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Masă tovărășească oferită
de tovarășul Nicolae Ceaușescu

și tovarășa Elena Ceaușescu

A

RITMURI HOTĂRITOARE PENTRU
ASIGURAREA INTEGRALA A PROGRAMULUI

• COLECTIVELE EX
PLOATĂRILOR COMBI
NATULUI CĂRBUNELUI 
PLOIEȘTI cinstesc „Ziua mi
nerului" cu un bogat bilanț. 
Folosirea cu randament spo
rit a agregatelor din subte
ran, îndeosebi a celor de la 
Filipeștii de Pădure, s-a ma
terializat in realizarea unei 
producții suplimentare in va
loare de peste 13 milioane lei. 
Un calcul estimativ arată că, 
în cinstea Zilei minerului și 
a marii sărbători de Ia 23 
August, colectivul combina
tului prahovean va extrage, 
peste sarcinile de plan, 
35 000 tone' cărbune energetic, 
cantitate dublă față de peri
oada corespunzătoare a anu
lui trecut.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
tovarășa Elena Ceaușescu, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., au oferit, în 
seara zilei de 8 august, în sta
țiunea Neptun, o masă tovără
șească la care au participat 
membri ai conducerii partidu
lui și statului nostru, cu soții
le, precum 
prezentanți 
muniste și 
în vacanță 
ția C.C. al

și conducători și re- 
ai unor partide co- 
muncitorești aflați 
pe litoral, la invita- 
P.C.R.

Au luat parte tovarășii Ma
nea Mănescu, Dumitru Popes
cu, Leonte Răutu, Gheorghe 
Stoica, Vaslle Vîlcu, Chivu 
Stoica, Constantin Băbălău, 
Emil Bobu, Cornel Burtică, Mi
hai Gere, Iosif Uglar, Ștefan 
Andrei, precum și miniștri, 
conducători de instituții cen
trale.

Au 
Georges 
neral al 
Francez, 
Dzoțenidze, membru al Comisiei 
Centrale de Revizie a C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiu

participat tovarășii 
Marchais, secretar ge- 
Partidului Comunist 
Gheorghi Samsonovici

lui Sovietului Suprem al R.S.S. 
Gruzine, Iosif Antonovici Ma- 
niușis, membru supleant al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al R.S.S. Li
tuaniene, membrii delegației 
Partidului Socialist Portughez, 
în frunte ou Tito de Morais, 
prim-secretar național al P.S.P., 
Armando Lopez Salinas, mem
bru al Comitetului Executiv al 
P.C. din Spania, Bert Pearce, 
membru al Biroului Politic al 
Partidului Comunist din Marea 
Britanie, Andre Hediger, mem-

(Continuare în pag. a ll-a)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A PRIMIT DELEGAI1A

PARTIDULUI SOCIALIST PORTUGHEZ

ÎN ÎNTiMPINAREANAȚIONAL DE INVESTIȚII
PREMIERELE ’74 - PREMISE ALE 

DEZVOLTĂRII

• De la începutul anului și pînâ 
in prezent au intrat în funcțiune 32 
noi capacități de producție.

• In această perioadă, au fost 
conectate în circuitul economiei na
ționale, mai devreme decît era pre
văzut, întreprinderile de produse ce
ramice de la lași, Cluj și Doicești; de 
asemenea, și-a început activitatea 
Fabrica de prelucrare a marmurei 
din Vașcău - județul Bihor.

• Au fost livrate suplimentar be 
neficiarilor de pe șantierele de con 
strucții 6000 m.c. prefabricate din 
beton, 23 milioane bucăți de zidărie, 
905000 m.p. plăci din azbociment.

O condiție pentru realizarea amplului program de investiții prevăzut 
în cincinalul viitor o constituie asigurarea unor cantități sporite de ciment. 
Astfel, în 1980 producția de ciment va crește comparativ cu 1975 cu 
40-48 la sută, ceea ce înseamnă, de fapt, un plus de 11,8 milioane 
tone față de anul 1970.

LA SF1RȘITUL VIITORULUI CINCINAL
• Creșterea într-un ritm mediu anual de 7-8,2 Ia sută a 

industriei materialelor de construcții va asigura integral 
programul national de investiții și satisfacerea în condiții 
mai bune a necesităților populației.

• Producția de ciment va ajunge la 19-20 milioane tone 
prin intrarea în funcțiune a încă 3 mari combinate precum 
și pe seama dezvoltării unor capacități existente.

• In 1980 se va produce mai mult
21 600 000 bucăți plăci azbociment, cu 
mizi refractare și cu 145 000 tone var-

• Va spori substanțial ți se va diversifica producția de 
elemente prefabricate cu un grad ridicat de integrare pen
tru realizarea unor construcții ușoare, ieftine, de calitate

existente.
decît în 1970 cu 

28 700 tone cără-

Îi cu finisaj superior, precum și pentru înlocuirea meta- 
ului și lemnului în construcții.

PERSPECTIVA 1990
• Producția de ciment va ajunge 
' la 25-28 milioane tone
• Comparativ cu 1975 se va majora 

de 3-4 ori producția la prefa
bricate din beton, de peste 4,5 ori 
la materiale de construcții din 
mase plastice
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• DE ZIUA LOR, MINE
RII DIN NORDUL MOLDO
VEI se prezintă cu un bogat 
bilanț de realizări. Colective
le Combinatului minier „Su
ceava" din Gura Humorului 
și-au îndeplinit, încă din luna

mai, sarcinile de plan pe pa
tru ani, iar Exploatarea mi
nieră Vatra Dornei și-a ono
rat prevederile întregului 
plan cincinal cu aproape 20 
de luni mai devreme. Conti- 
nuînd șirul succeselor de pînă 
acum, minerii din bazinul 
Domelor au adăugat intre 
timp noi dimensiuni rezulta
telor raportate. Astfel, prin 
prelucrarea superioară a ză
cămintelor de minereu de 
mangan, ei au înscris pînă la 
această dată — peste cotele 
inițiale ale cincinalului — o 
producție valorică suplimen
tară de circa 18 milioane lei.

Cu fapte deosebite de mun- 
eă se prezintă și minerii din 
masivul Călimani, care, prin 
avansul obținut, au creat po
sibilitatea să-șl îndeplinească 
planul anual pînă la marea 
sărbătoare de la 23 August.

• ȘI LUCRATORII DIN 
UNITĂȚILE INDUSTRIEI 
EXTRACTIVE DIN JUDE
ȚUL ALBA Intîmpină „Ziua 
minerului" cu noi succese. 
Colectivul întreprinderii mi
niere Baia de Arieș, care lu
crează din luna trecută în 
contul ultimului an al cinci
nalului, a realizat de la în
ceputul lui 1974 o producție 
Industrială suplimentară eva
luată la aproape șase mili
oane lei. La rîndul lor, mun
citorii, tehnicienii și inginerii 
de Ia salina Ocna Mureș au 
înscris in cronica întrecerii 
un spor de producție mate
rializat în extragerea șl livra
rea a peste 19 700 tone sare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a primit, joi după-amiază, 
in stațiunea Neptun, dele
gația Partidului Socialist Por
tughez, condusă de tovară
șul Tito de Morais, prim-secre- 
tar național al P.S.P., membru 
al Consiliului de conducere și 
membru fondator al partidului, 
care ne vizitează țara la invita
ția C.C. al P.C.R. Din dele
gație fac parte tovarășii Anto
nio Guterres, membru al Consi
liului de conducere, al Comisiei 
economice și colaborator al se-

cretarutui de stat pentru indus
trie și energie, Mario do Carmo, 
membru al Consiliului de con
ducere, Maria Emilia, membru 
al Consiliului de conducere, de
legat politic pe lingă serviciile 
de presă, E. Maia Cadete, mem
bru al Consiliului de conducere, 
colaborator la Secretariatul de 
stat pentru emigrație, L. Nunes 
da Ponte, colaborator al Comi
siei internaționale și al Secreta
riatului de stat pentru emigra
ție, Isabel Soares, militantă a 
Partidului Socialist Portughez.

La întrevedere au participat 
tovarășii Manea Mănescu. Cor
nel Burtică, Iosif Uglar, Ștefan

Andrei. Comeliu Mănescu, vice
președinte al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socia
liste.

Cu acest prilej, conducătorul 
delegației a transmis tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu un mesaj 
personal din partea secretarului 
general al Partidului Socialist 
Portughez, Mario Soares, îm
preună cu cele mai cordiale sa
lutări ale tuturor membrilor 
P.S.P.

Arătînd că delegația pe care 
o conduce este prima delegație 
portugheză care vizitează țara

(Continuare în pag. a ll-a)

SOLEMNITATEA DECORĂRII
AMBASADORULUI R.P BULGARIA

I

(Agerpres)

UZINA DE PÎINE"
DIN SUDUL

// în '49 aveam

Tovarășul Nioolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
înminat, joi după-amiază, in 
cadrul unei solemnități, Ordinul 
„Tudor Vladimirescu", clasa I, 
ambasadorului extraordinar și 
plenipotențiar al R.P. Bulgaria 
la București, Spas Gospodov, 
pentru contribuția adusă la 
dezvoltarea relațiilor de priete
nie dintre Republica Socialistă

România și Republica Populară 
Bulgaria.

