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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
ȘI TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU 
au primit delegația Cooperativei 
agricole „Casa Grande44 din Peru

CEAUȘESCU“TITO, UN DIALOG RODNIC,
CU LARGI REZONANTE INTERNAȚIONALE
— ieri s-a încheiat vizita înalților oaspeți iugoslavi •—

Skre- 
doi 

i cu 
cu

PLECAREA DIN CAPITALĂ

© în ultima zi a vizitei, cei 
doi președinți, împreună cu 
tovarășele Elena Ceaușescu și 
Iovanka Broz, au fost oaspeții 
unor cartiere din Capitală și ai 
întreprinderii de mașini grele

© Pretutindeni, de-a lungul 
întregului traseu, mii de locu
itori ai Bucureștiului i-au ova
ționat cu căldură pe conducă
torii celor două țări vecine și 
prietene

©Tot ieri a avut loc solem
nitatea semnării Acordului între 
Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, și to
varășa Elena Ceaușescu, mem
bru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., au pri
mit, joi după-amiază, delegația 
Cooperativei agricole „Casa 
Grande" — Trujillo din Peru, 
condusă de Humberto Justiniano 
Sagardia, președintele cooperati
vei. Oaspeții se află în țara noas
tră la invitația adresată de șeful 
statului român cu ocazia vizitei 
făcute la această unitate anul 
trecut.

La întrevedere au participat 
tovarășii Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R., și Aldea Mili
tam, președintele Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole de 

( Producție.
Conducătorul delegației a mul

țumit în cuvinte calde pentru po
sibilitatea oferită de a cunoaște, 
în mod nemijlocit, viața și preo
cupările țărănimii noastre coope
ratiste, ale poporului român, și a 
transmis președintelui României 
un cordial salut din partea mem
brilor Cooperativei „Casa 
Grande", subliniind că ei păs
trează o amintire de neuitat vi
zitei pe care le-au făcut-o tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu, în sep
tembrie 1973. împărtășind din 
impresiile prilejuite de vizita în 
România, oaspeții au dat o înaltă 
apreciere realizărilor obținute de 
țăranii cooperatori români în do
meniul organizării și creșterii pro
ducției agricole, în ridicarea ni

velului de trai, realizări ce se în
scriu în ansamblul marilor suc
cese dobîndite de poporul nos
tru în edificarea noii sale vieți, 
sub conducerea Partidului Comu
nist Român.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a arătat, la rîndul său, că își a- 
mintește cu multă plăcere de vi
zita întreprinsă la Cooperativa 
„Casa Grande", de primirea în
suflețită făcută de harnicii coo
peratori ai acestei importante u- 
nități agricole peruane, mărturie 
pregnantă a sentimentelor prie
tenești pe care și le nutresc re
ciproc popoarele român și pe
ruan.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a întreținut, apoi, cordial cu 
membrii delegației, în cursul 
convorbirii relevîndu-Jfe însemnă
tatea schimburilor de experiență 
pentru promovarea conlucrării 
dintre unitățile agricole românești 
și peruane, care se înscriu pe li
nia dezvoltării relațiilor de cola
borare și prietenie dintre cele 
două țări și popoare, în spiritul 
înțelegerilor convenite între pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Juan Velasco Alva
rado, cu prilejul vizitei șefului 
statului român în Peru.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a rugat pe membrii delegației ca, 
la reîntoarcere, să transmită po
porului peruan, cooperatorilor de 
la „Casa Grande", cele mai bune 
urări de noi succese în activita
tea consacrată bunăstării, inde
pendenței și fericirii patriei lor.

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

REALIZĂRI
DE PRESTIGIU 
ÎN ÎNTRECERE

Joi după amiază, a luat sfîrșit 
vizita oficială de prietenie între
prinsă în țara noastră de tovară
șul Iosip Broz Tito, președintele 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, îm
preună cu tovarășa Iovanka Broz, 
la invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre- 
ș -cA'ntele Republicii Socialiste 
RTnânia, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Eveniment cu ample și profun
de semnificații în cronica rela
țiilor dintre România și Iugo
slavia, această nouă întîlnire a 
președinților celor două țări a 
marcat un moment deosebit de 
important pentru întărirea și dez
voltarea raporturilor de colabo
rare frățească dintre partidele și 
țările noastre, contribuție de sea
mă la cauza păcii și colaborării 
internaționale, la edificarea unei 
lumi mai bune și mai drepte.

Solemnitatea plecării înalților 
soli ai poporului iugoslav prie
ten, are loc pe aeroportul Oto- 
peni.

De la reședința oficială, pre
ședintele Iosip Broz Tito și to
varășa Iovanka Broz.- sînt însoțiți 
de președintele Nicolae Ceaușescu 
și de tovarășa Elena Ceaușescu.

Aeroportul Otopeni are un aer 
sărbătoresc. Pe frontispiciul sa
lonului oficial se află portretele 
celor doi președinți, încadrate de 
drapelele de stat ale României 
și Iugoslaviei. Pe mari pancarte 
sînt înscrise, în limbile română 
și sîrbo-croată urările: „Trăiască 
prietenia și colaborarea frățească 
între popoarele țărilor socialiste, 
între popoarele lumii!", „Să se 
dezvolte continuu relațiile de 
prietenie frățească și colaborarea 
rodnică, multilaterală între Repu
blica Socialistă România și Re
publica Socialistă Federativă 
Iugoslavia, între Partidul Comu
nist Român și Uniunea Comuniș
tilor din Iugoslavia, spre binele 
popoarelor român și iugoslave, în 
interesul cauzei socialismului, al 
păcii și progresului în lume".

Sosirea tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito, a 
tovarășelor Elena Ceaușescu și 
Iovanka Broz, este salutată cu 
entuziasm de numeroși locuitori 
ai Capitalei, aflați pe aeroport 
pentru a ura un călduros drum 
bun înalților oaspeți iugoslavi.

în această atmosferă începe ce
remonia oficială.

O gardă militară prezintă ono
rul. Se intonează imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia și Republicii So
cialiste România, în timp ce sînt 
trase 21 de salve de salut. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Iosip Broz Tito trec 
în revistă garda de onoare.

Tovarășul Iosip Broz Tito și

tovarășa Iovanka Broz salută a- 
poi pe membrii corpului diploma
tic.

In continuarea ceremoniei, 
înalții oaspeți își iau rămas bun 
de la tovarășii Emil Bodnaraș, 
Manea Mănescu, Maxim Berghia- 
nu, Lina Ciobanu, Florian Dă- 
nălache, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Gheorghe Pană, Ilie 
Verdeț, Ștefan Voitec, Mihai Da- 
lea, Mihai Gere, general de ar- 

<, mată Ion Ioniță, Vasile Patilineț, 
Ștefan Andrei, Gheorghe Oprea, 
viceprim-ministru, George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor ex
terne, de la celelalte persoane o- 
ficiale române prezente.

Un grup de pionieri oferă to
varășilor Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito, tovarășelor 
Elena Ceaușescu și Iovanka Broz 
buchete de flori.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu își iau un căl
duros rămas bun de la tovarășul 
Iosip Broz Tito și de la tovarășa 
Iovanka Broz, de la tovarășii Ge- 
mal Biedici, Miloș Minici, Alek

sandar Gîrlicikov, Dușan 1 
bici, Milorad Birovliev. Cei 
președinți își string mîinile 
cordialitate, se îmbrățișează 
caldă prietenie.

„Vă sînt foarte recunoscător, to
varășe Nicolae Ceaușescu, dum
neavoastră, tovarășe Elena 
Ceaușescu — a spus președintele 
Iosip Broz Tito — pentru primi
rea excepțională, deosebit de cor
dială de care ne-am bucurat aici. 
Plec din această minunată țară 
cu cele mai frumoase impresii. 
Eu cred că această vizită va con
tribui mult la dezvoltarea în con
tinuare a relațiilor noastre".

„Vă urez drum bun — a răs
puns tovarășul Nicolae Ceaușescu 
—, multe succese în activitatea 
dumneavoastră. Sper să ne re
vedem cît mai curînd".

La rîndul lor, tovarășele Elena 
Ceaușescu și Iovanka Broz ași 
string mîinile, se îmbrățișează.

La ora 17,30, avionul preziden
țial a decolat, fiind escortat pîna 
la frontieră de aparate cu reac
ție ale forțelor armate ale Repu
blicii Socialiste România.

• A 120000-a TONĂ 
DE LAMINATE FINITE

DIN OȚEL
In cinstea celor două mari eve

nimente ale anului — a XXX-a 
aniversare a eliberării patriei și 
Congresul al XI-lea al P.C.R. — 
siderurgiștii au înscris joi, pe 
graficul intrecerii cea de-a 
120 000-a tonă de laminate finite 
pline din oțel, țevi, tablă și ban
dă, dală peste plan. Succesul 
dobindit are la bază în principal 
ridicarea indicilor de utilizare a 
agregatelor, precum și îmbună
tățirile aduse fluxurilor de pro
ducție. Siderurgiștii de la liniile 
de laminare ale Combinatului 
din Hunedoara, de pildă, prin 
realizarea unor indici superiori 
de utilizare a agregatelor au dat 
in plus laminate necesare fabri
cării a peste 1 500 combine de 
recoltat cereale.

• O PRODUCȚIE SU
PLIMENTARĂ DE 40 MI

LIOANE LEI
Colectivele unităților aparțină

toare Centralei miriereurilor din 
Deva au realizat de la începutul 
anului o producție industrială 
suplimentară în valoare de 
aproape 40 milioane lei, onorin- 
du-și astfel angajamentul asu
mat în cinstea celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării patriei și 
a Congresului al XI-lea al parti
dului. Succesul înregistrat este 
rezultatul îmbunătățirii organi
zării muncii, folosirii cu randa
ment sporit a mașinilor și insta
lațiilor de extracție, transport și 
preparare a minereurilor fapt 
concretizat în creșterea produc
tivității muncii.

• ORA BILANȚULUI
Singura unitate din țară spe

cializată in producția vaselor 
emailate și a cărucioarelor pen
tru copii „Ideal" este „Emailul 
roșu" din Mediaș. Pe scurt 
„E.R.O.". Gheorghe Todoran, 
secretarul comitetului U.T.C. 
îmi spune că tinerii de aici se 
află la „ora bilanțului". Cu alte 
cuvinte, și-au îndeplinit angaja
mentul la acțiunile de muncă 
patriotică în sprijinul producți
ei, și acum adaugă noi succese 
în cronica întrecerii anului 
XXX. Așa cum este firesc, a- 
pelăm la cifre. Tinerii s-au an
gajat să realizeze prin acțiuni 
patriotice o producție în valoa
re de 500 000 lei. Și-au organi
zat mai bine munca, și-au sta
bilit criterii precise, au inițiat 
forme de ridicare a calificării 
profesionale, olimpiade ale pre- 
sorilor, fasonărilor, sudorilor 
(ciștigate de brigăzile conduse 
de Octavian Coșcodar și Elena 
Constantin). Acum trag linia și 
adună. într-o duminică au resv 
Iizat o producție în valoare de 
203 000 lei ; intr-alta de 132100 
lei ; recent tinerii de la desfa
cere au ambalat 18 000 vase 
pentru export, cu 3 000 mai 
multe decît duminica trecută. 
Total : o producție globală in 
valoare de 983 765 lei.

— La 23 August, adaugă 
Gheorghe Todoran vom raporta 
și realizarea planului anual la 
fier vechi. Pînă acum s-au co
lectat circa 1 500 tone. Bilanțul 
va fi deci, mai bogat.

LIDIA POPESCU

COMUNICAT COMUN
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovară
șei Elena Ceaușescu, tovarășul 
Iosip Broz Tito, președintele 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, îm
preună cu tovarășa Iovanka 
Broz, a efectuat o vizită ofi.cia- 
lă de prietenie în Republica So
cialistă România intre 8 și 11 
iulie 1974.

In timpul șederii în Republi
ca Socialistă România, preșe
dintele Iosip Broz Tito, cu per
soanele care l-au însoțit, a vi
zitat, in afară de București, 
Constanța și stațiunile de pe 
toralul românesc.

Inalții oaspeți iugoslavi 
fost întîmpinați pretutindeni 
deosebită căldură, expresie 
stimei sincere de care sînt pă
trunse raporturile dintre po
poarele român și iugoslave ve
cine și prietene.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito au purtat 
convorbiri oficiale și au efec
tuat un amplu și util schimb de 
păreri privind stadiul actual și 
posibilitățile de dezvoltare con
tinuă a relațiilor de prietenie și 
colaborare multilaterală dintre 
Republica Socialistă România 
și Republica Socialistă Federa
tivă Iugoslavia, dintre Partidul 
Comunist Român și Uniunea Co
muniștilor din Iugoslavia, pre
cum și în legătură cu probleme
le actuale ale situației interna
ționale și ale mișcării comunis-

li-

au 
cu 
a

te și muncitorești. De aseme
nea, ei s-au informat cu privire 
la edificarea societății socia
liste în Republica Socialistă 
România și Republica Socialis
tă Federativă Iugoslavia.

La convorbiri au participat : 
din partea română : tovară

șii Emil Bodnaraș. membru al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Manea Mănes
cu, membru al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al guvernului, Emil 
Drăgănescu, membru al Comi
tetului Executiv al C.C, al 
P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului, președintele Comi
tetului de Stat al Planificării, 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R., George Macoves- 
cu, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe, 
Ștefan Bîrlea, directorul Ca
binetului președintelui repu
blicii, Vasile Șandru, amba
sadorul României la Belgrad, 
Ion Ciubotaru, director 
M.A.E.

din partea iugoslavă : 
mal Biedici, președintele 
siliului - 
membru 
nii Comuniștilor din Iugosla
via, Miloș Minici, vicepreșe
dinte al Consiliului Executiv 
Federal, secretar federal pen
tru afacerile externe, membru 
al Prezidiului Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, Alek
sandar Gîrlicikov, membru al 
Prezidiului Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia, secretar 
cu probleme internaționale in

în

Ge- 
Con- 

Executiv Federal, 
al Prezidiului Uniu-

Comitetul Executiv al Prezi
diului Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, Dușan Cik- 
rebici, președintele Consiliului 
Executiv al Adunării Repu
blicii Socialiste Serbia, mem
bru al Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din
Serbia, Milorad Birovliev, 
membru al Consiliului Execu
tiv Federal, președintele Comi
tetului Federal pentru Plani
ficare Socială, Petar Dodik, 
ambasadorul Iugoslaviei în 
România, Aleksandar Sikoraț, 
șeful Cabinetului președinte
lui republicii, Miodrag Kîrgiei, 
director a.i. al Direcției pentru 
țările vecine din Secretaria
tul Federal pentru Afacerile 
Externe, Bojidar Bukumirici, 
consilier al Ambasadei R.S.F. 
Iugoslavia la București.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie, 
sinceritate, stimă și deplină în
țelegere reciprocă.

