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® Un eveniment ce demonstrează consecvența 
cu care România dezvoltă relațiile sale cu ti' 
nerele state de pe continentul african, sprijinul 
ferm acordat luptei popoarelor africane pentru 

apărarea și consolidarea independenței națio
nale.

• Vizita in România a președintelui Republicii 
Sierra Leone se inscrie in suita de contacte 
la nivel înalt pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le-a avut atit pe continentul afri
can cit și in țara noastră, cu conducători de 

stat și de partid, cu reprezentanți ai mișcări
lor de eliberare națională din Africa.

• Numeroși cetățeni ai Capitalei au făcut șe
fului statului Sierra Leone o primire caldă, 
prietenească, au aclamat pe cei doi pre
ședinți manifestindu-și convingerea că acest 
dialog la nivel inalt va contribui la extinderea 

relațiilor de colaborare dintre popoarele 

noastre.

• Președintele Nicolae Ceaușescu s-a întreținut 
cu președintele Sialca Stevens, într-o ambi' 
anță de caldă cordialitate și prietenie, de în
țelegere reciprocă.

(Reportajul sosirii în pagina a lll-a)
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit delegația Societății mixte

Expresie a relațiilor de prietenie dintre cele două țări și popoare, 
ieri a început, la invitația președintelui Nicolae Ceaușescu, 

VIZITA OFICIALĂ ÎN TARA NOASTRĂ 
A PREȘEDINTELUI REPUBLICII SIERRA LEONE, 

DR. SIAKA PROBYN STEVENS

„Ziua constructorilor", un 
omagiu fierbinte adus crea
torilor marilor citadele ale 
industriei românești, impună
toarelor edificii de cultură 
și sănătate, ansamblurilor 
arhitectonice de locuințe. 
„Ziua constructorilor" sem
nifică insă mai mult decit o 
sărbătoare inchinată unuia 
dintre cele mai viguroase și 
reprezentative detașamente 
de oameni ai muncii ; ridi
cată la rangul de simbol, 
meseria de constructor în
truchipează nu numai cadrul 
strict al unei profesii anume 
ci Însăși vocația întregului 
nostru popor de a-și clădi 
printr-o unanimă încordare 
de forțe temeliile de beton 
și oțel ale progresului și 
prosperității. Sărbătoarea din 
acest an a constructorilor- 
este cu atit mai bogată în 
semnificații cu cit ea se des
fășoară sub semnul mărețe
lor evenimente — a XXX-a 
aniversare a eliberării pa
triei și cel de al XI-lea 
Congres al partidului — pe 
care întregul nostru popor 
se pregătește să le întimpi- 
ne și să le cinstească. Trei

zeci de ani în care construc
torii au lăsat în urma lor 
durabile semnături pe ver
ticală în beton și oțel: de 
la Hunedoara la Galați și 
Tîrgoviște, de la Brazi Ia 
Borzești, de la Bicaz Ia Porțile 
de Fier, de la Argeș la Lo
tru, de Ia Orșova la Neptun. 
Traiectoria parcursă de con
structori a deschis drum al-

ZIUA CONSTRUCTORILOR
tor numeroase traiectorii. 
Furnalele și oțelăriile înălțate 
de ei au atras in jurul lor 
noi promoții de siderurgiști, 
barajele ridicate de ei au 
ridicat potențialul energetic 
al țării, combinatele chimice 
valorifică superior resursele 
naturale, orașele, cartierele, 
toate edificiile social-cultu- 
rale zidite de ei au transfor
mat fundamental viața a mi
lioane de oameni. Și astăzi, 
așa cum ne-au obișnuit de-a 
lungul anilor, constructorii, 
veritabil eșalon al tinereții, 
raportează partidului, ■ țării 

suocese de prestigiu, pe mă
sura hărniciei și priceperii 
lor. De la începutul anului 
și pînă în prezent, au fost 
puse în funcțiune 281 noi ca
pacități de producție și o- 
biective industriale, din care 
23 în avans față de termene. 
S-a realizat astfel, 59,1 la 
sută din volumul anual de 
conștrueții-montaj. Printre 

premierele productive ale a- 
cestui an se numără între
prinderea de rulmenți din A- 
lexandria, Țesătoria Slatina, 
instalația de D.M.T. de la 
Brazi, noi capacități la în
treprinderea de oțeluri aliate 
din Tîrgoviște, noi capacități 
de prelucrare a maselor 
plastice de la Buzău, Bucu
rești și Iași ș.a.m.d.

Desigur, analizind acum 
toate aceste eforturi uriașe 
se cuvine relevat că înfăptui
rea cu succes a volumului 
mereu mai mare de investi
ții n-ar fi fost posibilă fără 

grija permanentă acordată 
de partidul și statul nostru 
pentru ridicarea continuă a 
gradifiui de industrializare 
a executării construcțiilor. 
Tocmai ținînd seama de toa
te aceste măsuri, constructo
rii tineri și vîrstnici și-au 
făcut din realizarea la timp 
a obiectivele r o deviză a 
muncii lor do fiecare zi, un 
angajament pe care se stră
duiesc să-l onoreze în cele 
mai bune condiții.

De ziua constructorilor, 
gindurile și privirile noastre, 
ale tuturor, urcă spre schele, 
spre tinerii constructori care 
dau un contur nou. o dimen
siune nouă peisajului social- 
economic al țării. Ce altă 
urare mai potrivită s-ar cu
veni acelora prin a căror 
contribuție de seamă se 
înalță durabilul edificiu al 
socialismului, decit cea des
prinsă din însăși năzuința 
poporului nostru de a urca 
tot mai sus treapta propăși
rii României !

CONSTANTIN DUMITRU

siderurgice
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit, vineri dimineața, în 
stațiunea Neptun, delegația So
cietății mixte siderurgice „So- 
misa“ din Argentina, formată 
din Alberto Martin Pinasco, se
cretar personal al președinte
lui Societății „Sornisa", și Naldo 
Brunelli, secretar general al 
Uniunii muncitorilor metalur- 
giști din regiunea San Nicolas.

Oaspeții se află în țara noas
tră la invitația adresată de șe
ful statului român cu ocazia vi
zitei făcute în Argentina la în
ceputul acestui an.

La întrevedere a participat 
tovarășul Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Oaspeții au transmis tovară
șului Nicolae Ceaușescu un cor
dial salut din partea siderur- 
giștilor de la „Sornisa", a condu
cerii societății care păstrează o

INTERVIUL ACORDAT 
DE TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
revistei ,,Jeune Afrique"

După cum s-a anunțat, Ia 3 iulie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, a primit pe 
ziariștii Paul Bernetel. redactor-șef al revistei „Jeune A- 
frique", și pe Scherif Toremi, director al biroului din Tunis, 
delegat general al aceleiași publicații, și a acordat, cu a- 
cest prilej, un interviu.

ÎNTREBARE : S-a spus a- 
desea că România a încer
cat să joace un rol de me
diator între arabi și israelieni, 
pornind de la faptul că este 
singura țară socialistă care 
întreține relații diplomatice 
ți cu țările arabe ți cu Is
raelul. Care este situația a- 
cum, după realizarea acordu
rilor de dezangajare milita

La doi ani de la Conferința Naționala a P. C. R.

DINAMISM Șl EFICIENȚĂ

în întreaga viața social-economică a patriei.
Fapte care evidențiază promovarea principiilor 

nobile ale socialismului în viața socială, 
în relațiile dintre oameni. In pagina a 2-a

Colocviul național cu tema: 
„TINERETUL ROMÂNIEI SOCIALISTE 
LA CEA DE-A XXX-A ANIVERSARE 

A ELIBERĂRII PATRIEI 
DE SUB DOMINAȚIA FASCISTĂ 4

SIHHIT
După 

prima zit în 
Cupa Davis, 

rezultatul 
întîlnirii dintre 

România 
și Franja 

este egab 4-1
în i pagi na a 4-a

„Sornisa" din
amintire de neuitat întîlnirii a- 
vute cu președintele Republicii 
Socialiste România. Membrii de
legației au exprimat- totodată 
mulțumiri călduroase pentru o- 
noarea de a fi primiți de șeful 
statului român, pentru posibili
tatea de a vizita țara noastră, 
de a cunoaște în mod nemijlocit 
preocupările și realizările oame
nilor muncii și în mod deosebit 
ale siderurgiștilor. Ei au dat o 
înaltă apreciere marilor succese 
obținute în dezvoltarea .econo
mică și socială a țării, experien
ței proprii a României în reali
zarea acestor succese.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a arătat, la rîndul său, că își 
amintește cu multă plăcere de 
vizita făcută în Argentina, de 
întilnirea avută cu colectivul de 
siderurgiști de la „Sornisa", ex- 
primîndu-și satisfacția pentru 
faptul că o delegație a societă
ții a răspuns invitației de a vi
zita țara noastră.

ră ? Acordul privind dezan
gajarea forțelor ar putea 
duce la pace în Orientul Mij
lociu ? Care credeți că ar fi 
condițiile ?

RĂSPUNS : România nu și-a 
propus niciodată să aibă un rol 
mediator între țările arabe și 
Israel. Noi am pornit însă în
totdeauna de la faptul că men
ținerea încordării în Orientul

începînd de ieri, Bucureș- 
tiul îl găzduiește pe partici- 
panții la Colocviul național 
organizat de C.C. al U.T.C. 
și Consiliul U.A.S.C.R. pe 
tema „Tineretul României 
socialiste la cea de a XXX-a 
aniversare a Eliberării pa
triei de sub dominația fas
cistă". Prezenta in Capitală 
a celor 300 de tineri munci
tori, țărani, elevi și studenți, 
cercetători și activiști ai or
ganizației de tineret venițl 
din toate colțurile țării a 
fost marcată printr-o vizită 
colectivă ce s-a desfășurat' 
în după-amiaza zilei de vi
neri la „Muzeul de Istorie 
a partidului comunist, a miș
cării revoluționare și demo
cratice din România".

SR GINJU

Argentina
în timpul convorbirii ce a 

avut loc au fost evidențiate le
găturile de priAenie și colabo
rare dintre oath'enii muncii și 
sindicatele din România și Ar
gentina, însemnătatea schimbu
rilor de vișlte și de experiență, 
menite să contribuie la mai buna 
cunoaștere și apropiere dintre 
popoarele român și argentinian, 
la dezvoltarea relațiilor dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Argentina, în spiritul 
înțelegerilor și documentelor 
semnate cu prilejul recentei vi
zite în Argentina a șefului sta
tului român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a rugat pe oaspeți ca la reîn
toarcerea în patrie să transmită 
siderurgiștilor de la „Sornisa" 
cele mai bune urări de succes( 
prosperitate și fericire.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească.

Mijlociu afectează grav intere
sele tuturor statelor lumii, în
deosebi ale celor din Europa 
și Africa, și de aceea ne-am 
preocupat și am acționat pen
tru soluționarea acestui conflict 
in spiritul rezoluțiilor Consiliu
lui de Securitate.

Considerăm că după înceta
rea ostilităților din octombrie, 
după începerea Conferinței de 
la Geneva și îndeosebi o dată 
cu realizarea dezangajării for
țelor militare în Sinai și pe 
înălțimile Golan, în Orientul 
Mijlociu s-a creat o situație 
nouă. După părerea noastră, a- 
ceastă nouă situație demonstrea
ză că este necesară și posibilă 
o soluție politică în Orientul

(Continuare în pag. a Ill-a)

LOCURI 
ÎN IULIE
Minat de treburi, ani par

curs in ultimele zile multe 
sute de kilometri pe cîteva 
magistrale rutiere. Am tre
cut prin locuri cunoscute, 
înregistrate și alteori pe re
tină, dar, de data aceasta, 
am încercat să fiu mai atent 
la ceea ce se derula în jur. 
Nu mi-a scăpat, de pildă, 
puzderia de blocuri noi, co
chete care fac dîn expansiu
nea urbanistică a Balșului o 
realitate nemijlocită. Altă 
dată, pe porțiunea aceea de 
șosea, era mult praf, iar de 
undeva venea un fum sîcîi- 
tor. Am trecut de patru ori 
pe acolo. în zile diferite, 
dar — mărturisesc — am 
avut senzația că orașul face 
un puternic „import" de 
aer de cristal de ală
turi, de la pădurea Sa- 
rului. Mai încolo, la Slatina,

ÎNSEMNĂRI
de ACULIN CAZACU
pe care am „bătut-o" trei 
ani la rind tn cercetări socio
logice de teren și despre 
care nu-mi închipuiam că 
îmi va pune vreodată pro
bleme de orientare în spa
țiu, am fost nevoit să întreb, 
pe unde s-o îau acolo, în 
buza Crișanului, Ia vadul 
noului oraș. L-am Întrebat 
pe Hașim, celebrul vinzător 
de răcoritoare, ciubuce și 
cafele făcute cu artă, căruia 
numai centura industrială 
l-a luat din faima de punct 
de reper al orașului. Al ora
șului care, citeva secole, ți-a 
chinuit casele arcuindu-Ie 
ferestrele tn preajma Gră
diște!, dar care a ieșit în 
anii din urmă, vertiginos, Ia 
lumina platformei de sus, 
dinspre gară. L-am întrebat 
pe Hașim și mi-a descris un 
arc de cerc mare, cu mina, 
și peste o clipă mi s-a aș
ternut in cale un bulevard 
larg, cu cite două benzi de 
rulare pe fiecare parte. Nu, 
in 1967, cind veneam și mă 
așezam pentru o lună ia că
minul lonașcu, nu mă gân
deam că voi vedea vreodată 
un astfel de bulevard slăti- 
nean.

Pe dincolo, pe ruta Cara-
; (Continuare în pag. a V-a)
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LA DOI ANI DE LA CONFERINȚA NAȚIONALĂ A P.C.R.

dinamism și eficientă
ÎN ÎNTREAGA VIAȚĂ SOCIAL-ECONOMICĂ A PATRIEI

Munca complexă, automatizarea șt mecanizarea îl solicită pe om să ac
ționeze cu fermitate pentru perfecționarea sa continuă, pentru formarea mul
tilaterală (foto dreapta).

Un singur țel, o singură voință — progresul patriei, bunăstarea poporu
lui. Tot ceea ce se construiește pe pămîr.tul patriei este pentru om, pentru 
asigurarea unor condiții de viață cit mai bune (foto sus).

politic care

ADRIAN VASILESCU

Ștafeta hărniciei

Comunist se adresea- 
oameni in formare, 

trăi în societatea so-

Tineretului 
modul de a

responsabilități so-

A

SENSURILE
pro-

Integrare profesională Perimetrul urban
rapidă al Motrului

U.T.C.

mari, apoi 
pentru un

sînt 
loo 
cit 

luni

popu- 
tinerii 

frec- 
de du-

mo- 
afir- 

pentru

Constructori și beneficiari

industrie, agricultură, de pe

ora- 
rldi- 

so- 
desti-

ÎNTRECERII

SĂ FIE Cil SE POAIE
DE CONVINGĂTOR!

Partidul nostru concepe procesul de fău
rire a noii orînduiri într-o viziune dialec
tică, orientindu-și eforturile în așa fel incit 
avintul economiei să asigure condiții optime 
pentru afirmarea tuturor forțelor sociale ale 
națiunii, dezvoltarea democrației socialiste, 
intensificarea participării maselor Ia viața 
social-politică, la conducerea societății. In 
lumina acestei viziuni, Conferința Națională 
a P.C.R. de la ale cărei lucrări se împlinesc 
doi ani, evidențiază nu numai interrelațiile 
existente în cadrul sistemului economic, ci 
și raportul dintre acestea și toate celelalte 
domenii de activitate umană ; ele conturează 
sensul dezvoltării fenomenelor economice, 
dar prefigurează în același timp și dinamica 
proceselor caracteristice dezvoltării întregii 
societăți.

Eforturile poporului de a da viață hotărî- 
rilor Conferinței Naționale, munca practică 
pentru înfăptuirea prevederilor privind per
fecționarea conducerii întregii activități eco- 
nomico-sociale, ridicarea eficienței muncii, 
deplina valorificare a resurselor materiale și 
umane ale țării, crearea condițiilor mate
riale pentru structuri sociale avansate se 
desfășoară intr-un climat în care se afirmă 
cu precădere preocuparea consecventă a 
partidului pentru ca democrația să se con
juge cu răspunderea, libertatea cu disciplina, 
drepturile cu îndatoririle sociale, deschizîn- 
du-se astfel drum larg activizării inițiative
lor. dezvoltării capacității creatoare, împli
nirii personalității fiecărui cetățean, afirmă
rii multilaterale a.omului.

Aducindu-și, îndeosebi după Congresul al 
IX-Iea, importante contribuții Ia îmbogățirea 
patrimoniului gindirii marxist-leniniste cu 
concepte și aprecieri noi referitoare la eta
pele de dezvoltare a societății, la modalitățile 
prospective privind evoluția vieții sociale, 
partidul nostru are meritul de a fi făcut și 
în domeniul ideologic clarificări importante. 
Dînd o înaltă apreciere contribuției tovară
șului Nicolae Ceaușescu la îmbunătățirea 
muncii ideologice și aprobînd Programul 
P.C.R. de educare comunistă a maselor. Con
ferința Națională și l-a însușit în întregime, 
considerîndu-1 drept propriul săli program, 
parte integrantă a programului de făurire a 
societății socialiste multilateral dezvoltate în 
patria noastră. Pornind de la principiile cu
prinse in expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. din 3— 
5 noiembrie 1971 și statuate în programul 
ideologic al partidului, Conferința Națională , 
a elaborat Proiectul de norme ale vieții și 
muncii comuniștilor, ale eticii și echității so
cialiste — important document 
prevede ridicarea la un nivel și mai înalt a 
calității de membru de partid și de tinăr re
voluționar, membru al Uniunii 
Comunist, situarea lor, prin 
munci, de a trăi și gindi-, prin întreaga com
portare, în primele rinduri ale luptei gene
rale a poporului pentru înfăptuirea politicii 
partidului și statului.

în perioada care a trecut de la Conferința 
Națională* pentru tînăra generație a patriei, 
pentru fiecare tînăr muncitor, țăran, intelec
tual, elev sau student, Programul partidului 
de educare comunistă a maselor. Proiectul de 
norme ale muncii și vieții comuniștilor, ale 
eticii și echității socialiste creează un cadru 
de permanentă referință ; din această per
spectivă, intensificarea eforturilor Uniunii 
Tineretului Comunist pentru îmbunătățirea 
activității politico-educative se structurează 
in așa fel incit să răspundă pe deplin cerinței 
fundamentale de a acționa cu fermitate și 
cu consecvență revoluționară in vederea ri
dicării fiecărui tînăr pe treapta dobindirii 
unei conștiințe politice și morale înaintate, 
stăpinirii depline a profesiei, formării unui 
larg orizont științific și cultural, consolidării 
sentimentului înaltei 
ciale.

Uniunea Tineretului 
ză cu precădere unor 
unor oameni care vor 
cialistă multilateral dezvoltată. Este firesc, 
așadar, ca și sarcinile ce revin organizațiilor 
revoluționare ale tineretului privind înfăptui
rea hotăririlor Conferinței Naționale să fie 
la înălțimea acestei realități. Așa cum sub
linia secretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, prin tot ceea ce în
treprind, prin întreaga activitate politico- 
educativă, organizațiile de tineret sînt che
mate să promoveze principiile nobile ale 
socialismului și comunismului, să facă totul 
pentru generalizarea lor in viața socială, in 
relațiile dintre oameni.