Au luat parte tovarășii Manea 
Mănescu, Cornel Burtică. Ște
fan Andrei, Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
Cornel Pacoste, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a spus:

Aș dori ca, in numele Comi
tetului Central, al Consiliului 
de Stat, al guvernului, al meu

personal, să felicit în mod căl
duros pe tovarășul ambasador 
Spas Gospodov. Apreciez aceas
tă distincție a Republicii Socia
liste România, pe care i-o în- 
mînez, ca o expresie a relațiilor 
de prietenie dintre partidele șl 
popoarele noastre, a prețuirii 
activității pe csre tovarășul am
basador a depus-o pentru dez
voltarea relațiilor de colaborare

(Continuare în pag. a Il-a)

DOBROGEI
un șubler pentru 
toti elevii scolii

9 »

rr

INTERVIUL

• DOUA Ml! DE TINERI CONSTRUCTORI AU REALIZAT, IN TIMP RECORD, UNUL DIN
TRE CELE MAI MARI SISTEME DE IRIGAȚII ALE EUROPEI • AU FOST AMENAJATE PENTRU 
IRIGAȚII 186 000 HECTARE; S-A DESCHIS UN CANAL „DE DIMENSIUNILE UNEI CAI MAGIS
TRALE" IN LUNGIME DE 1 040 KILOMETRI; AU FOST MONTATE CONDUCTE IN LUNGIME 
DE 3100 KILOMETRI, PRIN CARE APA CIRCULA LA PRESIUNEA DE 10 ATMOSFERE; AU FOST 
REALIZATE 96 STAȚII Șl MONTATE 500 ELECTROPOMPE CU O PUTERE INSTALATA DE 250 
MEGAWAȚI • LA ACEASTA „ȘCOALĂ DOBROGEANA" S-AU CALIFICAT APROAPE 900 DE TI
NERI • O MIE DE ȚĂRANI „DE-AI LOCULUI" S-AU CALIFICAT Șl PRACTICA UNA DIN CELE 16 
MESERII „ADUSE IN SAT" DE IRIGAȚII • CALCULUL EFICIENTEI IRIGAȚIILOR IN SISTEMUL 
CARASU ESTE SEMNIFICATIV : IN FIECARE AN NUMAI SPORUL PRODUCȚIEI ECHIVALEAZĂ CU 
UN SFERT DE MILION TONE CEREALE Șl CIRCA ZECE MII VA GOANE DE CARNE Șl LAPTE.

î ntre ape, apă ! O apă 
dintotdeauna dorită. O 
apă care aduce viață, care 

schimbă destine. O apă care în
depărtează o imagine ce- obse
da, ce se ținea de om, cintată 
nu cu bucurie, ci cu lacrimi 
In ochi : „Dobroge — țară bo
gată / Bate vînt și crește pia
tră". O apă care Înseamnă 
sporuri de producție : 3 .tone
de porumb, o tonă de floarea- 
soarelui, două tone de grîu, 5—7 
tone de struguri sau fructe la 
hectarul semănat sau plantat și 
aflat sub acțiunea binefăcătoa
re a ploii artificiale. O apă care 
șase ani s-a numit ȘANTIER 
— cel mai întins șantier al 
țării : 1 860 kilometri pătrați și 
care acum se numește Sistemul 
de irigații Carasu. O stea de 
primă mărime intre obiectivele

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a III-a)

Da, aflasem. începutul vieții 
acestei școli care poartă astăzi 
denumirea de grup școlar a fost 
foarte modest. Atunci, în ’49, a- 
vea în cataloagele sale abia 300 
de elevi. In timp, societatea 
noastră a aplicat și acestei școli 
o matematică aparținînd socialis
mului; a înmulțit cifra de atunci 
cu zece și școala a ajuns, astfel, 
la 3 000 de elevi. Uzina care i-a 
acordat școlii numele său atît de 
cunoscut, „Electrop.utere", și alte 
întreprinderi de profil din țară 
au avut nevoie și au nevoie de 
acest „înmulțit cu zece".

Așa că, școala are vîrsta de 24 
de ani. Tot atîția are la catedră 
și „veteranul" Grupului școlar, 
profesorul maistru Dumitru Ște
fan. Ni-1 dorim ca interlocutor și 
acceptă. Om de școală profesio
nală, a cărui viață nu se desfă
șoară într-un cabinet profesoral, 
nu acceptă însă o discuție față 
în față, la un birou — ne invită 
acolo unde școala este în prezent 
cel mai în elementul său: în ate
lier. Cea de-a 24 promoție de 
sculeri-matrițeri, clasa 109, efec
tuează ultimele ore de practică.

Apelează la aduceri aminte : 
„Ei n-au de unde ști că acum 24 
de ani elevii acestei școli aveau 
un biet cămin unde dormeau în

1
paturi suprapuse, iar oa podea 
existau doar niște calupuri de 
lemn putrezit. Nu, n-au de unde

CALIN STANCULESCU

(Continuare In pag. a III-a)

ACORDAT DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU
ziarului israelian „DAVAR“

In pagina a 3-a

TÎNĂRA GENERAȚIE
Șl PROBLEMELE POPULATEI

Bucureștiul va găzdui in a- 
ceste zile Conferința internațio
nală a tineretului pe proble
mele populației.

Abordarea acestei tematici de 
deosebită actualitate in cadrul 
unui amplu forum al tineretului 
lumii reflectă modul activ in 
care tinăra generație ia parte 
la dezbaterea problemelor fun
damentale ale umanității.

„O uriașă forță a progresului 
contemporan — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — o repre-

zintă masele largi ale tinerei 
generații de pretutindeni, care, 
mai puțin legate de rinduielile 
vechi, anacronice, aspiră la 
schimbări sociale revoluționare 
profunde, care să permită trium
ful dreptății și echității sociale, 
la o politică nouă, de libertate 
și egalitate între națiuni, de 
prietenie și colaborare rodnică 
intre popoare, Ia abolir. i pentru 
totdeauna a politicii imperia
liste de forță, de presiune șl In
timidare, a discriminării rasiale

și colonialismului, a agresiunii 
și războiului". Preocupată pro
fund de întreaga evoluție mon
dială, de soarta umanității, an
gajată ferm in efortul de a găsi 
soluții constructive problemelor 
cu care popoarele sînt confrun
tate, tinăra generație este vital 
interesată în abordarea realistă 
a problemelor populației, in 
elaborarea șl înfăptuirea politi
cii și programelor demografice.

Tineretul României socialiste 
este animat de convingerea că

problema populației nu se poate 
reduce doar Ia laturile cantita
tive, la aspectele de ordin nu
meric privind dinamica demo
grafică. Pornind de la această 
premisă, o cerință esențială a 
contemporaneității o reprezintă 
analiza șl dezbaterea probleme
lor de fond ale condiției umane, 
ceea ce presupune examinarea

M. RAMURA

(Continuare în pag. a IV-a)
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Masă tovărășească oferită
de tovarășul Nicolae Ceaușescu TRANSGRESII CIUDATE

și tovarășa Elena Ceaușescu
(Urmat* clin pag. 1)

bra al Biroului Politic al Parti
dului Muncii din Elveția, Zuni
ga Bernardo, membru al Birou
lui Politic al Partidului de ac
țiune socialistă — Vanguardia 
Popular — din Costa Rica, Mi
guel Angel Soler, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. 
al P.C. Paraguayan, Edgar Nes- 
toret, membru al Biroului Poli
tic al P.C. din Martinica, Dam- 
dinghiin Gombojav, membru el 
C.C. al P.P.R. Mongol, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri al R.P. Mongole, Emilio Se- 
reni și Antonio Romeo, membri 
ai Direcțiunii Partidului Comu
nist Italian, Berit As, președin
tele Partidului Socialiștii Demo-

erați din Norvegia, Svein Sko- 
theim, secretar al Partidului So
cialist Popular din Norvegia, 
Stefan Jendrychowski, membru 
al C.C. al P.M.U.P., ministrul fi
nanțelor al R.P. Polone, Stefan 
Misiaszek, membru al C.C. ai 
P.M.U.P., președintele Comisiei 
Centrale a Controlului de partid, 
Ladislav Martinak, mem
bru al C.C. al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, 
Jaromir Sitar, șeful Secției 
știință și învățămînt a C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, Miroslav 
Mamula, prim-secretar al Co
mitetului regional de partid 
Moravia de Nord, dr. Jaques 
Bouiti, președintele Comitetului 
Executiv al Consiliului popular 
al orașului Pointe-Noire, depu-

tat în Marea Adunare Națională 
din Congo, Mihaly Komocsln, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Csongrad al P.M.S.U., 
Andrâ Rauber, membru al C.C. 
al Partidului Mundi din Elve
ția, Jose Nadal Ferer șl Jesus 
Lopez Fernandez, membri ai 
C.C. al P.C. din Spania, Gustav 
Trambowsky, membru al C.C. 
al P.C. German, Nikos Hristo- 
doulou, membru al C.C. al 
Partidului Progresist al oa
menilor muncii din Cipru 
(A.K.E.L.).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au întreținut cordial eu 
oaspeții.