Cei doi președinți au consta
tat cu satisfacție că in perioa
da' de Ia precedenta lor întîl- 
nire, desfășurată la Brioni în 
iulie 1973, colaborarea dintre 
cele două țări socialiste veci
ne s-a desfășurat cu succes și 
a înregistrat un progres con
tinuu în toate domeniile, pe 
baza principiilor egalității in 
drepturi, neamestecului în tre
burile interne și avantajului 
reciproc, cu respectarea mu
tuală a poziției internaționale 
a celor două țări și a condiții
lor specifice de construire a

(Continuare în pag. a 111-a)
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• ÎN CAMPANIA A- 
GRICOLĂ:
— Prezența în
seamnă răspundere

• „TE APĂR Șl TE 

CINT, PATRIA MEA" 

(Festivalul cîntecu- 
lui ostășesc)

9 FILME pe care le 
vom vedea în cu
rînd

• ORA DE AUDIEN
ȚĂ a „Scînteii tine
retului"

• TURISMUL PENTRU 

TINERET — factor 
de educație patrio
tică

ȘTAM
Aflu de la un tînăr din sectorul 1 al Ca

pitalei un fapt care mă întristează profund. 
Care mă umple de necaz. Care mă revoltă 
ca și cînd ar fi vorba de un rău ce s-ar 
răsfrînge asupră-mi.

Un însărcinat cu activitatea turistică din- 
tr-o organizație de tineret a fost văzut la 
o cabană rugîndu-l pe responsabil să-i 
facă o favoare, anume să-i pună ștam
pila pe o sută de formulare de partici
pând la un concurs. Cabanierul s-o fi în
trebat, desigur, unde sînt cei o sută pe 
care nu i-a văzut, dar însărcinatul cu pri
cina l-a lămurit că rugămintea „specială" 
tocmai asta era : tinerii nu veniseră, nu se 
organizase nici o excursie, 
el avea 
ștampilă, 
toată, ca 
undeva o 
aibă o dovadă de activitate.

Trebuie să recunosc, multe exemple de 
formalism am mai cunoscut de-a lungul a- 
nilor, dar ca să urci pînă în vîrful munte
lui și să încerci să acoperi cu o ștampilă un 
gol dintr-o activitate care-i atrage atîta 
pe tineri, în loc să faci ceva pentru ca 
respectiva excursie colectivă să se orga
nizeze, asta nu mi-aș fi închipuit. întrece 
orice imaginație. Dacă mi s-ar fi spus că 
a falsificat cineva acte ca să facă rost fie 
și de un singur leu, si încă nu m-aș fi mirat 
ca în fața acestui fals incredibil : falsul de 
activitate socială. Ce rost are ? La ce aju
tă ? Mi se face o silă cumplită de inșii in
capabili de a depune efort în favoarea co
lectivităților, dar care n-au curajul să spună 
asta deschis, finîndu-se agăfați în fruntea

nici
nevoie numai de o 

adică de o nimica 
să îi 
formalitate. Să

PILA
unur tabel prin care li se conferă - tot 
în chip fals - o presupusă „poziție".

Am bătut într-o oarecare măsură drumu
rile prin lume și știu că nicăieri - unde 
oamenii sînt serioși și unde se muncește se
rios — nu se întreprinde ceva degeaba. 
Toate cheltuielile de efort se fac numai și 
numai dacă duc la un rezultat, dacă pot 
avea un scop, dacă sînt necesare cuiva. 
De unde, dar, vor fi inventat unii - și mai 
ales unii dintre cei tineri — stupida rapor
tare a ceea ce nu e ? Discutam, recent, la 
un club despre o acțiune care suna fru
mos, dar programată la o oră cînd - era 
la mintea cocoșului - e foarte greu să 

crezi că va capta pe cineva. 
„Nici o grijă, mi-a spus res- 

i secre-
-------  — „— am vor

bit, trimit ei tineri și um
plu sala". Dar tinerii vor? Știți 

precis că au nevoie de respectiva acțiune ? 
Ei bine, tinerii ori n-aveau nevoie, ori nu 
puteau la ora aceea, au venit doar vreo 
4-5, acțiunea „s-a ținut" și a fost raportată 
ca „îndeplinită".

Nu, așa ceva nu poate și nu trebuie să 
fie admis. Tocmai pentru imensele pagube 
pe care ni le poate aduce, trebuie demas
cat și pedepsit formalismul, trebuie dis
truse acele ștaQipile acoperitoare de gol. 
Tocmai la tinerețe trebuie luat în mod se
rios în discuție acel apetit imoral al unora 
spre aducerea „din condei" a lucrului ne
făcut.

Trebuie să-i învățăm pe tineri cu munca 
efectivă, cu raportarea efectivă I

.d® °. nimic9 pi IflFN Fl l Pectivul, am eu cîtivaa îndeplinească CUijEIN FLUKESUU tari UTC cu care
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AKIMIA PRIMIRE TURISMUL PENTRU TINERET

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis guvernatorului general al Australiei, SIR 
JOHN ROBERT KERR, următoarea telegramă :

Instalarea dumneavoastră in inalța funcție de guvernator ge
neral al Australiei. îmi oferă ocazia plăcută de a vă transmite, 
în numele poporului român și al meu personal, cele mai calde 
felicitări și urări de sănătate personală, de succes in. activita
tea dumneavoastră.

Sînt convins că bunele relații existente între statele noastre 
vor cunoaște o dezvoltare permanentă în viitor, spre binele 
celor două națiuni prietene, al păcii și colaborării internaționale.

Primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia. Manea Mănescu, a primit 
joi după-amiază pe prof. Ales
sandro Faedo, președintele Con
siliului Național al Cercetării 
din Italia, care face o vizită in 
țara noastră.

Cu acest prilej au fost abor
date probleme referitoare la ex
tinderea colaborării și cooperă
rii româno-italiene, îndeosebi in 
domeniul cercetării științifice și 
dezvoltării tehnologice.

FACTOR DE EDUCAȚIE PATRIOTICĂ CVLTVRÂ

Tovarășa Elena Ceaușescu
CONVORBIRI

a primit delegația Uniunii
Generale a Femeilor

Palestiniene

La Ministerul Afacerilor Ex
terne au avut loc, joi după- 
âmiază, convorbiri între minis
trul afacerilor externe. George 
Macovescu, și Didier Ratsiraka. 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Malgașe.

In aceeași zi. ministrul mal- 
gaș a avut întrevederi cu An
gelo Miculescu, ministrul agri
culturii, indusțriei alimentare și 
apelor, general colonel Ion 
Gheorghe, prim-adjunct al mi
nistrului apărării naționale și șef 
al Marelui Stat Major, și Iginio 
Pavoni, adjunct al ministrului 
industriei metalurgice.

★
Ministrul afacerilor externe a 

oferit, joi, un dineu în onoarea 
oaspetelui.

în după-amiaza zilei de joi, 11 
iulie, tovarășa Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R.. a primit dele
gația Uniunii Generale a Femei
lor Palestiniene, formată din May 
Sayeg, vicepreședinta Uniunii, 
și ’Najla Saed Eldeen. mem
bră a Comitetului Executiv 
Uniunii, care face o vizită 
țara noastră.

La întrevedere a participat 
varășa Lina Ciobanu. membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., președinta Consiliului 
Național al Femeilor.

Oaspetele au exprimat calde 
mulțumiri pentru posibilitatea 
pe care au avut-o de a vizita 
România, prilej pentru a lua cu
noștință de succesele însemnate 
dobîndite de poporul român în 
toate domeniile de activitate, de 
a avea întîlniri cu organizația 
femeilor din țara noastră, pen
tru solidaritatea manifestată de 
poporul român față de aspira
țiile naționale ale poporului pa
lestinian. ’

al 
in

to-

Tovarășa Elena Ceaușescu a 
transmis Uniunii Generale a Fe
meilor Palestiniene un salut 
prietenesc, urări de succes In ac
tivitatea organizației, ca o ex
presie a sentimentelor de solida
ritate militantă ale poporului 
român cu cauza dreaptă a po
porului palestinian.

în cadrul întrevederii, desfă
șurată intr-o atmosferă de cal
dă cordialitate, s-a subliniat sa
tisfacția pentru dezvoltarea le
găturilor dintrș popoarele noas
tre, dorința de a întări aceste 
raporturi, apreciindu-se că a- 
ceasta reprezintă o contribuție 
la instaurarea unei păci trainice 
și drepte în Orientul Mijlociu, 
care să asigure dreptul la o e- 
xistență Independentă a poporu
lui palestinian, în conformitate 
cu interesele și aspirațiile sale 
naționale, garantarea suveranită
ții și integrității teritoriale 
tuturor 
ficarea 
lume a 
legerii

_________ ! a 
țărilor din zonă, la edi- 
unei lumi mai bune, o 
păcii, colaborării și ințe- 
iriternaționale.

PLECARE

TE APĂR ȘI TE CÎNT,
FESTIVALUL CÎNTECULUI OSTĂȘESC

Convorbire cu compozitorul
LAURENȚIU PROFETA

Pe- 
ai 

Ion 
OiailCSCU, 1I1CIIIM1 W al
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi- 
țetului județean Dîmbovița al 
P.C.R.. care va face o vizită de 
prietenie in Republica Populară 
Chineză.

Joi dimineață, a 
kin un grup de 
P.C.R., condus de 
Stănesfcu, membru

SOSIRE

plecat la 
activiști 

tovarășul 
supleant

Joi s-a înapoiat in Capitală de
legația P.C.R. condusă de tova
rășul îosif Uglar, membru su
pleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Comitetului pentru problemele 
consiliilor populare, care a par
ticipat la manifestările prilejui
te de a 20-a aniversare a parti
dului Uniunea Națională Africa
nă din Tanganika — TANU.

In cadrul manifestărilor în
chinate celei de a XXX-a ani
versări a Eliberării patriei și a 
Congresului al XI-lea al Parti
dului Comunist Român, Aso
ciația ziariștilor și scriitorilor 
de turism a organizat, 
dezbatere avînd un 
deosebit de interesant 
tual : ,,Turismul pentru 
— factor de educație patrio
tică". în deschiderea dezbate
rii participanții au ascultat o 
succintă dar bogată expunere 
a tovarășei Elena Poparad, 
vicepreședinte al Consiliului 
Național al Organizației Pio
nierilor despre expedițiile „Cu
tezătorii". după care a urmat 
vizitarea emoționantei expoziții, 
deschise la Palatul pionierilor.

Celor prezenți — și aci se 
cuvine remarcată inițiativa lău
dabilă a organizatorilor de a 
invita, alături de scriitori și 
ziariști, tineri membri ai U.T.C., 
reprezentanți ai Eiroului de 
turism pentru tineret, Ministe
rului turismului, U.G.S.R., pro
fesori — le-au fost prezentate 
referate, pe tema amintită, de 
către tovarășul Titus Deac, 
președinte al B.T.T. și de către 
Valentin Hossu, redactor la 
revista „România pitorească".

în imaginea noastră, un as
pect de la Expoziția expediții
lor „Cutezătorii".

Foto : O. PLECAN

Ieri, o 
subiect 
și ac- 
tineret ^Seinteii tineretului

ÎN CAMPANIA AGRICOLĂ
Prezența înseamnă răspundere

SUCCESIVE
Ieri dimineață a plouat, 

dar după-amiază, o dată cu 
apariția soarelui, cîmpia il- 
foveană a concentrat din nou 
forța do muncă a satului. 
Aproape patru mii de trac- 
toare au lucrat la executarea 
prașilei mecanice la porumb, 
iar aproape două mii au fost 
dirijate pe suprafețele elibe
rate de orz și grîu. Unele 
au lucrat în agregat cu pie
sele de balotat paie, altele 
la executarea arăturilor și 
la semănatul culturilor suc
cesive. în felul acesta, supra
fețele eliberate de păioase și 
semănate cu culturi duble a 
ajuns să depășească zece 
mii de hectare. Cele mai bu
ne rezultate au fost rapor
tate de către unitățile agri
cole din raza stațiunilor pen
tru mecanizarea agriculturii 
Călugăreni, Chiseîet. Gîrbovi, 
Condeești, Vedea, Izvoarele, 
Frăsinet, Sărulești și Tăriă- 
șești. Concomitent, celor pes
te 2 400 de combine li s-au 
făcut verificări suplimentare 
iar cei 336 de mecanizatori, 
care lucrează pentru prima 
dată pe combine C-12 — în 
majoritatea lor tineri — au 
participat la o instruire pro
fesională., De astăzi, toate 
forțele mecanice vor conti
nua cu recoltarea păioaselor 
de pe cele 167 409 hectare de 
grîu, orz și secară ce au a- 
juns la maturitate. (G. F.)

Am început raidul in citeva 
unități agricole cooperatiste si
tuate de-a lungul șoselei Tg. 
Mureș — Sărmaș la ora 18, Nu 
pentru a fi prezenți la ședința 
brigadierilor și șefilor de echipe, 
ci mai ales pentru a ne convinge 
cine lucrează pe ogoare. Aceas
ta datorită faptului că la Co
mitetul județean Mureș a; 
U.T.C. am fost informați că și 
în vara aceasta, sau poate mai 
mult ca în alți ani, tineri care 
loeuiesc 'in sate, indiferent de 
preocupare, sint antrenați, ală
turi de părinții lor, la lucrările 
de sezon în C.A.P.

Am văzut oameni prășind, a- 
dunînd fin, cosind. Mulți tineri. 
M-am oprit in citeva locuri. 
Am discutat cu ei. Pe o tarla 
de porumb, la Voiniceni, fami
lia loja execută prașila a Il-a. 
Ion loja, muncitor la întreprin
derea de transport auto Tg. 
Mureș : Petre, fiul, muncitor la 
Fabrica de conducte ; Aurelia, 
fiica, elevă absolventă a clasei 
a VIII-a. Ceva mai încolo, tî- 
nărul loan Fechete. Tot cu pă
rinții. Știe foarte bine de ce, 
muncitor fiind, a pus mina pe 
sapă.

— Majoritatea din locuitorii 
satului nostru fac naveta la Tg. 
Mureș lucrînd în diferite între
prinderi și instituții. Cine să 
țină sus fruntea satului dacă nu 
noi, cei care trăim aici ? Răs
plata efortului o puteți citi chiar 
și după exteriorul caselor înși
ruite pe șosea. Iar dacă intrați 

• In vreuna vă veți convinge că 
trăim ca la oraș.

înaintind printre lanuri
grîu. intrăm în perimetrul comu
nei Ceuașu de Cîmpie. Ne oprim 
și din curiozitate numărăm oa
menii care lucrează pe dealu

de

103.rile cuprinse cu privirea. 
Bărbați, femei, tineri, copii.

Pioniera din clasa a Vl-a. 
Crinișoara Totu, emoționată de 
faptul că un ziarist discută cu 
ea, ne răspunde ca la școală.

— La Conferință Națională a 
cadrelor de conducere din agri
cultură, secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a subliniat că toți lo
cuitorii satului sint răspunză
tori pentru destinul pămintului, 
pentru gospodărirea Iui. Și noi, 
pionierii, sîntem locuitori ai sa
tului.

Emoționant răspuns prin sin
ceritatea lui. Evidențiază res
ponsabilitatea celor mici pentru 
problemele mari. Pe dealul Ce- 
uașulu; 20 de bărbați coseau 
trifoi. îmi reține atenția un tî- 
năr bronzat a cărui înfățișare 
trădează o altă profesie decit a- 
ceea de cooperator.

— Unde lucrezi ? îl întreb.
— Sînt student în anul I la 

Educație fizică. De citeva zile 
am venit de la armată și pină 
Ia toamnă, cînd începe faculta
tea, voi lucra acasă.

La sediul C.A.P. Rîciu, Petre 
Cioloboc, contabilul șef, transmi
tea la județ situația operativa.