Cei doi ani care au trecut de la Conferința 
Națională au evidențiat creșterea preocupă
rilor la scara întregii noastre societăți în 
vederea formării unor oameni care să po
sede cunoștințe multilaterale, să dovedească 
spirit organizatoric, cutezanță și perseveren
ță, devotament nemărginit față de partid, 
față de popor, față de cauza socialismului și 
comunismului. Fiind organizație revoluțio
nară, Uniunea Tineretului Comunist este an
gajată în acest efort general prin ample ac
țiuni menite să contribuie activ la ridicarea 
gradului de conștiință în rîndul tinerei ge
nerații, Ia formarea unor tineri capabili să 
înțeleagă, să interpreteze și să folosească 
just legile dezvoltării sociale, să acționeze 
cu fermitate pentru progresul multilateral al 
patriei, pentru progresul omului.

„înfăptuirea programului Congresului al X-lea, 
aplicarea noilor măsuri de dezvoltare economico- 
socială, de îmbunătățire a conducerii planificate 
a societății vor crea condiții și mai bune pentru 
afirmarea energiilor și talentului tinerei generații 
în toate domeniile de activitate. Sînt convins că 
tineretul își va pune întreaga pricepere, întregul 
elan în slujba dezvoltării patriei socialiste, a 
viitorului ei luminos"

NICOLAE CEAUȘESCU

Marea întrecere socialistă pentru îndeplinirea și depășirea 
planului pe 1974, pentru creșterea substanțială a întregii activi
tăți economice se află la cota cea mai înaltă a temperaturii sale. 
Colectivele din toate ramurile și sectoarele de activitate anga
jate plenar în înfăptuirea acestui obiectiv major sint ferm ho- 
tărîte să întîmpine cele două evenimente naționale — a XXX-a 
aniversare a eliberării patriei și Congresul al XI-lea al partidu
lui — cu realizări de prestigiu. 
Sînt angajamente care se 
înscriu în efortul întregului 
popor de a îndeplini cincina
lul înainte de termen, de a 
transpune neabătut în viață 
programul elaborat de Con
gresul al X-lea și Conferin
ța Națională ale partidului.

Răspunzînd, cu energia 
și entuziasmul specifice virs
tei tinere, marea majo
ritate a lucrătorilor din . _
șantierele de construcții cuprinși în întrecerea „Tineretul, factor 
activ in îndeplinirea cincinalului înainte de termen" lansată de 
C.C. al U.T.C.. au depus și depun în permanență eforturi stărui
toare pentru materializarea programului de dezvoltare econo
mico-socială a țării. Angajamentele mobilizatoare asumate de 
tineri, numeroasele forme și metode de antrenare a uteciștilor, 
specifice fiecărui loc de muncă, modul concret în care tinerii

APELUL LA CONȘTIINȚĂ> J

— Despre strungarul Alexan
dru Niță, de la întreprinderea 
„Timpuri Noi" din București, 
mi s-a spus că este un as în 
profesie. La ce credeți că s-au 
referit cei care v-au recoman
dat astfel ?

— Probabil la faptul că deși 
sint tinăr, am cea mal mare ca
tegorie de Încadrare s a 8-a.

— Și o meritați î
— Da, cred că o merit. De 

altfel, am muncit mult, foarte

sub nemijlocita conducere a organizațiilor U.T.C., acționează în 
vederea realizării exemplare a sarcinilor economice stabilite de 
partid sînt tot atitea argumente care confirmă deplina angajare 
a lor la transpunerea in viață a mărețelor obiective stabilii* de 
Conferința Națională. Mai mult decit consemnarea acțiunilor 
concrete, de o valoare incontestabilă, întrecerea tinerilor con
ține in același timp sensuri politice inalte, idei pline de semni

ficații. Ea se afirmă ca o 
puternică instituție socialis
tă a muncii, ca o veritabilă 
școală a educației muncito
rești, clădită pe conștiința 
clară de proprietar și 
ducător.

Există acum un 
ment deosebit pentru 
marea inițiativei, 
punerea în valoare a între
gii capacități creatoare și de 

mobilizare a tinerilor. Iată de ce, in toate întreprinderile, in 
toate sectoarele de activitate nici un efort nu trebuie precupețit 
pentru înfăptuirea ritmică șl integrală a planului șl a angaja
mentelor astfel ca acest an — al patrulea al cincinalului — să 
marcheze un nou și important avans în îndeplinirea acestui 
grandios obiectiv național, rezultate cantitative și calitative su
perioare in toate domeniile.

Șantierul Termo
centralei Turceni cu
noaște în această va
ră animația muncii 
dinamizate de volu
mul mare de lucrări 
și mai ales de anga
jamentele mobiliza
toare ale constructo
rilor în întîmpinarea 
evenimentelor poli
tice ale acestui an 
jubiliar. Alături de
constructori au venit 
să lucreze și brigăzile 
de tineri din 
verse localități 
jene. Aici i-am 
tîlnit pe elevii 
ceului „Tudor 
ghezi" din Tg. 
bunești. Aportul lor 
la muncile necalifica
te este de un real 
ajutor constructori
lor. Așa cum ne in
formează tinărul pro
fesor Petre Catrino- 
iu, ei au descărcat 
vagoane cu piatră 
necesară consolidării

di- 
gor- 
în- 
Li- 

Ar- 
Căr-

terasamentelor la ca
lea ferată, au execu
tat numeroase lu
crări de săpături, 
manipulări de mate
riale, nivelat teren 
ș.a. Și de astă dată, 
elevii Eugen Calotes- 
cu. Gheorghe Corici, 
Iuliu Ciobanu. Dorel 
Tănase au confirmat 
dragostea lor de 
muncă,, antrenîndu-i 
și pe ceilalți colegi 
la un efort susținut. 
Ștafeta hărniciei se 
va schimba în aceas
tă vară de mai multe 
ori pe Șantierul na
țional al tineretului 
de la Turceni. Și, 
sintem siguri, toți ti
nerii care vor veni 
aici vor face dovada 
contribuției conștien
te, a dăruirii plenare 
la construcția celui 
mai mare obiectiv 
termoenergetic al ță
rii.

La încheierea semestru
lui I, colectivul întreprinde
rii de rulmenți din Birlad 
raporta o depășire de 5,5 
milioane Iei la producția glo
bală. 4,7 milioane lei la mar
fă și o creștere medie a pro
ductivității muncii cu peste 
40 000 lei pe muncitor. Cei 
peste 4 000 de muncitori, în 
marea lor majoritate tineri, 
au hotărit să realizeze pro
ducția marfă pe primii patru 
ani al cincinalului pînă la 
23 August. Rezultatele de 
pină acum arată că acest 
angajament va fi îndeplinit, 

reali- 
acțiuni 
ale or-

în mare parte aceste 
zări sînt rodul unor 
inspirate și eficiente 
ganizației U.T.C. în primul 
rînd pe linia integrării cit 
mai rapide a tinerilor mun
citori, în procesul de pro
ducție. Numai în ultimul an 
au debutat aici ca muncitori 
aproape 1 000 de tineri. Dacă 
doar cu 5—6 luni în urmă 
organizațiile U.T.C. acționau 
sub deviza „Nici- un tinăr 
sub normă", acum mobilizea-

ză uteclștii sub lozinca „Fie
care tinăr cu norma depă
șită". La secția axiali, de 
exemplu, majoritatea tineri
lor depășesc normele lună 
de lună, cu cel puțin 2 la 
sută. Unii, cum este cazul 
tinerilor Constantin Riglea, 
Virgil Chirică, Petrică Popa 
sau Gheorghe Chiriac depă
șesc norma cu 10—20 la sută.

— Ne-am propus să dăm 
In plus 24 000 de inele de 
rulment pină la sfîrșitul anu
lui, dar am realizat deja 
peste 72 000, ne spune Con
stantin Riglea, secretarul or
ganizației U.T.C. de la 
strungărie.

La hala nouă, unde peste 
00 la sută din muncitori 
tineri, s-au realizat în 
de 500 000 de rulmenți, 
era planificat în cele 2 
de cind a Intrat in funcțiune 
1,2 milioane bucăți. Rezul
tate asemănătoare raportea
ză și tinerii din celelalte sec
ții ale întreprinderii.

An de an, In 
șui Motru, s-au 
cat construcții 
cial-edilitare 
nate celor care aduc 
Ia lumină comoara 
de cărbune a țării. 
Primului bloc al ora
șului, construit aici 
in 1963, i-au urmat 
încă 41, care găzdu
iesc peste 8 000 de 
mineri. în ultima 
perioadă, au fost da
te în folosință noi o- 
biectlve care între
gesc perimetrul ur
ban al Motrului. Nu
mai in acest an au

fost puse la dispozi
ția minerilor o fru
moasă casă de cul
tură cu 500 locuri, 
o cantină-restaurant 
cu 1 000 locuri, un 
bloc pentru nefami- 
liști cu 85 aparta
mente, un complex 
meșteșugăresc, un 
magazin universal 
(Roșiuța) și altele. 
In construcție se a- 
flă o grădiniță cu 
340 locuri, o creșă 
cu 100 locuri, un a- 
telier-școală cu 4 
săli. în această vară, 
vor începe lucrările

a 4 cămine pentru 
320 de tineri ai 
Trustului de con
strucții miniere. Așa 
cum ne spunea to
varășul Barbu Su- 
lugiu, vicepreședinte
le Consiliului 
Iar orășenesc, 
au participat 
vent, în orele
pă program, la înăl
țarea acestor obiec
tive, propunindu-și 
să contribuie Ia da
rea în folosință cu o 
lună mai devreme a 
celor aflate în con
strucție.

mult pentru această perfor
manță. Am urmat școala profe
sională, apoi liceul seral, am ci
tit, am perseverat să aplic în 
practică ceea ce aflam din 
cărți...

— Dinoolo da categoria a 6-a 
de încadrare, mal este vreo 
treaptă spre care să tindețl ?

— Din punct de vedere admi
nistrativ e ultima. Pot spune 
că am atins plafonul maxim.

— Dar din alt punct de ve
dere ?

— Nu pot face abstracție da 
faptul că trecerea producției 
către automatizarea complexă 
are nu numai implicații teh
nice, dar și implicații sociale. 
Automatizarea, care cere un 
înalt grad de pregătire a mun
citorului, implică șl probleme 
de educație, de cultură, dar în
deosebi probleme politice. Pro
ducția modernă îi pretinde 
muncitorului să aibă cunoștințe 
solide, o calificare înaltă, spirit 
creator, adaptare rapidă la si
tuații noi, o continuă preocu
pare pentru ~ perfecționarea sa 
profesională și politică.

— Și dumneavoastră îndepli^ 
nițl toate aceste condiții ?

— Nu m-aș Încumeta să răs
pund afirmativ. Sint conștient 
că mai am mult de învățat, că 
mal am multe de făcut în pro
fesia mea. Proiectul de norme 
cere din partea fiecărui tinăr 
comunist să contribuie cît mai 
activ la efortul întregului po
por pentru accelerarea dezvol
tării economico-sociale a țării...

— Cit mai activ Înseamnă și 
a lucra obținînd performanțe la 
nivelul celei mai înalte catego
rii de încadrare !

— Da, dar mai Înseamnă să 
găsești și modalități eficiente 
pentru a-i determina șl pe alții 
la un efort maxim.

— Și nu procedați așa ?
— Credeți că e simplu ?
— Firește că nu e simplu; 

Dar pentru un strungar de ca
tegoria a 6-a...

— Vedeți, fiecare avem dato
ria ca ceea ce facem la locul 
nostru de muncă să facem foar
te bine. Adică să desfășurăm o 
activitate calificată. Dar nu toți 
tinerii gîndesc așa. Unii au în 
această privință concepții bi
zare. Le place să colinde între
prinderile în căutarea unui loc 
călduț. Vin la noi în unitate, 
dau de greu și fug. Vor să se 
specializeze în profesii ușoare. 
Am discutat chiar ieri cu un 
asemenea tinăr.
- Și ?
— Mi-a cerut să-l laș în pace; 

obiectînd că sînt și vîrstnicj 
care umblă din loc în loc.

— Ce i-ați răspuns ?
— Mărturisesc că n-am avut 

o replică convingătoare. Și am 
renunțat. Nu-mi pot ierta asta. 
M-am gîndit mult la acest su
biect și .acum știu ce să-i răs- 

*’ voi căuta și ii voi 
dacă există și vîrst- 
obișnuiesc să-și tră- 
de muncă atunci cînd 
eforturi

nu-i o scuză

Țara întreagă este un vast șantier; traducînd 

în viață programul partidului de dezvoltare 

economico-socială a patriei în următorii ani 

și în perspectivă, întreaga națiune își leagă 

aspirațiile, idealurile de această măreață con-

strucție care este noua noastră societate.

În preajma inaugurării
La Parcul sportiv 

al pionierilor și șco
larilor din Aiud 
fac ultimele 
Peste cîteva 
fi inaugurat, 
motodrom.
pistă dispune de un 
complet sistem de 
semnalizare, tere-

se 
finisări, 
zile va 
cu un 
a cărui

nuri de fotbal, vo
lei, baschet, tenis. 
„A fost. ne spune 
tovarășul Aureliu 
Romașcanu, prim se
cretar al comitetului 
orășenesc al U.T.C., 
un șantier pe care au 
lucrat toți tinerii o- • 
rașului. Cei din in-

treprinderi au exe
cutat lucrările ce 
necesitau mină cali
ficată, ceilalți, pe ce
le de amenajare a 
spațiilor respective, 
a zonelor verzi etc. 
Valoarea lucrărilor 
se cifrează în jur de 
două milioane lei.

O tăbliță indicatoare — U.T.C. : Șantierul tineretului „A 
XXX-a aniversare", — ne conduce spre locul de muncă al ele
vilor Grupului școlar de chimie din Ocna Mureș. Tinerii ute- 
ciști, după ce au terminat orele de practică din uzină, au prins 
în mînă uneltele și s-au apucat să demoleze vechile clădiri. O 
muncă ce necesită un mare efort. Apoi, au început săpăturile 
fundațiilor. Aceeași încordare. Zilnic ei ne oferă atest tablou al 
hărniciei. în ciuda dificultății lucrului, hotărirea lor rămîne 
fermă : căminul cu 290 de locuri va fi terminat mai devreme. 
Iar dacă ne gindim că ei au reușit să înceapă construcția cu 
un avans da 6 luni, atunci sigur angajamentul lor va deveni 
faptă. Acest cămin face parte dintr-un complex școlar, a cărui 
valoare se ridică la aproape 9 milioane lei.

purid. îl 
spune că 
nici care 
deze locul 
li se cer 
asta 
tinăr. Tinerețea, in raport cu 
societatea noastră, are obliga
ții specifice virstei. în primul 
rind. tinărul este dator să se 
califice într-o meserie, să-și a- 
sigure un viitor. în al doilea 
rind, el are mai multe obligații 
față de societate — pentru că 
se formează în acest timp ge
neros cind statul îi pune La dis
poziție școli, profesori, labora
toare, biblioteci, internate și 
cantine, cerindu-i în schimb să 
învețe, să se perfecționeze, să-și 
valorifice pregătirea.

A făcut o pauză, apoi a ne
luat după cîteva. clipe :

— Trebuie să avem întotdea
una grijă ca apelul la conști
ință, mai ales atunci cind îl 
adresăm unor oameni tineri, să 
fie cit se poate de convingător.

V. ADRIAN J
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VIZITA PREȘEDINTELUI REPUBLICII SIERRA LEONE
SOSIREA PE AEROPORTUL 

INTERNAȚIONAL OTOPENI '

La invitația președintelui Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, vineri după 
amiază a sosit, in Capitală, pre
ședintele Republicii Sierra 
Leone, dr. Siaka Probyn Ste
vens, într-o vizită oficială în 
țara noastră.

Acest eveniment vine să de
monstreze o dată mai mult con
secvența cu care România dez
voltă relațiile sale cu tinerele 
state de pe continentul african, 
sprijinul ferm acordat luptei po
poarelor africane pentru apăra- 
i-ea și consolidarea independen
ței naționale, împotriva imperia
lismului, colonialismului și neo- 
colonialismulul, dezvoltării lor 
de-sine-stătătoare în deplină li
bertate, pe calea progresului eco
nomic și social.

Vizita îp România a președin
telui Republicii Sierra Leone se 
înscrie în lunga suită de con
tacte la nivel înalt, de convor
biri' purtate, atît pe continen
tul african, cit și în țara noas
tră, de secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
feaușescu, cu conducători de 

iftat și de partid, cu reprezen
tanți ai mișcărilor de eliberare 
națională din Africa. Ele au 
constituit momente de virf în 
promovarea și diversificarea con
lucrării multilaterale dintre țara 
noastră și statele Africii, o ex
presie grăitoare a dorinței de a 
amplifica și întări relațiile de 
prietenie și solidaritate, de strîn- 
să colaborare dintre poporul ro
mân și popoarele africane, în fo
losul și spre binele lor, în inte
resul cauzai generale a păcii și 
progresultfi în lume.

Bunele auspicii sub care a de
butat vizita șefului statului Sier
ra Leone s-au ilustrat încă de 
la sosirea {naltului oaspete pe 
aeroportul Otopeni, unde nume
roși cetățeni ai Capitalei au fă
cut o primire călduroasă, priete
nească președintelui Siaka Ste
vens.

Pe frontispiciul pavilionului o- 
ficial se ailau portretele pre
ședinților Nicolae Ceaușescu și 
Siaka Stevens, încadrate de dra
pelele de stat ale Republicii So
cialiste România și Republicii 
Sierra Leone. Pe mari pancarte 
erau înscrise, în limbile româ
nă și engleză, urările: „Bun so
sit in Republica Socialistă Româ
nia excelenței sale domnului dr. 
Siaka Steven's, președintele Re
publicii Sierra Leone!“. „Să se 
dezvolte și să se întărească 
prietenia și colaborarea din
tre popoarele Republicii So
cialiste România și Republicii 
.Sierra Leone!“.

La ora 18,30, aeronava specială, 
escortată de reactoare ale for
țelor noastre armate, a aterizat.

La coborîrea din avion, pre
ședintele Siaka Stevens este în- 
tîmpinat cu cordialitate de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu.

Cei doi președinți își string
mîinile cu căldură.

în întîmpinare au venit, de 
asemenea, tovarășii : Manea 
Mănescu, Gheorghe Cioară, Ja
nos Fazekas, Ion Pățan, Iosif 
Uglar, Gheorghe Oprea, vice- 
prim-ministru al guvernului, 
George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, precum și 
Valeriu Georgescu, ambasadorul 
țării noastre în Republica Sierra 
Leone.

Un grup de pionieri oferă oas
peților flori.

împreună cu președintele Sia
ka Stevens 
E. F. Luke, 
externe, F. 
trul comerțului și
E. W. Blyden, ambasadorul Re
publicii Sierra Leone la Bucu
rești, Rowland E. A. Harding, 
membrtral Tribunalului Suprem, 
Kande Sio, deputat în parla
ment, H. M. Lynch Shylon, se
cretar permanent in M.A.E., 
T. D. King, consilier special in

Ministerul Comerțului și Indus
triei.

Ceremonia continuă cu trece
rea în revistă a gărzii de onoa
re. Sînt intonate imnurile de 
stat ale Republicii Sierra Leone 
și Republicii Socialiste Româ
nia, în timp ce se trag, în" semn 
de sșlut, 21 de salve de artilerie.