Masa s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A PRIMIT DELIflAțlA I

PARTIDULUI SOCIALIST PORTUGHEZ
(Urmare din pag. I)

noastră după înlăturarea regi
mului fascist din Portugalia, to
varășul Tito de Morais a mulțu
mit pentru posibilitatea de a cu
noaște marile realizări ale Româ
niei socialiste. Conducătorul de
legației a exprimat întreaga re
cunoștință pentru atitudinea și 
poziția adoptată de România, de 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
față de noul guvern portughez, 
pentru faptul că România a 
restabilit relațiile diplomatice 
cu Portugalia imediat după în
lăturarea dictaturii.

Salutînd călduros pe oaspeți, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
exprimat convingerea că vizita 
delegației portugheze va pune 
bazele unei colaborări active 
între partidele și popoarele 
noastre. Mulțumind pentru me
sajul primit, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe membrii 
delegației să transmită, la îna
poierea în patrie, un salut cor
dial secretarului general al Par
tidului Socialist Portughez, 
Mario Soares, împreună cu urări

de succes tuturor socialiștilor 
portughezi în activitatea consa
crată dezvoltării țării lor pe ca
lea democrației și progresului.

In timpul întrevederii, au fost 
apreciate importanța schimbări
lor politice din Portugalia, nece
sitatea întăririi unității între toa
te forțele revoluționare, demo
cratice și mișcarea forțelor ar
mate. în acest context, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a înfățișat ex
periența luptelor duse de Parti
dul Comunist Român pentru uni
rea, într-un singur front, a tu
turor forțelor revoluționare, pro
gresiste, antifasciste, pentru do- 
borîrea dictaturii antonesciene, 
pentru eliberarea patriei și edi
ficarea noii societăți socialiste.

In cadrul discuției, conducăto
rul delegației portugheze a ară
tat că P.S.P. oonsideră lupta po
poarelor din colonii pentru eli
berarea lor ca făcînd parte din 
lupta poporului portughez pen
tru propria sa eliberare.

Arătînd că P.C.R. a întreținut 
și întreține relații de solidarita
te și prietenie cu mișcările de 
eliberare națională, tovarășul

Nicolae Ceaușescu a apreciat 
poziția Partidului Socialist Por
tughez în problema colonială și 
a subliniat că soluționarea aces
tei probleme va întări și mal 
mult dezvoltarea Portugaliei pe 
un drum nou.

De ambele părți a fost releva
tă cu satisfacție evoluția poziti
vă a relațiilor de colaborare 
româno-portugheze, exprimîn- 
du-se dorința ca schimburile e- 
conomice între cele două țări să 
cunoască o dezvoltare cît mai 
rapidă, să se ajungă la o con
lucrare fructuoasă și în alte do
menii de activitate, precum șl 
pe plan internațional, în intere
sul ambelor popoare, al cauzei 
păcii, securității și cooperării în 
Europa și în lume.

A fost exprimată, de aseme
nea, hotărîrea comună de a ex
tinde și diversifica raporturile 
prietenești dintre Partidul Co
munist Român șl Partidul So
cialist Portughez.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, prie
tenească.

SOLEMNITATEA DECORĂRII
AMBASADORULUI R.P BULGARIA

(Urmare din pag. I)

româno-bulgare. îmi exprim 
speranța că și in viitor tovară
șul ambasador, în muncile pe 
care le va îndeplini din însăr
cinarea conducerii de partid și 
de stat a Republicii Populare 
Bulgaria va rămîne un promotor 
al prieteniei dintre România și 
Bulgaria. încă o dată ti urez 
succese in activitatea viitoare, 
multă sănătate.

Răspunzind, ambasadorul Spas 
Gospodov a exprimat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, întregii 
conduceri de partid și de stat a 
Republicii Socialiste România, 
mulțumiri cordiale pentru înalta 
distincție ce i-a fost acordată.

„Primesc cu recunoștință fi

ceastă înaltă distincție — a spus 
Spas Gospodov — ca o apreciere 
a modestei mele contribuții la 
continua dezvoltare a prieteniei 
și colaborării tradiționale din
tre Partidul Comunist Bulgar 
și Partidul. Comunist Român, 
dintre Republica Populară Bul
garia și Republica Socialistă 
România, dintre popoarele noas
tre frățești, vecine și aliate, 
dezvoltare pe care dumnea
voastră, tovarășe Ceaușescu, îm
preună cu tovarășul Todor Jiv- 
kov, o îndrumați și organizați 
cu pricepere".

„In acest moment solemn — • 
arătat, în încheiere, ambasado
rul bulgar — îngăduiți-mi, to
varășe Ceaușescu, să exprim

încă o dată dumneavoastră șl 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român mulțumi
rile mele pentru sprijinul și 
concursul continuu în îndeplini
rea misiunii mele In Republica 
Socialistă România șl să vă în
credințez că și în activitatea 
mea viitoare, ca șl pînă acum, 
voi stărui să contribui la dez
voltarea și adlncirea în contf- 
nuare a relațiilor noastre multi
laterale, pentru întărirea comu
nității noastre socialiste, pentru 
lzbînda comunismului".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid șl 
de stat s-au întreținut, apoi, 
cordial cu ambasadorul Spas 
Gospodov.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Columbia, dr. AL
FONSO LOPEZ MICHELSEN, următoarea telegramă:

Stimate domnule președinte,
Cu ocazia preluării înaltei funcții de președinte al Republicii 

Columbia, am deosebita plăcere să transmit Excelenței Voastre 
cele mai călduroase felicitări șl sincere urări de succes deplin 
în îndeplinirea nobilei misiuni încredințate de poporul colum
bian prieten.

între popoarele român și columbian, legate prin strînse afini
tăți de limbă și cultură, prin aspirațiile comune de pace, pro
gres și prosperitate, pentru o lume mal dreaptă șl mal bună, 
s-au statornicit, în mod fericit, relații tradiționale de 
prietenie șl cooperare. Vizita pe care am efectuat-o anul trecut 
în Republica Columbia. întîlnirile și acordurile convenite 
cu acest prilej au dat un puternic impuls raportu
rilor dintre țările și popoarele noastre. în acest sens, 
Îmi amintesc cu multă plăcere de convorbirile fructuoase pur
tate cu Excelența Voastră la Bogota și continuate cu prilejul 
vizitei pe care ați realizat-o cu puțin timp în urmă în Repu
blica Socialistă România. înțelegerile la care am ajuns împre
ună, în timpul acestui dialog prietenesc, cu privire la întreprin
derea unor acțiuni de interes mutual în diverse domenii de 
activitate mă îndreptățesc să-mi exprim convingerea că legătu
rile de prietenie și cooperare statornicite între România și Co
lumbia vor cunoaște o intensificare continuă și se vor dezvolta 
pe multiple planuri, spre binele ambelor noastre popoare, In 
Interesul promovării în viața internațională a unei politici 
Întemeiate pe egalitate, pe respectarea dreptului fiecărei 
țiuni de a fi stăpîna propriilor destine, a tuturor resurselor 
țlonale.

Aș dori, în încheiere, să adresez Excelenței Voastre și 
porului columbian un călduros mesaj de prietenie și cele 
bune urări de succes in realizarea năzuințelor de dezvoltare tot 
mal puternică, de-sine-stătătoare, a Republicii Columbia pe ca
lea progresului economic și social.

noi, 
na- 
na-

po- 
mai

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Singapore, BEN
JAMIN HENRY SHEARES, următoarea telegramă :

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Singapore, proclamarea 
independenței, am deosebita plăcere să adresez Excelenței 
Voastre cele mai sincere felicitări, precum și urări de sănătate 
și fericire dumneavoastră personal, de progres și prosperitate 
poporului slngaporez prieten.

Sînt convins că bunele relații între țările noastre vor conti
nua să se dezvolte spre binele popoarelor român și slngaporez, 
al cauzei păcii și colaborării internaționale.

Primire la primul ministru al guvernului
Tovarășul Manea Mănescu, 

prim-ministru al guvernului, a 
primit, țoi la amiază, în stațiu
nea Neptun, pe Stefan Jendry- 
chowski, ministrul finanțelor al 
Republicii Populare Polone.

La primire a participat Florea 
Dumitrescu, ministrul finanțelor.

Cu acest prilej, au fost abor-

date probleme privind dezvolta
rea, in continuare, a colaborării 
economice dintre cele două țări, 
o atenție deosebită acordindu-se 
evoluției relațiilor în domeniul 
financiar.