— Pînă azi s-a executat pra
șila a III-a pe 160 din cele 200 
hectare cultivate cu sfeclă de 
zahăr; prașila a Il-a pe 300 din 
cele 345 hectare cu porumb ; 
prașila a Il-a pe cele 25 hectare 
semănate cu legume. S-au re
coltat 8 hectare mazăre ; s-au 
însilozat 280 tone furaje. Cit a 
realizat fiecare din cei peste 400 
rîceni prezenți pe frontul recol
tei în ziua raidului, are credem, 
puțină importanță. Rezultatele 
diferă după vîrste, sex. îndemî- 
nare. Semnificativă e afirmația 
făcută aproape ca un laitmotiv

de către numeroși interlocutori : 
dorim să cinstim istoricele eve
nimente ale anului, sărbătoarea 
eliberării, Congresul al Xt-!ea 
al P.C.R., cu rezultate bune în 
muncă.

MIRCEA BORDA

Corespondenților care. în scri
sorile adresate ziarului nostru, 
ne-au întrebat de ce atît absol
venții școlilor profesionale, cît și 
cei calificați la locul de muncă 
prin cursuri de scurtă durată, 
beneficiază de aceeași categorie 
de încadrare, categoria I.

In condițiile în care societatea 
în dezvoltarea sa, are nevoie de 
cadre bine pregătite care să 
poată face față cerințelor im
puse de dezvoltarea tehnicii, de 
modernizarea procesului de pro
ducție, de ritmurile înalte ale 
construcției socialiste, trebuie 
să se țină seama de faptul că 
numărul muncitorilor calificați 
de care are nevoie economia 
națională este mult mai rpare 
decit numărul muncitorilor ce 
pot fi calificați prin școli profe
sionale. Pentru a asigura cu 
muncitori calificați acele ramuri 
ale economiei care se dezvoltă 
într-un ritm ridicat de la an la 
an. s-a stabilit să se desfășoare 
într-o perioadă mai scurtă ca
lificarea la locul de muncă. S-a 
stabilit aceeași categorie de în
cadrare și pentru unii și pentru 
ceilalți, dar s-a apreciat că ni
velul mai ridicat al cunoștințe
lor însușite de elevii școlilor 
profesionale va permite ca aceș
tia’să-și însușească mai repede 
lucrările din ce în ce mai com
plexe ale meseriei astfel îneît 
intr-un timp mai scurt să poată 
ajunge la categorii superioare.
In acest sens, Legea nr. 12/1971,

„TRANSMITEM EMISIUNEA
PENTRU TINERET"

publicitate publicitate - publicit
....... ....

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 VACANTĂ CONSTANTA, la 
intrarea în Mamaia

• PELICANUL - MURIGHIOL
• PORTITAJURILOVCA
• DOI IEPURAȘI — BABADAG

Informații suplimentare la telefon 221529

OFICIILE JUDEȚENE 
DE TURISM

din Întreaga țară, vă invită să participați la excursiile care 
se vor organiza cu trenul sau autocarul la București, in 
luna august, pentru vizitarea Expoziției realizărilor econo
mici naționale, ediția 1974, ce se va deschide cu prilejul celei 
de a XXX-a aniversări a eliberării patriei.

în cadrul excursiei se vor vizita și alte obiective de inte
res turistic din Capitală și de pe traseu.

Informații și înscrieri la sediile oficiilor județene de tu
rism și filialele lor din întreaga țară.

PUBLITURISM

La I.M.M.R. „16 Februa
rie" — Cluj, în fiecare joi, 
în pauza de masă, stația de 
radioamplificare transmite 
emisiunea pentru tineret. 
Desigur, este un lucru obiș
nuit. un lucru care există și 
în multe alte întreprinderi 
din țară. Nu mai sint de 
mult o noutate anchetele, re
portajele, știrile și celelalte 
modalități prin care organi
zațiile U.T.C. intervin pen
tru a veni în sprijinul pro
ducției cu ajutorul instru
mentelor muncii de agitație. 
Participarea responsabilă, ob
ținerea unor rezultate tot 
mai bune în acest cincinal 
pe care colectivul întreprin
derii noastre s-a angajat 
Să-l realizeze în patru ani. 
sint prin urmare și pentru 
noi obiectivele de cea mai 
mare importanță cărora le 
subordonăm întreaga ener
gie și capacitate de acțiune, 
în fiecare joi, la stația de 
radioamplificare anunțăm 
stadiul întrecerii uteciste, îi 
popularizăm pe fruntași, su
punem dezbaterii colective

situația la zi a raportului 
dintre angajamente și împli
niri. De curind, comitetul 
U.T.C. al întreprinderii a 
luat inițiativa ca, in cinstea 
celor două mari evenimente 
ale acestui a ■, să adauge e- 
rr.isiiinlor "bișnuite ale sta
ției încă una : prezentarea 
pe rind a tuturor celor 16 
organizații U.T.C., în emisi
uni speciale dedicate fiecă
reia. Va fi după părerea noas
tră, și acesta un prilej de a 
ne analiza mai îndeaproape 
activitatea, de a evidenția 
succesele obținute de colecti
vele de uteciști și, în același 
timp, de a preciza pentru 
fiecare loc de muncă direc
țiile in care trebuie să-și in
tensifice eforturile, astfel In
cit contribuția noastră să se 
ridice întru totul la înălțimea 
încrederii Acordate.

VASILE BONDOR
locțiitorul secretarului U.T.C. 
de la I.M.M.R. „16 Februarie" 

— Cluj

ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI Șl RESTAURANTE BUCUREȘTI 
vă invită să participați la excursiile de o zi — o zi și jumătate, organi

zate la sfîrșit de săptămînă
a. — O zi cu autocarul — duminica

București — Poiana Brașov București
București — Cheia București — Curtea de Argeș
înscrierile, reținerile de locuri și achitarea costului excursiilor 
de mai sus se fac la filialele de turism din bd. Nicolae Băl- 
cescu nr. 35 și bd. Republicii nr. 68.

Din marile cartiere bucureștene:
— cart. TITAN (rest. Miniș), București-Poiana Brașov
— cart. Berceni (b-dul Metalurgiei centrala telefonică) 

București-Curtea de Argeș
— cart. Drumul Taberei (cinema Favorit), București-Cheia

Rucâr — Bran Brașov

cu plecarea la ora 6,30 ■
— Piața Palatului R.S.R. (rest. Cina) București-C.Lung-Rucăr-Bran- 

Brașov
cu plecarea la ora 7,00
Costul excursiei se achită direct la autocar.
b. — cu trenul, o zi pe litoral, plecarea duminică la ora 0,50 și 1,30 

cu înapoierea în aceeași zii
— Valea Prahovei-Predeal — plecarea duminică la ora 6,55
— O zi și jumătate cu trenul la cabanele : Furnica, .Piscul Cîinelui, 

Schiori, Sinaia.
INFORMAȚII Șl ÎNSCRIERI LA FILIALELE DE TURISM DE MAI SUS.

stabilește cerințele de vechime 
minimă necesară muncitorilor 
pentru promovarea în categorii, 
in funcție de forma de calificare.

Muncitorii pregătiți prin școli 
profesionale sint încadrați la 
intrarea în producție în catego
ria I, iar promovarea lor se face 
mai 
pot 
în 
ani 
ajungă în 
cînd îndeplinesc o vechime în 
meserie de 10 ani. Pentru mun
citorii calificați la locul de 
muncă s-a considerat că este 
necesară o perioadă mai mare 
in care să-și poată însuși mese
ria respectivă astfel că, deși la 
intrarea in producție sînt înca
drați în categoria I, promova
rea în categoria a Il-a se poate 
face la îndeplinirea unei vechimi 
minime de 2 ani, în categoria a 
a IlI-a de 4 ani etc. Promova
rea muncitorilor calificați la lo
cul de muncă în categoria a V-a 
poate fi “ 
solvirea 
Aceștia 
maximă 
ani in meserie.

Ștefan I„ Călărași : Persoa
nele care au suferit diverse 
condamnări pot fi înscrise la 
concursul de admitere în învăță- 
mîntul superior, dacă prin actul 
de condamnare nu li s-a inter
zis acest drept.

Un grup de cetățeni din satul 
Rădești, com. Bălăbănești, jud. 
Galați : In conformitate cu ho- 
tăririle
Central al P.C.R. din 18—19 iu
nie 1973 toți absolvenții clasei a 
VIII-a, începind cu anul 1974, 
trebuie cuprinși în prima treaptă 
a învățămintului liceal. Actua
lele clase a IX-a și a X-a ale 
școlii

La 
nefti, 
dești, 
școlar 1974—1975 o clasă la anul 
I — învățămînt liceal de textile 
— confecții, clasă afiliată pe lin
gă Liceul industrial de con
strucții civile din Galați.

repede : în categoria a Il-a 
fi promovați după un an, 
categoria a IlI-a după doi 
și șase luni etc. puțind să 

categoria maximă

făcută numai după ab- 
cursurilor de gradul H. 
pot obține categoria 
după o vechime de 13

Plenarei Comitetului

generale sînt în lichidare, 
sediul comunei Bălăbă- 
de care aparține satul Ră- 
s-a prevăzut pentru anul

DOMNIȚA VĂDUVĂ

Aflat Ia cea de a doua ediție. 
Festivalul cîntecului ostășesc 
Te apăr și te cint patria mea, 
organizat de Ministerul Apără
rii Naționale în colaborare cu 
Uniunea Compozitorilor, se dis
tinge ca un remarcabil eveni
ment în viața culturală a țării. 
Manifestare ' cu un marcat grad 
de emulație, de stimulare și in
teres, atît pentru compozitorii 
din genul coral, cit și pentru 
cei din muzica ușoară. acest 
festival a izbutit să antreneze 
un mare număr de muzicieni și 
de scriitori. Inițiativei generoa
se de a deschide porțile muzicii 
vocale spre tineretul militar, i 
s-a adăugat un riguros sistem 
de organizare. Astfel că buna 
experiență și succesul dobindit 
în prima ediție au determinat 
la actuala competiție o partici
pare numerică, dar și valorică 
mult sporită. Cele 60 de lucrări 
selecționate din totalul partitu
rilor intrate în concurs, vor pu
tea fi urmărite în etapa finală, 
în spectacolele televizate, unde 
juriul și publicul le vor audia 
și vor putea discerne în vede
rea acordării premiilor.

— Organizarea exemplară, 
faptul că selecția și premierea 
se fac cu ușile deschise, sub 
formă de concerte, ridică nivelul 
competiției și ii asigură o mare 
eficiență, ne-a declarat compo
zitorul Laurențiu Profeta. în 
timp ce la alte concursuri mu
zica este judecată cu ochiul, 
doar citind partitura. într-o 
versiune aridă, iar la sfîrșit se 
anunță o listă de titluri; de lu
crări și de nume, acestea ră- 
minind astfel de cele mai multe 
ori quasi-necunoscute, concursul 
armatei aduce piesele etapei fi
nale sub camera televiziunii, 
intr-un climat de mare audiență, 
în interpretări de primă mină. 
Cîntecele sînt interpretate de 
Ansamblul armatei, cea mai 
bună formație din țară in mate
rie de cîntec patriotic, de for
mațiile militare de soldați 
în termen sau de soliști de 
muzică ușoară valoroși, acom- 
paniați de Orchestra 
tradă
bună. Aproape că nu există com
pozitor, continuă interlocutorul, 
de muzică ușoară, care să nu fi 
participat la acest gen de con
curs; tot atîția, dacă nu mai 
mulți, decit la concursul de la 
Mamaia, iar la genul coral s-au 
prezentat cu lucrări — cîntece 
patriotice și marșuri — toți 
compozitorii noștri, de la decanii 
de vîrstă și de prestigiu ca I. D. 
Chirescu, D, D. Botez, Nicolae 
Chirculescu, Elly Roman ș.a. și 
pînă la cei mai tineri creatori 
ca Romeo Vanica, Sabin Păutza, 
I. Spătărelu etc.

De asemenea, concursul oferă 
posibilitatea foarte multor ama
tori — profesori de muzică

dirijori de orchestre militare — 
să se afirme cu lucrările, lor. A- 
ceasta concură bineînțeles la o 
mare diversificare tematică, de 
genuri și stiluri. Repertoriul a- 
firmă o înaltă conștiință civică 
și patriotică și vine în ajutorul 
direct al formațiilor de ostași 
cu lucrări simple, accesibile, cu 
coloratură specifică, cu teme le
gate de unele regimente și ar
me. dar și cu piese de concert.

Caracterul de audiență și efi
ciență al primei ediții a Festiva
lului „Te apăr și te cînt, patria 
mea“ s-a făcut vizibil și în con
cursul Televiziunii „Cîntare pa
triei", unde toate formațiile mi
litare au prezentat cite două și 
trei prime audiții din lucrările 
lansate In anterioara ediție. Com
petiția a reușit, grație price
perii organizatorilor, să asigure 
o largă circulație a pieselor. 
Sînt convins că și concursul din 
acest an jubiliar se va finaliza 
cu o recoltă bogată de cîntece’V 
pentru ostași, dar și pentru miș
carea noastră corală de amatori, 
a conchis compozitorul Laurențiu 
Profeta.

ALINA POPOVICI

FILME PE CARE
LE VOM VEDEA

IN CURÎND

de es-
a armatei, de asemenea,

Și

Consfătuirea pe țară
a tinerilor mineri

Municipiul Baia Mare găzdu
iește în aceste zile consfătuirea 
pe țară a activului care lucrează 
în ramura minieră.

Inițiată de către Secretariatul 
Comitetului Central al U.T.C., ea 
se înscrie în contextul eforturilor 
de a da viață neîntîrziat indica
țiilor primite din partea secre
tarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, la în- 
tîlnirea cu membrii Biroului Co
mitetului Central al U.T.C. și ai 
Biroului Comitetului Executiv al 
U.A.S.C.R. din februarie a.c.

Tinerii reprezentanți ai orga
nizațiilor din exploatarea minie
ră prezenți la Baia Mare, și-au 
propus să dezbată și să gene
ralizeze formele și metodele fo
losite de organele și organizațiile

U.T.C. din ramura minieră 
mobilizarea uteciștilor la i 
zarea sarcinilor economice, întă
rirea disciplinei socialiste a mun
cii, ridicarea calificării profe
sionale.

Pe parcursul discuțiilor s-au 
prezentat numeroase inițiative, 
s-au făcut multe propuneri me
nite să mărească eficiența acti
vității organizațiilor U.T.C. pri
vind recrutarea și calificarea for
ței de muncă, integrarea socio- 
profesională a tinerilor mineri, 
îmbunătățirea stilului de muncă 
al organizațiilor de tineret.

Lucrările consfătuirii sînt con
duse de tovarășul Dionisie Ba- 
lint, secretar al C.C. al U.T.C.

l în 
reali-

MIRCEA BORDA

SPORT • SPORT
Concursul „Prietenia" la călărie

Astăzi, de la ora 15.30, pe baza 
hipică din Calea Plevnei, are 
loc deschiderea celei de-a IlI-a 
ediții a „Concursului Prietenia", 
la care vor participa tineri că
lăreți din Bulgaria. Cehoslova
cia, Polonia, Ungaria și Româ
nia.

