folclorice din Franța.

Pentru un lung turneu peste 
hotare se pregătește ț>i Ansam
blul „Maramureșul** din Baia 
Mare. Membrii ansamblului vor 
duce mesajul cîntecului și 
sului nostru
țări îndepărtate 
Chineză, R.P.D. 
R.P. Mongolă.

CRONICA
U. T. C

la

• La San Juan (Porto Rico)

Ieri a sosit în Capitală o 
delegație a Uniunii Tineretu
lui Comunist Leninist din 
U.R.S.S., condusă de Mihail 
Bondarenko, secretar al Co
mitetului regional Donețk ai 
U.T.C.L., care, la invitația 
Uniunii Tineretului Comu
nist, va face o vizită în țara 
noastră.

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 SA ALEGI: Lira (o- 
rele 15,30: 18; 20,30); Grădina Lira 
(ora 20,15).

CĂPITANUL NEGRU: Flacăra 
(orele 15,30; 18; 20 30).

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

PLIMBARE ÎN PLOAIA 
PRIMĂVARĂ: Popular
15,30: 18: 20,15).

PĂCALĂ: Crîngași (orele 16; 
18.15).

CIDUL: Munca 
15.30;' 19).

CAT BALLOU: 
14.30: 16,30; 18.30; 
(orele 16; 18: 20).

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

IARNA FIERBINTE: Pacea (o- 
rele 15 45; 18: 20.15).

VALEA PRAFULUI DE PUȘCĂ: 
Unirea (orele 16; 18,15); Grădina 
Unirea (ora 20,30).

IVAN KONDAREV: înfrățirea (0- 
rele 15.30: 19).

FALITAȚII DIN BUENOS AIRES 
— ARGENTINA — ora 20: Circul 
„București": CIRCUL MARE DIN 
MOSCOVA — ora 19,30.

Bucegi (orele 15,30; 18): Grădina 
Bucegi (ora 20,30).

ASEDIU GjJ SURPRIZE: Grivița 
(orele 9; 11,15; 13,30;l«; 13.15: 20.30); 
Moșilor (orele 16; 18; 20); Grădina 
Moșilor (ora 20,30).

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).

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

rele 11,15; 13.30: 16: 18.15; 20.30) ; 
Grădina Tomis (ora 20,30).

CĂLUȚUL RO1B: 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; 11,30; 13,30; 16; 
18: 20).

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 
(orele 15,30; 18; 20,15); Grădina Vi
tan (ora 20,30).

minunată
(orele 9; 12,30;

PROGRAMUL II

ADUNARE

Cosmos (orele
20.30); Rahova

Cu prilejul apropiatei sărbă
toriri a Zilei naționale a R. P. 

. Mongole, Asociația de prietenie

DE
(orele

de limba

sosit !n 
militară 

generalul 
șeful sta-

popular în
ale Asiei :

Coreeană

20.30);
. ........................ 16,15;

18,30); Grădina Festival (ora 20,15);

(ora

PROGRAMUL I

Tovarășii Ștefan Peterfi, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
și Cornel Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
care au reprezentat pe șeful sta
tului român, președintele 
Nicolae Ceaușescu. Ia ceremo
nia de doliu in memoria pre
ședintelui Argentinei, generai- 
locotenent Juan Domingo Peron, 
s-au înapoiat în Capitală.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, au fost de față tovarășii 
Ștefan Voitec. vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, și Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe.

A fost prezent Juan Carlos 
Beltramino, ambasadorul Argen
tinei la București.

*
Luni la amiază a 

București o delegație 
sudaneză condusă de 
Bashir Mohamed Aii, 
tului major general ai forțelor 
armate populare ale Republicii 
Democratice Sudan, care, la in
vitația generalului colonel Ion 
Gheorghe, prim adjunct al mi
nistrului apărării haționale și 
șef al Marelui Stat Major, face 
o vizită oficială în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspeții au fost întîmpinați 
de general-colonel Ion Gheor
ghe. de generali și ofițeri su
periori ai armatei noastre.

Au fost de față El Rasheed 
Khider, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Republicii Demo
cratice Sudan la București, și co
lonelul Mohamed El Muneir 
Hamad, atașat militar, aero și 
naval.

MARȚI, 9 IULIE 1974
CLEOPATRA: Patria (orele 9,30; 

15, 19).
DUEL PE AUTOSTRADA : Capi

tol (orele 9,30; 11.45; 14; 16,15; 18,30; 
20 45) ; Casa Filmului (orele 10; 
12,15; 15,45; 13; 20,15); Scala (orele 
8,30; 10,30; 12.30; 14,30; 16.45; 19;
21.15).

CAPCANA: Lumina (orele 9; 
11,15; 13.30).

ADAM ȘI EVA IN CONFLICT: 
Lumina (orele 16: 18.15: 20,30).