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

SPORT • SPOUT
UN RECORD EGALAT

Mircea Lucescu nu a ajuns la 
vîrsta amintirilor. îmi spune 
asta zâmbind și apoi adaugă : 
„Viața unui fotbalist este scurtă. 
Mirajul gazonului te arde ca o 
flacără. Cam zece ani durează 
viața unui fotbalist ! Atît ! Pe 
urmă, uitarea, anonimatul... Deci, 
marile bucurii și marile dezilu
zii se petrec într-o perioadă 
scurtă. Trebuie să lupți ca în 
acest răstimp să te impui, să 
dai măsura talentului tău, să 
poți spune : am făcut totul pen
tru a mulțumi' miile de oameni 
care vin pe stadion să guste 
frumusețea fotbalului... Acum, 
serbez un eveniment. Este acesta 
evenimentul care încoronează 
Întreaga mea activitate de fotba
list". Intr-adevăr, un eveniment 
de rezonanță în fotbalul nostru : 
MIRCEA LUCESCU A ÎNTRU
NIT 48 DE SELECȚIONĂRI IN 
ECHIPA NAȚIONALĂ deve
nind, astfel, primul fotbalist 
român din generațiile postbelice 
care-1 egalează pe vestitul Bo
dola. Se clatină, deci, unul din
tre recordurile sportive (poate 
singurul !) ce rezistase, cu încă- 
pățînare, timpului, Iar faptul tre
buie salutat așa cum se cuvine.

Despre omul și despre fotba
listul Mircea Lucescu . se pot 
spune multe. Să ne amintim fie 
șl numai acea seară de pe Wem
bley clnd căpitanul echipei na
ționale, schimbînd fanionul tri
color cu cel englez, marca în
ceputul unei etape ascendente în 
fotbalul românesc. Intra atunci

în arena ■ internațională un bu
chet de jucători deciși să facă 
să se vorbească despre echipa 
României. Iar căpitanul lor era 
Mircea Lucescu, cel mai auten
tic și autorizat reprezentant al 
„noului val", jucătorul care în
trunea, pe lingă talent, seriozi
tate și spirit de dăruire pentru 
culorile patriei, jucătorul care 
înțelesese, cu mult înaintea al
tor colegi, că fotbalul-travallu 
este neiertător cu „amatorii". De 
atunci, de la acea seară memo
rabilă, Mircea Lucescu și-a păs
trat locul în națională. Rarele 
absențe se datoresc, așa cum o 
recunoaște, nu lipsei sale de for
mă, ci, poate, incapacității sau 
refuzului său de a accepta rolul 
de „aripă clasică". îmi spune : 
„Am visat dintotdeauna să bat 
recordul lui Bodola. La un mo
ment dat, cînd treceam printr-o 
perioadă dificilă, eram, insă, 
gata să renunț. Dar am stat de 
vorbă cu doi bătrlni, doi foști 
fotbaliști, care au reaprins in 
mine dorința de a realiza aceas
tă performanță. ȘI mi-am reîn
ceput cu ambiție asaltul. Acum 
sînt aproape de pisc. Cred că va 
fi cea mai mare satisfacție pe 
care o să mi-o ofere viața de 
fotbalist. Am 29 de ani. Nu știu 
cit voi mai juca. Poate atita 
timp cit mă va accepta publi
cul... Dar stnt mlndru că am pu
tut să dedic echipei naționale, 
echipei României, tot ce am 
avut mal bun in mine..."

TEODOR POGOCEANU

Planete (Editura Juni- 
Callstrat Costin furnl- 
dintr-o dată două ele-

mea) 
zează 
mente care justifică un ver
dict negativ : o carte neuni
tară și un debut poetic ne
concludent. Dacă din primul 
punct de vedere reproșul nu 
este hotăritor, intîmplindu- 
se ca multe cărți de început 
să sufere de această lipsp de 
unitate, cea de-a doua afir
mație iși găsește temeiul în 
Însăși materia poetică din 
care este alcătuită cartea și, 
implicit, dă o mai mare greu
tate primei. Pentru că, in 
ciuda unor intenții generoase, 
vizibile mai ales in primele 
pagini, și in pofida unei oa
recare familiarizări cu meș
teșugul poetic, autorul nu 
reușește să realizeze decît 
compuneri deconcertante, ca
re derutează prin inconsis
tență și banalitate. Nestăpî- 
nirea limbajului poetic și, 
mai mult. necunoașterea 
sensului exact al unor ter
meni, duo la construcții con
tradictorii, care nu captează 
participarea afectivă a citi
torului. Astfel, poemul „Mîn- 
drie" : „Sensul vremelniciei 
— /fruntea,/ cosmosul —/ gură 
de șarpe, / silabă neaccen
tuată / stins, / hăuri, / tran- 
sgresii ciudate, / miasme, / 
genunchii — / măsura dem
nității, / puterea tăcerii" dă 
senzația unor notații fugare, 
alambicate cu aplomb și din 
care nu se poate extrage nici 
un sens. Metaforele ciudate 
prin care Calistrat Costin 
încearcă să suplinească lipsa 
unui ax central al poeziei ui
mesc și ele, și nu prin sensi
bilitate : „sevele-n ramuri,
sărace hramuri, / verdele, 
val, otravă-n cai, / spre as
fințit, mînz rătăcit / galop 
naiv, vad costeliv..." („Motiv 
străvechi de haiducie"). Jo
cul de rime de dragul rimei, 
apelul la teme de înaltă rezo
nanță (iubirea de patrie, des
tinul lumii și al poeziei, rezo
nanțele apropiate sau mai 
depărtate ale istoriei) nu pot 
acoperi trăirea inautentică a 
sentimentului poetic. Tema
tica patriotică este tratată

facil : „cinstire Iul Ștefan și 
celor ce cartea și legea / de 
neam au păstrat / părăsind 
calea lumii lumești ; / am 
stat in genunchi / și n-am 
plîns ; / Grigorescu învie-n 
icoane / Izvorul nu piere" 
(„Istorie la Agapia"). La fel 
se intîmplă șl in portretiză
rile unor personaje istorice t 
„Plecase peste mări / și țări

I înrourat de-o boare aurie 
/ deschizător de zări / coră
bii îl urmau / și așteptau... 
/ ajuns la țărm întîiul / se 
prăbuși în hăuri / imaculatul 
numen" („Columb").

Emanație a unei sensibi
lități dominate de ebuliția 
lexicală, lirismul din Planete 
este unul rarefiat la extrem.

TOMA ROMAN

BIBLIOTECA
UN CENTRU 
DE EDUCARE
A GUSTULUI
PUBLICULUI

De curînd, în urma unei vizite la Biblioteca județeană din 
Buzău am avut prilejul să constat că acea clasică accepțiune a 
termenului de bibliotecă (loc unde poți citi în liniște și de unde 
îți poți procura cărți pentru acasă) a devenit neincăpătoare. 
Biblioteca din Buzău nu este numai sediul unor manifestări cul
turale legate de carte și de cititor, ci și un centru de inițiere și 
educare a gustului publicului, un focar al inițiativelor privitoa
re la orice acțiuni care au in centrul lor pe „producătorii" și 
„consumatorii" de literatură.

„Aproape nu există săptămină in care să nu organizăm o în- 
tîlnire cu scriitori, o dezbatere pe teme literare, o consfătuire 
cu cititorii — ne spune tovarășul Alexandru Oproescu, di
rectorul bibliotecii. De pildă, numai in ultima vreme am orga
nizat o dezbatere pe tema Literatura șl viața, cu participarea 
prozatorului Corneliu Ștefanache, un medalion „Radu Cârneci" 
în cadrul Antologiei scriitorilor buzoieni, o întîlnire cu scriitorii 
Ion Horea, Romulus Vulpescu, Florentin Popescu, Gh. Istrate 
și o întîlnire cu prozatorul Alecu Ivan Ghilia și un grup de re
dactori de Ia Editura Eminescu in frunte cu directorul editurii 
— criticul literar Valeriu Râpeanu. Toate aceste manifestări au 
avut loc în cadrul Salonului literar al Bibliotecii județene 
Buzău".

Dacă Ia acestea mai adăugăm faptul că „beneficiarii" nu sint 
numai locuitorii Buzăului, ci și al multor localități rurale din 
județ, cît și faptul că și cititorii-eopii au salonul lor și ln- 
tilnirile cu autorii lor preferați (Constantin Chiriță, Radu Tudo- 
ran, Al. Mitru), ne putem lesne imagina ce este acela un stil 
de muncă fructuos și care sînt rezultatele lui.