După trecerea în revistă a 
gărzii militare, sînt prezentați 
șefii misiunilor diplomatice a- 
creditați la București, precum și 
persoanele române, civile și mi
litare, sosite în întîmpinare.

Cei doi șefi de stat primesc 
apoi defilarea companiei 
onoare.

în aplauzele mulțimii, pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și 
Siaka Stevens iau loc într-o ma
șină deschisă escortată de mo- 
tocicliști, îndreptîndu-se spre 
reședința rezervată înalților 
oaspeți.

La aeroport și în Capitală, Ia 
trecerea președinților Nicolae 
Ceaușescu și Siaka Stevens 
bucureștenii au aclamat pe cei 
doi șefi de stat, manifestindu-șî 
convingerea că dialogul la nivel 
înalt între România și Sierra 
Leone va contribui la dezvolta
rea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre popoarele 
noastre, la promovarea ideilor 
generoase ale păcii, înțelegerii 
și conlucrării dintre toate na
țiunile lUmii.

La reședință, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut 
cu președintele Siaka Stevens, 
într-o ambianță de caldă cor
dialitate și prietenie, de înțele
gere reciprocă, ce caracterizează 
relațiile dintre România și Re
publica Sierra Leone.

(Agerpres)

au sosit : Desmond 
ministrul afacerilor 
M. Minah, minis- 

industriei,
de

(Urmat» din pag. I)

Mijlociu, care să ducă la instau
rarea unei păci trainice și juste, 
în vederea realizării acestei 
>ăci, noi credem că este nece
sar să fie reluată Conferința de 
la Geneva cu participarea în 
primul rind a țărilor direct 
interesate, care trebuie să 
joace rolul principal. De aseme
nea, apreciem că această confe
rință trebuie să se desfășoare 
sub auspiciile Națiunilor Unite 
și că Națiunile Unite trebuie să 
joace un rol mai important decît 
pînă acum. Alături de Uniunea 
Sovietică și Statele Unite — care 
participă la această conferință — 
ar fi util, după părerea noastră, 
să ia parte și alte state, îndeo
sebi din Europa și Africa, care 
pot să contribuie la o soluție du
rabilă a problemelor din Orien
tul Mijlociu.

Considerăm, de asemenea, că 
trebuie să se pornească de la 
necesitatea retragerii Israelului 
din teritoriile arabe ocupate în 
urma războiului din 1967 și, tot
odată. de la recunoașterea inte
grității și suveranității tuturor 
statelor din această zonă.

Și este de înțeles că se im
pune, totodată, și soluționarea 
problemei poporului palestinian, 
în conformitate cu năzuințele 
sale naționale.

România consideră că este ne
cesar ca toate țările care doresc 
o pace trainică și justă în O- 
rientul Mijlociu să fie mai ac
tive și, in acest sens, este hotă- 
rîță și în continuare să facă tot 
ceea ce depinde de ea pentru a 
con .ribui la realizarea păcii in 
Orientul Mijlociu.

ÎNTREBARE: Ar putea
juca România un rol în favo
rizarea dialogului între pales
tinieni jl Israel? Cum vedeți 
soluționarea problemei pales
tiniene ? .

RĂSPUNS : Nu ne-am propus 
să jucăm un asemenea rol. Cre
dem că, dacă cele două părți vor 
ajunge1 la concluzia că trebuie să 
poarte un dialog, vor găsi și căile 
— dealtfel, se află în aceeași 
zonă — pentru a putea să încea
pă dialogul respectiv.

România consideră însă că este 
necesar să se pornească de la 
înțelegerea că o pace trainică nu 
se poate realiza fără soluționa
rea problemei palestiniene. în 
acest sens, consideram că parti
ciparea Organizației pentru E- 

liberarea Palestinei la Conferin
ța de la Geneva ar fi deosebit 
de utilă pentru soluționarea in
tr-un spirit just a acestei pro
bleme.

Așa cum am mai menționat și 
în alte împrejurări, apreciem că 
formarea unui stat independent 
palestinian ar deschide o per
spectivă nouă, atît în ce privește 
viața de sine stătătoare a po
porului palestinian, cit și pentru 
o pace dreaptă și trainică in 
Orientul Mijlociu.

ÎNTREBARE : Economia 
românească a beneficiat sau 
a fost handicapată de crește
rea prețului materiilor prime 
după războiul din octom
brie ? Care este poziția dum
neavoastră în legătură cu re
centa sesiune a Națiunilor 
Unite privind materiile pri
me, convocată la inițiativa 
președintelui Boumedienne.

RĂSPUNS: Trebuie să spun de 
la început că problema mate
riilor prime și a energiei nu a 
apărut acum. Ea constituie de 
multă vreme o preocupare și 
evenimentele militare din Ori
entul Mijlociu din octombrie nu 
au făcut decît să declanșeze a- 
ceastă criză.

România a participat activ la 
sesiunea specială a Națiunilor 
Unite convocată la inițiativa 
președintelui Boumedienne. 
Considerăm că la această reu
niune s-a făcut numai un în
ceput, că trebuie depuse efor
turi susținute pentru o soluție 
justă și trainică, a problemei 
materiilor prime și energiei, a 
așezării, pe baze noi, a relațiilor 
dintre țările dezvoltate și țările 
în curs de dezvoltare. De fapt, 
problema subdezvoltării — și 
s-ar putea spune și a materii
lor prime și a energiei — este 
î-ezultatul politicii imperialiste, 
colonialiste și neocolonialiste, 
al existenței unor raporturi 
inechitabile între state, între 
prețurile materiilor prime și 
cele ale produselor industriale.

Cu alte cuvinte, se impune 
realizarea unei noi ordini eco
nomice — deci și politice — in
ternaționale, bazată pe principii 
noi, de egalitate, respect, avan
taj reciproc. Aceasta presupune 
realizarea unor raporturi echi
tabile între prețurile produselor 
industriale și cele ale materiilor 
prime, care să favorizeze pro
gresul mai rapid al țărilor în 
curs de dezvoltare ; ea presu
pune, de asemenea, accesul în 
condiții echitabile al țărilor in 
curs de dezvoltare la tehnologii
le moderne, în vederea indus
trializării lor, cît și accesul tu
turor statelor, de asemenea, în 
condiții echitabile la resursele 
de materii prime și energie.

După părerea noastră, rezol
varea problemei subdezvoltării 
și a problemei materiilor pri
me constituie un factor pri
mordial pentru dezvoltarea vii
toare a relațiilor internaționale, 
pentru realizarea noii politici 
de pace și de colaborare inter
națională, pe baza deplinei e- 
galități între toate națiunile lu
mii.

Apreciem că la soluționarea 
acestor probleme trebuie să 
participe in mod activ toate 
statele lumii, iar țările în curs de 
dezvoltare — România conside- 
rîndu-se printre acestea — tre
buie să fie mult mai active pen
tru a contribui la găsirea unor 
soluții juste și corespunzătoare.

O condiție esențială pentru a- 
ceasta este ca popoarele să 
preia în propriile mîini bogății
le lor naționale și să le folo
sească în interesul lor, în scopul 
dezvoltării economice și sociaie 
independente.

ÎNTREBARE : România
este membră a C.A.E.R. și, 
totodată, întreține relații bune 
cu Piața comună. Actuala cri
ză din Europa occidentală va 
determina vreo schimbare a 
poziției țării dumneavoastră ?

RĂSPUNS : Într-adevăr,
România întreține relații de co
laborare economică cu toate ță
rile din Piața comună și are a- 
numite relații și direct cu Pia

INTERVIUL ACORDAT

DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

revistei ,,Jeune Afrique"
ța comună; de altfel, relații cu 
țările, Pieței comune au toate ță
rile din C.A.E.R.

Actuala criză din Europa oc
cidentală produce, fără îndoială, 
anumite greutăți în dezvoltarea 
relațiilor economice, manifestate 
mai cu seamă sub forma măsu
rilor restrictive adoptate de Pia
ța comună. Nu cred că această 
situație va duce la o schimbare 
a poziției României față de dez
voltarea colaborării cu țările 
Pieței Comune.

Noi ne pronunțăm ferm pentru 
extinderea relațiilor cu toate 
statele, fără deosebire de orin- 
duire socială, ne pronunțăm îm
potriva măsurilor restrictive și 
limitative în relațiile economice 
internaționale, considerînd că 
realizarea unei noi ordini eco
nomice internaționale presupune 
schimburi economice și coope
rare deschisă între state.

ÎNTREBARE : Ați primit 
recent în România pe pre
ședintele Frontului Național 
pentru Eliberarea Angolei, 
Holden Roberto. Știți că divi
zarea din mișcarea de elibe
rare a Angolei ridică o seri» 
de probleme în perspectiva ac
tualei decolonizări a teritorii
lor aflate sub dominația por
tugheză. Aveți în vedere o 
inițiativă pentru a ușwa re- 

unificarea rezistenței angole
ze, date fiind bunele relații 
pe care le aveți cu toate miș
cările de eliberare din această 
țară ?

RĂSPUNS : într-adevăr, la în
ceputul anului 1974, președintele 
F.N.L.A., Holden Roberto, a vi
zitat România în fruntea unei 
delegații. De asemenea, la în
ceputul anului 1974, președintele 
Mișcării Populare pentru Elibe
rarea Angolei, dr. Agostinho 
Neto, a vizitat România împreu
nă cu o delegație. Acum citeva 
săptămîni au vizitat România 
atît reprezentanți ai F.N.L.A., cît 
și ai M.P.L.A.

România a acordat și acordă 
un sprijin activ mișcărilor de e- 
liberare din Angola, Mozambic, 
guvernului din Guineea Bissau 

și, în general, tuturor mișcări
lor de eliberare națională.

In ce privește Angola, am ex
primat preocuparea noastră pen
tru colaborarea strînsă între miș
cările de eliberare din această 
țară, în vederea victoriei în lupta 
de eliberare. Am considerat 
și considerăm că, în interesul 
luptei de eliberare, este necesară
— peste deosebirile de păreri a- 
supra dezvoltării viitoare — o 
strînsă colaborare între diferitele 
organizații din Angola.

în noua situație creată după 
formarea guvernului democratic 
provizoriu din Portugalia, con
siderăm că este cu atît mai ne
cesară realizarea acestei colabo
rări, pentru a putea acționa în
tr-o strînsă unitate în vederea 
soluționării mai rapide a pro
blemelor și obținerii indepen
denței depline.

După părerea noastră, toți 
prietenii mișcărilor de eliberare
— și, desigur, am în vedere în 
primul rînd țările africane —ar 
trebui să acționeze și să sprijine 
realizarea acestei colaborări 
strînse între mișcările de elibe
rare din Angola.

ÎNTREBARE : Pentru că a 
venit vorba de Portugalia, 
dumneavoastră ați recunoscut 
noul regim de la Lisabona. 
Puteți să ne explicați această 
hotărîre ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, la 1 
iunie am restabilit relațiile di
plomatice cu Portugalia, și în 
curînd vom trimite la Lisabona 
un ambasador.

Noi considerăm că trebuie 
sprijinit noul regim din Portu
galia. Desigur, transformarea de
mocratică a țării este, în primul 
rind, o problemă a poporului 
portughez, dar și celelalte state 
și forțe democratice sînt direct 
interesate ca acest regim să se 
consolideze. Aceasta va deschi
de, fără nici o îndoială, per
spective mai bune pentru o so
luție deplină și justă și a pro
blemelor eliberării Angolei, Mo- 
zambicului și Guineei-Bissau.

ÎNTREBARE: în enumera
rea diferitelor teritorii aflate

sub dominație portugheză ați 
citat mișcările de eliberare 
din Angola, Mozambic șl „gu
vernul din Guineea-Bissau". 
Nu știu dacă în mod voit ați 
făcut aceasta.

RĂSPUNS : Da, pentru că 
deja Guineea-Bissau este un 
stat independent recunoscut de 
peste 80 de state — România 
fiind printre primele care l-au 
recunoscut' și au stabilit relații 
la nivel de ambasadă. Deci, este 
o situație diferită și, cu atît mai 
mult, este necesar ca Portugalia 
să înceteze războiul dus împo
triva acestui stat independent.

ÎNTREBARE: Ne-ați pu
tea spune care este stadiul 
cooperării economice și teh
nice între România și Libia? 
Există proiecte în acest do
meniu?

RĂSPUNS : In ultimii ani re
lațiile dintre România și Libia 
au cunoscut o dezvoltare con
tinuă.

Vizita pe care am făcut-o la 
începutul acestui an jn Libia 
a constituit un moment nou in 
relațiile dintre România și a- 
ceastă țară. Am stabilit împreu
nă cu președintele Geddafi să 
dezvoltăm raporturile de cola
borare multilaterală dintre ță

rile noastre în domeniul petro
lier, al agriculturii, construcți’- 
lor, transporturilor, piscicultu
rii. Avem in vedere, de aseme
nea, crearea unor societăți mix
te între România și Libia. A- 
ceasta presupune, totodată, o 
colaborare mai largă și în for
marea cadrelor necesare dez
voltării acestei cooperări. Pot 
spune că deja unele dintre a- 
ceste acorduri au început să fie 
realizate. Apreciem că există 
largi perspective pentru o cola
borare rodnică pe baze noi. re
ciproc avantajoase, între țările 
noastre.

ÎNTREBARE: Ați putea 
să ne indicați care sînt, după 
părerea dumneavoastră, pers
pectivele cooperării româno- 
africane și care este concep

ția dumneavoastră cu privire 
la relațiile dintre țările afri
cane și România?

RĂSPUNS : În cadrul politicii 
sale de colaborare internațio
nală,, România acordă o mare 
însemnătate dezvoltării relațiilor 
sale cu țările continentului afri
can, atit în domeniul economic 
— în vederea dezvoltării econo- 
mico-sociale independente mal 
rapide a țărilor în curs de dez
voltare —. cit și .în contextul 
luptei generale împotriva poli
ticii imperialiste, colonialiste și 
neocolonialiste: Practic, Româ
nia întreține relații cu toate 
statele africane, cu excepția a- 
celora unde sînt regimuri ra
siste.

In ultimii ani am vizitat un. 
mare număr de țări africane. 
Conducători, șefi de state ai 
unui număr de țări africane au 
vizitat România. De asemenea, 
s-au dezvoltat larg schimburile 
de delegații la diferite niveluri, 
atît pe linie de stat, cît și între 
partidele și mișcările de elibe
rare din aceste țări și Partidul 
Comunist Român sau Frontul 
Unității Socialiste.

România și țările africane cu 
care întreține relații au semnat 
peste 90 de acorduri și declarații 
solemne, inclusiv Tratatul de 
prietenie și cooperare cu Repu
blica Guineea.

Toate acestea așează relațiile 
dintre România și țările afri
cane pe principii noi și exercită 
o puternică influență în afirma
rea pe plan internațional a noi
lor principii ale relațiilor între 
state.

în ceea ce privește colabo
rarea economică și tehnico-știin- 
țifică, trebuie să menționez că 
în doi ani schimburile econo
mice dintre România și țările 
africane s-au dublat și există 
perspectiva ca pînă în 1975 ele 
să se dubleze încă o dată.

Un rol important revine noi
lor forme de cooperare econo
mică, inclusiv societăților mix
te, care au ca obiectiv crearea 
de întreprinderi industriale în 
țările africane. Aceste societăți 
au un cîmp larg de activitate, 
acționînd în domeniul petrolier, 
minier, metalurgic, forestier, a- 
gricol, piscicol, al materialelor 
de construcții, produselor agro- 
alimentare, construcțiilor de ma
șini ; desigur, un loc însemnat 
în activitatea societăților mixte 
ocupă asistența tehnică și for
marea cadrelor.

Dealtfel, trebuie să spun că 
numeroși specialiști români' lu
crează în țările africane, iar un 
număr mare de studenți și ti
neri africani învață în Româ
nia.

Toate acestea, așa cum am 
menționat, au o importanță deo
sebită în dezvoltarea unor re
lații pe principii noi, în reali
zarea sarcinilor de creștere mai 
rapidă a țărilor slab dezvoltate.

Apreciem că există perspec
tive. minunate' pentru o colabo
rare rodnică între România și 
toate țările africane.

ÎNTREBARE : Intrucît în 
momentul sosirii noastre în 
țara dumneavoastnă se află aici 
un șef de stat al unei țări din 
America de Sud, v-am ruga 
să ne. spuneți cîteva cuvinte 
despre relațiile României cu 
statele acestui continent, pre
cum și cu celelalte țări ale 
„lumii a treia".

RĂSPUNS : Acordăm, fără 
nici o îndoială, o mare atenție 
relațiilor cu țările Americii La
tine: De altfel, în ultimii doi ani 
am vizitat 7 state de pe acest 
continent. întreținem relații largi 
cu aproape toate țările Americii 
Latine; se dezvoltă continuu re
lațiile de colaborare și cooperare 

’economică sub diferite forme.
Da asemenea, extindem rapor

turile de colaborare și cu țările 
din Asia și, de fapt, în spiritul 
politidii generale a Rofnâniei, ac
ționăm pentru o largă colabora
re internațională. întreținem re
lații diplomatice și de colaborare 
economică cu 120 de state din în
treaga lume.

Noi pornim de la faptul că 
fiecare stat, indiferent .de mări
mea lui, trebuie-să participe ac
tiv la soluționarea tuturor pro
blemelor internaționale. în acest 

sens, considerăm că țările mici 
și mijlocii, țările în curs de dez
voltare trebuie să participe cu 
drepturi egale la rezolvarea tu
turor problemelor care le inte
resează. că este necesar să fie 
consolidat rolul Organizației Na
țiunilor Unite și al altor orga
nisme în viața internațională. A- 
ceasta corespunde necesităților 
înfăptuirii în lume a unei poli
tici noi, care să asigure fiecărei 
națiuni dreptul la dezvoltare li
beră, corespunzător năzuințelor 
sale.

ÎNTREBARE : V-ați referit 
la rolul Organizației Națiuni
lor Unite. Poziția pe care ați 
preconizat-o dumneavoastră 
este, în linii mari, aceea a tu
turor țărilor „lumii a treia". 
Vrem să vă întrebăm, în le
gătură cu aceasta, dacă actua
la Cartă a Națiunilor Unite 
permite ca vocea țărilor mici 
să fie auzită în concertul na
țiunilor ?

RĂSPUNS : Noi considerăm că 
Organizația Națiunilor Unite, in
clusiv Carta Națiunilor Unite, o- 
feră condițiuni ca țările mici și 
mijlocii, toate statele lumii să 
participe la activitatea organi
zației.

Desigur, sînt necesare o serie 
de îmbunătățiri și o mai mare 
democratizare a activității 
O.N.U. ; de altfel, România a 
și prezentat anumite initiative 
în acest sens în cadrul Națiu
nilor Unite.

Noi am pornit de la necesi
tatea de a se crea condițiile 
pentru o participare mai acti
vă a tuturor statelor în diferi
tele organisme ale Organizației 
Națiunilor Unite și la soluțio
narea problemelor majore ale 
omenirii prin intermediul O.N.U.

Considerăm că este în inte
resul tuturor statelor ca proble
mele internaționale importante 
să se soluționeze prin interme
diul O.N.U., și nu în afara și 
(peste capul Organizației Națiu
nilor Unite.

ÎNTREBARE : Domnule 
președinte, date fiind relații
le foarte bune între Româ
nia și țările africane, aveți 
în vedere să vizitați ori să 
revizitați unele din aceste 
țări ?