VÂND ANA: 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 RECOMPEN
SA : Sala Palatului (orele 17,15; 
19 45); Festival (orele 9; 11,30; 13,45; 
16J5; 18 45 ; 21,15); Feroviar (orele 
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18,15; --------
Gloria (orele 11.15, 13.30;

9,00 Teleșcoală. 10.00 Curs de lim- 
bsf germană. 10,30 Curs de limba 
franceză. 11,00 Lumea 
a animației. 16,00 Curs de limba 
rusă. 16.30—17.00 Curs ' '
engleză. 17,30 Telex. 17,35 Vîrstele 
peliculei — magazin de cultură 
cinematografică. 18.30 Legile țării 
— legile noastre. 18,40 Lecții TV 
pentru lucrătorii din agricultură. 
19,25 1001 de seri. 19,30 Telejurnal 
• La cotele Anului XXX. 20.00 Re
vista economică T.V. 20,25 Seară 
de teatru : ,.Castiliana“ de Lope 
de Vega. 22,00 Ziditorii lumii noi. 
Spectacol de cîntece muncitorești 
și de dansuri. 22,15 24 de ore.

In noile dane ale portului maritim din Constanța.

Grădina Titan (ora 20.30).
FACEREA LUMII: Gloria 

8,45).
INIMA PE FRINGHIE: Doina 

(orele 11,15; 13,15; 16; 18.15; 20,30); 
Program de desene animate la ora 
9 45.

LADY CAROLINE: Central (orele 
9,30; 12: 14,30; 17,30: 20,15).

LA EST DE JAVA: Victoria (o- 
rele 9,15: 17,45. 20.30);

Teatrul de Comedie (la Teatrul 
de vară Herăstrău): FATA MOR
GANA _ ora 20,30; Ansamblul 
„Rapsodia Română**: TARĂ BO- 
GATĂ-N FRUMUSEȚI — ora 18,30; 
A.R.I.A. (la Arenele Libertății) : 
CONCERT EXTRAORDINAR SUS
ȚINUT DE ORCHESTRA MUNICI-

20,00 Film serial : „Căsătorii de 
conveniență** — producție a stu
diourilor cehoslovace. Episodul 3. 
20-.50 ,.Nu-i niciodată prea tîrziu** 
_ melodii distractive șl romanțe 
din creația lui Ioanln Lupescu. 
21.10 Reporta,! TV : La drum cu 
aparatul de filmat. 21.30 Telex. 
21,35 Roman foileton : „Jurnalul 
doctorului Finley". Episodul 3 — 
„Necunoscuții**.,

★
După părerea unor specialiști 

care au urmărit meciurile „Cu
pei Mondiale" de fotbal, echipa 
campionatului ar fi (în sistemul 
4—3—3) următoarea : Ronnie 
Helstrom (Suedia), — Berti 
Vogts (R. F. Germania), Luis 
Pereira (Brazilia), Franz Bec
kenbauer (R. F. Germania), 
Paul Breitner (R. F. Germania) 
— Johannes Neeskens (Olanda), 
Carlos Babington (Argentina), 
Wolfgang Overath (R. F. Germa
nia) — Jonny Rep (Olanda), 
Johan Cruyff (Olanda) și Ro
bert Gadocha (Polonia).

întreprinderea „23 AUGUST“-București
B-dul Muncii nr. 256, sector 3, tramvaie 23, 24, autobuze 

79, 100, 119

ÎNCADREAZĂ
Cond. auto 
Tractoriști 
Manevranți 
Acari
Zidari 
Tîmplari 
Dulgheri 
Necalificați

Turnători formatori 
Forjori 
Curățitori 
Lăcătuși 
Strungari •
Sudori electrici și autogeni #
Electricieni 
Macaragii *

_ Mecanici loe. •
Muncitori necalificați, pentru meseria de forjor și curăți- 

tor pentru sectorul cald, vîrsta 18 ani împliniți sau cu ar
mata făcută pînă la 45 ani. Studii minime 4 clase elemen
tare, primesc o retribuție de 1 326 lei lunar.

Întreprinderea mai recrutează muncitori necalificați, pen
tru calificare cu participare în producție, în meseriile:

Strungari: 7-8 clase 
Sudori electrici și oxigaz: 7-8 clase 
Frezori: 7-8 clase
Găuritori-filetatori: 4-8 clase 
Turnâtori-formatori: 4-8 clase

Condițiile de înscriere pentru calificare la forma cu parti
cipare în producție: se primesc tineri cu vîrsta 18—40 ani. 
exceptînd persoanele născute în 1954—1955 — retribuția 
— 1051 lei lunar, în timpul școlii (6—8 luni).

Întreprinderea asigură cazare în cămin și masă contra 
cost.

Acte necesare:
— certificat de studii, certificat naștere, căsătorie, certi

ficat de naștere pentru copii — toate în copii nelegalizate 
și original.

— două fotografii (tip legitimație)
— adeverință de vaccinări.
Informații suplimentare la serviciul personal și pregă

tirea cadrelor, telefon: 43.04.40. interior 1856; 1704.

NOU!______ __
Cîștiguri 

suplimentare la 
LOZ ÎN PUC!

LA SERIILE CE SE AFLA IM VINZARE 
SE GÂSESC CÎȘTIGURI SUPLIMENTARE 
ÎN BANI, AUTOTURISME. BUTELII DE 
ARAGAZ s.a.

Numai erne/oom./Mate cutya/

Doriți să petreceți o vacanță 
plăcută la mare și in Deltă ? 
Prin UNIVERSALCOOP București rețineți 

locuri la unitățile turistice ale cooperației de 
consum :

• SATUL DE VACANȚA CONSTANȚA, la 
intrarea in Mamaia

• PELICANUL - MURIGHIOL
• PORTIȚA*—JURI LOVCA

• DOI IEPURAȘI — BABADAG

Informații suplimentare la telefon 221529

C.I.U.R.M.M.R.
Încadrează prin concurs 

pentru serviciul aprovizio
nare șefi birou aproviziona
re, economiști și merceologi 
numai cu practică în apro
vizionare.