. DANIELA CRASNARU

CU El ÎNCEPE CAMPIONATUL
Loturile și antrenorii principali ai echipelor

din
UNIVERSITATEA CRAIOVA : 

FI. Oprea, M. Purcaru (Steagul 
Roșu, cu carantină), Silviu 
Lung (Victoria Cărei), Nicu
lescu, Deselnicu, Boc, Bădin, 
Chivu, Bemeanu, Strîmbeanu, 
Ștefănescu, Niță, Bălăci, Țară- 
lungă, Dobrin (F.C. Argeș, cu 
carantină), Oblemenco, Marcu, 
Bălan, Mincloagă, Pană, Cri- 
șan (Minerul Baia Mare), I. 
Zindros (F.C. Bihor). Antrenor : 
C. Cernăianu. DINAMO : M. 
Constantinescu, I. Cavai, C. 
Ștefan („U“ Cluj), Cheran, Do- 
brău, Sătmăreanu II, Sandu 
Gabriel, Deleanu, Lucuță, I. 
Marin, Dinu, Radu Nunweiller, 
Iovănescu (Steaua), Batacliu, 
Banciu, Moldovan, Custov, T. 
Zamfir (Dinamo Slatina), Du- 
mitrache, Dudu Georgescu, Lu
cescu, Sălceanu, Vrînceanu. An
trenor : Dumitru Nicolae-Nicu- 
șor. STEAGUL ROȘU : Ada- 
mache, Clipa, Hîrlab, Jenei, 
Ciugarin (Steaua), Micloș (Poli. 
Iași), Mateescu, Rusu, 
Gergely, Șerbănoiu, 
ghi, Papuc, Pescaru, 
fi, Iambor, C. 
N. Mocanu. Antrenor :
Proca. F. C. CONSTANȚA : 
Ștefănescu, Popa, Ghircă, Gă- 
tej (Caraimanul Bușteni), An
tonescu, Bălosu, Nistor, Jurcă, 
Mustafa, Ion Constantinescu, 
Petre Victor (Dinamo), Mihu, 
Corendea, Tănase, Mărculescu, 
Caraman, Lică, Negoescu, Tur
cii, Moldovan (tineret) și Ior-

Cadar, 
I. Na- 

Gyttr- 
Zotincă, 
Nicolae

■4

prima divizie de fotbal
dan (tineret). Antrenor: Em. 
Hașoti. U.T.A. : Iorgulescu, Vi- 
dac, Birău, Kukla, Pojoni, Pu- 
rima, I. Bîtea, Bedea (F.C. Bi- - 
hor), Pîrvu (Poli. Timișoara), 
Leac, Munteanu, Profir (Meta
lul București), Axente, Domide, 
Sima, Broșovschi, Trandafilon, 
Ghiță, Tisza, Tornea, 
(F.C. Bihor). Antrenor : 
Coman. F.C. ARGEȘ : 1 
cu, Ariciu, Moisescu, 
Olteanu, Din, Ivan, 
Tronaru, M. Popescu, 
Toma, Prepurgel, Troi, 
du, Doru Popescu (F.C.M. Re
șița), C. Radu, Jercan, Gro- 
zea. Antrenor : FI. Halagian. 
STEAUA : V. Iordache, Mora- 
ru (Metalul București), Sătmă- 
reanu, Smarandache, Sameș, 
Vigu (revenit de la Constanța), 
N. Ionescu, T. Anghelini (Stea
gul Roșu), Dumitru, Dumitriu 
IV, Șurenghin, Guneș (Șoimii 
Sibiu), Marinescu, Pantea, Năs- 
tase, Iordănescu, Florian Dumi
trescu (Dinamo), Ion Ion, Ae- 
lenei, Marcel Răducanu, Enes- 
cu (Șoimii Sibiu), 
Antrenor : C. Teașcă.
TEHNICA TIMIȘOARA : 
van, Catena, Mioc, 
Păltinlșan, Arnăutu, 
Fiilop, Surdan, Lața, 
David, Mehedințu, 
Floareș, S. Anghel (Steagul- ro
șu, cu carantină), Bojln, Pe
trescu (de la C.F.R. Cluj, cu 
carantină), Dașcu, Covalcic, 
FI. Voinea, (F.C.M. Reșița), N.

Tamaș
Liviu 

Nicules- 
Cotigă, 
Ciolan, 
Zamfir, 
M. Ra-

Corneli u. 
POLI- 

Jl- 
Bărbuț, 
Maier, 

Bungău, 
Manole,

ROMANIA-FILM PREZINTĂ
LICEUL 

DE COREGRAFIE 
BUCUREȘTI

O PICĂTURĂ
Str. Lt. Lemnea nr. 9 

Sectorul 1

Doriți să respirați un aer proas

păt, nepoluat, să admirați cele mai

ÎN MARE
/

GORKI

SCENARIUL Șl RE

STUDIOULUI MAXIM

O PRODUCȚIE A

GIA : IAKOV SEGEL

aduce la cunoștință 
celor interesați că în
tre 2 și 7 septembrie 
1974 va avea loc con
cursul de admitere 
pentru clasele a IV-a 
și a V-a, fete și băieți.

Se pot prezenta absol
venții claselor a lll-a 
și a IV-a, anul școlar 
1973/1974,

Candidații nu trebuie 
să aibă nici o pregă
tire de specialitate.

Condiția principală 
de admitere — fizic 
corespunzător.

frumoase priveliști, monumente de

artă, obiective economice etc.?

Toate acestea le veți găsi, pârtiei 
pind la excursiile de 3—7 zile organi. 
zate de întreprinderea de turism, ho
teluri și restaurante București, in pe
rioada august-septembrie a.c. 
nordul și sudul Moldovei, în Mara
mureș și Banat, in sudul și nordul 
Olteniei, in Delta Dunării, precum și 
la cabanele din masivii Bucegi, Pia
tra Craiului, Piatra Mare, Făgăraș, 
Retezat, Ceahlău etc.

cu : VALENTINA TELEGHINA, ZOI A FEDOROVA, ZOIA VASILKOVA, 
OLIA KISLER

Informații suplimen
tare la secretaria
tul liceului, telefon 
125066.

Informații și înscrieri la filialele de 

turism din b-dul. Republicii nr. 68 și 

N. Bălcescu nr. 35.

Periat, M. Rusu. Antrenor : Ion 
Ionescu. A.S.A. TlRGU MU
REȘ : Nagel, Solyom, Șt. Gll- 
gore, Szolldsy, Kiss, Unchiaș, 
Ispir, Czako, Varodi, Pîslaru, 
Stingă, Csaba, Gergely, Sultă- 
noiu, Fazekaș, Naghi, I. Mure- 
șan, Hajnal, Boldni, V. Stroia, 
Pintea. Antrenor : Tiberiu Bo
ne. „U“ CLUJ : Lăzăreanu, Ne
gru, Porațchi, Pexa, Ciocan, 
Demian, Mierluț (Minerul Baia 
Mare), Hurloi, Căpușan, Anca, 
Fumea, Suclu, Uifăleanu, V. 
Mureșan, Barbu, Coca, Luches- 
cu (Vulturii Lugoj), Vasiliu 
(Metrom Brașov), Septimiu 
Cîmpeanu (junior). Antrenor : 
Silviu Avram. SPORTUL STU
DENȚESC : Suciu, Vereșanschi, 
Tănăsescu, Cazan, Măndoiu, 
Grigorie, Manea, Pataki (Olim
pia Satu Mare), M. Olteanu 
(Steagul roșu, cu carantină), 
Cassai, Oc. Ionescu, Iorga, Râ- 
dulescu, Țolea, Leșeanu, 
haia, Mircea Sandu, Ion Con
stantin, Grosu, Petreanu (~ 
pid), Marica (Poli. Iași), Roșu 
(F.C. Argeș, cu carantină). An
trenor : Angelo Niculescu.
JIUL : Ion Gabriel, Dorin Naș
te, Nițu, Tonca, Dodu, Stocker, 
Mîndruț (Dinamo), G. Stan, 
Luca, Enache (Dinamo), Mul- 
țescu, Tudor, Mușat (Rapid), 
Roznai, Libardi, Stoichiță, Fil- 
dlroiu (S.N. Oltenița), Gh. Co- 
tormani, R. Constantin (promo
vat de la tineret), Firițeanu 
(C.S.M. Suceava). Antrenor: 
Titus Ozon. F.C.M. REȘIȚA : 
loan Ilieș, Gh. Constantin, Fi- 
lipescu, Hergan (C.F.R. Timi
șoara), Ologeanu, Kiss, Red- 
nic, Kafka, Pigulea (F.C. Ar
geș), Popovici (U.T.A.), Roșea, 
Beldeanu, Zimmer, Al. Pușcaș, 
Cîrstea (F.C. Argeș), Atodire- 
sei, Bora, Nestorovici, Florea. 
Căprioru, Ologu (Progresul 
Brăila). Antrenor : Ion Rein
hardt. C.F.R. CLUJ : Moldovan, 
Lengyel, Lupu, Dragomir, Sz8- 
ke, Roman, Karancsy, Marius 
Bretan, Liviu Mihai, Boca, Vi- 
șan, Moga, Sorin Bretan, Țe- 
gean, Adam. Bakoș, Cojocaru, 
Soporan, Tașnadi, Gavril Mu
reșan. Antrenor : N. Săbăslău. 
POLITEHNICA IAȘI : Costaș, 
M. Aftimoftoaie, Sofian, Toacă, 
Vlad (Viitorul Vaslui), Dinu 
(C.F.R. Pașcani), Ciobotaru, la
nul, Dănilă, Romilă II, Simio- 
naș, Ronea (A.S.A. Tg. Mureș), 
Ailoaiei, Spirea, Incze, Andre- 
escu, Glosaru (Știința Bacău), 
Ciocîrlan (Sp. studențesc), Ble- 
jușcă, Costea (Celuloza Călă
rași), Simionov (Laromet Bucu
rești), Amarandei (Steaua). An-