RĂSPUNS : Pornind de îa in
vitațiile primite, am în vedere 
să vizitez unele țări in care 
nu am fost pînă în prezent și 
să revizitez alte țări, tot așa 
cum o serie de șefi de state a- 
fricane vor întreprinde vizite în 
România.

Aș dori, prin intermediul re
vistei dumneavoastră, să urez 
popoarelor africane succes in 
dezvoltarea lor,. în consolidarea 
■independerlței, prosperitate și 
pace.
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TABERELE DE CREAȚIE
o formă eficientă a dialogului artă-industrie

Intrate în tradiția vieții noas
tre artistice, taberele de creație 
și-au redeschis de curînd porțile. 
Lucrările de ceramică, sticlă și 
faianță, realizate la Medgidia, 
Sighișoara și Tomești îndreptă
țesc speranțele care au fost în
vestite în ele.

— Tabăra de creație de la 
Medgidia (ediția 1971) a fost un 
început — ne-a spus artistul de
corator Costel Badea. Gresia 
de calitate foarte bună, condiția 
lucrului de echipă ne-au stimu
lat creația.

A doua etapă a constituit-o ta
băra de la Sighișoara (în 1972). 
Lucrările au fost realizate aici 
în colaborare cu Ministerul In
dustriei Ușoare care a dorit să- 
și dezvolte programul de obiecte 
utilitare folosind ajutorul Uniunii 
artiștilor plastici. Zece membri 
ai U.A.P. și zece delegați 
de la centrele de creație ale 
M.I.U. au lucrat aici conform 
unui protocol care prevedea rea
lizarea unui prototip industrial, 
cap de serie, destinat multiplicării 
de obiecte sculptural-decorative. 
Anul acesta am organizat tabăra 
de la Tomești. la care au partici
pat cei mai buni dintre tinerii 
absolvenți. Dat fiind că era 
vorba de o tabără de sticlari, 
problemele au fost desigur al
tele. Nu s-a urmărit nulhai ex
ploatarea virtuților cromatice 
ale sticlei, ci s-a dorit obținerea 
unor efecte mai deosebite de 
opal — alb-mat, sablaj și trans
parent. Expoziția de la galeriile 
„Orizont" a reflectat însă efor
turile tuturor creatorilor din cele 
trei tabere de creație din anul 
trecut. Obiectele utilitare sau 
formele decorativ-sculpturale re
alizate da Dan Băncilă, Bubă 
Ovidiu, I. Iancuț, Anghelache 
Laurențiu, Matei Negreanu se 
înscriu printre reușitele notabile.

— Taberele de pînă acum au 
încercat, deci, să facă legătura 
între comanda socială și inițiati
va artistică. Care sînt avanta
jele pe care le-a adus industria ?

— Căutările noastre orientate 
în direcția diversificării produc
ției, în vederea aflării de noi 
forme frumoase, utile, și-au găsit 
un suport solid în posibilitățile 
tehnice oferite de industrie. Re-

Interviu cu 
COSTEL BADEA, 

secretar al Uniunii 
artiștilor plastici

gimul de ardere a pieselor de 
ceramică, convenea de minune 
grabei noastre de a realiza lu
crări de calitate. Astfel, cupto
rul tunel, cu care este dotată fa
brica de la Sighișoara, permite 
arderea pieselor de ceramică în 
numai 24 de ore, spre deosebire 
de cuptoarele obișnuite la care 
trebuie să aștepți 38—40 de 
ore, pentru a se atinge tempera
tura maximă.

— In aceste împrejurări, în 
care calitatea artistică era asigu
rată prin intervenția directă a 
artistului calificat în industrie, 
cum s-a desfășurat colaborarea 
cu Ministerul Industriei Ușoare ?

— Taberele de creație ca și 
simpozioanele pe care Uniunea 
artiștilor plastici le-a organizat 
cu tot programul lor foarte pre
cis au constituit, de fiecare dată, 
investiții de încredere la care 
trebuia să răspundem. Ele au 
fost în același timp demonstra
ții de lucru, demonstrații practi
ce. Cred că din punct de vede
re artistic am răspuns foarte bi
ne stării de concurs care se 
crea de fiecare dată. Am venit 
în întîmpinarea cerințelor in
dustriei ușoare cu căutările noas
tre în vederea aflării unor for
me decorative menite să fie pla
sate în holuri sau parcuri, în 
vederea creării de noi obiective 
utilitare.

Pentru noi simpozioanele au 
însemnat de fiecare dată șan
tiere deschise de lucru. Contac
tul cu muncitorii a fost revela
tor. Pe de altă parte, din punc
tul de vedere al comerțului, co
laborarea mi se pare avantajoa
să pentru cîștigurile pe planul 
calității artistice care se pot ve
dea în cele cîteva magazine de 
specialitate. Aș exemplifica a- 
ceastă afirmație amintind doar 
cîteva dintre confirmările in
ternaționale pe care ceramiș- 
tii noștri le-au obținut în acest

ultimele confruntări:an la
medalia de aur obținută la Fa- 
enza de Tereza Panelii, medalia 
obținută la Gdansk de Dumitru 
Voicu pentru ceramică realiza
tă la Corund, premiul II pe care 
l-am obținut la Gdansk, sau pre
miul Targo d’Oro pe care l-am 
primit la Gualdo Tadino.

— Cum s-a manifestat pe 
planul funcționalității îndrepta
rea unor importante forțe artisti
ce într-o direcție de activitate 
aplicativă ?

— Pînă nu demult Institutul 
de arte plastice oferea în pro
grama analitică a celor șase ani 
de studiu posibilitatea creării 
unei vaste game de produse — 
de la bibelou și serviciu de masă 
pînă la acoperirea unor pereți 
de mari dimensiuni cu forme 
monumental decorative. Simpo
zioanele și taberele de creație 
au provocat însă mai direct a- 
ceastă discuție despre aspectul 
funcțional al lucrărilor realizate 
aici despre nevoia de a îm
prospăta, de a răspunde mul
tiplelor probleme ale am
bientului, cu lucruri utili
tare, de ținută. Consider că în 
curînd piața va fi aprovizionată 
cu lucruri de calitate. Cred că 
ar fi necesar să se recurgă și la 
serializări scurte ale celor mai 
bune

Aș 
resul 
de a 
și de 
perioară din punct de vedere al 
calității colaborarea cu Ministe
rul Industriei Ușoare, care ne 
poate oferi baza tehnico-materia- 
lă absolut obligatorie. Conștienți 
de faptul că prin lucrările rea
lizate de noi ne adresăm unor 
largi mase de oameni dornici 
să-și vadă locuințele cît mai 
frumos amenajate, am dori pe 
lîngă sondajele pe care le efec
tuăm în magazine sau în sălile 
de expoziție, un dialog mai des
chis cu acest public. Am dori 
demonstrații în magazinele de 
mobilă, discuții mai largi cu in
ginerii și arhitecții noștri pentru 
aflarea de soluții optime.

prototipuri realizate, 
releva, de asemenea, inte- 
Uniunii artiștilor plastici 
continua cu aceeași grijă 
a ridica pe o treaptă su-

Interviu consemnat de 
MARINA PREUTU

STUDENȚEȘTI
în conformitate cu programul 

de activitate elaborat de Consi
liul U.A.S.C. din centrul univer
sitar București, au loc în pre
zent la Casa de cultură „Grigore 
Preoteasa" și la complexul cul- 
tural-sportiv Lacul Tei acti
vități multiple și complexe, me
nite să creeze cadrul propice 
unei perioade de recreare, unei 
vacanțe plăcute. Aflat sub 
semnul unor mari evenimente, 
programul de activități înmă
nunchează ample manifestări 
politico-ideologice și cultural-e
ducative.

Un loc deosebit printre aces
tea îl ocupă echipele teatrului 
studențesc. Bunăoară, teatrul Ro
tund va susține spectacole sub 
forma unor reușite montaje de 
versuri din literatura națională, 
închinate anului jubiliar. în a- 
ceeași măsură, teatrul studențesc 
Podul înscrie în repertoriul său 
un montaj politic de mare 
semnificație istorică — Ce tre
buie să știe fiecare student.

De o remarcabilă ținută ar
tistică fac dovadă Corul de ca
meră și Ansamblul folcloric 
„Doina". Acestea dispun de un 
bogat repertoriu, urmînd ca în 
viitor să suțină un spectacol pe 
tema Obiceiuri Ia o nuntă mun
citorească. Ele prezintă specta
cole numeroase în fața a mii de 
tineri, fie vizitatori străini, fie 
elevi și studenți aflați în tabe
rele de odihnă de la Costinești, 
Izvorul Mureșului, ori pe șantie
rele naționale ale muncii patri
otice.

O inițiativă, devenită practic 
curentă, este deplasarea ac
tivităților culturale pe întreaga 
perioadă estivală în cadrul com
plexului cultural-sportiv Lacul 
Tei. Programul activităților cul
tural-educative și politico-ideo
logice se înfățișează aici foarte 
variat, cuprinzînd emisiuni cu 
un bogat conținut spiritual : li
rică militantă, emisiune de ver
suri și cîntece patriotice, evocări 
ale unor aspecte din trecutul de 
luptă al partidului nostru. De a- 
semenea prin programul pro
priei stații de radioamplificare 
sînt transmise zilnic note, infor
mații, comentarii ale evenimen
telor politice la zi, sînt popu
larizate și discutate manifestări 
de genuri diferite, de la cele 
sportive pînă la acțiuni cultu
ral artistice

M. DUDUIALA

V

DUPĂ PRIMA ZI, IN CUPA DAVIS,
ROMÂNIA-FRANȚA 1-1

A

PE GONTRA-ȘANSĂ

. ..

Cine nu acorda ieri, înaintea 
meciului, prima șansă lui Iile 
Năstase sau Pierre Barthes în 
partidele de simplu ? Și iată 
totuși, că n-a fost așa.

Ilie ă început partida sa cu 
Jauffret firesc, adjudeeîndu-și 
comod primul set cu 8—2. 
Totul părea normal și toată lu
mea privea deconectată disputa. 
Dar, cîteodată, prea multă de
conectare strică și singurul 
care face „opinie separată" e 
jucătorul-oaspete. Concentrat și 
sobru, Jauffret prinde o reve
nire in cel de-al doilea set și 
reușește egalitatea pe tabela de 
marcaj printr-un set ciștigat la 
limită (6—4). Perioada de de
conectare, se pare, continuă 
pentru Năstase și partenerul, 
sesizînd aceasta, își încearcă in 
continuare șansele și o face cu 
succes, luînd conducerea cu 2-1 
(set ciștigat cu 6—3). In cel 
de-al patrulea set Ilie nu reu
șește „să se adune" și ceea ce 
părea nerealizabil se întimplă, 
francezul ciștigă partida cu 
6—2 și meciul cu 3—1, chiar

Un fondator al științei virusurilor

CONSTANTIN LEVADITI
„Toate lucrările sale sînt im

portante — scria despre Levaditi 
A. Delaunay, într-o istorie a 
Institutului Pasteur din Paris. 
Este însă fără îndoială că cele 
mai remarcabile, cele mai cu
noscute in întreaga lume, se află 
în domeniul ultravirusurilor." 
Intr-adevăr, Constantin Levaditi 
este considerat pe drept cuvînt 
unul dintre ctitorii virologiei 
moderne. Așa cum V. Babeș a 
fost autorul primului tratat de 
microbiologic, iar C. I. Parhon 
autorul primului tratat de en
docrinologie din lume, C. Leva
diti a scris cele dintîi monogra
fii virologice din literatura me
dicală : „Ultravirusurile în ma
ladiile umane" și „Ultravirusu
rile în maladiile animale". Des
coperirile sale în ’acest domeniu 
sînt unanim recunoscute și au 
făcut epocă în știință, deschizînd 
drumuri cu totul noi. Astfel, în 
anul 1913, Levaditi a fost cel 
dintîi savant care a reușit să 
cultive virusul poliomielitei pe 
alte celule decît cele nervoase, 
ceea ce, decenii mai tîrziu, a 
constituit punctul de pornire 
pentru prepararea vaccinului 
împotriva paraliziei infantile. 
Dealtfel, încă din noiembrie-de- 
cembrie 1909, tot el descoperise, 
împreună cu savantul Landstei
ner, că agentul patogen al bolii 
este un virus filtrabil, identifi
care prin care savantul român

„a devenit unul dintre fonda
torii științei virusurilor", cum 
avea să remarce în 1953 P. Le- 
pine. în același timp, Levaditi 
a fost un înnoitor de seamă al 
medicinei experimentale, al' bac
teriologici, al chlmioterapiei și 
serologiei, membru a peste 30 
de academii și societăți științi
fice din întreaga lume, unul 
dintre cei mai străluciți oameni 
de știință pe care i-a dat po
porul român. Lucrările sale, re
marcă în admirabila biografie 
pe care i-au consacrat-o în 1968 
Ștefan S. Nicolau și Radu Ifti- 
movici, „imbină în modul cel 
mai armonios înariparea ipote
zei și minuțiozitatea experimen
tării."

Născut la 19 iulie 1874, la Ga
lați, Constantin Levaditi a avut 
șansa să fie îndrumat în stu
diile sale de profesori eminenți, 
printre care s-a numărat însuși 
Victor Babeș ; în colaborare cu 
acesta, a făcut Levaditi și pri
ma sa descoperire, aceea a unei 
noi forme a bacilului tubercu
lozei ; avea pe atunci doar 23 
de ani și mai era încă student 
(descoperirea a fost prezentată 
in 1897 la Academia de Științe 
din Paris).

Descoperirile lui Levaditi sînt 
atît de numeroase, îneît un arti
col nici nu le poate enumera. Să 
menționăm însă cel puțin că a 
creat un nou procedeu de punere

în evidență a jpirochetel sifi
lisului în țesuturi (metoda Le- 
vaditi-Manouelian), că a desco
perit și introdus (împreună cu 
R. Sazerac) bismutul ca agent 
terapeutic de prim ordin în 
lupta împotriva sifilisului, că a 
reușit, primul în lume, să trans
mită poliomielita la maimuțele 
superioare, că s-a numărat prin
tre cei dintîi savanți care au se
sizat legătura dintre virusuri și 
cancer, că a descoperit fenome
nul ultrafiltrației, că a adus im
portante contribuții în comba
terea unor boli ca encefalita le
targică și scarlatina. Virusolo
gia și chimioterapia au fost 
principalele domenii abordate 
de cercetările sale. In amîndouă 
aceste direcții a devenit un a- 
devărat șef de școală științifică, 
printre elevii și colaboratorii 
săi numărîndu-se medici români 
și străini de mare valoare, în 
frunte cu Ștefan S. Nicolau, a- 
sistentul său, care avea să de
vină mai tirziu șeful școlii de 
inframicrobioîogie din România.

Constantin Levaditi s-a simțit 
întotdeauna profund atașat de 
țara și poporul său. A vrut în 
numeroase rînduri să se întoar
că în România, 'a candidat Ia 
ocuparea unor catedre pe care 
le-ar fi meritat cu prisosință, 
dar a fost respins, datorită unor 
uneltiri infame. Cînd, în sfîrșit, a 
obținut o catedră la Universi-

tatea din Cluj (1920), a fost nu
mai pentru citeva luni, Ministe
rul Instrucțiunii reziliind con
tractul încheiat cu marele sa
vant, ceea ce i-a provocat a- 
cestuia o nespusă amărăciune.

Prietenii care l-au vizitat în 
locuința sa din Paris au găsit 
întotdeauna acolo o ambianță 
românească, iar pe o fotografie, 
care s-a păstrat, o nepoată a lui 
Levaditi, născută în Franța, 
Sylvie, este îmbrăcată într-un 
costum popular românesc. „Ași 
fi fericit să-mi revăd țara", îi 
scria el lui Șt. S. Nicolau în 
1948. A fost însă prea bolnav 
ca să mai întreprindă călătoria, 
într-o scrisoare din ianuarie 
1953, către același, nota : „Sînt 
fericit să aflu că lucrezi mult 
șl cu spor. Mijloacele puse la 
dispoziția voastră vă ușurează 
activitatea. Este meritoriu că se 
pun la dispoziție asemenea fon
duri vechilor mei prieteni Par- 
hon, Ionescu-Mihăești, Ciucă, 
Danielopolu, astfel ca ei să poa
tă duce o activitate științifică 
intensă..."

mai ușor decît i 
mareînd primul . . ,
cocoșul galic în această «emi- 
finală.

Start greșit, speranțe pierdute, 
bucurie pentru francezi, cons
ternare pentru noi.

Și iată că vine partida a doua, 
iar Ovici își vede de treabă. A 
învățat o lecție, o știe bine și 
se prezintă dezinvolt la exa
men. De data asta Barthes e 
cel ce nu se regăsește, și nu 
va putea să se regăsească pen
tru că partenerul său nu-i per
mite, îl ține pe fundul terenu
lui, postură incomodă pentru 
francez, îl „plimbă" și-l „ma
cină" continuu. Iar Barthes se 
frămîntă, nu găsește soluții și 
greșește, greșește imens. în
cearcă totul, ca La box, pe lovi
tura decisivă, dar serviciile, în 
care își pune toate speranțele, 
nu-1 ascultă și stabilește, astfel, 
un inedit .record al primei zile 
— 12 duble greșeli. Iar cind 
mingea plecată din racheta me
talică a lui Barthes reușește 
traversarea fileului, se întoarce 
ca un bumerang din lovitura de 
back-hand a lui Ovici, arma sa 
cea mai eficace alături de pasă
rile în lungul liniei.

Și astfel primul set se ter
mină în mai puțin de 30 de 
minute cu 6—1 în favoarea ro
mânului. Urmează setul doi, un 
set mamut de o oră și jumă
tate, în care Barthes încearcă 
totul, conduce cu 4—0, dar Ci
vici „macină" și astfel se ajun
ge. cînd nimeni nu mai spera

o arată «corul, 
punct pentru

la 5—6, 8—6, 7—7, 8—8 și eu un 
sublim efort Toma reușește să 
doboare și ultima „redută" la 
scorul de 10—8. Setul trei (8-2 
pentru Ovici) consfințește victo
ria tacticii, lnflrmînd pronosti
curile, și astfel România ega
lează Franța pe tabela de mar
caj : 1—1.

Astăzi celebrul cuplu Năstase- 
Țiriac Încearcă sporirea „zes
trei". Să-l așteptăm cu încre
dere și să-i urăm succes !

S. UNGUREANU 
Foto: GH. CUCU

La Baastad, după prima zi a 
meciului de tenis Suedia-Italia 
(a doua semifinală din -adrul 
grupei A a zonei europene a 
„Cupei Davis") s>rul este egal: 
1—1. Bjorn Borg l-a învins cu 
7—5, 6—1, 6—0 pe Paolo Berto
lucci, iar Adriano Panatta a cîș- 
tigat cu 8—6, 6—1, 4—6, 6—-1 
partida susținută cu Leif Jo
hansson.

După cum se știe, cîștlgătoa- 
rea meciului de la Baastad va 
întîlni pe lnvingătoarea meciu
lui care se desfășoară la Bucu
rești între echipele României și 
Franței. /

în aceeași fază a „Cupei Da
vis" dar în grupa B, la Mos
cova selecționatele U.R.S.S. și 
Iugoslaviei se află, de aseme
nea, la egalitate: 1--1. ,n timp 
ce 'a Munchen, Cehoslovacia 
conduce cu 1—0 *n metrul cu 
R. F. Germania.