Candidații trebuie să în

deplinească condițiile de 
studii și stagiu conform le
gii și să aibă domiciliul sta
bil în București.

Prezentarea la Serviciul 
personal, șos. Berceni nr. 
104.

Aspiratorul de

praf IDEAL vă

scutește de efort

șl vă economi-

>ește timpul. Cu

IDEAL se pot

curăța : dușu-

melela, pereții,

mobila, covoa-

rele. hainele,

tapițeria, radia-

toarele și Iocu-

rile mai greu

accesibile ;

IDEAL poate fi utilizat și pentru pulverizarea lichidelor ne
inflamabile. IDEAL are un consum redus de energie electrică 
(15 bani pe oră). Poate fi cumpărat și cu plata în rate lunare.

JUNIOR este aspiratorul de praf necesar căminului dumnea
voastră. Dimensiunile reduse ale aspiratorului portabil „Junior" 
fac să fie folosit comod Ia curățatul încăperilor mici și al auto
turismelor, cu minimum de efort fizic.

Aspiratorul „Junior" este economic ; consum de energie de 
10 bani pe oră. Se poate cumpăra și cu plata in rate. RECOM
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REPREZENTANȚI Al TINERETULUI DIN AFRICA, PARTICIPANT! LA

Prilej excepțional 
pentru dezvoltarea 

relațiilor romano-iugoslave
Presa iugoslavă despre vizita președintelui Tito 

în România
BELGRAD 8 - Cores

pondentul Agerpres, S. 
Morcovescu, transmite : 
în centrul atenției presei 
iugoslave se află in con
tinuare vizita președinte
lui losip Broz Tito în 
România.

Toate ziarele inserează cores
pondențe din București, în care 
informează despre pregătirile ce 
s-au făcut în România pentru 
primirea șefului statului iugoslav. 
In corespondența publicată în 
ziarul „POLÎTIKA', după ce se 
menționează frecventele întîlniri 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito, se relevă că 
„un astfel de ritm al schimbului 
fructuos de păreri al conducăto
rilor celor două țări socialiste ve
cine este, în același timp, o do
vadă a apropierii stării de spirit 
și a obiectivelor Iugoslaviei și 
României, a profundului respect 
și înțelegerii reciproce dintre

conducătorii lor, care fac parte 
din rîndul celor mai eminente 
personalități politice ale lumii 
contemporane, precum și o do
vadă a unei practici utile și pline 
de «conținut, de cultivare cu re
gularitate a contactelor personale, 
care incontestabil au devenit o 
tradiție prețioasă". „Se poate 
afirma că CEAUȘESCU ESTE 
OMUL DE STAT STRĂIN CU 
CARE PREȘEDINTELE NOS
TRU A AVUT CELE MAI 
FRECVENTE INTÎLNIRI IN 
ULTIMUL DECENIU. Țihînd 
seama de faptul că între Iugosla
via și România nu există nici o 
problemă deschisă și litigoasă, 
asemenea convorbiri sînt un pri
lej excepțional pentru dezvolta
rea în continuare a relațiilor bi
laterale și de analizare în comun 
a proceselor internaționale".

Toate ziarele inserează, de 
asemenea, textul integral al in
terviului acordat de președintele 
Tito presei române.

TINERETUL LUMII

In ultimii am, urmare a unor eforturi continue, în Maroc au fost dobîndite succese însemnate 
în domeniul economic, social și cultural. în fotografie, o imagine din Rabat, capitala Ma

rocului.

Idrissa Dabo
reprezentant al Tineretului P.A.I.G.C.

întrevederi ale
delegației P.C.R

in Franța au

Voi vorbi despre solidaritatea
tineretului

IDRISSA DABO a ve
nit din zona eliberată a 
Guineei-Bissau. 
zentantul 
P.A.I.G.C., 
de pe frontul estic-Ma- 
dima Boe, este unul din
tre neînfricații luptători 
pentru libertatea curajo
sului său popor.

Repre-
Tineretului 
combatant

Za• Prezența
București se 
seminarului
U.T.C. — M.P.J. Ce cre
deți despre această ma
nifestare ?

dv. 
datorește 
bilateral

și poporului român...44
desfășurăm spre a ridica nivelul 
dc conștiință al tineretului. La 
întoarcerea mea în zona eliberată 
a Guineei-Bissau voi vorbi ti
nerilor despre solidaritatea ti
neretului și poporului român, 
despre dorința lor dc a ne ajuta 
în continuare, despre interesul 
față de problemele Africii...

• Veniți din Guineea- 
Bissau. Ce ne puteți 
spune despre situația 
din țara dumneavoastră?

CONFERINȚA TINERETULUI DIN 
ȚĂRILE „LUMII A TREIA“

u

Salutul conducătorului delegației 
U.T.C. - U.A.S.C.R.