Concurs devenit tradițional, a- 
'ceastă manifestare constituie 
pentru tinerii călăreți români 
criteriu de verificare a pregăti
rii lor în vederea apropiatelor 
campionate balcanice. Partici-g 
pînd cu intensitate la antrena
mentele conduse de antrenorul 
Petre Andreianu, componenții 
lotului românesc format din că
lăreții Dania Popescu. Nicolae 
Stroescu. Monica Rtngheanu, 
Victor Rus, Cristian Grigore, 
Gheorghe Sodolescu, Radu Crî- 
șan, Gerhard Schneider, Sorin 
Ionescu și Norica Petric, speră 
să realizeze succesele demon
strate în concursurile de anul 
trecut.

Așadar, amatorii concursurilor 
hipice din Capitală 
ocazia ca timp de trei 
mărească, (concursul 
simbătă și duminică), 
să întrecere sportivă.

vor avea 
zile să ur- 
continuind 
o frumoa-

G. FLOREA

• Trei atleți români au obți
nut victorii în prima zi a con
cursului atletic internațional 
care are loc la Atena. Gh. Ghipu 
a ■ terminat învingător în proba 
de 1500 m plat, eu timpul de 
3’40”5/10, Gh. Cefan a dominat 
clar cursa de 3 000 m obstacole, 
fiind cronometrat în 8’37”6/10, 
iar Dumitru Iordache s-a clasat 
pe primul loc la săritura în lun
gime cu 7,61 m. Alte rezultate 
înregistrate : înălțime : Stones 
(S.U.A.) — 2,18 m ; 100 m plat : 
Papaghebrgheopoulos (Grecia) — 
10”3/10 ; suliță : Smidt (S.U.A.) 
— 81,68 m : 440 yarzi garduri : 
Bolding (S.U.A.) — 49”2T0. Cel 
mai bun rezultat în concursul 
feminin a fost obținut de sprin
tera poloneză Szewinska, care 
a parcurs 220 yarzi plat în 
22”8/10..

• La San Remo, în ultima zi 
a concursului internațional de 
înot „Trofeul celor șapte coline", 
trei sportivi români — Marian 
Slavic. Eugen Aimer și Adrian 
Horvat — s-au comportat, remar
cabil. reușind să se califice pen
tru finalele probelor respective.

0 Echipa masculină de hand
bal a Elveției, care se află de 
mai multe zile în țara noastră, 
va întîlni astăzi la Sibiu echipa 
României. Revanșa acestei parti
de se va desfășura duminică di
mineața la Brașov.

*

CASA DE FILME
• Filîp cel Bun nu este, 

cum s-ar părea, un film 
toric. Dimpotrivă, este unul 
de actualitate în care scena
ristul Constantin Stoiciu și-a 
propus să pună în discuție ci
teva probleme pe cît de e- 
.sențiale, pe atit de delicate 
ale tineretului. Una ar fi re
lația dintre generații, dintre 
părinți și copii. Alta ar fi 
aceea a căutării drumului în 
viață, a formării, a maturiză
rii morale a tînărului. Regi
zorul Dan Pița a ales ca in
terpret ai personajelor pe 
Mircea Diaconu, Vasile Nițu- 
lescu. Gheorghe Dinică, Lazăr 
Vrabie. Draga Olteanu, Ilea
na Popovici. Ica Matache, 
Florina Luican. Cum filmă
rile — realizate de operato
rul Florin Mihăilescu — au 
luat sfîrșit, pelicula se află 
acum la Buftea unde, la masa 
de montaj, ia naștere filmul, 
așa cum îl vom urmări pe 
ecrane.
• Ilustrate cu flori de cîmp

îl readuce în atenția cinefi
lilor pe regizorul Andrei 
Blaier. De data aceasta și ca 
scenarist. Un film, deci, „de 
autor", care se anunță a fi 
poetic. Dacă adăugăm 
operator < “
care ne-a convins că are ta
lentul unui adevărat Doet al 
imaginii, credem că afirmația 
de mai sus poate fi îndreptă
țită. In fața camerei de luat 
vederi — instalată acum în 
interioarele special amenaja
te de la Buftea — evoluează 
actorii Carmen Galin. Elena 
Albu. Eliza Petrăchescu, 
Draga Olteanu, Gheorghe Di
nică. Dan Nuțu.
• Un zimbet pentru mai

tîrziu va avea înscrise pe 
generic două nume pe care 
ne-am obișnuit să le vedem 
unul în ziar, 
citeva *•/„’ ________
pelicule ale Studioului „Al. 
Sahfa". Este vOrba de Mi
hai Caranfil. care sem
nează aici, scenariul, și de 
Alexandru Boiangiu, regizo
rul filmului. „Un zîmbet" ne 
propun autorii și credem că 
spectatorii nu-1 vor refuza. 
Un argument în plus ? O e- 
chipă care numără pe cîțiva 
dintre cei mai îndrăgiți ac
tori de comedie de la noi : 
Dumitru 
Cotescu, 
Brăila, 
Mircea 
Moraru.
• Zidul va intra, în curînd, 

pe platouri. Emoții mari pen
tru regizorul, debutant 
lung-metrăjul 
stantin Vaeni 
cum ultimele 
citind (pentru 
scenariul
Carabăț și Constantin Ciubo- 
tarți și discutînd cu actorii 
Gabriel Oseciuc (student la 
I.A.T.C.. și el un debutant în 
film), Gheorghe Dinică, Vic
tor Rebengiuc și George Mi- 
hăiță.
• Iubire constituie filmul 

de debut al unui alt tînăr 
regizor : Andrei Cătălin Bă- 
leanu. O peliculă de și despre 
dragoste al cărei scenariu 
aparține lui Mihai Creangă și 
ale cărei, imagini vor fi sem
nate de Nicolae Mărgineanu. 
Cum filmul a intrat de-abia 
de curînd în producție, inter- 
preții nu au fost încă aleși. 
Pe curind, deci, cu noi detalii.

3
așa 
is-

Iacă adăugăm cAy 
este .Dinu TănaseXy

celălalt pe 
dintre apreciatele

Furdui. Octavian 
Ștefan Mihăilescu- 

Mihai Mălaimare, 
Anghelescu, Marin

în 
artistic, Con- 

care face a- 
pregătiri re- 

a cita oară ?)
scris de Dumitru
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Tovarășul Nicolae Ceausescu
1

și tovarășul Iosip Broz Tito
au a făcut o vizită în Capitală 

și la întreprinderea de mașini grele

Repu- 
coloana mașinilor oficia- 
îndreptat spre cartierul 
străbătind marile bule- 
ale Capitalei de-a lungul 
mii de cetățeni au ova-

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Iosip Broz Tito, 
tovarășele Elena Ceaușescu și 
Iovanka Broz au făcut joi la 
amiază o vizită prin Capitală, 
oprindu-se la una din cele mai 
reprezentative unități industria
le ale Bucureștiului, întreprin
derea de mașini grele.

La vizită au luat parte tova
rășii Manea Mănescu, Emil Dră
gănescu, Gheorghe Oprea, Geor
ge Macovescu, ministrul aface
rilor externe, Vasile Șandru. 
ambasadorul țării noastre la 
Belgrad.

Au participat, de asemenea, 
tovarășii Gemal Biedici, Miloș 
Minici, Alexandar Girlicikov, 
Dușan Skrebici. Milorad Biro
vliev, Petar Dodik, ambasadorul 
Iugoslaviei la București. _ -

Pornind de la Palatul ~ 
blicii, 
le s-a 
Titan, 
varde 
cărora 
ționat cu căldură pe cei doi pre
ședinți, manifestîndu-și astfel 
sentimentele de satisfacție față 
de rezultatele fructuoase ale dia- 

•logului la nivel înalt româno- 
iugoslav. expresie semnificativă 
a relațiilor de prietenie tradi
țională și conlucrare prieteneas
că dintre cele două țări și po
poare.

Vastul ansamblu de locuințe 
Titan este un adevărat oraș cu 
peste 200 000 de cetățeni, care 
ilustrează vocația constructivă a 
poporului nostru. Și cartierul 
Berceni, existent pe harta mu
nicipiului numai de 10 ani si in 
care astăzi trăiesc circa 70 000 
de oameni, atestă în chin grăi
tor marile transformări ale Ca
pitalei. Coloana mașinilor ofi
ciale străbate artera principală 
a cartierului. Bulevardul Meta
lurgiei. străjuită de zeci de 
b'n'-urî. de complexe com°rciâle 
moderne, școli, grădinițe și cre- 
ș“. Tinerețea Be-cenilor se Că
dește, și în existenta, ne țoale 
laturile sale, a șantierelor unde 
se construiesc noi blocuri de 
locuințe, un mare complex co- 
mer-iâl de tin Big și alte clădiri 
destinate serviciilor publice.

Bulevardul Metalurgiei nu 
poartă întîmnlător acest nume. 
F! se prelungește peste rimnia 
Bercenilor pînă în fața între
prinderii de mașini grele, una 

(Urmare din pa%. I)

specialitate. 
și-au expri- 
legătură cu 
amplificarea

socialismului în fiecare din
tre ele. S-a constatat și cu 
acest prilej că colaborarea 
dintre cele două țări se ca
racterizează printr-un înalt 
grad de încredere, respect și 
înțelegere reciprocă.

Cele două părți au reliefat 
importanța deosebită pe ca
re o au întîlnirile și convorbi
rile dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Iosip 
Broz Tito pentru dezvoltarea 
de ansamblu a relațiilor prie
tenești dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Socialistă Federativă Iugo
slavia. De asemenea, a fost sub
liniată utilitatea, pentru dez
voltarea cu succes a colabo
rării româno-iugoslave, a con
tactelor și schimburilor de ve
deri, la toate nivelurile, în
tre reprezentanții guvernelor, 
partidelor, ministerelor afaceri
lor externe, organizațiilor soci- 
al-politice și de

Cei doi președinți 
mat satisfacția în 
nivelul realizat și 
continuă a relațiilor economice, 
față de rezultatele obținute în 
domeniul schimbului de mărfuri. 
Apreciind pozitiv activitațea de 
un deceniu a Comisiei mixte 
româno-iugoslave de colaborare 
economică^ cei doi președinți au 
evidențiat necesitatea îmbogăți
rii acestei colaborări, prin inten
sificarea cooperării industriale 
și specializării în producție, ie
șirii in comun pe piața mon
dială etc., care să impulsioneze 
dezvoltarea continuă a relațiilor 
economice. In acest sens, ei 
și-au exprimat convingerea că 
Acordul de lungă durată de co
laborare economică, cooperare și 
specializare in producție va con
tribui Ia dezvoltarea multilate
rală a colaborării economice re
ciproc avantajoase intre cele 
două țări.

Cei doi președinți au convenit 
ca Republica Socialistă România 
și Republica Socialistă Federa
tivă Iugoslavia să extindă in 
continuare colaborarea dintre 
ele în domeniul tehnico-științific.

Cele două părți evidențiază că 
folosirea în continuare a poten
țialului hidroenergetic în secto
rul comun al Dunării, care are 
o mare importanță pentru eco
nomiile celor două țări, consti
tuie o nouă contribuție la cola
borarea fructuoasă dintre Repu
blica Socialistă România și 
R.S.F. Iugoslavia. In acest scop, 
cele două părți vor depune efor
turi în vederea găsirii de soluții 
optime pentru accelerarea în
ceputului lucrărilor Ia potenția
lul amonte și aval.

S-a apreciat pozitiv evoluția 
relațiilor româno-iugoslave in 
domeniile culturii, învățămîntu- 
lui. turismului și colaborarea tot 
mai largă in zona de frontieră 
și s-a constatat că există posibi
lități și dorința comună de adîn- 
cire continuă a acestei colabo
rări în interesul reciproc.

Cei doi președinți consideră 
că Acordul de cqlaborare în do
meniul informațiilor va contri
bui la o mai bună cuno.aștere’ a 
realizărilor și rezultatelor dez
voltării socialiste a celor două 
țări, la apropierea popoarelor 
român și iugoslav.

Părțile au apreciat că existen
ța minorităților naționale sîrbă 
și croată în Republica Socia
listă România și a minorității 
române în Republica Socialis
tă Federativă Iugoslavia este re
zultatul dezvoltării istorice, al 
vecinătății multiseculare.

Nicolae Ceaușescu
Broz Tito s-au 

oamenii muncii, in 
zile ale vizitei, la o 
sărbătoare â priete-

dintre cele mai mari și mai re
prezentative unități ale indus
triei noastre constructoare de 
mașini. Aici, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito, to
varășele Elena Ceaușescu și Io
vanka Broz sînt salutați cu căl
dură de ministrul industriei 
construcțiilor de mașini grele, 
loan Avram, de conducătorii 
centralei industriale și ai între
prinderii, de reprezentanți ai 
organizației de partid a muni
cipiului și a sectorului 5 din 
Capitală.

Mii de muncitori ovaționează 
cu însuflețire, scandează numele 
celor doi șefi de stat, rostesc 
calde 'cuvinte de bun venit. A- 
sistăm pici, ca pretutindeni unde 
președinții 
și Iosip 
întâlnit cu 
cele patru 
adevărată ■ 
niei tomâno-iugoslave, la o ma
nifestare entuziastă a aprobării 
depline a politicii Partidului Co
munist Român, de dezvoltare și 
adîncire a prieteniei și colabo
rării cu toate țările socialiste, 
cu toate popoarele, pentru fău
rirea unei . lumi a păcii, bunei 
înțelegeri și conlucrării prie- 
nești.

Vizita începe prin prezentarea 
unui scurt istoric al întreprin
derii. a dezvoltării și profilului 
ei. Sinteză a unor eforturi ma
teriale și umane de mari pro
porții. Întreprinderea, speciali
zată in producția de utilaje-gi- 
gant, dar care cere o deosebită 
finețe și precizie în execuție, 
concentrează tehnicitatea cea 
măi avansată. Dispunînd de o- 
țelărie proprie, cu o capacitate 
de 150 000 tone anual, de o presă 
de mare forță și de vaste hale 
de prelucrare, 
produce turboagregate 
verse puteri, linii de ciment, ro
toare monobloc. fundamente 
pentru piese grele, prăjini de 
foraj etc.

Gazdele țin să arate că între
prinderea, colectivul ei, s-au 
bucurat de sprijinul și indica
țiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu care. în repetate rin- 
duri, a făcut aici vizite de lucru, 
în urma indicațiilor primite din 
partea conducătorului partidului 
și statului nostru, întreprinderea 
s-a modernizat, producția ei s-a 
concentrat îndeosebi pe utilaje

această unitate 
de di-

COMUNICAT COMUN
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Soluționarea justă a problemei 
naționale in cele două țări, asi
gurarea drepturilor egale și de 
dezvoltare multilaterală a națio
nalităților, constituie un factor 
important în edificarea socialis
mului în România și Iugoslavia, 
în întărirea relațiilor de priete
nie dintre ele. Cele două părți 
consideră că o astfel de rezol
vare este și în spiritul 
normelor internaționale adop
tate de O.N.U. privind promova
rea și apărarea drepturilor mi
norităților naționale.

Pornind de la principiile ega
lității în drepturi, respectului 
suveranității, integrității terito
riale și neamestecului in țrebu- 
rile interne, cei doi președinți 
consideră că soluționarea pro
blemei naționalităților, cetățeni 
ai țărilor respective, constituie 
o chestiune internă a fiecăreia 
dintre cele două țări. Ei consi
deră, în același timp, că națio
nalitățile celor două state vecine 
trebuie să devină într-o măsură 
tot mai mare punți de apropiere 
și consolidare continuă a priete
niei dintre poporul român 
popoarele iugoslave.