PROGRAM COMPETITION  AL
TENIS. Astăzi, pe arena „Pro

gresul" din Capitală, în cadrul 
semifinalei „Cupei Davis“ (zona 
europeană) dintre România și 
Franța are loc partida de dublu, 
programată de la ora 15. Miine, 
de la ora 14 au loc intîlnirile de 
simplu : Toma Ovici — Franțois 
Jauffret și Ilie Năstase — Pierre 
Barthes. Partidele sînt televizate 
în direct.

ATLETISM. Campionatele na
ționale de atletism au loc, pe 
Stadionul Republicii din Capita
lă, azi și mîine dimineața de la 
ora 9 iar după amiaza de la ora 
17. Vor lua parte atleți și atlete 
din întreaga țară, printre care 
Virginia Ioan, M. Șuman, Natalia 
Andrei, Gh. Ghipu, I. Fioroiu, 
creditați anul acesta cu perfor
manțe la nivelul celor mai bune 
rezultate internaționale, C. Cor- 
bu, V. Viseopoleanu, V. Ștefă- 
nescu, A. Menis, ca și o serie 
de tinere talente printre care 
notăm pe Dorina Cătineanu, M. 
Ionescu, V. Tudorei, F. Ionescu 
etc. De remarcat că anul aces
ta sportivii fruntași, la citeva 
probe, vor avea ca adversari ju
niori remarcați în actualul sezon 
atletic.

BASCHET. Timp de trei zile, 
începînd de azi, în orașele Za
lău, Dej și Gherla vor avea loc 
întîlniri ale echipelor feminine 
de tineret ale României și Po
loniei.

HANDBAL. Azi. în organiza
rea Clubului sportiv școlar au 
loc ultimele partide din cadrul 
Turneului internațional feminin 
de handbal. Partidele au loc pe 
Stadionul Tineretului, de la ora 
17,30, astfel : C.S.S. — Spartac 
și Spajnia (Varșovia) — Con
structorul.

FOTBAL. In cadrul turneului 
pe care îl întreprinde în țara 
noastră, echipa poloneză Metal 
Kuczborg întîlnește, mîine, pe 
stadionul Metalul-Pantelimon, 
de la ora 14,30, echipa bucureș- 
teană Metalul. La Timișoara, pe 
stadionul „1 Mai", mîine, de la 
ora 18, o partidă de mare inte
res : Politehnica din localitate 
întîlnește cunoscuta formație 
Steaua roșie Belgrad.

AUTO. Pe serpentinele Pălti
nișului, mîine, de la ora 8,30, are 
loc etapa a doua a Campiona
tului de viteză in coastă.

CUPA TINERETULUI
• întrecerile din etapa su

perioară pentru categoria 
pînă la 30 de ani • Progra
mul jocurilor zonale la hand
bal și oină o Finalele sc des
fășoară la Brașov, Tîrgu Mu
reș și Craiova.

După concursurile finale re
zervate „cadeților" (elevilor de 
11—14 ani și 15—19 ani), acum 
a venit rîndul „seniorilor" să-și 
dispute șansele în populara com
petiție cu caracter republican, 
„Cupa tineretului", dedicată ce
lor două evenimente de seamă, 
a XXX-a aniversare a eliberării 
patriei și Congresul al XI-lea 
al partidului. Respectiv, în aces
te zile au loc concursurile din 
etapa superioară pentru catego
ria de sportivi pînă la 30 de ani. 
Reamintim, întrecerile se desfă
șoară, separat, pentru asociațiile 
sportive din întreprinderi, coo
perative meșteșugărești și de la 
sate, avînd în program con
cursuri de atletism, trântă, popi
ce, jocuri de handbal și oină.

Jocurile zonale pe echipe sînt 
programate în luna august, re
unind campioanele pe județe. 
Faza zonală la handbal pentru 
asociațiile sportive din coopera
tivele meșteșugărești se dispută 
în zilele de 10 și 11 august, în 
opt localități din țară: Bacău, 
Craiova, Drobeta Tumu Severin, 
Giurgiu, Iași, Odorheiul Secu
iesc, Oradea și Sibiu. Urmează, 
sîmbătă 17 și duminică 18 au
gust, jocurile zonale la handbal 
și oină pentru echipele din me
diul rural, programate la Alba 
Iulla, Arad, Alexandria, Boto
șani, Buzău, Sf. Gheorghe, Slo
bozia și Zalău.

Finalele pe țară au loc între 
23 și 27 august. La Craiova se 
vor întrece cel mai buni atleți, 
luptători, handbalițtl și jucători 
de oină din asociațiile sportive 
«ătești. Bazele sportive din Bra
șov vor găzdui întrecerile finale 
ale asociațiilor sportive din în
treprinderi, iar la Tîrgu Mureș 
se vor întîlni Analiștii din aso
ciațiile sportive ale cooperative
lor meșteșugărești.

La Timișoara, 
start pe... loc
In diferite localități din țară 

continuă concursurile d. masă 
pentru trecerea normelor Com
plexului „Sport și sănătate". Ele 
reunesc un număr mare de ti
neri care Îndrăgesc exercițiile 
fizice, probele de alergări și 
jocuri pe echipe, activitățile tu
ristice. La Arad, aproape 3 000 
de tineri din Întreprinderi și 
elevi au participat la primele 
întreceri, avînd prilejul să pe
treacă ore plăcute pe terenurile 
de sport și la bazinele de înot. 
Aici, ca și la Buzău, Suceava și 
Botoșani, organele locale au 
acordat o deosebită atenție ac
țiunii de popularizare a norme
lor complexului, confecționînd 
afișe și panouri.

Din păcate, însă, sînt șl unele 
localități (Tîrgu Mureș, Galați, 
Tulcea etc.) unde s-a inițiat un 
număr redus de concursuri pen
tru aspiranții Ia brevetul și 
Insigna „Sport și sănătate". As
pecte neplăcute tntîlnim, mai
ales, in județul Timiș. Mai
multe asociații sportive din. în
treprinderi și de la sate nu au 
primit, pînă la ora actuală, bre
vetele și regulamentul cu nor
mele complexului polisportiv. 
Și, firește, acestea n-au organi
zat nici un concurs. De mai 
multe zile, la sediul C.J.E.F.S. 
Timiș se află 2 000 de afișe, care 
urmau să fie difuzate în între
prinderi și asociațiile sportive 
din mediul rural. Se pare ci y 
membrii comisiei județene aș-^ 
teaptă iarna, pentru a trece la 
popularizarea acțiunilor sportive 
din sezonul estival!

M. LERESCU

FOTBAL
Selecționata de fotbal a Japo

niei va susține marți la Con
stanta a treia întîlnire de la so
sirea în tara noastră. De data 
aceasta fotbaliștii oaspeți vor 
primi replica reprezentativei ță
rii noastre. In primul meci echi
pa F.C. Constanța a învins cu 

2—1 formația Japoniei, iar în 
cel de al doilea Universitatea 
Cluj a făcut meci nul: 1—1 cu 
echipa oaspete. Jocul România— 
Japonia va avea loc în noc
turnă.

întreprinderea de Transport București
ORGANIZEAZĂ:

ROMÂblUVFILM PREZINTĂ*

• CURSURI DE CALIFICARE PENTRU
— șoferi de autobuze (categoria D) eu o 

durată de 12 luni ;
— șoferi taximetre (categoria B) cu o 

durată de 4 luni.
Se pot înscrie bărbați și femei in virată 

de 22—35 ani.
• CURSURI DE SCURTA DURATĂ pen

tru calificare in meseriile de :
— conducători troleibuze, ou durata de 

4 luni, vîrsta 22—45 ani;
— conducători tramvaie, cu durata de 

3 luni, vîrsta 22—45 ani;
— încasatori (absolvenți al școlii gene

rale) și controlori (absolvenți de li
ceu), cu durata de 15 zile, vîrsta 18!— 
45 ani, fără antecedente penale.

• CURSURI DE SPECIALIZARE pentru 
conducători auto, posesori ai permisului 
de conducere C, în vederea obținerii ca
tegoriei D.

Durata cursului:
— 10 zile pentru conducătorii auto cu 

un stagiu în meserie de peste 3 ani ț
— 3 luni pentru conducătorii auto cu 

un stagiu in meserie de peste 1 an.
PE TIMPUL ȘCOLARIZĂRII CURSAN- 

ȚII BENEFICIAZĂ DE:
— Indemnizații (mal puțin încasatorii *i 

controlorii) 1

— mată la cantină la prețuri convena
bile ;

•— legitimații de călătorie pe mijloacele 
de transport în comun ;

*- pentru nefamillști cazare In căminele 
întreprinderii;

— stabilirea domiciliului în municipiul 
București, potrivit prevederilor De
cretului 307/1971, pentru conducătorii 
de vehicule.
Doritorii te vor adresa la biroul în- 
vățămînt din str. Dr. Grozovici nr. 4, 
telefons 13 2414 și 1219 30.

PENTRU COMPLETAREA NECESARU
LUI DE PERSONAL DE BORD, I.T.B. 
CAUTA t
— conduoători auto categoria D pentru 

autobuze. Doritorii se pot adresa în 
Calea Șerban Vodă nr. 164—165, tele

fon i 23 81 54 șl 23 88 70;
— conducători auto categoriile B și C 

pentru taximetre și autocamioane. 
Doritorii se pot adresa in strada Ga
lați nr. 216, telefon : 11 39 20.

' întreprinderea dispune de un parc 
nou de autovehicule.
Solicitanțil beneficiază de Încadrarea 

intr-o categorie superioară de retri
buire, conform noilor limite Îmbună
tățite.

Tunurile din 
Navarone 

producție a studiouri
lor engleze 

Regia i LEE THOMP
SON ; muzica: DIMI

TRI TIOMKIN.

Cu: GREGORY PECK, 
DAVID NIVEN, AN
THONY QUINN, IRE- 
NE PAPAS, RICHARD 
HARRIS, BRYAN FOR

BES.

O CARTE PENTRU 
DUMNEAVOASTRĂ!

Pentru zilele de vacanță, librăria „Cartea prin poștă" 
vă recomandă citeva cărți plăcute pe care vi le poate 
trimite ia domiciliu, Ia solicitarea dv. scrisă. Plata se 
face la primirea coletului.
— M. Kogălnlceanu
— Z. Stancu
— V. Voiculescu
— Alain
— D’Annunzio
— H. de Balzac
— F. Bengtsson
— Diderot
— Al. Dumas
— T. Gautier
— 3. Verne
— M. Zevaoo
— E. Zola

— Tainele inimii 5 iei
— Desculț 14 M
— Iubire magică 10 „
— Păreri despre fericire 10 „ \
— Triumful morții 11,50 „

, — O dramă la marginea mării 13.00 „
— Wikingii 22,00 „
— Călugărița 10,00 „
— Fiica Marchizului 10,00 „
— Căpitanul Fracasse 15,00 „
— Testamentul unul excentric 16,00 „
— Cavalerul Pardalllan 24,50 „
— Munca 21,00 „

Expedlațl comanda la următoarea adresă i 
UNIVERSALCOOP
LIBRĂRIA „Cartea prin poștă"
Str. Serg. Nuțu nr. 8—12 — Sector 6 
BUCUREȘTI
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LA CATAFALCUL 
TOVARĂȘULUI

MIRON CONSTANTINESCU

A XXX-A ANIVERSARE
A POLONIEI

Vernisajul expoziției de fotografii

ÎNTOARCEREA DELEGAȚIEI
UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

DIN R.S. CEHOSLOVACA

Vineri, sicriul cu corpul ne
însuflețit al tovarășului Miron 
Constantinescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Marii Adu
nări Naționale, a fost depus în 
holul sediului Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste 
România.

în acordurile marșului fune
bru, numeroși muncitori din 
Întreprinderile Capitalei, acti
viști de partid și de stat, aca
demicieni și alți oameni de ști
ință, artă și cultură, studenți 
șl elevi, intr-un șir neîntrerupt 
au venit să-și ia rămas bun de 
la Miron Constantinescu.

încadrat de drapele de partid 
și de stat, pe un panou îndo
liat, se află portretul defunctu
lui, iar lingă catafalc, pe perne 
de catifea vișinie, sînt rînduite 
ordine și medalii printre care 
titlul de „Erou al Muncii So
cialiste".

în jurul catafalcului au fost 
depuse coroane de flori din 
partea secretarului general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia

PRIMIRE
Vineri dimineața, tovarășul 

Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., a primit pe 
Anton Hofer, mer bru al Bi
roului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Austria, președintele Frac
țiunii Unității Sindicale din ca
drul Uniunii Sindicatelor Aus
triece, și Gustav Loistl, mem
bru al C.C. al P.C.A., care, la 
invitația CC. al P.C.R., se a- 
flă în vizită în țara noastră. A 
participat, de asemenea, tova
rășa Ghizela Vass, membru al 
C.C. al P.C.R.

In cadrul întrevederii, s-a 
procedat la o informare reci
procă asupra activității și pre
ocupărilor actuale ale Partidu
lui Comunist Român și Parti
dului Comunist din Austria și 
s-a făcut un schimb de vederi 
in legătură cu unele probleme 
ale situației politice internațio
nale.

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

SOSIRE
Tovarășul Emil Drăgănescu, 

viceprim-ministru al guvernului, 
președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, s-a înapoiat, vi
neri la amiază, în Capitală, ve
nind de la Berlin, unde a pur
tat convorbiri cu privire la 
coordonarea planurilor de dez
voltare ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Demo
crate Germane pe perioada 
1976—1980.

La sosirea pe aeroportul Oto
peni se aflau Teodor Vasiliu, 
ministrul justiției, Emilian Do- 
brescu. ministru secretar de 
stat, prim-vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planificării, 
alte persoane oficiale. Era pre
zent 
cinat 
R.D.

Joachim Loschner, însăr- 
cu afaceri ad-interim al 
Germane la București.

★
plecarea din Berlin, oas-La ___

petele român a fost condus de 
Gerhard Schtîrer. vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
R.D. Germane, președintele Co
misiei de Stat a Planificării, 
precum și de alte persoane ofi
ciale. A fost de față ambasado
rul României în R.D. Germană 
Vasile Vlad.
PLECARE

Vineri dimineața a părăsit Ca
pitala dl. Abdallah Al Khami, 
ministrul turismului din Repu
blica Arabă Siriană, care a fă
cut o vizită în țara noastră in 
perioada 12—19 iulie.

La aeroportul Otopeni, oaspe
tele sirian a fost condus de Ion 
Cosma. ministrul turismului.

A fost de față Muhsem Sa- 
yadi, însărcinat cu afaceri a.i. 
al R. A. Siriene la București.

RECEPȚIE
Cu prilejul sărbătorii naționa

le a Belgiei, ambasadorul aces
tei țări la București, Jacques

A apărut
ERA SOCIALISTĂ 

nr. 14/1974

Comisia de organizare a concursului „Fondul păcii" cu tema: 
„Trei decenii de afirmare internațională a României", organizat 
de Comitetul Național pentru Apărarea Păcii din Republica So
cialistă România, anunță că tragerea la sorți a premiilor oferite 
ciștigătorilor concursului va avea Ioc duminică 28 iulie 1974 la 
București, în sala Casei de cultură a sectorului II din str. 
M. Eminescu nr. 89.

Festivitatea tragerii la sorți va începe la ora 9,00 dimineața.

(Urmare din pag. I) 
cal—Roșiori, m-am uitat lung 
la poarta casei de țară, unde 
în urmă cu doi ani cerusem 
o cană de apă și avusesem 
o convorbire cu țăranul acela 
înțelept despre dimensiunea 
umană a științei conducerii... 
Da, am avut o astfel de con
vorbire pe care am relatat-o 
in această pagină, la 8 au
gust 1972. Nu l-am mai vă
zut pe omul acela, dar n-am 
mai văzut nici garduri șu
brede pe la unele curți ale 
oamenilor, nici pe copiii 
aceia lăsați în pilc la mar
gine de drum, să se joace 
fără șfirșit cu țarina. Satele 
au acum, pe acolo, un plus 
de ordine șl un mai clar 
simț al dimensiunii. Culoa
rea caselor, un indiciu neîn
doielnic ai stării de spirit, 

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, din partea Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, Marii Adunări 
Naționale, Consiliului de Stat și 
Guvernului Republicii Socialis
te România, Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindica
telor din România, Comitetu
lui Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist și Consiliului U- 
niunii Asociației Studenților 
Comuniști din România, Con
siliului Național al Femeilor, 
Comitetului foștilor deținuți an
tifasciști, Comitetului munici
pal București al P.C.R. și al 
Consiliului Popular al muni
cipiului București, Academiei 
Republicii Socialiste România, 
Prezidiului Academiei de știin
țe sociale și politice, Acade
miei „Ștefan Gheorghiu". Mi
nisterului Educației și învăță- 
mintului, Comitetului de Stat al 
Planificării, din partea colecti
vului ziarului „Scinteia", Uni
versității din București, a unor 
instituții centrale, uniuni de 
creație și organizații cultural- 
științifice, a unor întreprinderi. 
Au fost depuse coroane de flori 
din partea familiei defunctului.

Graeffe, a oferit vineri, după- 
amiază. o recepție in saloanele 
ambasadei.

La recepție au participat Ion 
Cosma, ministrul turismului, 
Nicolae M. Nicolae și Octavian 
Groza, miniștri secretari de 
stat. Vasile Gliga. adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
reprezentanți ai conducerii unor 
ministere și instituții centrale, 
oameni de cultură și artă, zia
riști.

Erau prezenți șefi a! unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Sntîlnire
La Institutul de istorie „Nico

lae Iorga" din București a avut 
loc o intilnire a prof. univ. 
Giancarlo Elia Valori, secreta
rul general al Institutului ita
lian de relații internaționale, cu 
cercetători români din domeniul 
științelor istorice, juridice și 
politice, prezidată de prof. dr. 
docent Mihnea Gheorghiu, pre
ședintele Academiei de științe 
sociale și politice.

Cu acest prilej, prof. G. E. 
Valori a prezentat comunica
rea : „Independența și suvera
nitatea națională a popoarelor 
în gîndirea președintelui Nicolae 
Ceaușescu. România la. a XXX-a 
aniversare a Eliberării". Expu
nerea a fost urmărită cu aten
ție de întreaga asistență.

CRONICA 
U. T. C.

. Ieri a părăsit Capitala 
indreptindu-se spre Varșovia, 
o delegație a Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști 
din România care va parti
cipa Ia Seminarul internațio
nal cu tema „Contribuția 
Universității și a organizații
lor studențești la promova
rea progresului", organizat 
de Consiliul Uniunii Socialis
te a Studenților Polonezi de 
la Universitatea din Varșo-

M. ION

SIMBATA 20 IULIE

Consiliului Național 
ol Crucii Roșii

Ieri a avut loc plenara 
Consiliului Național al Cru
cii Roșii din Republica So
cialistă România. Printre 
problemele dezbătute un loc 
important a fost rezervat ac
tivității de educație sanitară 
în rîndul tineretului.

Intervențiile vorbitorilor 
au relevat, astfel, faptul că 

de Cruce Roșie 
tineretului urmă- 
organizarea unor 

diferențiate pe 
profesionale și

activitatea 
din rîndul 
rește, prin 
manifestări 
categorii _________ „.
vîrste, formarea deprinderilor 
igienice, însușirea noțiunilor 

ajutor, dezvoltarea 
de întrajutorare

de prim 
spiritului 
umană.

AL. DOBRE

trage evident spre tonuri 
deschise.