— Seminarul are o foarte 
mare semnificație pentru tine
retul african in general și pen
tru cel din Guineea-Bissau șl 
insulele Capului Verde în spe
cial. Mă gindesc in primul rind 
la valoarea seminarului, la spri
jinul pe care el îl constituie 
pentru tineretul angajat în lupta 
de eliberare națională. Dezba
terea de la București este un 
sprijin in înțelegerea mai pro
fundă a realităților continentu
lui nostru, in munca pe care o

— Actualmente situația din 
Guineea-Bissau s-a schimbat 
mult. Schimbarea nu provine 
din voința colonialismului por
tughez, ci este un rezultat di
rect al luptei duse fără încetare 
de P.A.I.G.C., dc poporul Gui
neei-Bissau și insulelor Capului 
Verde împotriva dominației co
loniale. Poporul portughez înțe
lege in prezent mai clar obiec
tivele luptei noastre, cauzele ei. 
Avem același inamic. In ceea 
ce ne privește, sintem hotărîți 
să purtăm bătălia pină la vic
toria deplină. Lupta noastră are 
un caracter popular — este pur
tată de întregul popor. Rolul 
tineretului este imens : 90 la 
sută din combatanți sînt tineri. 
Tineretul reprezintă aproape to
talitatea celor încadrați în uni
tățile armate. Cind vorbim des
pre P.A.I.G.C. vorbim, de fapt, 
și despre tineretul nostru deoa-

rece partidul este compus in 
special din tineri. Tinerii acțio
nează nu numai pe front. In 
zonele eliberate, ei participă ac
tiv la edificarea unei noi socie
tăți, la mobilizarea maselor, la 
explicarea politicii P.A.I.G.C. Ei 
construiesc școli și spitale. Am 
construit mai multe spitale de- 
cit portughezii in cinei secole 
de dominație. în sfirșit, trebuie 
spus că tinerii noștri fac totul 
pentru ca poporul să trăiască in 
alte condiții. în ceea ce-i pri
vește pe tinerii aflați la Bissau, 
ei au manifestat sprijinul lor 
pentru P.A.I.G.C. — singurul ex
ponent autentic al poporului din 
Guineea-Bissau și insulele 
Capului Verde.

• Care sînt impresiile 
despre România ?

— Excelente. România m-a 
Impresionat puternic. Bucureștiul 
este un oraș plin de farmec. 
Dar de neuitat sint prietenia ti
nerilor români, solidaritatea lor 
cu cauza noastră dreaptă. Urez 
noi succese poporului român in 
fruntea căruia se află un cu
rajos militant revoluționar și 
eminent om de stat — pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. Am 
încredere în întărirea continuă 
a prieteniei noastre.

Convorbire consemnată de
M. RAMURA

Delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Ilie Verdeț, membru al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R. a avut, luni, o întîlnire 
cu Gaston 'Plissonnier, Andrâ 
Vieuguet, membri ai Biroului 
Politic, secretari ai C.C. al Parti
dului Comunist Francez, Claude 
Poperen, Guy Besse, membri ai 
Biroului Politic.

In cursul întâlnirii, delegația 
P.C.R. a transmis din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al P.C.R., un căl
duros mesaj de salut tovarășului 
Georges Marchais, secretar ge
neral al P.C.F. Mulțumind pen
tru mesaj, membrii Biroului Po
litic al P.C.F.' au transmis, la 
rîndul lor, din partea tovarășu
lui Georges Marchais și a con
ducerii partidului, un salut cor
dial și urări de sănătate și feri
cire secretarului general al 
P.C.R., iar poporului român urări 
de noi succese și prosperitate.

Convorbirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

A fost prezent ambasadorul 
României la Paris, Constantin 
Flitan,

Luni după amiază, tovarășul 
Ilie Verdeț, membru al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. 
al Partidului Comunist Român, 
a avut o convorbire cu tovarășul 

. Francois Mitterrand, prim secre
tar al Partidului Socialist Fran
cez.

Cu acest prilej, tovarășul Ilie 
Verdeț a transmis din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului' Co
munist Român, un cordial mesaj 
de salut. Mulțumind pentru me
saj, primul secretar al P.S;F. a 
transmis, la rîndul său, un/ căl
duros salut tovarășului 
Ceaușescu, amintind,

întîlnirile avute cu secretarul 
general al P.C.R., care au con
tribuit la strîngerea legăturilor 
de prietenie între cele două 
partide.

In cursul convorbirii au fost 
evocate relațiile dintre cele 
două partide, precum și unele 
aspecte ale situației internațio
nale actuale.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă oordială, priete
nească.

La convorbiri au participat Ro
bert Pontillon, secretar cu pro
blemele internaționale ale P.S.F., 
și ambasadorul României la Pa
ris, Constantin Flitan.

Turneul secretarului 
de stat al S.U.A.

• DUPĂ CONVORBIRILE 
PURTATE LA BRUXELLES, 
PARIS, ROMA ȘI BONN, 
secretarul de stat al S.U.A., 
Henry Kissinger, a sosit luni 
la Londra, unde s-a îutilnit 
cu primul ministru Harold 
Wilson și cu ministrul de ex
terne, James Callaghan. In 
cadrul Întrevederii Calla
ghan-Kissinger, la care au 
mai luat parte miniștrii fi
nanțelor și energiei și guver
natorul Băncii Angliei,
fost discutate probleme pri
vind balanța energetică 
plan mondial, ca și situația 
economică și financiară in
ternațională, precum și o se
rie de aspecte ale relațiilor 
bilaterale.

In cadrul schimburilor de 
vederi s-a făcut, de aseme
nea, o trecere în revistă a 
problemelor principale ale 
vieții internaționale printre 
care relațiile Est-Vest șl si
tuația din Orientul Mijlociu.