In cadrul schimbului de vederi 
privind situația internațională, 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito au salutat pro
cesul de destindere a încordării 
în lume și de rezolvare a pro
blemelor litigioase pe calea tra
tativelor și înțelegerii, afirmarea 
tot mai puternică a voinței po
poarelor de a trăi libere și su
verane, potrivit intereselor lor 
naționale. Ei au evidențiat nece
sitatea angajării mai active a 
forțelor iubitoare de pace și a 
participării, în condiții de egali
tate, a tuturor țărilor, indiferent 

. de mărime, de potențial econo
mic și militar, de sistemul lor 
social, Ia rezolvarea probleme
lor păcii și securității în lume. 
Părțile consideră că lupta po
poarelor pentru relații politice 
și economice întemeiate pe ega
litatea în drepturi. împotriva tu
turor formelor de presiune și 
dominație, reprezintă o parte 
componentă a luptei pentru pace 
și progres în lume.

Republica Socialistă România 
și Republica Socialistă Federa
tivă Iugoslavia reafirmă convin
gerea lor că pentru a se asigura 
un climat stabil de pace și secu
ritate pe plan internațional este 
imperios necesar ca relațiile din
tre toate statele să se bazeze pe 
aplicarea 
respectării independenței și su
veranității naționale, integrității 
teritoriale, -deplinei egalități în 
drepturi și avantajului reciproc, 
neamestecului în treburile in
terne ale altor țări, renunțării la 
folosirea forței și la amenința
rea cu forța și rezolvarea con
flictelor pe cale pașnică.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Iosip Broz Tito 
au evidențiat importanța și ne
cesitatea creșterii rolului O.N.U. 
în rezolvarea problemelor inter
naționale pe baze democratice, 
în consolidarea păcii, aplicarea 
principiilor Cartei Națiunilor 
Unite, instaurarea unei depline 
securități în lume.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito au acordat, 
în cadrul convorbirilor, o aten
ție deosebită situației de pe 

strictă a principiilor

energetice. Graficele prezentate 
demonstrează că, dacă în 1970 
se realiza in țară numai 18 la 
sută din necesarul de astfel de 
utilaje, în 1975 ponderea acestei 
producții va ajunge la 72,4 la 
sută, iar peste alți cinci ani la 
93,15 la sută. Anul acesta, pro
centul produselor noi în între
prinderea vizitată va fi de 85 la 
sută, ceea ce ilustrează pe de
plin capacitatea acestui colectiv 
de a-și însuși cele mai noi teh
nologii de producție în domeniul 
respectiv. De altfel, înalții oas
peți au putut afja, cu acest pri
lej, că întreprinderea dispune 
de o școală profesională și un 
liceu industrial, de o școală 
tehnică de maiștri iar în viitor 
și de invățămînt subingineresc. 
Pe aceleași panouri sînt înfăți
șate și succesele obținute de 
tînărul colectiv în livrarea de 
produse la export în multe țări 
ale lumii printre care și Iugo
slavia pentru care se află în 
pregătire două turboagregate de 
diverse puteri.

Vizitind una din halele de pro
ducție, înalții oaspeți fac cunoș
tință cu procedeele cele mai a- 
vansate aplicate în întreprin
dere, ca de pildă, sudura in baie 
de zgură, tăierea oțelului cu 
plasmă și altele. Sint prezentate 
linii de ciment de 3 000 tone, 
carcase de generator, coloane de 

' sinteză — coloși de metal cin- 
tărind 32 de tone, convertizoare 
pentru oțelăria de la Galați etc. 
Dar, fără îndoială, actul de 
creație cel mai important sem
nat de I.M.G.B. 
turbogeneratorului 
cel mai complex produs 
dustrial realizat in 
Două dintre aceste _ 
se află acum la Centrala elec
trică Rovinari. Un al treilea 
se află în lucru, urmînd ca 
treprinderea bucureșteană 
realizeze zece asemenea 
ganți. Oprindu-se in fața 
cestei turbine-gigant, oaspeții 
iugoslavi au dat o înaltă 
apreciere capacității tehnice Ia 
care a ajuns industria româ
nească in anii socialismului.

Pe parcursul vizitei, preșe
dintele Iosip Broz Tito și tova
rășa Iovanka Broz s-au inte
resat de performanțele tehnice 
ale produselor și destinația lor, 
de utilajele cu care se iucrează, 
au apreciat organizarea fluxu- 
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de 330 MW, 
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țara noastră, 
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continentul. european. Salutind 
progresele înregistrate pînă 
acum Ia Conferința pentru secu
ritate și cooperare in Europa, ei 
s-au declarat in același timp 
împotriva tergiversării lucrări
lor acesteia și au subliniat ne
cesitatea accelerării celei de-a 
doua faze a Conferinței, astfel 
încît să se* poată organiza, în 
cel mai scurt timp, a treia fază, 
la cel mai înalt nivel. A fost 
reafirmată hotărîrea celor două 
țări de a depune in continuare 
eforturi pentru consolidarea în
crederii între participanții la 
Conferință, pentru adoptarea u- 
nor documente clare, care să 
statornicească noi relații in Eu
ropa, de natură să garanteze 
securitatea deplină, dezvoltarea 
liberă și independentă a fiecă
rei țări, promovarea unei cola
borări egale in drepturi între 
țări suverane și rezolvarea pro
blemelor politice și economice 
existente în Europa.

A fost relevată utilitatea con
stituirii unui organism perma
nent cu participarea tuturor ță
rilor prezente Ia Conferință, 
care să asigure contipuarea în
tâlnirilor și consultărilor în pro
blemele securității și cooperării 
pe continent. Părțile au 
niat că securitatea in 
nu poate fi separată de 
ritatea în regiunea Mediteranei 
și in general in lume.

Apreciind că procesul de des
tindere și înțelegere pe plan po
litic in relațiile internaționale 
nu poate fi despărțit de între
prinderea de măsuri concrete și 
eficace de dezangajare militară 
și dezarmare, cei doi președinți 
s-au pronunțat pentru desfiin
țarea bazelor militare existente 
pe teritorii străine, pentru re
tragerea trupelor în limitele 
frontierelor naționale, reduce
rea efectivelor militare și arma
mentelor, înghețarea și reduce
rea bugetelor militare, crearea 
de condiții ca pe măsura dezvol
tării încrederii și colaborării în
tre state să se treacă la lichida
rea blocurilor militare. Părțile 
s-au pronunțat din nou pentru 
dezarmare generală, în primul 
rînd pentru dezarmare nucleară.

Președinții au accentuat im
portanța dezvoltării unor rela
ții de bună vecinătate între 
statele balcanice, precum și ne
cesitatea ca țările și popoarele 
din Balcani să-și orinduiască 
singure relațiile reciproce pe 
baza intereselor lor, în spiritul 
întăririi independenței și suve
ranității lor, al colaborării reci
proce egale în drepturi și prie
teniei, contribuind prin aceasta 
la transformarea Balcanilor în- 
tr-o zonă a păcii, fără arme nu
cleare, la consolidarea securității 
și colaborării în Europa.

Președintele Iosip Broz Tito 
l-a informat pe președintele 
Nicolae Ceaușescu despre acțiu
nile imediate și viitoare ale ță
rilor nealiniate. Cei doi pre
ședinți salută politica de neali
niere ca factor important în 
lupta împotriva imperialismului 
și hegemonismului, pentru 
independența și egalitatea in 
drepturi a tuturor țărilor, pen
tru pace și coexistență pașnică 
activă, democratizarea relațiilor 
internaționale, progres politic, 
economic și social în lume.

tn cadrul convorbirilor, a fost

halele de pro-

dată cînd se 
colectivelor de 

tovarășul

lui. tehnologic în 
dUcție.

Ca de fiecare 
află in mijlocul 
oameni ai muncii, 
Nicolae Ceaușescu s-a interesat 
și aici de mersul producției, de 
modul cum este organizată acti
vitatea sectoarelor, de felul în 
care sint folosite utilajele și 
spațiile productive și de alte 
aspecte ale procesului de mun
că. Secretarul general a apre
ciat preocuparea colectivului 
pentru realizarea unei produc
ții de înaltă tehnicitate și cali
tate, pentru eficiența întregii 
activități. Discutînd cu factorii 
de răspundere din minister și 
centrală, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a recomandat să se 
urmărească cu atenție realiza
rea indicatorilor de plan și. a- 
vind în vedere experiența bo
gată a acestui colectiv, să fie 
dezvoltată in continuare pro
ducția de utilaje complexe. în 
altă ordine de idei, s-a indicat 
să se acorde o atenție sporită 
autodotării, să fie montate uti
laje noi pe spațiile existente 
pentru a permite o creștere sim
țitoare a capacității de produc
ție a fabricii, răspunzîndu-se in 
acest fel misiunii importante de 
utilare a unor sectoare de bază 
ale industriei noastre.

Pretutindeni, in halele vizi
tate, muncitorii întreprinderii 
de Mașini Grele au făcut celor 
doi președinți o . caldă primire.

Ei au ținut, totodată, să ex
prime tovarășului Nicolae 
Ceaușescu sentimente de adin- 
că recunoștință pentru grija ce 
o poartă dezvoltării economice 
a patriei, ridicării, pe această 
bază, a nivelului de civilizație, 
materială și spirituală, a între
gului popor.

La plecare, tovarășul Iosip 
Broz Tito a adresat felicitări 
cordiale colectivului întreprin
derii, scriind în Cartea de o- 
noare : „Cred că această fa
brică are mari perspective pen
tru industrializarea României 
socialiste și doresc colectivului 
să obțină multe 
ca sa creatoare

Momentul de 
marcat de noi 
aplauze. Ele 
apoi pe marile 
orașului, la trecerea 
oficiale în drum spre reședință.

succese in mun- 
și în viitor", 
rămas bun este 
urale. ovații și 
sînt amplificate 
bulevarde ale 

coloanei

egalității 
economi-
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relevată necesitatea micșorării 
și lichidării decalajelor dintre 
țările in curs de dezvoltare și 
cele avansate din punct de ve
dere economic. România și Iu
goslavia. ca țări socialiste, con
sideră că rezolvarea acestei 
probleme este de importanță vi
tală pentru întărirea păcii și 
securității internaționale, pentru 
progresul întregii omeniri.

Cei doi președinți au expri
mat voința țărilor lor de a ac
ționa. in cadrul comunității in
ternaționale, pentru înlăturarea 
oricăror restricții, bariere arti
ficiale și discriminări care gre
vează relațiile economice inter
naționale și cooperarea. Tn acest 
context, s-a evidențiat impor
tanța deosebită a sesiunii ex
traordinare a Adunării Genera
le a O.N.U., consacrată proble
mei materiilor prime și dezvol
tării și necesitatea așezării re
lațiilor economice internaționale 
pe o bază nouă, echitabilă, care 
presupune înainte de toate re
cunoașterea și respectarea drep
tului fiecărei țări de a dispune 
în mod suveran de bogățiile sale 
naturale, inclusiv dreptul Ia na
ționalizare, realizarea unui ra
port just între prețurile mate
riilor prime și ale produselor 
industriale.

Republica Socialistă România 
și R.S.F. Iugoslavia consideră că 
la soluționarea acestor probleme 
trebuie să participe toate țările, 
pe baza principiilor 
suverane și colaborării 
ce egale în drepturi.

In legătură cu criza din 
rientul Apropiat și cu rezulta
tele obținute la tratativele des
fășurate pînă în prezent în sco
pul soluționării acesteia, cei doi 
președinți au apreciat pozitiv 
eforturile care au condus la 
realizarea acordurilor de înce
tare a focului și de dezangaja
re militară, considerindu-le ca 
primi pași m realizarea de con
diții pentru soluționarea pașni
că a crizei.

Președinții au reliefat necesi
tatea unei soluționări cit mai 
rapide, integrale, trainice și 
juste prin retragerea neîntîrzia- 
tă a Israelului din teritoriile 
arabe ocupate în urma războiu
lui din iunie 1967, prin asigura
rea drepturilor naționale legi
time ale poporului palestinian, 
ceea ce presupune dreptul său 
la autodeterminare, inclusiv 
dreptul Ia formarea unui stat 
propriu, prin garantarea suvera
nității și integrității teritoriale 
a tuturor statelor și popoarelor 
din zonă. Cei doi președinți con
sideră că pentru soluționarea 
trainică și dreaptă a crizei din 
Orientul 
ca Ia 
participe 
teresați.
în mod deosebit necesitatea par
ticipării egale în drepturi a re
prezentanților poporului palesti
nian. Au fost de acord că Or
ganizația de Eliberare a Pales
tinei este singurul reprezentant 
legitim al poporului palesti
nian. De asemenea, este necesar 
să se asigure participarea, in 
afara părților direct interesate, 
și a altor țări iubitoare de pace, 
care pot să-și aducă contribuția 
în cadrul conferinței de la Ge
neva de pace în Orientul Apro
piat, organizată sub auspiciile

Apropiat este necesar 
rezolvarea ei 
toți factorii

Ei au evidențiat

să 
în

REÎNTOARCEREA
ÎN CAPITALĂ

După vizita de două zile pe 
litoralul românesc, unde a con
tinuat fructuosul dialog la nivel 
înalt româno-iugoslav, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz 
Tito, împreună cd tovarășele 
Elena Ceaușescu și Iovanka 
Broz și personalitățile oficiale 
române și iugoslave s-au îna
poiat, joi dimineață, în Capita
lă, la bordul unui avion spe
cial.

De la reședința înalților oas
peți. din stațiunea Neptun, pe 
traseul străbătut spre aeroport 
— în stațiunile Eforie Sud și 
Eforie Nord, în municipiul 
Constanța — mii și mii de ce
tățeni au salutat cu mult entu
ziasm pe cei doi conducători de 
partid și de stat.

Aeroportul Mihail Kogălni- 
ceanu era pavoazat cu drapele 
de stat ale României și Iugo
slaviei.

Un mare număr de cetățeni, 
veniți Ia aeroport, aclamă căl
duros pe cei doi conducători de 
partid și de stat.

Garda de onoare, alcătuită din 
militari ai flotei maritime. în 
ținută de paradă, prezintă ono
rul. Se intonează imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste

O.N.U. In acest context, părțile 
au exprimat îngrijorarea față 
de ultimele atacuri ale forțelor 
armate israeliene împotriva 
populației civile din Liban, a- 
preciindu-le ca o piedică in 
calea eforturilor îndreptate spre 
stabilirea unei păci drepte și 
durabile în Orientul Apropiat.

Dind o înaltă apreciere luptei 
eroice a poporului vietnamez, 
care reprezintă o mare contri
buție ia lupta popoarelor pentru 
libertate și progres social, cele 
două părți reliefează că și în 
viitor vor acorda sprijin deplin 
și ajutor poporului Vietnamului, 
luptei sale drepte pentru liber
tate. autodeterminare, indepen
dență, reconstrucția țării și pro
gres social și economic. Spri
jinind în totalitate eforturile 
Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud, cei doi președinți cer 
în mod energic aplicarea con
secventă a prevederilor Acor
dului de Ia Paris. încălcate bru
tal de către regimul saigonez cu 
sprijinul și ajutorul forțelor im
perialiste.