Am parcurs, așadar, sute 
de kilometri și lanțul obser
vațiilor ar putea continua 
nestingherit. Dacă mă opresc, 
o fac pentru că simt nevoia

LOCURI
IULIE

numitorului comun al unor 
însemnări de drum. Se știe, 
dintotdeauna, că oamenii, 
schimbând locurile, se schim
bă pe ei înșiși. Că în înfă
țișarea locului, se exprimă 
propria lor înfățișare. Ceea

TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii 

Socialiste România, a trimis președintelui Republicii Columbia, 
dr. MISAEL PASTRANA BORRERO, următoarea telegramă:

Aniversarea proclamării independenței Republicii Columbia 
îmi oferă deosebit de plăcuta posibilitate să vă adresez, în nu
mele poporului român șl al meu personal, un călduros mesaj de 
felicitare și cele mai bune urări pentru fericirea dv. personală, 
de progres și prosperitate poporului columbian prieten.

Amintindu-mi cu multă plăcere de vizita efectuată în frumoasa 
dv. țară, de convorbirile cordiale și fructuoase purtate cu Exce
lența Voastră, îmi jexprim convingerea că relațiile de colaborare 
statornicite între România și Columbia vor cunoaște o continuă 
dezvoltare în interesul ambelor noastre popoare, păcii și înțele
gerii internaționale.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti
dului Comunisl Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul MANEA MANESCU, prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, au primit următoarea telegramă 
din partea tovarășului J. ȚEDENBAL, prim.-secretar al Comi
tetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, pre
ședintele Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii Popu
lare Mongole, tovarășului J. BATMUNH, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Populare Mongole :

Dragi tovarăși,
Vă exprimăm dumneavoastră și, în persoana dumneavoastră, 

Comitetului Central ai Partidului Comunist Român, Consiliului 
de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, precum și 
poporului frate român profunde mulțumiri pentru salutările to
vărășești și felicitările cordiale transmise cu prilejul celei de-a 
53-a aniversări a victoriei Revoluției Populare Mongole.

împărtășim pe deplin convingerea dumneavoastră că prietenia 
și colaborarea dintre partidele și țările noastre, bazate pe prin
cipiile internaționalismului socialist, se vor dezvolta și adinei 
și în viitor spre binele construirii socialismului în Republica 
Populară Mongolă și Republica Socialistă România, în interesul 
consolidării unității țărilor comunității socialiste, în numele 
păcii și prieteniei între popoare.

Vă urăm, dragi tovarăși, multă sănătate, fericire personala, 
iar poporului frate român mari succese în construirea socialis
mului în România.

MEȘTEȘUGURI
— O comună cum e Rodtia, 

aflată în mijlocul munților, in 
frumosul ținut al Năsăudului. 
pentru cineva venit din afară 
s-ar părea că întrunește! toate 
condițiile unui loc în care tine
rii aflați în vacanță să se sim
tă ca într-o stațiune, căci în îm
prejurimi sînt numeroase locuri 
și puncte de interes turistic care 
atrag numeroși vizitatori. Dar a- 
ceasta e numai în aparență, în 
realitate lucrurile stau cu totul 
altfel — ne spune profesorul de 
biologie Vasile Petri.

Și are perfectă dreptate. Trec 
pe lingă locul unde începe să se 
înalțe clădirea viitorului liceu de 
mecanică. Alături de constructori 
și de săteni, se află echipa ele
vilor care cară cărămizi și 
alte materiale de construcție. V- 
nii se „reprezentau" pe ei ca 
brigadieri, alții își înlocuiau pă
rinții, care s-au angajat să pres
teze un anumit număr de zile- 
muncă la construcția școlii, dar 
acum se află prinși la munca 
timpului. Participarea entuzias
tă și în număr tot mai mare a 
elevilor la acest gen de lucrări 
de interes social mai este expli
cată de dorința lor. firească în 
fond, de a-și vedea cît mai cu- 
rînd localitatea declarată oraș. 
Și încă un lucru, nu lipsit' de 
importanță. Toți cei aproape 750 
de elevi din comună își petrec 
majoritatea timpului acasă, la 
părinți. Fiind majoritatea fii de 
țărani. îsi ajută în tot timpul a- 
ntilui. dar mai ales acum, vara, 
părinții la prășit, cosit sau la 
îngrijirea vitelor.

„Nu-i putem vedea pe părinți 
muncind, iar noi să ne pierdem 
timpul, spune Victor Gușă, elev 
în clasa a Xl-a. Dar să nu cre
deți că nu ne mai rămîne timp 
și pentru alte lucruri. Pe mine

DIN RESURSE LOCALE
Tinerii din Petrila au hotărît 

să construiască prin muncă pa
triotică, cu sprijinul Consiliului 
popular orășenesc și al Comi
tetului municipal Petroșani al 
U.T.C., o popicărie. După am
plasarea obiectivului în parcul 
Dr. Petru Groza, ei s-au înro
lat. în brigăzi și, în frunte cu 
loan Ciur, Vaier Toma, Octa
vian Olteânu, Francisc Fockht, 
Ioan Barbu. Dumitru Marcu, 
Gheorghe Istrate s-au apucat de 
lucru. Toate acestea se petreceau 
în urmă cu citeva luni. Nu de 
mult cele patru piste ale popi- 
căriei precum și instalațiile e- 
lectrice aferente au fost date 
in folosință.

ce mă incintă însă este rit
mul schimbării Ia care asist 
și care este în stare să-ți 
răstoarne criteriile și meca
nismele memoriei vizuale, 
întilnesc peste tot spații or
ganizate și construite, cu un 
simț geometric care ambi
ționează Ia modernitate și ci
vilizație. O frenetică tinerețe 
a locurilor — iată, aceasta 
este reducția de numitor 
man pe care o căutam, 
știu bine, că numai cine 
un ochi absent și codoș 
poate observa această tine
rețe în desfășurarea ei de 
linii și de culori. Dar. din
colo de aceasta, mă întreb 
acum. în clipa de încheiere 
a rîndurilor, dacă în Slatina 
mai plouă, cum ploua odată, 
de trei ori pe săptămină... 

co-
Și are 
nu

mă pasionează mult construcțiile 
și machetele de radio, merg foar
te des la bibliotecă, iar sîmbăta 
și duminica ne întîlnim în număr 
mult mai mare la căminul cultu
ral". Intre tinerii care după ter
minarea școlii generale au rămas 
în sat și cei care își continuă stu
diile mai departe există rapor
turi foarte bune, de colegialitate 
și prietenie, care nu se pot rupe 
ușor. Dimpotrivă, se cimentează 
și mai mult prin participarea la 
acțiuni comune, inițiate de orga
nizația U.T.C. din comună și la 
organizarea unor programe artis
tice la căminul cultural. In ca
drul celor două brigăzi artistice 
înființate, elevii de liceu își aduc 
contribuția lor, destul de însem
nată, la îmbogățirea conținutului 
și a ținutei artistice a programu
lui pregătit în cinstea zilei de 23 
August.

O notă aparte, care dă un far
mec cu totul deosebit locului, este 
portul popular, frumusețea moti
velor naționale care împodobesc 
vestimentația sătenilor. Și tradi
ția nu se va pierde, căci majori
tatea fetelor aflate acum în va
canță, pe lingă faptul că își aju
tă mamele la muncile casnice, de
prind și acest meșteșug al cusu
tului și țesutului, precum și unul 
mai nou, de țesut și ales covoare.

Și într-o comună de cîmpie, ca 
Nușfalău, din județul Sălaj, am 
remarcat un număr foarte mare 
de elevi ajutînd părinții pe ogoa
rele C.A.P. Seara se află neapă
rat la căminul cultural, pa'tici- 
pînd la pregătirea diverselor pro
grame artistice, la club, la biblio
tecă sau pe terenurile de sport 
din incinta școlilor. Se simt în sat 
ca acasă și îhtr-o casă de gospo
dari toată lumea muncește.

9,00 De la alfa la omega — en
ciclopedie pentru școlari. 9,20 U- 
vertura „Egmont" de Beethoven. 
Interpretează orchestra simfonică 
a Radioteleviziunii. 9,30 Film se
rial: „17 clipe ale unei primăveri". 
Episodul XI. 10.35 Muzică simfo
nică. în program: J. S. Bach — 
Concertul în la minor pentru vioa
ră si orchestră. Solistă L61a 
Bobescu; Gustav Mahler —- Sim
fonia a Vl-a. Interpretează orches
tra simfonică a Radioteleviziunii. 
Dirijor Serge Baudo. 15.00 Tenis 
de cîmp: România — Franța. Se-; 
mifinala grupei A din zona euro
peană a „Cupei Davis". Partida de 
dublu. Transmisiune directă de la 
Arena Progresul. 17,30 Telex. 17.35 
Muzică simfonică. Program Bee
thoven: Uvertura „Leonora 3". 
Interpretează orchestra simfonică 
a Radioteleviziunii. dirijor Iosif 
Conta; Concertul nr. 4 în sol ma
jor. Interpretează orchestra simfo
nică a Filarmonicii din Viena, di-- 
rijor Horst Stein. Solist Friedrich 
Guide. 18,30 Imagini din Colum
bia. 18,45 Studioul de poezie. 19,15 
Beethoven: Sonata ..Patetica".
19,30 Telejurnal. La cotele anului
XXX. 20,00 \V. A. Mozart: „Ada
gio". Interpretează Filarmonica 
„George Enescu". Dirijor Mircea 
Cristescu. Solist Leonid Kogan. 
20.10 Teleenciclopedia. 20,50 Film 
serial: „Un August în flăcări". 
21,55 Telejurnal. 22.10 Tineri inter
pret — pagini celebre.

DUMINICĂ 21 IULIE

8.30 Glmnas- 
Cravatele ro- 
Daktari. 10,00

PROGRAMUL I : 
tica pentru toți. 8.40 
șli. 9.25 Film serial. 
Viața salului. 11.15 Contemporanele 
noastre. 11,45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei. 13.00 Album 
duminical. 14.00 Tenis de cîmp: 

în București, la Muzeul de 
istorie a partidului comunist, a 
mișcării revoluționare și demo
cratice din România a avut loc, 
vineri, vernisajul expoziției de 
fotografii „Polonia la a 
XXX-a aniversare" — mani
festare ce se înscrie în suita de 
acțiuni prin care este marcat 
în țara noastră acest eveniment.

Au luat parte tovarășii Gheor
ghe Pană, membru al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, Dumitru Ghișe, vice
președinte al Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, Du
mitru Turcuș și Constantin Po- 
tîngă, adjuncți de șefi de secție 
la C.C. al P.C.R., activiști de 
partid și de stat, oameni de 
cultură și artă, un numeros pu
blic.

Au foit prezenți șefi de mi
siuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Cele aproape 300 de imagini

ADUNAREA FESTIVĂ
Cu prilejul celei ae-a 30-a 

aniversări a eliberării Poloniei 
de sub jugul fascist, vineri 
după-amiază, a avut loc în Ca
pitală o adunare festivă organi
zată de Comitetul municipal 
București al P.C.R. și Consiliul 
municipal București al Frontului 
Unității Socialiste.

Au participat tovarășii Gheor
ghe Pană, membru al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Janos Fazekas, membru 
al Comitetului Executiv, vice
prim-ministru al guvernului, 
Eugen Jebeleanu, vicepreședin
te al Frontului Unității Socia
liste, Maria Groza, vicepreședin
te al Marii Adunări Naționale 
Constantin Mîndreanu, secretar 
al Consiliului Central al 
U.G.S.R., Teodor Vasiliu, minis
trul justiției. Constantin Matei 
și Dumitru Turcuș. adjuncți de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Cornel Pacoste, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. Ion 
Dodu Bălan, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, Nicolae Constantin, 
secretar al Comitetului munici
pal București al P.C.R., Pante- 
limon Găvănescu, secretar al 
C.C. al U.T.C., Virgil Teodo- 
rescu, vicepreședinte al Uniunii 
Scriitorilor, oameni ai muncii 
din întreprinderi și instituții ale 
Capitalei.

Âu luat parte Wladislaw Woj
tasik, ambasadorul Poloniei la 
București, și membri ai amba
sadei.

Despre semnificația celei de-a 
30-a aniversări a eliberării Po
loniei a vorbit tovarășul Janos 
Fazekas.

în acest an, la 22 iulie, a spus 
vorbitorul, poporul frate polo
nez sărbătorește a XXX-a ani
versare a celui mai măreț eve
niment din istoria sa milenară 
— eliberarea patriei de sub co
tropirea fascistă, ziua Renaște
rii Poloniei.

După cum este cunoscut, la 1 
septembrie 1939, Polonia a căzut 
victimă agresiunii hitleriste, care 
a transformat in ruine orașe și 
sate întregi, jefuind, nemilos bo
gățiile țării, urmărind extermi
narea poporului și lichidarea 
statului polonez.

Poporul român, care este le
gat de poporul polonez prin 
vechi legături de solidaritate și 
sprijin frățesc în lupta dusă in 
decursul istoriei pentru libertate 
și independență națională, împo
triva imperialismului și fascis
mului, a exploatării și asupririi, 
pentru cauza socialismului, se 
bucură sincer de rezultatele pe 
care le obțin oamenii muncii din 
Polonia sub conducerea partidu
lui, în opera de construire a so
cialismului in patria lor, în în
deplinirea mărețelor obiective 
trasate de Congresul al VI-Iea 
și de Conferința Națională ale 
P.M.U.P. și le adresează, din 
toată inima, cele mai calde urări 
de noi și însemnate succese în 
munca de edificare a patriei lor 
socialiste, in ridicarea ei pe cul
mile cele mai înalte ale civili
zației și progresului, spre binele 
poporului frate polonez, în inte
resul cauzei socialismului și pro
gresului în lume.

înfățișind victoriile obținute de 
poporul român pe calea socia
lismului. vorbitorul a subliniat că 
în cei 30 de ani, care au trecut 
de la 23 August 1944, producția 
industrială a țării a crescut de 
circa 30 ori, venitul național 
a fost în 1973 de 12 ori

România — Franța (semifinala 
grupei A din zona europeană a 
„Cupei Davis-). Ultimele două 
meciuri de simplu. Transmisiune 
directă, de la Arena Progresul. 
19.00 Lumea copiilor. 19,30 Telejur
nal. Săptămîna politică internă și 
internațională. 20,00 Avanpremieră. 
20.05 Reporter ’74. 20,25 Film artis
tic. Verișoara mea Rachel. Premie
ră pe țară. 22.00 Bruxelles de di
mineață pină seara — film docu
mentar. 22.20 Telejurnal. Sport.

PROGRAMUL SĂPTĂMÎNII T. V.

PROGRAMUL II î 10.00-11,45 Ma
tineu simfonic. 20,00 Avanpremie
ră. 20,05 Film serial pentru copii. 
Năzdrăvanul Dennis. 20,30 De pe 
scenele lirice ale țării. Opereta 
„Soarele Londrei" de EHorin Comi
șel (partea a Il-a). 2|,30 Film se
rial. Un August în flăcări. Relua
rea episodului 5 — „Orient Ex
pres".
LUNI 22 IULIE

PROGRAMUL I : 16,30 Emisiune 
în limba maghiară. 18,45 Seara 
Televiziunii poloneze. 19.20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. Sub șemnul 
Anului jubiliar. 20,00 Revista lite- 
rar-artistică TV. 20,40 Seara Tele
viziunii poloneze. Film artistic. 
Casa. 22.15 24 de ore.

PROGRAMUL II : 17.30 Seara 
Televiziunii poloneze. 18,45 Luna 
culturii muzicale românești. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20.00 
Seara Televiziunii poloneze. Pro
gram muzical și de varietăți. 20,40 
Film serial pentru copii. Daktari 
(reluare). 21,05 Pe Jiu și pe Mu
reș. Melodii și jocuri populare. 
21,20 Viața economică a Capitalei. 

—alb-negru și color — înfățișea
ză aspecte semnificative din 
istoria Poloniei socialiste, de la 
primele măsuri ale puterii popu
lare pe calea edificării noii 
orînduiri, pînă la marile reali
zări cu care țara prietenă se 
nfindrește azi în toate domeniile 
de activitate. O serie de foto
grafii ilustrează momente al'e 
politicii externe a Republicii 
Populare Polone. colaborarea 
multilaterală cu țările socialiste, 
cu celelalte state ale lumii.

în alocuțiunile rostite la ver
nisaj, Mihnea Gheorghiu, pre
ședintele Academiei de Științe 
Sociale și Politice, și Wladțslaw 
Wojtasik, ambasadorul R.P. Po
lone la București, au evocat tra
diționalele relații de prietenie 
și colaborare statornicite de-a 
lungul istoriei între cele două 
țări și popoare în lupta lor pen
tru libertate și independență 
națională și socială, subliniind 
conținutul nou și dezvoltarea 
acestor legături în anii socialis
mului.

mai mare decit în 1947, retri
buția reală a crescut în ultimul 
sfert de secol de aproape 5 ori, 
iar veniturile țărănimii de 3,2 ori 

în continuare, referindu-se la 
activitatea internațională a par
tidului și statului nostru, vorbi
torul a spus : Ca țară socialis
tă, România situează în centrul 
politicii sale externe întărirea 
continuă a relațiilor de priete
nie și colaborare multilaterală 
cu toate țările socialiste.

Un rol hotărîtor in întărirea 
și adincirea legăturilor dintre 
România și Polonia îl au dez
voltarea raporturilor de solida
ritate și colaborare dintre Par
tidul Comunist Român și Parti
dul Muncitoresc Unit Polonez, 
întîlnirile, schimburile de vizi
te și de păreri între conducerile 
de partid și de stat ale celor 
două țări. în acest sens se re
levă în mod pregnant impor
tanța deosebită a contactelor 
directe și convorbirilor dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
Edward Gierek, care au adus 
o contribuție determinantă la 
propulsarea legăturilor bilatera
le pe trepte superioare.

Au luat apoi cuvintul Wla
dislaw Wojtasik, ambasadorul 
R. P. Polone la București.

Cu emoție și satisfacție mă 
întilnesc astăzi, în ajunul marii 
sărbători a poporului meu, cu 
reprezentanții oamenilor muncii 
din București — frumoasa capi
tală a României socialiste fră
țești. Această intilnire consti
tuie încă o dovadă a prieteniei 
sincere pe care o resimt ambele 
noastre popoare — a spus vor
bitorul.

Ziua de 22 iulie este marea 
sărbătoare a poporului polonez, 
în această zi de iulie a anului 

. 1944, pe colțul de pămînt polo
nez eliberat de sub jugul hitle- 
rist de către eroica Armată So
vietică și de Armata Polonă — 
care lupta alături de ea — în 
Chelm Lubelski, a fost consti
tuit de către stînga polonă gu
vernul muncitoresc-țărănesc.

Vorbitorul s-a referit apoi la 
colaborarea economică dintre 
Polonia și România, amintind 
în acest sens faptul că Româ
nia a fost una din primele țări, 
cu care Polonia a 'semnat după 
război un acord pentru schim
buri de mărfuri. Lucrul acesta 
a avut loc în decembrie 1945. 
în perioada din 1960 și pînă la 
începutul anului curent schim
burile au crescut de șase ori.

Se dezvoltă neîncetat colabo
rarea tehnico-științifică și schim
burile culturale. Acum, în 
România au loc manifestări în
chinate celei de-a 30-a aniver
sări a Poloniei Populare iar în 
Polonia au loc pregătiri pentru 
sărbătorirea celei de-a 30-a a- 
niversări a eliberării României.