In timpul șederii sale la 
Londra, șeful diplomației a- 
mericane a conferit, de ase
menea, cu liderul opoziției 
conservatoare, Edward Heath.

pe

Vizita delegației economice
române in Olanda

Nicolae 
totodată,

HAGA 8. — Corespondentul 
Agerpres, N. Popescu-Bogdă- 
nești, transmite: Luni a sosit 
la Haga delegația economică ro
mână condusă de tovarășul Ion 
Pățan, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului 
exterior și al cooperării econo
mice internaționale, care, la in
vitația ministrului olandez al 
afacerilor economice, întreprinde 
o vizită oficială în Olanda.

Pe aeroportul din Amsterdam 
delegația a fost întîmpinată de 
dr. R. F. M. Lubbers, ministrul 
afacerilor economice, de • alte 
persoane oficiale olandeze, de 
membri ăi Ambasadei române.

In cursul aceleiași zile, dele
gația a avut convorbiri la Mir 
nisterul Afacerilor Economice. 
La convorbiri, care s-au 
șurat într-o atmosferă 
țelegere reciprocă, a

cipat și Mihail Bujor Sion,' am
basadorul României la Haga. 
De asemenea, delegația a făcut 
o vizită la întreprinderea de in
dustrie optică din Delft.

★
din București au 
tovarășul loan

La plecarea 
fost prezenți 
Ursu, președintele Consiliului 
Național pentru Știință și Teh
nologie, alte persoane oficiale.

Era de față ambasadorul O- 
landei la București, Pieter V. 
Putman-Cramer.

ALGER 8 (Agerpres). — La Alger continuă lucrările 
Conferinței tineretului din țările lumii a treia. In cadrul 
sesiunii plenare a luat cuvintul tovarășul Nicu Ceaușescu, 
vicepreședinte al Consiliului U.A.S.C.R. Conducătorul delega
ției U.T.C.-U.A.S.C.R. a transmis din partea tineretului și 
studenților din România un călduros salut și sentimentele 
de solidaritate militantă reprezentanților tinerei generații 
progresiste, revoluționare, antiimperialiste, din țările Africii, 
Asiei. Americii Latine, tuturor participanților la această con
ferință. Tînăra generație din România, a arătat vorbitorul, 
a acordat și acordă o importanță deosebită întăririi continue 
a solidarității militante cu mișcările de eliberare națională, 
cu lupta dreaptă a popoarelor din Angola, Mozambic, Gui
neea-Bissau. Namibia, Africa de Sud. Tineretul român spri
jină activ eforturile și lupta țărilor în curs de dezvoltare 
pentru folosirea resurselor și bogățiilor naționale în 
propriu al popoarelor, pentru dezvoltare liberă, 
dentă.

In cuvintul său, reprezentantul U.T.C.-U.A.S.C.R. 
caracterul fructuos al seminarului organizat recent 
rești de Uniunea Tineretului Comunist și Mișcarea 
cană a Tineretului, in cadrul căruia au fost abordate, intr-un 
spirit deschis, constructiv, problemele legate de participarea 
tineretului la lupta împotriva colonialismului, neocoionialis- 
mului, imperialismului, a oricăror forme dc discriminare ra
sială, pentru dezvoltare liberă și independentă.

Referindu-se la preocupările tineretului și studențimii din 
țara noastră, tovarășul Nicu Ceaușescu a subliniat că tine
retul din România, beneficiind de conducerea și grija per
manentă a partidului, participă in mod responsabil la în
treaga viață economică și sociai-politică a tării, aducîndu-șl 
o contribuție însemnată la dezvoltarea și perfecționarea con
tinuă a societății noastre socialiste. în prezent, tineretul ro
mân, asemenea întregului popor, întimpină cu noi succese în 
muncă cea de-a 30-a aniversare a eliberării patriei de sub 
dominația fascistă și cel de-al XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

Mulțumind pentru salutul prezentat, șeful delegației cuba
neze și vicepreședinte al Conferinței, a relevat importanta 
contribuție pe care delegația română o aduce la reușita lu
crărilor acesteia și aportul tineretului român constructor 
al societății socialiste, Ia lupta și întărirea unității tine
retului din lumea a treia, a forțelor revoluționare și pro
gresiste de pretutindeni. Succesele României socialiste, a 
subliniat vicepreședintele Conferinței, ale tinerilor din Româ
nia, conduși de Partidul Comunist Român, reprezintă o parte 
integrantă a succeselor noastre, ale tuturor in lupta pentru 
independentă națională, pace și progres social.

interesul 
indepen-
a evocat 
la Bucu- 
Panafri-

desfă- 
de în- 
parti-

EVOLUȚIA NAVEI SALIUT-3“
de coor-De Ia Centrul

donare a zborului, cores
pondentul agenției TASS 
transmite :

Activitatea desfășurată de cos- 
monauții Pavel Popovici și Iuri 
Artiuhin pe stația orbitală ști
ințifică „SaIiut-3“- a intoat, du
minică, în cea de-a patra zi. 
Ea nu s-a deosebit cu nimic de 
programul zilelor precedente.