Cele două părți exprimă soli
daritatea și sprijinul lor deplin 
poporului Cambodgiei și Guver
nului Regal legitim de Uniune 
Națională al Cambodgiei în lup
ta împotriva intervenției mili
tare străine și cer să se dea ne
întârziat poporului cambodgian 
posibilitatea să-și hotărască sin
gur soarta.

Cei doi președinți salută A- 
cordul privind instaurarea păcii 
și a concilierii naționale în Laos 
și cer să se respecte pe deplin 
suveranitatea și independența 
Laosului.

Cele două părți sprijină pro
punerile și stăruințele Guvernu
lui Republicii Populare Demo
crate Coreene pentru unificarea 
pașnică a țării, fără amestec din 
afară.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Iosip Broz Tito 
au salutat succesele obținute de 
forțele democratice în lupta lor 
împotriva colonialismului, neo- 
colonialîsmului și imperialismu
lui. Ei consideră că lichidarea 
definitivă a colonialismului și 
neocolonialismului constituie o 
sarcină importantă și urgentă a 
lumii contemporane și au sub
liniat necesitatea aplicării ne
întârziate a Declarației O.N.U, 
cu privire Ia acordarea 

independenței țărilor și popoa
relor care se mai află sub do
minația colonială, ca și a rezo
luțiilor referitoare la decoloni
zare și apartheid. Părțile acordă 
tot sprijinul mișcărilor de eli
berare națională și forțelor pro
gresiste care luptă pentru țelu
rile juste ale eliberării naționale 
și pentru dreptul la deplină in
dependență și dezvoltare inter
nă nestingherită.

Cei doi președinți au salutat 
schimbările democratice care au 
dus la răsturnarea regimului 
fascist in Portugalia și care au 
dat o puternică lovitură politi
cii coloniale. Pornind de la 
dreptul fiecărui popor la auto
determinare și independență, ei 
se pronunță pentru înfăptuirea 
independenței depline a popoa
relor din Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde, Angola 
și Mozambic.

România și Republicii 
Federative Iugoslavia, 
tele Iosip Broz Tito, 
cu președintele 
Ceaușescu trec în 
garda de onoare și își iau, apoi, 
rămas bun de la oficialitățile 
locale.

Pionieri și tinere în frumosul 
port dobrogean oferă flori 
ților oaspeți. De pe scara 
nului. conducătorii celor 
partide și state vecine și 
tene răspund aclamațiilor 
uratelor mulțimii.

Sosirea are loc pe aeroportul 
Băneasa. In întimpinare au ve
nit tovarășii Emil Bodnaraș, 
Maxim Berghianu, Lina Cioba- 
nu, Florian Dănălache, Constan
tin Drăgan, Janos Fazekas, Pe
tre Lupu, Paul Niculescu-Mi- 
zil. Gheorghe Pană. Leonte 
Răutu. Ilie Verdeț. Ștefan Voi- 
tec, Miron Constantinescu, Mi
hai Dalea. Magdalena Filipaș. 
Mihai Gere. Ion Ioniță. Gheor
ghe Oprea, viceprim-ministru al 
guvernului.

Cetățeni ai Capitalei. afla(i 
pe aeroport, întîmpină cu bucu
rie pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito.

(Agerpres)
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Cele două părți condamnă e- 
nergic teroarea împotriva for
țelor democratice din Chile, se 
pronunță pentru eliberarea din 
inchisori a patrioților chilieni, 
a tuturor deținuților politici, cer 
să se pună capăt încălcărilor 
grosolane ale drepturilor omului 
consfințite in 
O.N.U. și declară 
solidaritatea lor cu forțele pro
gresiste din această tară.

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito, au apreciat po
zitiv dezvoltarea relațiilor și co
laborării dintre cele două par
tide și au subliniat necesitatea 
identificării de noi forme de 
colaborare și de îmbogățire a 
conținutului acesteia. Ei au 
constatat cu satisfacție că cola
borarea fructuoasă dintre Par
tidul Comunist Român și Uniu
nea Comuniștilor din Iugosla
via se dezvoltă pe baza princi
piilor independenței, egalității 
în drepturi, neamestecului și 
răspunderii fiecărui partid față 
de propria clasă muncitoare.

Pornind de la aceste principii, 
Partidul Comunist Român și U- 
niunea Comuniștilor din Iugo
slavia vor acționa și in viitor 
pentru întărirea unității mișcă
rii comuniste și muncitorești 
internaționale, pentru dezvolta
rea colaborării cu toate parti
dele comuniste și muncitorești, 
cu partidele socialiste, cu alte 
partide și mișcări progresiste, 
în scopul găsirii căilor întăririi 
solidarității în lupta pentru pro
gres social și pace.

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, Nicolae 
Ceaușescu, a informat pe pre
ședintele Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia asupra stadiului 
pregătirilor Congresului al XI- 
lea al P.C.R., iar președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, Iosip Broz Tito, a făcui 
cunoscute secretarului general 
al Partidului Comunist Român 
hotărîrile Congresului al X-lea 
și direcțiile de viitor ale activi
tății U.C.I.

Cele două părți au exprimat 
deosebita satisfacție pentru re
zultatele întilnirii și convorbiri
lor și convingerea că vizita ofi
cială de prietenie a tovarășului 
Iosip Broz Tito, președintele 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, în 
Republica Socialistă România, 
constituie un eveniment de ma
re insemnătate in întărirea și 
dezvoltarea relațiilor de priete
nie frățească și colaborare in-, 
ternațională statornicite intre 
partidele, guvernele și popoarele 
celor două țări și reprezintă o 
contribuție importantă la întări
rea unității țărilor socialiste, a 
tuturor forțelor democratice și 
antiimperiallste, Ia cauza păcii, 
socialismului și colaborării 
ternaționale.

Tovarășul Iosip Broz Tito, 
ședințele R.S.F. Iugoslavia, 
ședințele Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, și tovarășa Io
vanka Broz au invitat pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, șecre- 
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și pe 
tovarășa Elena Ceaușescu, să 
facă o vizită oficială de priete
nie in Iugoslavia.

Invitația a fost acceptată cu 
mare plăcere.

in'
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București, 11 iulie 1974
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CELOR DOUĂ ȚĂRI, A AVUT LOC

Solemnitatea semnării
Acordului intre Guvernul

Republicii Socialiste 
România și Guvernul 
Republicii Socialiste

Federative Iugoslavia 
privind colaborarea 
economică, tehnică

și științifică• •

în prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele. Republicii Socialis
te România, și a tovarășului Io
sip Broz Tito, președintele Re
publicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, a 
avut loc, la Palatul Republicii, 
joi, 11 iulie, solemnitatea sem
nării Acordului între Guvernul 
Republicii Socialiste România și 
Guvernul Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia privind 
colaborarea economică, tehnică 
și științifică, precum și coopera
rea și specializarea în produc
ție pe termen lung.

La festivitate au participat to
varășa Elena Ceaușescu și tova
rășa Iovanka Broz.

Documentul a fost semnat de 
tovarășul Manea Mănescu, prim- 
ministru al Guvernului 'Repu
blicii Socialiste România, și to
varășul Gemal Biedici, președin
tele Consiliului Executiv Fede
ral al Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia.

Luind cuvîntul, tovarășul Ma
nea Mănescu a spus : Vă rog 
să-mi permiteți, tovarășe Bie
dici, să vă felicit in mod căldu
ros pentru semnarea acestui a- 
cord care se înscrie în mod fe
ricii în contextul bunelor relații 
dintre președinții țărilor noastre, 
dintre partidele și popoarele 
noastre.

Am căzut de acord cu dum
neavoastră să asigurăm pe sti- 
mâțiî noștri președinți că vom 
face totul pentru a trece la în
deplinirea prevederilor acestui 
acord.

La rîndul său, tovarășul Ge
mă! Biedici a spus : Noi am 
semnat acest acord pe baza în
țelegerii dumneavoastră, dragă 
tovarășe președinte Ceaușescu, 
dragă tovarășe președinte Tito.

★
La București a avut loc, joi 

după-amiază, semnarea protoco
lului întilnirii de lucru dintre 
președinții, celor două părți în 

. Comisia mixtă româno-iugoslavă 
de colaborare economică.

Documentul a fost semnat de

TELEGRAMĂ
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 

secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România

București

Permiteți-mi ca și în acest moment, cînd părăsim .teritoriul 
României prietene, să vă exprim dumneavoastră și tovarășei 
Ceaușescu, poporului și guvernului Republicii Socialiste Româ
nia, Comitetului Central al Partidului Comunist Român deose
bita noastră recunoștință pentru ospitalitatea cordială și atenția 
prietenească cu care am fost înconjurați.

Doresc să vă asigur că această vizită ne va rămîne mereu In 
memorie, îndeosebi primirile cordiale de care ne-am bucurat din 
partea cetățenilor Bucureștiului și ai localităților pe care le-am 
vizitat pe litoralul Mării Negre.

Și această vizită, la fel ca întîlnirile și convorbirile noastre 
anterioare, va contribui la adîncirea prieteniei și la dezvoltarea 
în continuare a relațiilor multilaterale dintre popoarele, guver- 
nele și partidele celor două țări ale noastre. Ea va constitui, 
totodată, un imbold pentru colaborarea noastră pe planul poli
ticii externe, în interesul păcii, colaborării internaționale egale 
în drepturi și socialismului.

împreună cu Iovanka vă adresez dumneavoastră, tovarășe 
Ceaușescu, și tovarășei Elena salutul nostru călduros, iar po
porului român prieten cele mai bune urări de progres multi
lateral.

că prin transpu- 
a acestui acord 

în mod deosebit 
relațiilor dintre

vom realiza un 
dezvoltarea re-

semnării au luat 
tovarășii 

Ber- 
Florian 
Drăgan, 

Faze-

Sînt convins 
nerea în viață 
vom contribui 
la dezvoltarea 
cele două popoare și țări vecine 
și, în acest fel, 
nou progres în 
lațiilor noastre.

La ceremonia 
parte, de asemenea, 
Emil Bodnaraș, Maxim 
ghianu, Lina Ciobanu, 
Dănălache, Constantin 
Emil Drăgănescu, Janos 
kas, Petre Lupu, Paul Nicules- 
cu-Mizil, Gheorghe Pană, Leon
te Răutu. Ilie Verdeț, Ștefan 
Voitec, Miron Constantinescu, 
Mihai Dalea, Magdalena Filipaș, 
Mihai .Gere. Ion Ioniță, Vasil* 
Patilineț, Ștefan Andrei, Gheor
ghe Oprea, viceprim-ministru al 
guvernului, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, 
membri ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului.

Erau prezenți tovarășii Milog 
Minici, Aleksandar Gîrlicikov, 
Dușan Skrebici, Milorad Biro 
vliev, celelalte persoane oficiale 
iugoslave care îl însoțesc pe to- 

Broz Tito în vizita 
prietenie în țara

varășul Iosip 
oficială de 
noastră.

Erau de 
României _ „__ ,
Șandru, și ambasadorul Iugosla
viei la București, Petar Dodik.

In încheierea solemnității, to
varășul Nicolae Ceaușescu și to 
varășul Iosip Broz Tito, tova
rășa Elena Ceaușescu și tova
rășa Iovanka Broz, personalită
țile oficiale române și iugosla • 
ve prezente la semnare au în
chinat o cupă de șampanie pen
tru continua întărire a priete
niei și colaborării frățești din
tre țările, partidele și popoarele 
noastre.

față ambasadorul 
la Belgrad, Vasile

★ ★
tovarășul Emil Drăgănescu, vi
ceprim-ministru al guvernului, 
președintele părții române și de 
tovarășul Milorad Birovliev, 

'membru al Consiliului Executiv 
Federal al R.S.F. Iugoslavia, 
președintele părții iugoslave, la 
această întîlnire de lucru.

IOSIP BROZ TITO
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Un nou pas important
în dezvoltarea continua

Convorbiri fructuoase

a relațiilor bune dintre
doua țâri socialiste vecine

Declarația președintelui Iosip Broz Tito făcută la sosirea 
pe aeroportul din Belgrad după vizita oficială de prietenie

efectuată în Republica Socialistă România
BELGRAD 11 — Corespondentul Agerpres, Simion Morco- 

vescu. transmite: La sosirea pe aeroportul din Belgrad după 
vizita oficială de prietenie 
România, președintele Iosip 
clarație :

efectuată în Republica Socialistă 
Broz Tito a făcut următoarea de-

.,Vizita noastră în Republica 
Socialistă România constituie 
un nou pas important in dez
voltarea continuă a relațiilor 
bune, devenite 
nale, dintre cele 
cialiste vecine.

în primul rînd, 
un prilej pentru 
schimb de păreri atît cu privire 
la colaborarea bilaterală, cit și 
cu privire la problemele deschi
se și procesele actuale din re
lațiile internaționale.

Pe lingă convorbirile în com
ponență largă, eu am avut se
parat un amplu schimb de pă
reri cu tovarășul Ceaușescu. în 
același, timp, tovarășii care au 
foit cu mine au avut convorbiri 
sep-r-te cu tovarăși din condu
cerea de partid și de stat a 
României in legătură cu o serie 
de probleme concrete, așa îneît 
timpul disponibil l-am folosit în 
modul cel mai rațional.

în ceea ce privește situația 
internațională, s-a discutat des
pre lucrările Conferinței euro
pene de securitate și cooperare, 
despre criza din Orientul Apro
piat, despre relațiile economice 
internaționale și problemele dez
voltării in general, despre pro
cesele destinderii și șansele în 
continuare în această privință

deja tradițio- 
două țări so-

acesta a fost 
un detaliat

etc. Spre satisfacția reciprocă, 
am constatat că punctele noastre 
de vedere în aceste probleme 
sint identice sau apropiate. De
sigur, nu a fost doar o expunere 
de poziții și puncte de vedere. 
S-a discutat, totodată, despre 
măsurile care trebuie întreprin
se in direcția soluționării aces
tor probleme, despre contribuția 
pe care o pot aduce cele două 
țări în această privință.

, In toate convorbirile, o mare 
atenție s-a acordat dezvoltării 
în continuare a relațiilor bila
terale S-a manifestat acordul 
deplin in sensul că buna colabo
rare poate fi și mai fructuoasă 
și că pentru dezvoltarea ei — 
in domeniile politic, economic, 
al culturii și învățămîntului, ști
inței și in alte domenii — tre
buie folosite toate 'posibilitățile. 
S-a discutat suficient de mult 
despre relațiile economice și, în 
acest context, în mod deosebit, 
despre cooperarea industrială și 
colaborarea în domeniul ener
geticii, precum și despre alte 
probleme în legătură cu 
țele dezvoltării dinamice 
lor două țări ale noastre.

Am examinat și unele 
bleme ale relațiilor dintre 
nea Comuniștilor din Iugoslavia 
și Partidul Comunist Român și

cerih- 
a ce-

pro- 
Uniu-

DEZVOLTAREA RELAȚIILOR
ROMÂNO-OLANDEZE

încheierea vizitei în Olanda a delegației economice 
române

HAGA 11 (Agerpres). — (co
respondență de la N. Popescu- 
Bogdănești) : Joi la amiază, de
legația economică română aflată 
în Olanda la invitația ministru
lui afacerilor economice, și-a 
încheiat vizita oficială în această 
țară.