■” “ “ CHIMIA
Stana, 
Cincă,

Chi-

trenor : Ilie Oană. 
RlMNICU VILCEA :

■Oană, V. Butaru, M.
M. Borz, C. Pintilie, T. Cio- 
banu, Gh. Lepădatu, Ion Hai- 
du, C. Donose, Gh. Nuțescu, 
M. Ghițulescu, Stoica (Steaua), 
F. Șutru, C. Nicolae, Gh. Tăta- 

’ ru (Steaua), I. Orovitz, V.
Iordache, P. Gheorghe, Frățilă, 
P. Penu, V. Mustață (Ceahlăul 
P. Neamț, cu carantină). An
trenor : Alex. Constantinescu. 
OLIMPIA SATU MARE : Pus- 
ztay, Bathori I, Filip, Bigan, 
Agiu, Helvei (Steaua), Bocșa, 
Naom, Knoblau, Ciocan, L. 
Keizer, I. Pușcaș, A. Toth, 
iancu, Both, Bathori II, Boro- 
ta, Orza, Libra, Bereczyk, Papp, 
Lucaci și Stroe (Sp. studen
țesc). Antrenor : Gh. Staicu. 
F.C. GALAȚI : Stan Gheorghiu, 
Ilie Hagioglu, Manciu, Pătraș- 
cu, Dan Coe, Nan, Stoicescu 
(Poli. Iași), Nedelcu (F.C. Ar
geș, cu carantină), Căstăian, 
Nicu-Ioan Codreanu, Stoica, 
Dumitriu III (Olimpia Satu 
Mare), Mustățea (F.C. Argeș, cu 
carantină), State, Burcea (F.C. • 
Argeș), Lupulescu (Poli. Iași), 
Bezman, Ionică, Manea, Nedel
cu (Gloria Buzău). Antrenor 1 
Ștefan Coidum.
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INTERVIUL 
acordat de tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU 
ziarului israelian „DAVAR"

După cum s-a anunțat, tovarășul Nlcolae Ceausescu, secre
tar general al Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit la 3 august, în stațiunea 
Neptun, pe Hannah Zemer, redactor-țef al ziarului israelian 
„Davar", acordînd un interviu pentru acest ziar.

ÎNTREBARE i Domnule 
președinte, poporul român va 
sărbători în scurt timp cea 
de-a XXX-a aniversare a eli
berării țării de sub domina
ția fascistă. Ați dori să-mi 
spuneți care sînt, după păre
rea dumneavoastră, principa
lele realizări ale României pe 
plan ețonomic, social și cul
tural în aceste trei decenii ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, mai 
sînt cîteva zile pînă cînd poporul 
român va sărbători împlinirea a 
80 de ani de la răsturnarea do
minației fasciste și de la începu
tul făuririi în România a unei 
vieți noi. Principalele realizări 
dobîndite în această perioadă 
constau în primul rind în faptul 
că poporul român a devenit stă- 
pîn pe deplin pe destinele sale, 
și-a cîștigat deplina independen
ță economico-socială și politică, 
a înfăptuit mari transformări re
voluționare în toate domeniile de 
activitate. Făurind socialismul, 
România a trecut de la situația 
de țară slab dezvoltată la rea
lizarea unei puternice dezvoltări 
a industriei, agriculturii, științei 
și culturii, în ridicarea nivelului 
de trai, material și spiritual al 
poporului. Pentru a ilustra a- 
ceasta voi menționa cîteva date. 
Venitul național era înainte da 
eliberare de circa 80 de dolari 
pe locuitor; astăzi este de peste 
800 dolari. Industria produce as
tăzi de aproape 30 ori mai mult 
decît In 1938. înainte de război 
produceam 280 mii tone de oțel; 
în acest an realizăm peste 9 mi
lioane tone, iar anul viitor vom 
ajunge la o producție de peste 
10 milioane tone oțel. Aveam îna
inte o producție de 1,8 miliarde 
kWh energie electrică ; anul a- 
cesta producem circa 50 miliarde 
kWh, iar în anul viitor peste 
56 miliarde kWh.

Am obținut rezultate bune în 
reorganizarea pe baze noi a agri- y 
culturii, în creșterea producției 
agricole, asigurînd în condiții, 
bune aprovizionarea populației 
fi avînd chiar unele disponibili
tăți pentru export.

Printre realizările importante 
se numără și cele din domeniul 

\ tnvățămîntului unde, de aseme
nea, România a obținut succese 
mari. Pornind de la situația din 
treout, cînd în România peste 36 
la sută din populație era neștiu
toare de carte, am ajuns astăzi la 
generalizarea învățămîntului obli
gatoriu de 10 ani, la dezvoltarea 
puternică a învățămîntului su
perior, care asigură din plin ne
cesitățile de cadre ale țării pen
tru toate domeniile de activitate.

Ca rezultat al tuturor acestor 
realizări am putut asigura creș
terea nivelului de trai al oame
nilor muncii, a bunăstării po
porului — aoeasta fiind de altfel 
soopul întregii politici a partidu
lui și statului nostru. Chiar re
cent am adoptat noi măsuri de 
creștere a veniturilor tuturor oa
menilor muncii, atît din indus
trie, cit și din agricultură, reali
zând prevederile planului cinci
nal privind creșterea cu 20 la Sută 
a veniturilor reale, cu o depăși
re de aproape 4 procente. în a- 
cest fel, dezvoltarea economico- 
socială s-a resimțit nemijlocit în 
creșterea bunăstării poporului, în 
ridicarea gradului de civilizație 
•1 întregii țări.

ÎNTREBARE : Aș dori să 
vă întreb, domnule președinte, 
dacă și în România există o 
problemă a energiei, care ar 
putea face să sufere creșterea 
producției naționale. Cunosc 
că restul națiunilor au ase
menea probleme și doresc să 
știu în ce măsură aceasta se 
resimte și la dumneavoastră.

RĂSPUNS: O problemă a e- 
nergiei nu avem, dacă ținem 
seama de dezvoltarea destul de 
intensă pe care o cunoaște în 
țara noastră producția de ener
gie electrică. Desigur, sînt unele 
probleme ale combustibilului, dai 
măsurile care le-am luat vor a- 
sigura punerea în valoare mal 
bună a rezervelor pe care le a- 
vem în țară și, deci, vom putea 
să satisfacem necesitățile econo
miei naționale și ale populației.

ÎNTREBARE : Care sînt, 
Excelență, sarcinile și priori
tățile dezvoltării țării dum
neavoastră pentru deceniile 
următoare ?

RĂSPUNS : încă Congresul al 
X-lea a trasat drept obiectiv fun
damental făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate în 
România. Rezultatele obținute în

cincinalul 1971—1975 sînt foarte 
bune. Pe baza rezultatelor de 
pînă acum se poate aprecia că 
planul de dezvoltare a industri
ei va fi realizat înainte de ter
men. Reoent au fost publicate 
Directivele pentru dezvoltarea e- 
conomico-socială a țării în ur
mătorul cincinal, 1976—1980, și 
în perspectivă pînă In 1990. Por
nind de la obiectivul fundamen
tal, avem în vedere să conti
nuăm dezvoltarea în ritm înalt a 
industriei. In cincinalul 1971—- 
1975 industria va crește într-un 
ritm mediu anual de circa 14 la 
sută ; în continuare avem în ve
dere să asigurăm creșterea pro
ducției într-un ritm mediu anual 
de 15 la sută. Vom avea în a- 
tenție în mOd deosebit agricul
tura, una din ramurile de bază 
ale economiei românești.

Desigur, avem în vedere să 
realizăm o așezare rațională a 
industriei pe întregul teritoriu, 
organizarea, pe baza celor mai 
noi cuceriri ale științei și teh
nicii contemporane, a întregii ac
tivități, astfel încît spre anul 
1990 să egalăm sau să ne apro
piem de nivelul țărilor dezvoltate 
din punct de vedere eoonomic.

Dorim să realizăm în Româ
nia o societate avansată din toa
te punctele de vedere, bazată pe 
realizarea în viață a principiilor 
socialiste care să asigure între
gului popor condiții de viață 
dintre cele mai bune. Dacă veți 
reveni în 1990 vă pot garanta că 
prevederile de astăzi din Directi
ve vor deveni o realitate vie în 
viața poporului român, — bine
înțeles, cu condiția ca omenirea 
să reușească să mențină pacea și 
să existe o bună colaborare între 
oameni și între popoare.

ÎNTREBARE : Cum « re
zolvat România problema mi
norităților naționale ? Puteți 
să-mi spuneți care este sta
tutul minorității evreiești din 
România în ceea ce privește 
libertatea ei religioasă și cul
turală ?