Totuși, sîmbătă, cind a fost 
transmis meciul de fotbal dintre 
echipele Poloniei și Braziliei din 
campionatul mondial de fotbal, 
contind pentru locul trei, me
dicii, știind că Pavel Popovici 
este un mare amator de fotbal, 
au cerut conducătorului zboru
lui să „suplimenteze" sarcinile 
echipajului. „Cum a fost meciul, 
care este rezultatul ?“ — a fost 
prima întrebare pe care a adre- 
sat-o Pavel Popovici în noaptea 

*de sîmbătă spre duminică, atunci 
cind stația a stabilit legături cu 
Pămîntul. Operatorul care asi
gură comunicațiile permanente 
între echipaj și Centrul de coor
donare a zborului a comunicat 
la bord amănunte despre me
ciul dintre echipele Poloniei și 
Braziliei. „

Cosmonauții Pavel Popovici și 
Iuri Artiuhin, aflați la bordul 
stației științifice orbitale „Sa- 
liut-3“, au efectuat, luni, cu 
ajutorul unei aparaturi multi
funcționale de tip „Poli-

nom-2M“, experiențe medico- 
biologice pentru studierea circu
lației sîngelui în condițiile de 
imponderabilitate — anunță a-, 
genția T.A.S.S. In cursul expe
riențelor au fost obținute date 
referitoare la circulația sîngelui, 
viteza de propagare a pulsului 
in artere, date care au permis 
înregistrarea pulsațiilor inimii.

Rezultatele prelucrării preli
minare a datelor demonstrează 
că funcția circulației sîngelui nu 
a suferit, în cazul celor doi cos- 
monauți, schimbări substanțiale 
în comparație cu perioada care 
a precedat zborul cosmic.

In cadrul înfăptuirii progra
mului de zbor, de la bordul sta
ției științifice orbitale „Sa- 
liut-3“ au fost efectuate obser
vații asupra polarizării razelor 
solare. Rezultatele acestor mă
surători vor fi utilizate pentru 
perfecționarea metodicii de cer
cetare a resurselor naturale, 
precum și în crearea de aparate 
pentru navigația autonomă a 
aparatelor cosmice.

Centrul de coordonare a zbo
rului cosmic al stației științifice 
orbitale „Saliut-3“ informează 
că starea sănătății cosmonauți- 
lor Pavel Popovici și Iuri Ar
tiuhin este bună. „Saliut-3“ își 
continuă zborul.

• ORGANIZAȚIA NAȚI
UNILOR UNITE PENTRU 
ALIMENTAȚIE ȘI AGRI
CULTURA (F.A.O.) a anun
țat că va contribui cu suma 
de 80 000 dolari Ia lupta îm
potriva lăcustelor, semnalate 
în număr mare în anumite 
regiuni din India și Pakistan, 
în legătură cu aceasta, se 
menționează că îndeosebi 
regiunea indiană Rajasthan 
și cca pakistaneză Sind cu
nosc o adevărată invazie de 
lăcuste, cu consecințe dis
trugătoare asupra agricultu
rii, ceea ce a determinat 
F.A.O. să dubleze suma pre
văzută pînă în prezent.

Apel adoptat de participanții
la lucrările Conferinței europene
de solidaritate cu poporul chilian

PARIS 8 — Corespondentul 
Agerpres, Paul Diaconescu, trans
mite : Participanții la lucrările 
Conferinței europene de solidari
tate cu poporul chilian au adop
tat în unanimitate un apel către 
opinia publică internațională. 
Evocînd lupta eroică a președin-

O nouă și caldă manifestare
a prieteniei româno-egiptene

telui Salvador Allende și a miilor 
de muncitori, democrați și mili
tari loiali care au căzut pentru 
dreptate, democrație, libertate și 
independență națională, Apelul 
cere în mod solemn încetarea 
„stării de război intern" în Chile; 
încetarea arestărilor arbitrare, a 
torturilor și a judecăților sumare; 
eliberarea conducătorilor Unității 
Populare; respectarea dreptului 
la azil pentru refugiați; restabi
lirea libertăților elementare, ci
vice, democratice și sindicale, a 
demnității și drepturilor omului.

VIZITA NAVEI-ȘCOALĂ „MIRCEA" ÎN PORTUL ALEXANDRIA
CAIRO 8 — Corespondentul Agerpres, Nicolae N. Lupu, 

transmite : în portul egiptean Alexandria a sosit, într-o vizită 
de prietenie, nava-școală „Mircea". Cu acest prilej, comandan
tul navei a fost primit de comandantul marinei militare a Re
publicii Arabe Egipt, viceamiralul Fouad Zikry, și a făcut o 
vizită protocolară guvernatorului Alexandriei, Abdel Tawab 
Hodeib. Personalitățile egiptene au urat bun venit marinarilor 
români, și au exprimat bucuria locuitorilor Alexandriei, oraș 
înfrățit cu Constanța, de a fi martorii unei noi și calde mani
festări a prieteniei româno-egiptene, la numai cîteva zile după 
vizita în România a președintelui Anwar El Sadat. Guverna
torul Alexandriei și comandantul marinei militare egiptene, au 
făcut apoi, vizite pe nava-școală „Mircea".

Echipajul navei a depus o coroană de flori la Monumentul 
eroului necunoscut din Alexandria.

• LA NEW ORLEANS a 
avut loc Congresul popu
lației de culoare (N.A.A.C.P.) 
din Statele Unite, la care au 
participat 3100 de delegați 
ai celor peste 1 700 de orga
nizații locale ale asociației.