înainte de a pleca spre patrie 
tovarășul Ion Pățan viceprim- 
ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și al 
cooperării economice internațio
nale, a avut convorbiri cu mi
nistrul afacerilor externe, Max 
Van der Stoel. în cadrul între
vederii, la care a participat 
Mihail Bujor Sion, ambasadorul 
României, au fost abordate pro
bleme ale dezvoltării în conti
nuare a relațiilor româno-olan- 
deze.

r.escu, ministrul industriei chi
mice, alte persoane oficiale.

Era prezent ambasadorul O- 
landei la București. Pieter V. 
Putman-Cramer.

ale activității lor în cadrul miș
cării muncitorești internaționale.

Doresc să subliniez că și de 
această dată convorbirile noas
tre au fost foarte cordiale și 
sincere și s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de înțelegere și 
respect reciproc.

într-un cuvînt, vizita noastră 
nu constituie doar un stimulent 
pentru colaborarea prietenească 
și mai largă dintre cele două 
țări și partide. Ea a însemnat 
și o înțelegere directă în legă
tură cu formele concrete și cit 
mai moderne ale îmbogățirii a- 
cestei colaborări în interesul re
ciproc și pe baze trainice.

Pentru vizitarea acestei țări 
frumoase, de data aceasta, nu 
ne-a rămas mult timp. Insă, pe 
baza a ceea ce am văzut la 
București și in celelalte locali
tăți și pe baza a ceea ce am 
aflat din convorbiri, ne-am pu
tut convinge că poporul român 
a obținut rezultate cu adevărat 
mari în construcția socialistă a 
țării. Am fost* deosebit de im
presionați de ceea ce am văzut 
Ia Constanța și in, celelalte loca
lități de pe litoralul Mării Ne
gre. Acolo unde pînă nu de mult 
era un țărm pustiu s-au ridicat 
multe așezări turistice, modern 
amenajate, cu soluții arhitecto
nice originale și îndrăznețe.

In aceste cîteva zile noi am 
fost înconjurați cu o mare aten
ție la fiecare pas. Ne-am bucu
rat de ospitalitatea excepțională 
a tovarășilor conducători și a 
poporului României prietene. Lo
cuitorii Bucureștiului, ai Con
stanței și ai tuturor localităților 
prin care am trecut, ne-au fă
cut o primire grandioasă. In lo
calitățile de pe litoralul Mării 
Negre, pe lungime de cîțiva zeci 
de kilometri, se aflau de-a lun
gul drumului cetățeni. Toți au 
ieșit să ne intîmpine și să ne1 
salute, deși ploua, și nu s-au ri
sipit nici in momentele cind 
ploaia devenise torențială. Toa
te acestea ne vor rămîne ‘ca o 
amintire de neuitat.

In încheiere, folosesc acest 
prilej pentru a exprima cea mai 
profundă recunoștință guvernu
lui și poporului României prie
tene pentru tot ce am văzut și 
am trăit in timpul vizitei noas
tre".

Cambodgia
★

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, au fost de față Mihail Flo-

CONVORBIRI LA
PANMUNJON

• LA PANMUNJON, A AVUT 
LOC prima reuniune de lucru 
la nivelul șefilor adjuncți ai 
delegațiilor Societăților de Cruce 
Roșie din Nordul și Sudul Co
reei. Cu acest prilej, informează 
agenția ACTC, reprezentantul 
Societății de Cruce Roșie din 
R.P.D. Coreeană a declarat că, 
pentru a se înregistra progre
sele așteptate de întreaga nați
une și pentru reluarea cit mai 
rapidă a convorbirilor propriu- 
zise, este necesar să se respecte 
cu strictețe principiile asupra 
cărora au căzut deja de acord 
cele două părți, în cadrul pri
melor două runde ale convorbi
rilor propriu-zise ale Societăților 
de Cruce Roșie, în spiritul De
clarației comune a Nordului și 
Sudului întemeiată pe principi
ile independenței, reunificării 
pașnice a țării și al unei largi 
unități naționale.

• Norodom Sianuk, șeful 
statului Cambodgia. pre
ședintele Frontului Unit Na
țional al Cambodgiei (FUNC) 
a dat publicității, la Pekin, 
o declarație in care respinge 
propunerile de „negocieri", 
„reconciliere", „pace" și „cre
are a unui guvern de coali
ție națională", avansate în 
ultima vreme de regimul 
lonnolist de la Pnom Penh.

Norodom Sianuk arată că. 
în calitatea sa de șef legal 
al statului Cambodgia, 
cunoscut de întreaga
tență cambodgiana si bucu- 
rîndu-se, totodată, de recu
noașterea oficială a 60 de 
state, reafirmă că poporul 
cambodgian luptă pentru a-șl 
înfăptui aspirațiile sale au
tentice. profunde și de ne
clintit de libertate și inde
pendență. Forțele patriotice 
cambodgiene doresc realiza
rea grabnică a păcii, dar nu 
vor accepta o pace care nu 
ar asigura Cambodgiei,
mod deplin, libertatea, suve
ranitatea, independența na
țională, integritatea teritoria
lă, unitatea națională și de 
stat — arată declarația,

re- 
rezis-

V

între tovarășii 
Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito

• BORBA: „Vizita este foarte importantă de
oarece duce la lărgirea colaborării"

• POLITIKA : „Anal izînd în comun situația in
ternațională, s-a constatat identitatea 
punctelor de vedere în cele mai multe teme 
abordate"

BELGRAD 11 — Corespondentul Agerpres, Simion Mor- 
covescu, transmite : Vizita președintelui Iosip Broz Tito in 
România continuă să se afle in centrul atenției presei iu
goslave, care informează despre acest eveniment prin am
ple reportaje pe primele pagini, relevînd în titluri caracte
rul fructuos al convorbirilor 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito. „1 
afirma, scrie „BORBA", că există acordul reciproc 
a se continua găsirea comună de conținuturi și 
mai noi ale colaborării in toate domeniile : politic, 
în știință, cultură, artă, activitatea de cercetări 
colaborarea tehnologică etc. Ambele țări consideră 
interese trainice pentru extinderea colaborării în faptul de 
a se introduce in mod continuu noi elemente de cooperare. 
Din acest punct de vedere, vizita este foarte importantă de
oarece, după cum se crede, va duce la constatarea comună 
a posibilităților de lărgire a colaborării".

In reportajul ziarului „POLITIKA", se relevă, printre al
tele că, „analizind în comun situația internațională, s-a 
constatat identitatea punctelor de vedere în cele mai multe 
teme abordate". „De asemenea, s-a manifestat acordul reci
proc de continuare a activității îndreptate spre extinderea 
colaborării în toate domeniile. Pentru ambele țări, un interes 
trainic îl constituie diversificarea și îmbogățirea relațiilor 
bilaterale, îndeosebi perfecționarea lor cu forme moderne ale 
cooperării și specializării in industrie. Acum, se urmărește 
să se adopte in mod concret hotăriri eficiente pe baza prin
cipiilor asupra cărora cele două țări s-au înțeles în princi
piu încă mai de mult".

dintre tovarășii Nicolae 
Țncă de pe acum se poate 

deplin de 
forme tot 
economic, 
științifice, 
că există

Necesitatea elaborării
unor principii, corespunzătoare
intereselor păcii și securității

popoarelor
Intervenția șefului delegației române la
Conferința O.N.U. asupra dreptului mării

în cadrul dezbaterilor genera
le ale Conferinței O.N.U. asu
pra dreptului mării, șeful dele
gației române. Gheorghe Său- 
lescu, a abordat o serie de as
pecte specifice delimitării intre 
state a spațiilor maritime, ac- 
centuind asupra importanței e- 
laborării unor principii, criterii

Reuniunea
reprezentanților 

comisiilor naționale
ale populației

Au fost aduse omagii României pentru poziția sa 
principială, consecventă în promovarea unor 
principii noi în relațiile dintre toate națiunile lumii

și reguli de natură să ajute sta
tele în găsirea unor soluții echi
tabile, care să corespundă inte
reselor păcii și securității, ale 
cooperării internaționale și pro
gresului tuturor popoarelor.

Reafirmînd că țara noastră 
este profund atașată principiilor 
fundamentale ale relațiilor în
tre state, șeful delegației româ
ne a evidențiat Însemnătatea 
deosebită a tratatelor de prie
tenie și cooperare, a declarații
lor solemne comune și a altor 
documente pe care președintele 
României, Nicolae Ceaușescu, 
le-a semnat cu conducători ai 
unui mare număr de state din 
toate regiunile lumii. Aceste 
documente — a arătat vorbito
rul — oferă cadrul general al 
relațiilor noi intre state și con
țin, în același timp, unele prin
cipii esențiale legate direct de 

anume: 
stat 
ex- 

ma- 
sale

în

In palatul Egmont, din Bru
xelles, au început lucrările reu
niunii reprezentanților comisiilor 
naționale ale populației, una din
tre ultimele acțiuni organizate de 
Națiunile Unite înaintea Confe- 

■ rinței mondiale a populației de 
la București.

Reuniunea s-a deschis în pre
zența ministrului belgian al să
nătății publice, Jos de Saeger, 
a directorului executiv al Fon
dului Națiunilor Unite pentru ac
tivități în materie de populație, 
Raphael Salas, a secretarului 
general al Conferinței mondiale 
a populației, Antonio Carrillo- 
Flores.

Pe ordinea de zi a reuniunii 
figurează probleme privind Anul 
mondial al populației și Confe
rința mondială a populației.

Participă delegați din 50 de 
țări, printre care și România.

In prima zi a reuniunii, dele
gația țării noastre a înfățișat ac
țiunile ample organizate în

România în cadrul Anului mon
dial al populației. Delegația ro
mână. în consens cu majoritatea 
reprezentanților care au luat 
cuvintul. a relevat necesitatea 
promovării ferme a principiului 
suveranității naționale in rela
țiile internaționale, inclusiv in 
domeniul populației, dreptul su
veran al fiecărui stat de a sta
bili o politică proprie in proble
mele demografiei, corespunzătoa
re intereselor naționale și con-, 
dițiilor specifice din fiecare țară.

Președintele reuniunii și nu
meroase delegații au adus oma
gii României pentru sprijinul pe 
care îl acordă Națiunilor Unite 
în găzduirea și pregătirea Con
ferinței mondiale a populației, 
pentru poziția sa principială, 
consecventă, în promovarea unor 
principii noi in relațiile dintre 
toate națiunile lumii, pentru ac
tivitatea sa fructuoasă în intere
sul cooperării internaționale.

lucrările conferinței. și 
dreptul suveran al fiecărui 
de a conserva, explora și 
ploaia resursele din zonele 
ritime adiacente țărmurilor 
în limitele jurisdicției naționale 
și dreptul tuturor statelor de a 
participa la punerea in valoare 
a resurselor zonei internaționale 
a teritoriilor submarine.

Delegația română și-a expri
mat regretul că Guvernul Re
voluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud 1 
fost invitat la conferință și 
declarat că autoritățile de 
Saigon nu pot reprezenta 
lateral Vietnamul de sud. 
gația română a declarat, 
semenea. că trimișii de la 
Penh nu au calitatea să 
neze în numele 
singurii reprezentanți 
ai acestei țări fiind aceia 
semnați 
Sianuk, 
gian, și 
Uniune 
giei. In 
română
voarea invitării la conferință a 
reprezentanților mișcărilor de 
eliberare națională, singurii ca
pabili să apere interesele legi
time ale popoarelor lor.

de prințul 
șeful statului 
de Guvernul 
Națională al
același timp,
s-a pronunțat în

n-a 
I a 

la 
uni- 

Dele- 
de a- 
Pnom 
acțio- 

Cambodgiei, 
legitimi

de-
Norodom 
cambod- 

Regal de 
Cambod- 
delegația 

fa-
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• DUPĂ CUM TRANSMITE 
AGENȚIA KHAOSAN PATHET 
LAO, Comitetul bipartit central 
laoțian pentru aplicarea acor
durilor de la Vientiane a hotă- 
rit plasarea unor jaloane provi
zorii Ia Luang Prabang, care vor 
marca perimetrul de 15 km in 
jurul orașului Luang Prabang. 
de unde se vor retrage trupele 
celor două părți.

lui Guvernului federal al R.S. 
Cehoslovace, Lubomir Strougal, 
și a convorbirilor avute cu pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al R. D. Germane, Willi 
Stoph, a fost dat publicității un 
comunicat comun, in care este 
exprimată satisfacția față de e- 
voiuția relațiilor dintre cele 
două țări, transmite agenția 
A.D.N.

Festivitățile de la 
Ulan Bator

• CU PRILEJUL celei de-a 
53-a aniversări a victoriei Re
voluției Populare Mongole, la 
Ulan Bator au avut loc. joi 
parada militară tradițională, 
mitingul și demonstrația oame
nilor muncii. Seara, pe stadioa
ne, s-au desfășurat serbări 
sportive populare.

Manifestări sărbătorești au a- 
vut loc și in alte localități ale 
țării.

• la Încheierea vizitei
în R. D. Germană a președinte-

• PRIMUL MINISTRU AL 
CANADEI, Pierre Elliott Tru
deau, a anunțat la Ottawa că 
la 16 iulie va avea loc prima re
uniune a guvernului, după re
centele alegeri generale. Intre 
altele, guvernul va stabili data 
Ia care urmează să fie convo
cat noul parlament al țării.

După cum s-a anunțat, in ur
ma alegerilor generale anticipa
te desfășurate luni. Partidul Li
beral, condus 
deau, a ieșit 
nind 140 din 
ale Camerei 
port cu 109, 
sufragiul din

• CRHISTOPHER MAYHEW, 
DEPUTAT LABURIST și fost 
ministru al marinei, a anunțat 
că se retrage din Partidul La
burist și intenționează să adere 
la Partidul Liberal. Decizia a 
provocat o puternică surpriză 
în cercurile politice de la West
minster, unde Mayhew era cu
noscut ca o personalitate labu
ristă. membru al Camerei Co
munelor din 1945. Liberalii vor 
dispune, astfel, de 15 locuri în 
Parlament, în perspectiva alege
rilor generale care se așteaptă 
să fie organizate la toamnă.

Întîlnire prietenească 
româno-egipteană

• LA BORDUL NAVEI- 
ȘCOALA „MIRCEA" care 
întreprinde o vizită în por
tul Alexandria a avut loc o 
intilnire prietenească între 
membrii echipajului și ofi
cialități locale. Au partici
pat contraamiralul Salah el 
Maaty, 
Sharaf, 
militare navale 
alți ofițeri superiori, ziariști. 
A fost prezent Petru Burla- 
cu, ambasadorul României in 
R.A. Egipt.

goslavia în direcția producției 
de vehicule electrice și introdu
cerea lor in circulație.

Caniculă în S.U.A

comandor Nageb 
comandantul bazei 

Alexandria,

• UN VAL DE AER CALD 
care a cuprins litoralul estic al 
Statelor Unite a determinat a- 
devărate zile de arșiță la New 
York, Washington, Richmond și 
în alte orașe americane de pe 
coasta Atlanticului. Ca urmare 
a temperaturii deosebit de ridi
cate, numeroase automobile ră- 
min în pană datorită supraîn-

în

de premierul Tru- 
învingător, obți- 
cele 264 de locuri 
Comunelor, în ră
cite deținea după 
1972.