RĂSPUNS : Partidul Comunist 
Român a pornit întotdeauna de 
la faptul că un popor nu poate 
fi liber dacă nu recunoaște și nu 
respectă libertatea altora. Parti
dul nostru a luptat întotdeauna 
împotriva politicii de discrimina
re rasială și națională, a șovinis
mului și a oricăror forme de ine
galitate națională. Odată instau
rată puterea populară s-a asigu
rat deplina egalitate în drepturi 
între toți cetățenii țării, fără 
deosebire de naționalitate. Aș 
putea spune că aceasta este, de 
asemenea, una dintre marile rea
lizări ale regimului socialist din 
România. Toate naționalitățile 
conlocuitoare din țara noastră se 
bucură de aceleași drepturi cu 
ale românilor, participă în egală 
măsură la întreaga viață politică, 
economică și socială, la conduce
rea activității în toate domeniile 
de activitate. Constituția — și 
practica — asigură naționalități
lor conlocuitoare folosirea limbii 
proprii în școli și în orice dome
niu de activitate. In acest con
text, și cetățenii de origine evre
iască se bucură de aceleași li
bertăți și drepturi ca toți cetă
țenii României — și, desigur, au 
și aceleași obligații. De altfel, 
rabinul-șef este deputat în Ma
rea Adunare Națională și face 
parte din Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste. El 
vă poate vorbi, cred, mai bine 
decît mine despre libertatea re
ligioasă. De altfel, în România 
funcționează, recunoscute de 
lege, și fac parte din Frontul 
Unității Socialiste un număr de 
14 culte religioase. Intre altele, 
trebuie să spun că în România 
funcționează fi un teatru In 
limba idiș.

Deci, partidul șl guvernul ro
mân acordă o atenție deosebită 
asigurării deplinei egalități în 
drepturi a tuturor cetățenilor, 
fără deosebire de naționalitate, 
participării lor neîngrădite la 
muncă, la cultură, la conducerea 
diferitelor domenii de activitate. 
Acesta este însuși țelul construc
ției societății socialiste, care 
trebuie să asigure deplina egali
tate între oameni, din toate 
punctele de vedere.

ÎNTREBARE : In legături 
cu problema minorităților aș 
dori, domnule președinte, să 
știu dacă, după părerea dum
neavoastră, recentele eveni
mente din Cipru nu au dat 
cumva o lovitură însăși ideii 
de coexistență a naționalități
lor ? Speranța mea este, In 
price caz, că aceasta nu va 

avea consecințe de fond asu
pra altor țări, a altor națiuni.

A doua chestiune, în legă
tură cu același lucru, se refe
ră mai precis la minoritatea 
evreiască. Aș vrea să știu care 
este atitudinea dumneavoas
tră față de evreii care ar dori 
să emigreze în Israel?

RĂSPUNS : In ce privește e- 
venimentele din Cipru, sînt mul
te de spus. La originea lor stă 
acțiunea forțelor reacționare din 
armata greacă care au pus la 
cale lovitura de stat. Tot ceea ce 
a urmat după aceea, nu a făcut 
decît să complice și să creeze, 
într-adevăr, o situație gravă. 
România s-a pronunțat pentru a- 
plicarea totală a rezoluției Con
siliului de securitate, pentru re
tragerea trupelor străine din Ci
pru, recunoașterea independenței 
și integrității Ciprului și reinstau- 
rarea regimului legal și a pre
ședintelui Makarios. Conside
răm că trebuie depuse 
eforturi pentru a se ajunge la o 
soluție politică care să asigure o 
conviețuire pașnică între greci șl 
turci în Cipru. Cred că eveni
mentele din Cipru nu numai că 
nu au dat o lovitură conviețuirii 
pașnice între cetățenii de diferite 
naționalități; ele au demonstrat 
o dată înjplus că dezvoltarea, pro
gresul, bunăstarea și pacea nu se 
pot realiza decît în condițiile 
unei conviețuiri pașnice între ce
tățenii unui stat independent, în
tre naționalități, ale realizării 
unei depline egalități în drepturi 
pentru toți cetățenii. Numai în 
aceste condiții se pot asigura 
dezvoltarea economico-socială a 
fiecărui stat și realizarea unei 
păci reale. •

In ce privește cetățenii de ori
gine evreiască — nu vorbesc de 
minorități pentru că toți cetățe
nii din România se bucură de 
aceleași drepturi și, deci, nu pot 
fi considerați minoritate — am 
mai spus și în alte împrejurări că 
ne pronunțăm pentru participa
rea activă a tuturor cetățenilor, 
Indiferent de naționalitate, la 
construcția socialismului în Ro
mânia — șl succesele obținute în 
această privință reduc tot mal 
mult numărul celor care ar dori, 
spre exemplu, să meargă In Is
rael. Desigur, am rezolvat întot
deauna, și vom rezolva și în vii
tor, în spirit umanitar, orjce pro
blemă de emigrație, pornind însă 
de la legile țării și de la faptul 
că această problemă constituie 
exclusiv o chestiune a României.

Întrebare t Domnule 
președinte, v-aș ruga să-mi 
spuneți care sînt principiile de 
bază ale politicii externe a 
Republicii Socialiste România 
și principalele ei realizări în 
acest domeniu ?

RĂSPUNS : In ce privește ac
tivitatea sa internațională, Româ
nia pornește de la faptul că în 
lume s-au produs schimbări radi
cale, s-a imprimat un curs nou 
spre destindere, că asistăm în 
continuare la schimbarea rapor
tului de forțe și la așezarea re
lațiilor dintre state pe noi prin
cipii. Fiind țară socialistă acor
dăm o atenție deosebită dezvol
tării relațiilor cu țările socialiste, 
acționînd totodată pentru extin
derea colaborării cu țările în curs 
de dezvoltare, cu acele state care 
se pronunță pentru o dezvoltare 
economico-socială independentă. 
Totodată, în spiritul principiilor 
coexistenței pașnice, dezvoltăm 
relații cu toate statele, inclusiv 
cu țările capitaliste dezvoltate. 
Considerăm că realizarea unei 
colaborări largi între toate țările, 
fără deosebire de orânduire socia
lă, corespunde unei necesități is
torice obiective și că trebuie să 
facem totul pentru a asigura rea
lizarea în viață a acestei politici.

Așezăm la baza tuturor relații
lor noastre internaționale princi
piile deplinei egalități în drep
turi, respectul independenței și 
suveranității naționale, neameste
cul In treburile interne, avantajul 
reciproc ; ne pronunțăm ferm 
împotriva forței și amenințării cu 
forța, pentru respectarea dreptu
lui fiecărui popor de a se dez
volta liber, corespunzător năzuin
țelor sale.

Întrebare : După ctte 
cunosc, dumneavoastră consi
derați că toate statele, indife
rent de regimul, de mărimea 
și puterea lor economică și 
militară, au dreptul și îndato
rirea de a participa activ la 
soluționarea problemelor in
ternaționale. Considerați oare 
că în situația actuală, a con
centrării puterii, există posi
bilități practice pentru țările 
mici și mijlocii să-și exercite 
acest drept ?

RĂSPUNS : Ne pronunțăm cu 
hotărîre pentru participarea cu 

drepturi egale a tuturor statelor, 
indiferent de ortnduire sau de 
mărimea lor, la soluționarea tu
turor problemelor internaționale. 
De altfel, evenimentele demon
strează că astăzi nici o problemă 
nu mai poate fi soluționată doar 
de cîteva țări, că asigurarea unei 
păci trainice, a unei noi ordini 
economice și politice internațio
nale, bazate pe principiile la care 
m-am referit, nu se poate realiza 
decît cu participarea activă a tu
turor țărilor. Considerăm că sînt 
reale posibilități ca toate aceste 
țări — inclusiv țările mici și mij
locii — să poată participa activ 
la viața internațională. In aceas
tă privință este necesară întări
rea și mai mult a Organizației 
Națiunilor Unite, a altor organis
me internaționale, care să asigure 
și cadrul corespunzător participă
rii tuturor statelor la soluționarea 
marilor probleme ale lumii con
temporane.

ÎNTREBARE : Cum carac
terizați, domnule președinte, 
stadiul actual al relațiilor 
României cu U.R.S.S., cu R.P. 
Chineză și cu celelalte țări 
socialiste? Este limitată în 
vreun fel libertatea de acțiune 
a României pe plpnul relații
lor sale politice și economice 
cu alte state ca urmare a 
apartenenței ei la Tratatul de 
la Varșovia și la C.A.E.R. ?

RĂSPUNS: Am menționat 
deja că România a acționat cu 
toată fermitatea pentru dezvolta
rea relațiilor sale cu toate țările 
socialiste. In acest cadru întreți
nem relații bune cu Uniunea So
vietică, cu toate țările socialiste, 
inclusiv eu Republica Populară 
Chineză. Considerăm că dezvol
tarea colaborării în toate domenii
le dintre țările socialiste corespun
de atît intereselor fiecărei țări, cît 
și intereselor mai generale ale 
progresului și păcii în întreaga 
lume.