Timp de cinci zile, con
gresul a dezbătut probleme 
legate de progresul pe calea 
lichidării discriminării ra
siale, a intensificării acțiuni
lor vizînd respectarea pre
vederilor constituționale, ega
litatea cetățenilor în fața 
legii, indiferent de culoare.

Ceremonia de instalare
a noului președinte al Austriei

VIENA 8. — Corespondentul 
Agerpres, Comeliu Vlad, trans
mite: în capitala Austriei, a'

Manifestare dedicată 
zilei naționale a 

României
• HAVANA. în «egiunea 

Guanabacoa a avut loc, sub 
auspiciile Direcției Naționale 
a Comitetelor pentru ’ Apă
rarea Revoluției (C.D.R.), o 
adunare consacrată celei 
de-a 30-a aniversări a elibe ■ 
rării României de sub domi
nația fascistă. Au participat 
cadre de conducere din Di
recția Națională a C.D.R.. 
activiști din provincia Ha
vana și regiunea Guana
bacoa, un numeros publk 
Cu acest prilej, Ivanciu Po
pescu, consilier al ambasadei 
României la Havana, a pre
zentat o amplă expunere cu 
privire la semnificația isto
rică a actului de la 23 Au
gust, realizările obținute de 
țara noastră în toate dome
niile de activitate

avut loc, luni, instalarea noului 
președinte federal al Republicii, 
Rudolf Kirchschlaeger. Ceremo
nia învestiturii s-a desfășurat în 
cadrul unei ședințe comune a 
celor două camere ale parlamen
tului. Au participat cancelarul 
federal, Bruno Kreisky, ceilalți 
membri ai guvernului, alte per
sonalități ale vieții publice aus
triece, șefi ai misiunilor diplo
matice din Viena, între care șl 
ambasadorul României, Dumitru 
Aninoiu.

In aceeeași zi, președintele Kir
chschlaeger a reînnoit mandatul 
actualului guvern, după ce, po
trivit prevederilor Constituției, 
cancelarul Kreisky prezentase 
noului șef al statului demisia 
membrilor^ cabinetului. Erich 
Rielka-Karltreu a preluat funcția 
de ministru al afacerilor externe, 
deținută pînă acum de Rudolf 
Kirchschlaeger.

Tokio: Rezultatele 
preliminare ale 

alegerilor pentru 
Camera Consilierilor

Potrivit rezultatelor pre
liminare ale alegerilor des
fășurate duminică pentru re
înnoirea a aproximativ ju
mătate • din mandatele ’ Ca 
merei Consilierilor — came
ra superioară a Dietei — din 
totalul de 53 119 292 voturi 
numărate pînă luni la ora 
20,45, ora Tokio, Partidul li
beral-democrat de guvernă- 
mînt a obținut 21 055 030, 
respectiv 39,64 la sută din 
voturi și, deci, 57 de man
date. Partidul socialist , a ob
ținut 13 845 453 voturi (26,05 
la sută) și 27 mandate, Par
tidul Comunist din Japonia
— 6 383 422 voturi (12,02 la 
sută) și 8 mandate, Komeito
— 6 666 915 (12,55 la sută) și 
13 mandate, Partidul Social
democrat — 4,38 la sută din 
voturi și 4 mandate, partide
le minore — 0,59 la sută (un 
mandat), iar independenții 
4,76 la sută din voturi (5 
mandate).

Premierul Kakuei Tanaka 
a declarat luni seara că, și 
in cazul- in care P.L.D. ar 
pierde cîteva locuri in Ca
mera Consilierilor, activită
țile administrative și legis
lative ale guvernului nu vor 
suferi vreo schimbare deose
bită. El a arătat că P.L.D. 
a obținut cu 5 locuri mai pu
țin decit scontase în circum
scripțiile locale.

Președintele P.S.J., Tomo- 
mi Narita, a declarat că Par
tidul socialist a obținut mai 
multe voturi decit la alege
rile anterioare, grație atitu
dinii sale constante față de 
politica economică a guver
nului.

Președintele 
C.C. al ------
moto, și 
Tetsuzo 
blicității 
avansul 
alegeri - 
—, care 
tru ______
mai active, spre a răspunde 
cerințelor poporului".

Prezidiului
P.C.J., Kenji Miya- 
șeful secretariatului, 
Fuwa, au dat pu- 

declarații salutînd 
realizat de P.C.J. în 

— 4 mandate în plus 
..oferă o bază pen- 

activități legislative

Orientul 
Apropiat

JAPONIA : Program artistic lusfinut de sfudenfi în cadrul 
Festivalului Universității din Tokio.