• COMITETUL PENTRU PO
LITICA INTERNA AL PARTI
DULUI LABURIST a recoman
dat guvernului britanic o depli
nă naționalizare a televiziunii și 
radioului. Comitetul recomandă 
modificări în ce privește prin
cipiile activității mijloacelor de 
informare, propunind, printre 
altele, centralizarea tuturor 
siunilor.

Propunerea nu angajează 
litica oficială a guvernului 
burist in acest domeniu.
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• LA ACADEMIA DE ȘTIIN
ȚE ȘI ARTE A SERBIEI a fost 
creat Biroul pentru vehicule 
electrice autonome. Sarcinile 
acestei unități a Institutului de 
științe tehnice al academici vor 
consta în urmărirea evoluției pe 
plan mondial și coordonarea ac
tivității ce se desfășoară în Iu

Situația din Portugalia
LISABONA 11 (Agerpres). — 

Președintele Portugaliei, Anto
nio de Spinola, a demis între
gul guvern, secretarii de stat și 
subsecretarii, a anunțat. joi ■ 
seara, un purtător de cuvînt o- 
ficial, reluat de agențiile 
FRANCE PRESSE și UNITED 
PRESS INTERNATIONAL.

După cum se știe, primul mi
nistru și patru membri ai cabi
netului au demisionat marți 
seara.

Comitetul Politic al Comite
tului Central al Partidului Co
munist a dat publicității o de
clarație in care se apreciază că 
formarea unui nou guvern im
pune o definire clară de poziții. 
Partidul Comunist continuă să 
considere că un cabinet de 
coaliție corespunde mai bine 
intereselor democratizării vieții 
politice.

• PRAGA. In cadrul acțiunilor prilejuite de marcarea in 
R.S. Cehoslovacă a celei de-a 30-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația fascistă, la Praga a avut loc ver
nisajul expoziției „Arhitectura românească contemporană". 
Cuvintul de deschidere a fost rostit de V. Kasalicky, vice
președinte al Uniunii federale a arhitecților din Cehoslova
cia, directorul Institutului pentru construcții și arhitectură 
din Praga.

• ANKARA. La tradiționalul Festival internațional de fol
clor, care se desfășoară în orașul Bursa din Turcia, participă 
ansamblul românesc „Păunița", ale cărui spectacole se bucură 
de mare succes, constituind unul din punctele de atracție ale 
acestei manifestări și întrunind aprecierile unanime ale spe
cialiștilor și publicului. In cinstea celei de-a 30-a aniversări 
a eliberării României de sub dominația fascistă in cadrul 
festivalului, ziua de 10 iulie a fost proclamată „Ziua Româ
niei". Cu această ocazie, ansamblul „Păunița" a prezentat un 
spectacol care a fost viu aplaudat. Guvernatorul și primarul 
orașului Bursa au exprimat în declarațiile făcute pentru 
televiziunea română, calde mulțumiri pentru participarea 
ansamblului românesc la festival și au adresat cordiale feli
citări și urări de succes poporului român prieten, care se 
pregătește să sărbătorească cea de-a 30-a aniversare a eli
berării României de sub dominația fascistă.

Conferința pentru securitate și cooperare in Europa

Pentru întărirea
Comunicat al M.A.E. 

al Republicii
Vietnamului de Sud

încrederii și creșterea 
stabilității pe continent

In cadrul Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, 
în subcomisia pentru aspectele militare ale securității, ultimele 
două săptămini au fost consacrate celei de-a doua lecturi a tex
tului înregistrat cu privire la măsurile pe care statele partici
pante ar urma să le întreprindă pentru întărirea încrederii și 
creșterea stabilității pe continent.

în ultimele ședințe, negocie
rile s-au concentrat asupra pro
punerilor României, Iugoslaviei, 
Suediei și altor țări privind, 
respectiv: abținerea de la am
plasarea de arme nucleare pe 
teritoriul altor state în Europa, 
renunțarea la activități ale for
țelor armate de natură să creeze 
neînțelegere și tensiune, schim
buri de delegații militare și pu
blicarea de date privind buge
tele militare. Reprezentantul 
țării noastre a evidențiat im
portanța încetării proliferării de 
arme și baze nucleare pe conti
nent pentru realizarea manda
tului adoptat în prima fază a 
conferinței, ca subcomisia să 
acorde atenție faptului că țările 
participante doresc eliminarea 
tuturor cauzelor de tensiune 
care ar putea să existe între ele 
și întărirea păcii și securității 
în lume. Desigur, a arătat vor
bitorul, calea directă și radicală 
pentru eliminarea acestor cauze 
de tensiune între state în Eu
ropa ar fi reducerea și retrage
rea în limitele granițelor națio
nale a tuturor forțelor armate 
aflate pe teritoriul altor state,

împreună cu armamentul de 
care dispun, desființarea tuturor 
bazelor militare și cu precădere 
a celor nucleare, desființarea 
blocurilor militare — surse per
manente de neîncredere, suspi
ciune și tensiune. De altfel, 
România a și depus, în acest 
sens, un document de lucru 
care prevede întreprinderea de 
negocieri în vederea adoptării 
și punerii în aplicare a unor 
asemenea măsuri. Pînă la reali
zarea obiectivului de desființare 
a bazelor nucleare pe teritoriul 
altor state, care reprezintă un 
pericol deosebit în special pen
tru țările pe teritoriul cărora se 
găsesc asemenea baze, precum 
și pentru țările din apropiere, 
este necesar ca cel puțin să se 
oprească procesul de creare de 
asemenea baze noi sau de 
gire a bazelor existente.

Totodată, au fost reluate 
cuțlile pentru definitivare^ 
tului privind considerațiile 
care trebuie să se țină seama în 
negocierile și punerea în aplicare 
a măsurilor pe plan european 
pentru promovarea destinderii 
militare și dezarmării.

• PURTĂTORUL DE CU
VÎNT AL M.A.E. AL RE
PUBLICII VIETNAMULUI 
DE SUD a dat publici
tății un comunicat privind 
încălcarea 
nistrația saigoneză 
cordului 
războiului 
păcii în Vietnam. în prime
le cinci zile ale lunii, se 
spune in comunicat, trupe
le saigoneze au efectuat 684 
operațiuni ofensive asupra 
regiunilor eliberate din Vi
etnamul de sud și peste 
3 000 de operațiuni de „paci
ficare" in zona aflată sub 
controlul lor. în aceeași peri
oadă, artileria saigoneză a 
deschis de 319 ori focul asu
pra unor zone controlate de 
G.R.P., iar aviația saigoneză 
a realizat 194 misiuni de 
cercetare și de bombarda
ment deasupra zonei elibe
rate.

de către Admi- 
a A- 

privind încetarea 
și restabilirea

Activitatea stației

lăr-

dis- 
tex- 

de

Prima parte a activită
ții cosmonauților la bor
dul stației științifice or
bitale „Saliut-3“ se apro
pie de sfirșit — comu
nică Centrul de coordo
nare a zborurilor cosmi
ce.

Maroc: Program de urgență

Noul plan cincinal 
Marocului cuprinde 
program de urgență pen
tru dezvoltarea mai rapi
dă a învățămîntului de 
toate gradele, avînd ca 
obiectiv prioritar cuprin
derea unui număr cit mai 
mare de copii și tineri în 
școli și facultăți.

In învățămîntul primar, 
exemplu, care urmează a fi 
neralizat treptat, și paralel 
lichidarea analfabetismului, pro
gramul prevede înscrierea în 
plus, în fiecare an școlar, a u- 
nui număr de 15 000 de copii. 
In ce privește învățămîntul se
cundar, numărul elevilor este 
prevăzut a se dubla pînă în 
1977.

O dezvoltare corespunzătoare 
va cunoaște și învățămîntul su
perior, unde numărul studenți
lor a ajuns în prezent la 18 000. 
față de 13 000 în 1971. Progra
mul mai prevede pregătirea în 
actualul plan cincinal a 290 000 
de cadre medii, calificate prin 
școlile ■ profesionale în meserii 
de primă importanță pentru e- 
conomia națională. Pentru reu
șita acestui program, guvernul 
a prevăzut investiții în valoare 
de 1,6 miliarde de dirhami, ur- 
mînd a se construi, în toate re
giunile țării, 5 000 săli noi de 
clasă, noi institute de învăță- 
mînt superior pe lingă Universi
tatea „Mohamed V" din Rabat, 
precum și o a doua facultate 
de medicină a țării — la Casa
blanca.

Eforturile tînărului stat arab 
pentru formarea de cadre na
ționale proprii se bucură de 
sprijin din partea unor țări pri-

de 
ge- 
cu

etene. Tn școlile marocane 
toate gradele activează în pre
zent peste 1 120 de profesori ro
mâni. Mulți studenți din Maroc 
învață în facultățile din țara 
noastră. Experiența românească 
în diferite specialități este îm
părtășită tinerilor marocani și 
direct pe șantierele cooperării 
dintre cele două țări, îndeosebi 
în industria minieră și în agri
cultură.

Cosmonauții Pavel Popovici 
și Iuri Artiuhin au trecut la 
studierea spectrală a atmosferei 
terestre. A fost spectrografiat, 
din diferite unghiuri, orizonțul 
Terrei la răsăritul și apusul soa
relui. în continuarea cercetări
lor vor fi efectuate profiluri 
verticale ale luminozității at
mosferei. Aceste lucrări au o 
deosebită însemnătate științifică 
și economică întrucît permit 
cercetarea difuzării în atmosfe
ră a componenților gazoși in 
stare de aerosoli.

Potrivit programului, echipa
jul stației „Saliut-3“ a experi
mentat diferite elemente ale 
sistemului complex perfecțio
nat de asigurare a activității vi
tale la bordul navei. Intre al
tele, a fost verificată funcțio
narea blocului de regenerare a 
apei prin condensarea umidită
ții atmosferice.

PENTRU TIMPUL DV. LIBER
Sfnemo

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

DUEL PE AUTOSTRADA: Sala 
Palatului (orele 17,15; 19,30); Capi
tol (orele 9,30; 11.45; 14; 16,15; 18,30; 
20.45) ; Casa Filmului (orele 10: 
12,15: 15,45; 18; 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).

VANDANA: Luceafărul (orele 9; 
12.30; 16; 19.30); București (orele 
8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,15); Fa
vorit (orele 9.15; 12,15; 16,15; 19,15); 
Grădina București (ora 20,45); 
Grădina Doina (ora 20.15); Gră
dina Dinamo (ora 20.15).

50 000 DE DOLARI RECOMPEN
SA: Festival (orele 9; 11,30; 13,45; 
16,15; 18.45; 21,15); Feroviar (orele . .. ------ 20,30);

16.15;
20,15);

călzirii. motorului, asfaltul se 
topește, făcînd unele străzi im
practicabile, iar dacă umiditatea 
este ridicată, gazele de eșapa
ment și fumul întreprinderilor 
industriale dau naștere 
cețe cu efecte nefaste 
căilor respiratorii, ceea 
făcut ca la New York 
aerului să fie declarată < 
cialități cîteva zile la 
„periculoasă pentru sănătate".

Ultimele buletine i 
gice promit pentru 
următoare o oarecare 
lățire a situației, in sensul 
ill .:-------- 1 .---------------x-------

va

! unei 
asupra 
ce a 
starea 

de ofi- 
rind

meteorolo- 
perioada 

■ îmbună- 
1 că 

timpul zilei temperatura nu 
depăși 30 de grade Celsius.

După cum relatează agenția TASS, în luna iunie și prima 
decadă a lui iulie, în ținuturile Extremului Orient Sovietic a 
căzut o cantitate de precipitații care depășește de 2,5 ori me
dia perioadei respective. în numeroase regiuni ale ținutului Pri- 
morie s-au produs inundații, care au afectat aproximativ 100 
de localități.

Autoritățile au creat o comisie pentru combaterea consecin
țelor inundațiilor, aprovizionarea populației, pentru refacerea 
drumurilor și altor obiective deteriorate de ape.
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9; 11.15; 13,30; 15,45; 18,15; 
Gloria (orele 11.15, 13.30;
18.30) ; Grădina Festival (ora 
Grădina Titan (ora 20,30).

FACEREA LUMII: Gloria 
8.45).

INIMA PE FRlNGHIE: 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; 12; 14.45; 17,45. 20.30);
Bucegi (orele 15,30; 18); Grădina 
Bucegi (ora 20,30).

ASEDIU CU SURPRIZE: Grivița 
(orele 9; 11,15; 13,30;16; 18.15: 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; Tomis (orele 

9: 11.15; 13.30; 15.45; 18; ’20.15): Ex
celsior (orele 11.15; 13,30: 16; 18.15;
20.30) : Grădina Tomis (ora 20,30).

CĂLUȚUL ROIB: Drumul Sării 
(orele 15.30: 18: 20.15).

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

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

PROPRIETARII: Miorița (ora 
8.45).

CHITTY, CHITTY, BANG 
BANG: Miorița (orele 10,30; 13.30; 
16.30: 19.30).

FIECĂRUIA CE I SE CUVINE : 
Volga (orele 9.30; 11,30; 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).

(ora

UN 
(orele 
tan (ora 20,30).

ȘAPTE PACATE: Melodia (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30); Mo
dern (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18; 
20): Grădina Modern (ora 20 30).

CE DRUM SĂ ALEGI: Lira ta
rele 15,30: 18; 20.30); Grădina Lira 
(ora 20,15).

CĂPITANUL NEGRU: Flacăra 
(orele 15,30; 18; 20.30).'

FRAȚII JDERI: Ferentari 
15,30; 19).

PLIMBARE ÎN PLOAIA 
PRIMĂVARA: Popular
15.30: 18; 20.15).

PĂCALA; Cringași (orele 
18.15).

CIDUL: Munca 
15,30; 19).

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

FARSĂ TRAGICA: Progresul (o- 
rele 15.30; 17,45; 20).

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

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

BANI DE BUZUNAR: înfrățirea 
(orele 15,30; 18; 20,15).

COMISAR ACUZĂ: Vltan 
15,30; 18; 20,15); Grădina Vi-

(orele 9;

(orele

DE 
(orele

16;

12,30;

(orele
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Cosmos
20,30); Rahova

TARA BOGATA-N 
— ora 13.30: Circul 
CIRCUL MARE DIN 
ora 19.30.

Ansamblul „Rapsodia Română": 
‘ ’ FRUMUSEȚI

„București" : 
MOSCOVA —

PROGRAMUL I

16,00—17.00 Teleșcoală. 17,30 Emi
siune în limba germană. 19,20 1001 
de seri. 19.30 Telejurnal. 20 00 
România — Anul XXX — Revistă 
soclal-politică TV. 20,35 Mugurel 
de cîntec românesc. Melodii popu
lare. 20,45 Film artistic : „Pianina" 
— producție a studiourilor cine
matografice iugoslave. 22.15 24 de 
ore.

PROGRAMUL II

17,30 Telex. 17,35 Avanpremieră. 
17.40 Inscripții pe celuloid. Docu
mentariștii români, rapsozi ai na
turii. 19,05 ..Soare de gînd româ
nesc" — emisiune de versuri șl 
cîntece patriotice. 19.20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. 20,00 Avanpremie
ră. 20,05 Călătorie în lumea operei 
franceze. 20.30 O viață pentru o 
idee : Dragomir Hurmuzescu. 20.55 n-_x-x,.. -. — Bucureștjul a’zii

peste munte. Mu- 
21,55 O întîlnire

Portativ ’74 21,25 
21.40 Vîntuleț de 
zică populară, 
vînătorească.

40 362