în legătură cu aceste însem
nate aniversări pentru popoa
rele noastre aș dori să transmit 
tuturor comuniștilor, clasei 
muncitoare, tuturor oamenilor 
muncii felicitări cordiale. Cu 
un sentiment de simpatie fră
țească urmărim realizarea ma
relui angajament luat de clasa 
muncitoare a Bucureștiului — 
îndeplinirea planului cincinal în 
decurs de 4 ani și jumătate. îi 
urăm din toată inima îndepli
nirea acestei sarcini nobile.

★
în încheierea adunării a fost 

prezentat un spectacol festiv.
(Agerpres)

21,40 Reîrittlnire cu opereta și... in- 
terpreții ei.

MARTI 23 IULIE

PROGRAMUL I : 9.00 Teleșcoală. 
10,00 Curs de limba germană (re
luare). 10,30 Curs de limba fran
ceză (reluare). 11,00 Film artistic 
(reluare) Nunta de piatră. 16.00 
Curs de limba rusă (recapitulare). 
16,30—17.00 Curs de limba engleză 
(recapitulare). 17,30 Telex. 17,35

20-27 IULIE
Vîrstele peliculei. 18.20 Orașul nou. 
Film documentar, producție a stu
diourilor de televiziune egiptene.
18.30 Legile țării — legile noastre ! 
18.40 Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură. 19,25 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. La cotele Anului
XXX. 20,00 Festivalul național de 
muzică ușoară — Mamaia 1974. 
20,50 Revista economică TV. 21.15 
Avanpremieră. 21J20 30 de trepte
românești. Emisiune de versuri 
dedicată partidului, patriei socia
liste. 21.35 Retrospectivă. — A 7-a 
artă „Bis". 22.15 24 de ore.

PROGRAMUL II : 20,00 Avan
premieră. 20,05 Film serial. Căsă
torii de conveniență. Episodul V.
20.35 „Drag mi-i jocul să-1 por
nesc". Melodii populare. 21,10 Re
porter ’74 (reluare). 21,30 Telex.
21.35 Roman foileton. Jurnalul doc
torului Finnlay.

MIERCURI 24 IULIE

PROGRAMUL l: 9.00 Teleșcoală. 
10.00 Curs de limba engleză (re
luare). 10,30 Curs de limba rusă 
(reluare). 11,00 Vîrstele peliculei.

Ieri a sosit in Capitală, 
Intorcîndu-se de la Fraga, 
delegația Uniunii Tineretului 
Comunist, condusă de tova
rășul Ion Traian Ștefănescu, 
prim secretar al Comitetului 
Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist, ministru pen
tru problemele tineretului, 
care la invitația Comitetului

Finala pe țară a „Olimpiadei 
tinerilor constructori" 

LA ÎNĂLȚIME!
Timp de două zile municipiul 

Focșani va fi pentru prima oară 
gazda fazei pe țară a concursu
lui „Olimpiada tinerilor con
structori" și a consfătuirii acti
velor U.T.C. din construcții.

Organizată de C.C. al U.T.C., 
Ministerul Construcțiilor Indus
triale, Comitetul uniunii sindi
cale din industria construcțiilor 
și Comitetul pentru problemele 
consiliilor populare, competiția 
întrunește 116 concurenți din 
toate județele țării și peste 100 
'de membri din activele U.T.C. 
din construcții.

Azi și miine vor avea loc pro
bele. una practică și alta teore
tică, pentru desemnarea celor 
mai buni zidari, dulgheri, fie- 
rari-betoniști.

Proba practică va fi efectuată 
la căminele de nefamiliști ale 
tinerilor din unitățile indus
triale ale municipiului. Progra
mul mai prevede vizitarea mu

LA TELEGA

TABĂRA REDACTORILOR 

REVISTELOR ȘCOLARE
Dimineața au sosit și ulti

mele grupuri de elevi, după 
ce cu o seară inainte veni
seră majoritatea, incit pu
tem spune, fără să greșim, 
că „toate drumurile au dus 
la Telega" în acest interval 
de timp. Deocamdată, stau 
răspindiți in grupuri mai 
mari sau mai mici, după cri
teriul teritorial. Cite județe, 
atitea grupuri. Puțini sint 
aceia care se cunosc sau se 
reîntîlnesc după mai mult 
timp. Ceva totuși ii leagă 
pe toți și anume pasiunea 
pentru editarea de reviste, 
pentru creație, in general. Ei 
sînt redactorii șefi, cei care, 
pe durata a două săptămini, 
pe lingă programul de odih
nă și recreare vor face între 
ei și un schimb de experien
ță, căutind să învețe unii de 
la alții, precum și de la o 
serie de scriitori și publi
ciști prestigioși, invitați să 
dezbată împreună o serie de 
probleme legate de activita
tea lor.

S-a făcut ora 19 și însera
rea se apropie. Pe platou 
cei 300 de elevi, impărțiți in 
15 grupe, aliniate în careu, 
așteaptă momentul deschide
rii taberei. întreg platoul se 
poate compara cu un reușit 
aranjament de materiale pe 
prima pagină a unei reviste 
sau ziar. Răsună scurt și e- 
nergic comanda „Tabără, 
drepți !", după care elevul 
Virgil Viță, comandantul ta
berei dă raportul. „Tabăra 
este gata pentru începerea 
activității 1“

Stau de vorbă cu tovară
șul Pintilie Penciuc, directo
rul taberei, și in fața noastră 
incepe să prindă contur pro
gramul pentru întreaga peri
oadă :

— Se vor ține citeva ex
puneri de către activiști ai 
C.C. al U.T.C. și un repre
zentant al Ministerului Edu
cației și învățămintului, pri
vitoare la preocupările par
tidului și statului nostru pen

11,45 Legile țării — legile noastre I 
11,55 Biblioteca pentru toți (relua
re) Camil Petrescu (II). 16,00 Curs 
de limba germană (recapitulare). 
16.30—17,00 Curs de limba fran
ceză (recapitulare). 17.30 Telex.
17,35 Jurnal de bord. 17,55 Luna 
culturii muzicale românești. 18,15 
La volan. Emisiune pentru condu
cătorii auto. 18.30 Film serial pen
tru copii. Năzdrăvanul Dennis (re
luare). 18.55 Tragerea Pronoex- 
pres. 19,05 Tribuna TV „Lumini 

de poziție". 30 de ani de la eli
berare. 19.20 1001 de seri. 19,30 Te
lejurnal. Marea întrecere în cin
stea evenimentelor Anului jubiliar. 
20,00 Festivalul național de muzică 
ușoară — Mamaia 1974. Transmi
siune directă. 20,40 Telecînemateca. 
Ciclul „Dosarele istoriei". Cazul 
Mattel. 22.15 24 de ore.

PROGRAMUL II : 20,00 Telera- 
ma. 20.30 Documentar TV. 20.50 
Telex. 20.55 Pagini din muzica ba^ 
rocă interpretate de formația 
„Preclasica". 21,20 Muzee și expo
ziții. 21.40 Selecțiuni din emisiunile 
de divertisment.

JOI 25 IULIE

PROGRAMUL I ; 16.00—17.00 Te
leșcoală. 17,30 Telex. 17,35 ..Mîn- 
dre-s fetele la munte". Melodii 
populare. 17.50 Pădurea și noi. 
18.20 Universitatea TV. ]8 55 Fami
lia. 19.20 1001 de seri. 19.30 Tele
jurnal. Sub semnul Anului jubiliar 
XXX. 20,00 Festivalul de muzică 
ușoară — Mamaia 1974. 21,00 Seară 
pentru tineret. 22.15 24 de ore.

PROGRAMUL II ; 20,00 O viață 

Central al Uniunii Socialiste 
a Tineretului din R.S. Ceho
slovacă, a efectuat o vizită 
in această țară.

La sosire, pe Aeroportul 
internațional București — 
Otopeni au fost prezenți re
prezentanți ai Ambasadei 
K. S. Cehoslovace la Bucu
rești.

nicipiului, o deplasare la Mau- 
zoleul de la Mărășești precum 
și o seară culturală. Pe cîțiva 
dintre concurenți i-am Intilnit 
chiar în preziua examenului: 
Debre Nicolae din Sălaj, de la 
I.J.C.M. Zalău, fierar-betonist 
mi-a spus că împlinește chiar 
astăzi 13 ani în construcții; de 
7 ani este șef de echipă. „Mă 
bucur că pot să fiu prezent aici, 
între ceilalți tineri constructori 
din țară". Gal Andrei de 10 ani 
dulgher, același județ: „Să te 
întilnești cu alți tineri, să afli 
soluții tehnice noi, să faci 
schimb de experiență! Ce poate 
fi mai folositor?" „O competiție 
în care reprezentanții fiecărui 
județ vor arăta tot ce știu mai 
bine", declara Vasile Chiliban, 
dulgher la I.J.C.M. Tg. Jiu.

Le urăm tuturor să fie întot
deauna... la înălțime.

P. BRAȘOVEANU

tru perfecționarea continuă a 
învățămintului, educarea ti
nerei generații in spiritul 
cultului față de muncă, creș
terea rolului conducător al 
P.C.R. și rolul muncii de 
propagandă etc.

Alt gen de activități vor fi 
cele metodice, schimburile 
de experiență și o serie de 
dezbateri cum ar fi : revista 
școlii — instrument al orga
nizației U.T.C. pentru dez
baterea operativă a proble
melor vieții de organizație 
și popularizare a rezultatelor 
obținute, de criticare a lip
surilor : necesitatea îmbună
tățirii continue a conținutu
lui, a eficienței educative a 
acesteia ; conținutul și for
mele de exprimare ale re
vistelor școlare în vederea 
propagării politicii partidului 
și statului nostru in rindul 
tineretului școlar ; modalități 
și tehnici de realizare și pre
zentare atractivă, variată a 
unei reviste ; conlucrarea co
legiului de redacție al revis
tei cu redacțiile publicațiilor 
locale și centrale in vederea 
stimulării și promovării crea
ției elevilor.

De asemenea, vor avea loc 
și o serie de activități practi
ce : alcătuirea cabinetului de 
informare și documentare al 
taberei care va conține și 
revistele școlare aduse de e- 
levi, a unei gazete de tabără 
și a revistei revistelor.

în privința activităților 
cultural-educative, sportive 
și turistice se prevede orga
nizarea de recitaluri de poe
zie și cintece patriotice și 
revoluționare, medalioane li
terare, evocare Ia Muzeul 
Doftana, seri de dans, carna
valul taberei, drumeții pen
tru cunoașterea împrejurimi
lor, diferite concursuri spor
tive etc.

Noi le dorim pe toată du
rata taberei un schimb cit 
mai rodnic de opinii și va
canță plăcută 1

ION MIHALACHE

pentru o idee. Nicolas Copernic. 
20,20 Film artistic. Aventuri la 
Marea Neagră. Premieră TV.

VINERI 26 IULIE

PROGRAMUL I : 17.30 Emisiune 
în limba germană. 19,10 Tragerea 
Loto. 19.20 1001 de seri. 19,30 Te
lejurnal. In întîmpinarea gloriosu
lui jubileu. 20,00 România Anul 
XXX. Revistă social-politică TV.
20.30 Seara Televiziunii cubaneze. 
Film artistic. Oedip rege. 21,30 
Carnaval la Matanzas. 21,45 Cuba 
— film al Televiziunii române. 
22,05 Zone turistice în Cuba.

PROGRAMUL II : 17.30 Telex.
17,35 Luna culturii muzicale ro
mânești. 18.10 Bucureștiul. azi. 
18,25 Publicitate. Seara Televiziunii 
cubaneze. Filme documentare rea
lizate de Televiziunea română și 
cubaneză. 19.20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Seara Televiziu
nii cubaneze. Insula soarelui. Film 
cubanez. 20,25 Ansamblu) de cîn- 
tece și dansuri cubaneze ..Directo 
de Cuba". 21.00 Pagini de mare 
popularitate din literatura violo
nistică. 21,30 Teatru scurt. „Acci
dentul" de Cristian Munteanu.

SÎMBĂTA 27 IULIE

PROGRAMUL I : 9.00 O viață 
pentru o idee : Dragomir Hurmu- 
zescu. 9.30 Film serial. 17 clipe ale 
unei primăveri (reluarea ultimului 
episod). 10 40 Program de muzică 
populară. 10.55 Telecînemateca (re
luare). 17.45 Telex. 17.50 ‘Caleidos
cop cultural-artistic. 18.10 Sărbă
toare la Bîrzava. 18.30 Din țările 
socialiste. 18.40 Studioul de poezie. 
Balade. Emisiune literar-muzical- 
coregrafică. 19.20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. La cotele Anului XXX. 
20.00 Teleenciclopedia. 20.40 Publi
citate. 20.45 Film serial. Un August 
în flăcări. Episodul VI - Galeria 
părăsită. 21.35 Festivalul național 
de muzică ușoară — Mamaia 1974. 
înregistrarea zilei a IV-a a con
cursului. 22.45 Telejurnal. Sport.
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Cu prilejul 
apariției unui nou volum 

de „Scrieri alese" 
ale tovarășului

I

Nicolae Ceausescu1
La sediul Ambasadei Republicii Socialiste România din Roma 

a avut loc o conferință de presă consacrată recentei apariții în 
Italia a unui nou volum — al IV-lea — din seria de „Scrieri 
alese" ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România.

Conferința de presă a fost 
deschisă de ambasadorul Româ
niei la Roma, Iacob Ionașcu.

Luind cuvîntul, deputatul 
Giorgio Napolitano, membru al 
Direcțiunii, al Biroului Politic 
al P.C.I., s-a referit la trăsă
turile esențiale care definesc 
concepția politicii interne și 
externe a Partidului Comunist 
Român, a României. Relevind 
faptul că principiul autonomiei 
fiecărui partid, care nu ignoră, 
ci presupune internaționalismul 
proletar, una dintre preocupă
rile de bază ale comuniștilor ro
mâni, și cel privind caracterul 
național al fiecărei experiențe 
coincid întru totul cu poziția 
Partidului Comunist Italian, 
vorbitorul a arătat că reliefarea 
caracterului național și a auto
nomiei.. îmbogățește conținutul 
mișcării revoluționare.

Subliniind rolul țărilor mici 
și mijlocii în politica interna
țională, Giorgio Napolitano a 
arătat că în concepția Partidu
lui Comunist Italian, ca și în 
concepția Partidului Comunist 
Român, activitatea' acestora se 
încorporează organic în însuși 
procesul de destindere și de 
promovare a păcii. în concepția 
P.C.R., pacea și destinderea sînt 
strîns legate de participarea la 
rezolvarea problemelor interna
ționale de către toate țările, fie 
ele mici, mijlocii sau mari. A- 
ceastă concepție a P.C.R. — a 
spus în continuare vorbitorul — 
este susținută nu numai din 
punct de vedere teoretic, ea este 
pusă în practică in mod strălu
cit prin inițiativele proprii și 
originale de politică externă ale 
secretarului general al partidu
lui, Nicolae Ceaușescu. Un 
exemplu elocvent este repre
zentat de relațiile româno-ita- 
liene și evoluția lor ascendentă,

intensificarea

un eveniment strălucit In pro
movarea acestora, constituindu-1 
vizita efectuată anul trecut în 
Italia de președintele Nicolae 
Ceaușescu.

Securitatea și cooperarea în 
Europa constituie una dintre 
problemele aflate în centrul 
preocupărilor P.C.R. și ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, 
a spus vorbitorul, subliniind că 
meritul în ce privește poziția 
partidului și a șefului statului 
român îl constituie exigența 
continuă de a îndrepta confe
rința pe făgașul unor soluții 
concrete, spre angajamente obli
gatorii pentru toate părțile în 
cauză. Vorbitorul s-a referit 
apoi la interviul acordat de to
varășul Nicolae Ceaușescu, la 
16 mai 1973, ziarului „L’Unită", 
interviu în care secretarul ge
neral al P.C.R. menționa nece
sitatea ca partidele politice din 
Europa, forțele democratice, 
progresiste să acorde mai multă 
atenție și să participe mai ac
tiv la lucrările Conferinței 
general-europene. Pînă la urmă, 
problema securității europene, 
afirmarea în relațiile dintre 
state a unor principii noi sînt o 
cauză a forțelor progresiste, a 
popoarelor înseși.

La conferința de presă au 
participat numeroase personali
tăți ale vieții politice italiene, 
deputați și senatori, oameni de 
cultură, directori ai principale
lor cotidiene și case editoriale, 
membri ai corpului diplomatic. 
Se aflau printre participant se
natorul Umberto Terracini, 
membru al Direcțiunii Partidu
lui Comunist Italian, deputatul 
Stefano Vetrano, secretar gene
ral al Asociației de prietenie 
Italia—România, prof. Carlo Sa- 
linari, director general al Uni
versității din Roma, Nicola 
Teti, directorul general al edi
turii „II Calendario del Po- 
polo“ din Milano.

R. P. POLONA. - Imagine din orașul Swinoujscie, unul din principalele centre economice marL 
time ale țârii.

Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa

• LUCRĂRILE CONTINUĂ ÎN TOATE ORGANELE 
DE LUCRU ® ACTIVITATE INTENSĂ A DELEGAȚIEI 

ROMÂNE

Lucrările Conferinței pen
tru securitate și cooperare 
în Europa continuă în toate 
organele sale de lucru.

Subunitățile de lucru ale Co
misiei a IlI-a, care au sarcina 
de a elabora propuneri privind 
noi căi și mijloace de creștere 
a cooperării în domeniul cultu
rii, educației, al contactelor 
umane și informației, au reali
zat progrese sensibile în pro
cesul redactării, adoptînd o se
rie de prevederi importante.

Astfel, în organul de lucru 
care se ocupă de problema co
operării în domeniul informa
ției, s-a realizat un consens a- 
supra necesității ameliorării di
seminării și accesului Ia infor
mație ca mijloc de cunoaștere

și apropiere între popoare, ser
vind astfel la promovarea sco
purilor conferinței, a păcii și 
securității.

Textele adoptate prin consens 
pînă acum reflectă voința state
lor participante de a subscrie la 
ideea luării unor măsuri vizînd 
creșterea fluxului de informa
ții, care trebuie să se desfășoa
re în cadrul legal existent 
fiecare țară.

Delegația română a avut 
poziție activă în acest organ
lucru, atît în cadrul dezbaterilor 
generale, cit și în procesul de 
redactare a textelor, și și-a adus 
o contribuție pozitivă inițiind 
formule de compromis care au 
putut întruni consensul partici- 
panților.

în

O 
de

CONVORBIRI

FRANCO-ENGLEZE

• ÎN cursul întrevederii 
dintre președintele Franței, 
Valery Giscard d’Estaing, și 
premierul britanic, Harold 
Wilson, aflat în vizită oficia
lă la Paris, au fost abordate 
atît aspecte ale relațiilor bi
laterale, cit și o serie de pro
bleme internaționale. Prin
tre altele s-a ajuns la un a- 
cord bilateral asupra valori
ficării resurselor de petrol 
cuprinse intre insulele Seine 
și Ouessant din Marea Mî- 
necii. A fost, de asemenea, 
discutată problema realizării 
tunelului pe sub Marea Mi
nerii. Un purtător de cuvint 
al guvernului francez a a- 
nunțat că între Franța și 
Marea Britanie s-a ajuns la 
un acord privind construirea 
a 16 avioane supersonice de 
călători de tip „Concorde".