----------- ,-------------------------
• GRUPUL DE COORDO

NARE ÎN PROBLEMELE E- 
NERGIEI, format din ex- 
perți ai 12 state industrializa
te occidentale, a 
luni, la Bruxelles, o 
reuniune de două zile, 
ectivul dezbaterilor îl 
stituie materializarea 
forme concrete de cooperare 
a eforturilor desfășurate de 
cele 12 state In direcția so
luționării diferitelor pro
bleme cu care sînt confrun
tate, in domeniul energetic. 
O atenție principală este a- 
cordată propunerii privind 
stabilirea unor stocuri co
mune de rezervă pentru 
sprijinirea țărilor care au de 
suferit de pe urma unei pe
nurii mai pronunțate de pe
trol.
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inceput 
nouă 
Obi- 
con- 

în

Extinderea cooperării 
româno-marocane

• MINISTRUL MINELOR, 
PETROLULUI ȘI GEOLOGIEI 
AL ROMÂNIEI, Bujor Almășan, 
și-a încheiat, luni, vizita în 
Maroc, efectuată la invitația mi
nistrului marocan al comerțului, 
industriei, minelor și marinei co
merciale. Cei doi miniștri au 
analizat, în timpul convorbiri
lor, probleme legate de co
operarea specialiștilor români și 
marocani in domeniile minier, 
petrolier, ale metalurgiei nefe
roase și geologiei. Ministrul ro-

mân a vizitat, in timpul șederii 
în Maroc, exploatările zăcămin
telor de cupru de la Tallat-Imi- 
nirfi și Ouansimi, puse în va
loare de Societatea mixtă româ- 
■>o-marocană „Somima", cu care 
prilej au fost analizate Ia fața 
locului noile posibilități de ex
tindere a cooperării dintre cele 
două țări.

• DELEGAȚIA DE ACTI
VIȘTI AI P.C.R., condusă de to
varășul Gheorghe Roșu, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului județean 
Bacău al P.C.R., care, la invita
ția C.C. al P.C.U.S., face o vizită 
de schimb de experiență in U- 
niunea Sovietică, a fost primită

la 8 iulie de V. I. Dolghih, se
cretar al C.C. al P.C.U.Ș.

La întîlnire a participat, de a- 
semenea, însărcinatul cu afaceri 
a.i. al Republicii Socialiste 
România în Uniunea Sovietică, 
Gheorghe Colț.

Cu acest prilej, a avut Ioc o 
convorbire, care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

deschiderea festivă a celei de-a 
XVII-a ediții a Săptâminii Mă
rii Baltice. La această tradițio
nală manifestare participă cele 
șapte țări riverane Mării Balti
ce, precum și Norvegia și 
landa.

Is-

Săptămîna
Mării Baltice

IX PREZENȚA LUI HORST•
Sindermann. președintele Consi
liului de Miniștri al R.D. Ger
mane, la Rostock a avut loc

• REGELE BIRENDRA 
NEPALULUI a declarat in 
lament că tara sa va rămine, in 
mod ferm, în rindul țărilor nea
liniate, manifestind in același 
timp dorința de a strînge re
lațiile cu toate statele, indife
rent de regimul lor social-poli
tic, pe baza principiilor coexis
tenței pașnice, respectului suve
ranității și egalității. Pe de altă

AL
par-

parte, suveranul Nepalului a 
subliniat dorința țării sale de a 
intensifica raporturile de coope
rare cu țările vecine.

A 20-a aniversare
a T.A.N.U.

• IN CADRUL MANIFESTĂ
RILOR prilejuite de a 20-a 
aniversare a creării Partidului 
Uniunea Națională Africană din 
Tanganika (T.A.N.U.), duminică 
a avut loc, Ia Dar es Salaam, 
un miting la care au participat 
membri ăi conducerii T.A.N.U., 
ai guvernului, numeroase dele
gații străine invitate la această 
manifestare. La miting a parti-

cipat delegația Partidului Co
munist Român, condusă de to
varășul Iosif Uglar, membru su
pleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Comitetului pentru problemele 
consiliilor populare.

• NUMĂRUL VICTIMELOR 
PROVOCATE de taifunul „Gil- 
da“, care s-a abătut duminică 
seara asupra zonei centrale și 
de vest a Japoniei, se ridică, 
potrivit ultimelor date cunoscu
te, Ia 71 morți, 24 dispăruți și 
87 răniți. Aproape 300 000 de 
case au fost inundate. In ace- 
ialași timp, peste 400 case au 
fost distruse sau avariate grav 
din cauza taifunului.

DAMASC 8 (Agerpres). — La 
7 iulie, prin decret prezidențial, 
dr. Sabah Kabbani a fost nu
mit ambasador al Siriei în 
S.U.A. Sabah Kabbani devine 
primul ambasador al Siriei in 
Statelq Unite, ' după 5 iunie 
1967, data ruperii relațiilor di
plomatice dintre cele două țări.

CAIRO 8 (Agerpres). — La 
Cairo urmează să fie semnat, 
marți, un acord între Consiliul 
unității economice inter-arabe 
și Programul Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare, relatează a- 
genția M.E.N.

Acordul, arată agenția, pre
vede că Programul Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare va a- 
corda organismului 
tență tehnică, pentru 
jini în realizarea unor 
economice 
arabe.

proiectate

arab asis- 
a-1 spri- 
obiective 
in țările
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CAIRO 
Cairo au 
lucrările reuniunii Comite
tului Executiv al Organiza
ției țărilor arabe producă
toare de petrol. Pe agenda 
de lucru a reuniunii se află 
înscrise o serie de proiecte 
de cooperare economică în
tre țările membre ale orga
nizației, printre care crea
rea unei companii arabe a 
petrolului, precum și un al
tul. destinat coordonării ac
țiunilor de prospectări pe
troliere.

Aceste probleme urmează 
să fie examinate și de că
tre Consiliul ministerial al 
organizației, care se va reu
ni, începind de miercuri, tot 
în capitala egipteană.

8 (Agerpres). — La 
început duminică, 

reuniunii
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