Jtepere columbiene
V

Poporul columbian 
rește astăzi împlinirea a 164 de 
ani de la proclamarea indepen
denței de stat.

sărbăto-

• Situată în nord-vestul A- 
mericii de Sud și scăldată de a- 
pele Pacificului, la vest, și de 
cele ale Atlanticului, la nord, 
Columbia are o suprafață de 
1139 000 kmp și o populație ce 
se apropie de cea a tării noas
tre, majoritatea 
ind concentrați 
și văile dintre 
țuri muntoase : 
Baudo, Cordilierii de 
Centrali și de Est, care străbat 
țara de la sud spre nord.

locuitorilor fi- 
în depresiunile 
cele patru lan- 

Serrania de 
Vest,

anul agricol anterior. Pentru a- 
nul in curs este prevăzută o re
coltă de circa 570 000 tone, can
titate din care 480 000 vor fi 
livrate la export, adică cu 4 la 
sută mai mult față de anul pre
cedent. Datele oficiale pentru 
prima jumătate a anului agricol 
în curs (octombrie-martie) arată 
că au fost vîndute pe piețele 
externe 250 000 tone cafea. Co
lumbia este a doua țară din 
lume, după Brazilia, in produ
cerea și exportul de cafea.

Concomitent se fac eforturi 
pentru diversificarea producției 
agricole, prin extinderea cultu
rii de bumbac, a bananelor, 
cerealelor și legumelor.

și suveranitatea Ciprului!
Campanie de represiuni împotriva sprijinitorilor 

președintelui Makarios
Patrule militare au suprave

gheat respectarea strictă a stă
rii de urgență, la Nicosia și în 
alte localități din țară. în cursul 
zilei de vineri pe străzile capi
talei cipriote și în celelalte ora
șe continuau să staționeze tancu
rile, iar pe șosele, și în special 
pe drumul spre aeroport, au fost 
instalate numeroase puncte de 
control, informează agenția Reu
ter.

După cum transmit agențiile 
Reuter și Associated Press, noul 
regim de la Nicosia a lansat o 
campanie, la scara întregii insu
le, împotriva sprijinitorilor și 
simpatizanților președintelui Ma
karios. Diplomați străini care au 
vizitat închisoarea centrală din 
Nicosia au declarat corespon
denților de presă că peste 1 000 
de persoane au fost deja aresta
te și că numărul acestora este 
In creștere.

Un post de radio care emit» 
de pe teritoriul comunității tur
ce din insulă, captat de postul 
turc Bairak, citat de TASS, in
formează despre represiunile 
sîngeroase la care s-a recurs îm
potriva simpatizanților președin
telui Makarios. Este menționată, 
în acest sens, situația din ora
șul Lamaka, unde populația a 
opus o puternică rezistență pu- 
ciștilor, înainte ca aceștia să pre
ia controlul asupra localității, joi 
în zori. în aceeași zi, în oraș au 
început arestările în masă, pre
cum și perchezițiile însoțite de 
confiscarea bunurilor.

COLUMBIA

PRAGA. — Federația Sindi
cală Mondială a dat publicității 
o declarație de protest împotri
va loviturii de stat din Cipru. 
F.S.M. — se spune în declarație 
— își exprimă solidaritatea cu 
oamenii muncii și cu pop rul 
din Cipru, care luptă pentru in
dependența și suveranitatea na
țională a țării. Documentul sub
liniază, de asemenea, că Fede
rația Sindicală Mondială sprijină 
forțele muncitorești, democra
tice șt patriotice din Cipru care 
luptă pentru integritatea terito
rială și independența țării lor.

cooperării 
intre România 
și R.D. Germană

în zilele de 17-18 iulie a.c. au 
avut Ioc, la Berlin, convorbiri 
între Emil Drăgănescu, vice- 
prim-ministru al guvernului Re
publicii Socialiste România, pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării, și Gerhard Schiirer, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Comisiei 
de Stat a Planificării a R.D. Ger
mane, privind coordonarea pla
nurilor de dezvoltare a econo
miilor naționale ale celor două 
țări pe perioada 1976—1980.

Au fost examinate rezultatele 
obținute pînă în prezent ca ur
mare a activității desfășurate de 
organele centrale de planificare, 
ministerele și celelalte orga
nizații economice de resort, 
privind dezvoltarea cooperării și 
specializării în producție și a 
altor forme de colaborare eco
nomică bilaterală. Pe această 
bază, au fost stabilite livrări 
reciproce de mărfuri în dome
niile construcțiilor de mașini și 
electrotehnicii, industriei chi
mice, metalurgiei,' industriei u- 
șoare și alimentare și în alte do
menii. menite să ducă la o creș
tere substanțială a volumului 
schimburilor economice dintre' 
Republica Socialistă România și 
R.D. Germană în anii 1976— 
1980.

Totodată, s-au stabilit măsu
rile necesare și programul de 
lucru în vederea finalizării unor 
acțiuni de cooperare și speciali
zare în producție și a încheierii 
lucrărilor de coordonare bilate
rală a planurilor pe perioada 
1976—1980.

La convorbiri, care s-au desfă
șurat într-o atmosferă priete
nească, de înțelegere reciprocă, 
a participat Vasile Vlad, amba
sadorul țării noastre la Berlin.

Vineri, tovarășul Emil Drăgă
nescu a părăsit capitala R.D. 
Germane.

ITALIA. - Demonstrație a oamenilor muncii din Napoli în sprijinul revendicărilor lor majore.

O Locuită din timpuri stră
vechi de triburi de amerindieni. 
Columbia a fost cucerită de că
tre spanioli la începutul seco
lului al XVI-lea. în anul 1718 
cuceritorii înființează colonia 
Noua Grenadă. în anul 1810 Co
lumbia își cucerește indepen
dența și între anii 1819—1830 
face parte din Republica Fede
rativă Marea Columbie, împre
ună cu Venezuela, Peru și Ecu
ador. în 1863 s-a proclamat con
stituirea Statelor Unite ale Co
lumbiei, iar trei ani mai tirziu 
s-a format Republica Unitară 
Columbia.

• Marea diversitate de relief, 
climă și vegetație a țării, ca și 
importantele ei resurse mine
rale, oferă posibilități vaste 
pentru multiple activități eco
nomice.

Bogăția nr. 1 a țării, este ca
feaua, cultivarea ei reprezentînd 
vreme îndelungată cea mai răs- 
pindită îndeletnicire a colum- 
bienilor. Potrivit unor cifre ofi
ciale, date publicității la Bogota, 
în perioada 1972—1973, Columbia 
a obținut o producție record de 
cafea, estimată la 528 000 lone, 
cu 19 Ia sută mai mare decit în

• Columbia se numără prin
tre țările cele mai bogate in 
resurse naturale de pe conti
nentul Iatino-american. Subsolul 
său dispune de importante ză
căminte de petrol, fier, cupru, 
aur, uraniu. Bogăția nr. 2, țițe
iul, a declanșat in această țară 
speranțe în privința accelerării 
progresului întregii economii. 
Odată cu adoptarea „Legii națio
nalizării progresive", in anul 
1967, Columbia are posibilitatea 
să-și extindă controlul asupra 
unor noi puțuri de extracție și 
să limiteze participarea societă
ților străine Ia extracția și pre
lucrarea petrolului. în urmă cu 
două luni, din Bogota s-a anun
țat că numeroase zone petroli
fere aflate sub administrația 
trustului „International Petro
leum Company" au fost trecute 
în patrimoniul întreprinderii de 
stat „Ecopetrol" (Empresa Co
lumbiana de Petroleos). Totoda
tă, a fost hotărită achiziționarea 
a 25 Ia sută din acțiunile deți
nute de compania nord-ameri- 
cană „Gulf Oii", in exploatarea 
rezervelor petrolifere Orito, cel 
mai important zăcămint din 
țară, după cel de Ia Barranca- 
Bermeja, aflat deja in proprie-

tatea statului. In același timp, 
a fost cumpărată o rafinărie 
care aparținea capitalului nord- 
american, acțiune ce se inscrie în 
cadrul eforturilor autorităților 
de la Bogota de a asigura un 
control eficace asupra activită
ților economice cu caracter vi
tal pentru consolidarea indepen
denței naționale.

• în domeniul politicii exter
ne, Columbia se pronunță pen
tru colaborare cu toate statele 
lumii, indiferent de orînduirea 
social-politică.

între Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Columbia, 
s-au statornicit și se dezvoltă 
relații de prietenie și colaborare 
pe multiple planuri, bazate pe 
principiile independenței și su
veranității naționale, egalității 
în drepturi, neamestecului în 
treburile interne și avantajului 
reciproc.

Un moment istoric in cronica 
relațiilor româno-columbiene l-a 
constituit vizita efectuată de 
președintele Nicolae Ceaușescu 
în Columbia, în septembrie 1973. 
Cronica acestor relații s-a îm
bogățit prin recenta vizită în 
România a președintelui ales al 
Columbiei, Alfonso Lopez Mi- 
chelsen. Aceste vizite au adus 
o contribuție importantă la dez
voltarea legăturilor dintre cele 
două țări, la întărirea și diver
sificarea cooperării bilaterale, 
interesul popoarelor român 
columbian, al cauzei păcii 
destinderii internaționale.

BERLIN. — Guvernul R. D. 
Germane a dat publicității o de
clarație în care arată că puciu 
militar împotriva regimului le
gitim al Ciprului și a președin
telui Makarios reprezintă un 
atentat la suveranitatea și inde
pendența Republicii Cipru. A- 
mestecul militar în treburile in
terne ale unui stat suveran, 
membru al O.N.U., relevă decla
rația, constituie o violare fla
grantă a Cartfei Națiunilor Uni
te și pune în pericol "
de pace și securitate 
poarelor.

OSLO. — Guvernul 
a condamnat vehement lovitura 
de stat din Cipru și a precizat 
că el continuă să-l considere pe 
arhiepiscopul Makarios președin
tele legitim al Republicii Cipru.

eforturile 
ale po-

norveglan

REUNIUNEA 
CONSILIULUI DE 

SECURITATE

in 
Și 
Și

GH. SPRINȚEROIU

Consiliul de Securitate al 
O.N.U. s-a întrunit vineri seara, 
la ora 19,45 GMT, pentru a lua 
în discuție situația nou creată 
în Cipru, ca urmare a loviturii 
militare.

Luînd cuvîntul în fața Consi
liului de Securitate, arhiepis
copul Makarios a adresat un 
apel pentru restabilirea ordinii 
constituționale în Cipru, califi- 
cînd puciul ofițerilor greci drept 
o invazie, ale cărei consecințe 
se răsfring în întregime asupra 
poporului cipriot, fie că este 
vorba de greci sau de turci. 
„Junta militară a violat cu bru
talitate independența Ciprului", 
a declarat arhiepiscopul Maka
rios.

După cum subliniază agenția 
United Press International, cei 
15 membri ai Consiliului de 
Securitate au hotărît să acor
de arhiepiscopului Makarios 
onorurile depline cuvenite unui 
șef de stat, președintele cipriot 
fiind condus spre băncile din 
sala de consiliu de către șeful 
protocolului Națiunilor Unite.

La Belgrad a fost inaugu
rată expoziția „30 de ani de 
la eliberarea României de 
sub dominația fascistă", or
ganizată de Comitetul fede
ral pentru informații, Mu
zeul revoluției popoarelor din 
Iugoslavia și Muzeul de is
torie a partidului comunist, 
a mișcării revoluționare și 
democratice din România.

La festivitatea de deschi
dere au fost prezenți Tomi
slav Badovinatz, membru al 
C.C. ai U.C.I.. Iso Niego- 
van, vicepreședinte al Adu
nării R.S. Serbia, Muhamed 
Berberovici, președintele Co
mitetului Federal pentru In
formații și alte persoane o- 
ficiale iugoslave.

Erau, de asemenea, de 
față Ion Popescu-Puțuri, 
membru al C.C. al P.C.R., 
directorul Institutului de 
studii istorice și sooial-po- 
iitice de pe lingă C.C. al 
P.C.R., Vasile Șandru, amba
sadorul României la Belgrad, 
și membri ai ambasadei.

Nava „Soiuz-14“ și-a încheiat 
cu succes misiunea

La 79 iulie, nava cosmică sovietică „Soiuz-14" a readus pe 
Pămînt pe cosmonauții sovietici Pavel Popovici și Iuri Artiuhin, 
care, timp de 15 zile, s-au aflat in spațiu la bordul laboratorului 
orbital „Saliut-3".

După încheierea întregului program de cercetări, efectuat Li 
bordul stației orbitale, cei doi cosmonauți au pregătit nava cos- 
mică „Soiuz-14“ pentru reîntoarcerea pe Pămînt. înainte de a 
părăsi laboratorul orbital, ei au transportat pe navă întreaga do
cumentație, jurnalele de bord și filmele realizate în timpul celor 
15 zile de lucru în Cosmos.

La 19 iulie, ora 11,03, nava cosmică s-a desprins de laborato
rul „Saliut-3" continuînd independent zborul în spațiu. La ora 
stabilită a fost cuplat motorul de frînare, după care capsula de 
coborîre s-a plasat pe traiectoria de aterizare. Apoi a fost cuplat 
sistemul de parașute, iar în apropierea imediată a Pământului 
au intrat în funcțiune motoarele care asigură aterizarea lină. La 
ora 14,21, capsula de coborîre a aterizat în punctul dinainte sta
bilit, la 140 kilometri sud-est de orașul Djezkazgan.

Controlul medical a stabilit că cei doi oosmonauți se simt bine.
Laboratorul spațial „Saliut-3" își continuă zborul în regim au

tomat.

SUCCESE 
ALE INDUSTRIEI 

CUBANEZE
Colectivele de muncă ale 

întreprinderilor din industria 
textilă cubaneză au obținut 
in ultima perioadă succese 
remarcabile, sporindu-și ca
pacitățile de producție și o- 
ferind populației o gamă tot 
mai'"variată de țesături. Ast
fel, marea întreprindere „A- 
riguanabo", din apropierea 
Havanei, care livrează pes
te o treime din întreaga 
producție de textile a Cubei, 
urmează să fabrice, pînă la 
sfirșitul acestui an, peste 44 
de milioane de metri de țe
sături — cifră care întrece 
considerabil producția reali
zată aici anul trecut.

O nouă creștere a capaci
tăților industriei textile din 
Cuba va rezulta din darea in 
folosință a combinatului tex
til aflat în construcție în 
zona orașului Matanzas, o- 
biectiv ce va fi dotat cu uti
laje din cele mai moderne.

CAMBODGIA. - O subunitate a forțelor patriotico după un atac asupra trupelor Ion noliste.
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• REGIMUL saigonez a deva
lorizat, vineri, pentru a doua 
oară în decurs de numai două 
săptămini și a șaptea oară de la 
începutul anului, cursul piastru- 
lui. Acesta a fost redus de la 
630 la 640 piaștri pentru un do
lar, faptul reprezentînd o recu
noaștere oficială a scăderii tot 
mai accentuate a puterii de 
cumpărare a banilor puși în cir
culație la Saigon.

• Proiect de lege în 
Malayezia

• GUVERNUL Malayezlei a 
prezentat în Parlament un pro
iect de lege prin care dreptul 
la explorarea, exploatarea și 
prelucrarea țițeiului urmează să 
fie transferat corporației națio
nale „Petronas". La ora actua-

j lă, societățile străine controlea

ză aproape întreaga extracție de 
țiței a Malayeziei.

o GUVERNUL Kenyel Inten
ționează să introducă monopolul 
de' stat asupra comercializării 
fildeșului rezultat din colții ele
fanților și să instituie, de ase
menea, un control riguros asu
pra vînării pachidermelor care 
furnizează prețioasele trofee — 
animale al căror număr depă
șește, în prezent, în Kenya cifra 
de 100 000. Referindu-se Ia a- 
ceste măsuri, Juxon Shako, mi
nistrul turismului și al rezerva
țiilor al acestei țări africane, a 
relevat că scopul proiectatelor 
reglementări este curmarea bra
conajului și a contrabandei cu 
fildeș, care s-au amplificat in 
ultima vreme.

în Kenya, țară vestită prin 
bogăția faunei sale, au intrat 
deja în vigoare o serie de hotă- 
rîri guvernamentale care au in 
vedere menținerea unui număr

cit mai mare de zone în care 
natura să fie apărată în toate 
componentele sale.

• Reuniune parlamen
tară

• LA BOGOTA au luat sfîrșit 
lucrările primei conferințe inter
parlamentare „Europa — Ame
rica Latină", la care au parti
cipat reprezentanți ai țărilor 
membre ale „Parlamentului eu
ropean" și „Parlamentului la- 
tirio-american". Delegații pre
zenți la reuniune și-au manifes
tat hotărîrea de a apăra siste
mele parlamentare din țările 
respective.

După cum s-a mai anunțat, 
conferința a aprobat o serie de 
rezoluții, între care și un docu
ment referitor la limitarea acti
vităților companiilor multinațio
nale în țările unde ele își des
fășoară activitatea.

LIBAN. - Ruinele vechiului palat Omayad din Anjar, construit 
in secolul al Vlll-lea, ascund încă numeroase mistere pentru 

arheologi.

• GUVERNUL brazilian a ho- 
tărit să recunoască Guineea- 
Bissau, s-a anunțat oficial la 
Brasilia. Intr-o notă a Ministe
rului Relațiilor Externe al Bra
ziliei remisă presei se arată că 
guvernul brazilian a hotărît să 
dea curs cererii observatorului 
permanent la O.N.U. al Republi
cii Guineea-Bissau, Julio Se- 
medo, în vederea primirii aces
tei țări in Organizația Națiuni
lor Unite.

• Sprijin guvernului 
argentinian

Cu prilejul primirii la pre
ședintele Argentinei, Maria Es- 
tela Martinez de Peron, repre
zentanții partidelor care formea
ză coaliția guvernamentală 
„Frontul Justițialist de Elibe
rare" ((F.R.E.J.U.L.I.), și-au ex
primat sprijinul față de șeful

statului șl față de guvernul de 
la Buenos Aires, relatează agen
ția Inter Press Service.

• Comunicat Egipt - 
Iordania

La încheierea vizitei oficiale 
întreprinse în Egipt de regele 
Hussein al Iordaniei, în cadrul 
căreia a avut o serie de con
vorbiri cu președintele țării 
gazdă, Anwar Sadat, asupra si
tuației internaționale și din lu
mea arabă, la Cairo a fost dat 
publicității un comunicat co
mun în care se afirmă „necesi
tatea ca Organizația pentru Eli
berarea Palestinei să participe, 
într-o manieră independentă și 
la momentul oportun, la lucră
rile Conferinței de la Geneva 
pentru pace în Orientul Apro
piat, ca o afirmare a dreptului 
poporului palestinian la autode
terminare".

Cu prilejul convorbirilor la 
nivel înalt eglpteano-iordanîene 
s-a convenit asupra importanței 
stabilirii unei coordonări con
stante între Egipt, Iordania, Si
ria și Organizația pentru Elibe
rarea Palestinei, în vederea asi
gurării unei poziții mai puter
nice a statelor arabe cu prile
jul reluării lucrărilor Conferin
ței de la Geneva. Comunicatul 
menționează convingerea ambe
lor părți că retragerea forțelor 
lsraeliene din toate teritoriile 
ocupate și restabilirea drepturi
lor legitime ale poporului pales
tinian constituie condițiile ne
cesare instaurării unei păci jus
te și durabile în zonă. După 
cum se relevă în document, cei 
doi șefi de stat au evidențiat 
necesitatea realizării unui acord 
de dezangajare pe frontul Ior
danian,
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