Participarea României la 
C.A.E.R. este rezultatul unei co
laborări economice pe bază or
ganizată, care să ducă la o dez
voltare măi rapidă a fiecărei 
țări, la o conlucrare în scopul 
dezvoltării economice și sociale a 
fiecărui popor și, în ansamblu, a 
tuturor statelor participante.

In ce privește Tratatul de la 
Varșovia, după cum se știe, el 
a fost constituit ca rezultat al 
creării N.A.T.O. Dar încă de 
atunci țările socialiste s-au pro
nunțat pentru desființarea con
comitentă atît a Pactului 
N.A.T.O., cît și a celui de la 
.Varșovia.

Considerăm că participarea ță
rii noastre în C.A.E.R. și la 
Tratatul de la Varșovia este în 
deplină concordanță cu interese
le României, cu interesele țărilor 
cu care colaborăm, precum și cu 
interesele generale ale tuturor 
națiunilor de a se făuri o lume 
mai bună, mai dreaptă, în care 
fiecare popor să se dezvolte co
respunzător năzuințelor sale, 
să se ajungă la pace și la ase
menea relații care să nu mai 
facă necesare tratatele militare.

ÎNTREBARE : România își 
dezvoltă activ ți constant re
lațiile cu toate țările lumii, 
indiferent de regimul lor po
litic, economic și social. Do
riți să ne împărtășiți aprecie
rile dumneavoastră asupra 
relațiilor româno-americane 
după vizita președintelui Ni
xon în România, în 1969, și 
după întîlnirile ulterioare pe 
care Excelența Voastră le-a 
avut cu președintele S.U.A. ? 
Este România interesată în 
obținerea din partea S.U.A. a 
clauzei națiunii celei mai fa
vorizate și în rezolvarea cît 
mai urgentă a acestei ches
tiuni ?

RĂSPUNS : In ce privește re
lațiile noastre cu Statele Unite 
ele se înscriu în politica generală 
a României de a dezvolta rapor
turi largi cu toate statele, fără de
osebire de ortnduire socială. Vizita 
președintelui Nixon în România, 
precum și cele două vizite pe care 
eu însumi le-am făcut în Statele 
Unite au contribuit la extinde
rea relațiilor dintre țările noas
tre. Din punct de vedere econo
mic. aceste relații aproape s-au 
triplat, în ultimii 5 ani. Apreci
em că colaborarea dintre Româ
nia și Statele Unite corespunde 
pe deplin intereselor ambelor 
țări și reprezintă, totodată, o 
contribuție la politica generală 
de pace și colaborare în lume.

Fă' “ îndoială că sîntem in
teresau în obținerea clauzei 
națiunii celei mai favorizate, în 
crearea unor condiții cît mai 
echitabile de desfășurare a re
lațiilor economice dintre Ro
mânia și Statele Unite. Sperăm 
că această problemă va fi re
zolvată în mod corespunzător, 

oaea m va influența pozitiv •> 
lupra dezvoltării in oontinua- 
re a relațiilor dintre cele două 
țări.

ÎNTREBARE i Cum opraoi- 
3fi, domnule președinte, sta- 

iul relațiilor dintre Româ
nia ți Israel fi posibilitatea 
dezvoltării lor in continua
re ? Cum ți tn ce domenii ?

RĂSPUNS : Și relațiile între 
România fi Israel se înscriu In 
contextul general al colaborării 
României cu toate statele, fără 
deosebire de ortnduire socială. 
Apreciem că ele se găsesc In
tr-un stadiu bun fi că există po
sibilitatea ca in următorii ani 
să se extindă, mai cu seamă in 
condițiile realizării unei păci 
trainice fi juste in Orientul 
Mijlociu, ceea ce va permite 
concentrarea eforturilor in di
recția dezvoltării eoonomico-so- 
ciale fi pe această bază se vor 
putea extinde fi relațiile cu 
alte state.

ÎNTREBARE: Republica 
Socialistă România menține 
relații bune și se bucură de 
încrederea ambelor părți 
implicate în conflictul din 
Orientul Mijlociu. Conside
rați, domnule președinte, po
sibil ți necesar să folosiți a- 
ceastă realitate pentru a 
promova o rezolvare pașnică 
a conflictului ? Aveți vreo 
sugestie cu privire la pașii 
următori în această direcție 
după recenta vizită a pre
ședintelui Anwar Sadat în 
țara dumneavoastră ?

RĂSPUNS : România s-a pro
nunțat întotdeauna pentru o 
pace trainică și justă în Orien
tul Mijlociu, pentru o soluție 
politică, considerînd că războiul 
nu poate să ducă la rezolvarea 
conflictului, ci, dimpotrivă, el 
agravează și mai mult situația, 
are consecințe foarte grave nu 
numai pentru Orientul Mijlo
ciu, dar și pentru întreaga 
lume. întotdeauna am con

menținerea sub 
teritoriilor arabe 
urma războiului

siderat că 
ocupație a 
cucerite în
din 1967 nu poate duce la o so
luție politică și că trebuie 
pornit de la necesitatea retrage
rii Israelului din aceste teritorii, 
de la realizarea unei păci drepte 
și juste care să asigure indepen
dența și integritatea teritorială a 
tuturor statelor, inclusiv a Israe
lului. Totodată, am apreciat că 
pentru a se ajunge la o pace trai
nică și justă în această zonă este 
necesară și soluționarea proble
mei poporului palestinian în con
formitate cu năzuințele sale de a 
trăi liber. Am salutat dezanga
jarea din Sinai și Golan și apre
ciem aceasta ca un prim pas im
portant. Dar pentru a se ajunge 
la o soluție definitivă In Orientul 
Mijlociu sînt necesare eforturi 
susținute, reluarea tratativelor la 
Geneva, sub auspiciile Națiunilor 
Unite, cu participarea tuturor 
statelor interesate și a altor state 
care pot să contribuie la reali
zarea unei păci trainice și juste 
In această regiune.

ÎNTREBARE t Problemei 
palestiniene i se acordă în 
ultimul timp multă atenție în 
Israel. Aț dori să știu, Exce
lență, dacă sprijinul României 
pentru dreptul legitim al po
porului palestinian de a-și ho
tărî liber soarta, inclusiv 
dreptul de a-ți înființa pro
priul său stat, dacă va dori 
acest lucru, contravine în vre
un fel poziției României pri
vind dreptul la existența su
verană și independentă a sta
tului Israel ?

(Urmare din pag. I)

economice ele României socia
liste. Un perimetru, care in 
această vară a celei de-a XXX-a 
aniversări a Eliberării produce 
mai mult grîu și porumb, legu
me și fructe, carne și lapte de
cît întreaga Dobroge a anului 
1938. O dificilă lucrare ce a 
impus crearea „drumului alb“ 
la altitudini absolute cuprinse 
Intre 4 și 120 de metri ; ce a 
presupus construirea a 96 stații 
de pompare și punere sub pre
siune — trei dintre ele numă- 
rîndu-se printre cele mai mari 
aflate In funcțiune undeva în 
lume ; ce a presupus excavarea 
a 42 milioane metri cubi de pă- 
mînt, turnarea unor cantități de 
betoane simple și armate însu- 
mînd ceva mai mult decît în
seamnă barajul de la Porțile de 
Fier ; a însemnat montarea de 
conducte — care funcționează la 
o presiune de 3.5 ori mai mare 
decît instalația de apă din apar
tamentele noastre — ce ar pu
tea înconjura ca un inel țara. 
A fost aici o concentrare de 
meserii — nomenclatorul indica 
peste 40 — și de curajoși, între
prinzători șl pasionați construc
tori. Vîrstnici și mai ales tineri. 
Tineri pentru că deprinderea de 
a construi sisteme de irigații 
s-a conturat în urma deprinde
rii de a construi hidrocentrale 
și termocentrale, fabrici, combi
nate siderurgice sau cetăți ale 
chimiei, nave sau locomotive, 
autocamioane și autoturisme. 
La „școala Dobrogei" s-au for
mat și s-au călit cei care în 
anii următori s-au răspîndit în 
tară și. alături de detașamente
le ce li s-au alăturat, dau viață 
chemării-program adoptată la 
cel de-al X-lea Congres al 
partidului, de a spori fertilita
tea pămîntului prin irigații. Din 
catalogul șantierelor țării decu
pez acum cîteva nume : Dumi
tru Dima — în 1970 era „tînărul 
venit să se califice", acum e 
„cel mai priceput mecanic pe 
șantierul de la Razelm" ; Gheor- 
ghe Pascaniuc — era „unul din 
ucenicii brigăzii de instalatori", 
acum e „omul ce face cinste co
lectivului ce realizează sistemul 
de irigații Beibugeac—Sarina- 
sulf" ; Alexe Silvestru — era un

Aț dori, tn ooelați context, 
Să vi adresez încă o întreba
re. Este vorba de Declarația 
de la Alexandria dată de pre
ședintele Egiptului fi de re
gele Iordaniei care se pro
nunță pentru o împărțire a 
Palestinei. Eu am impresia că 
domnul președinte Ceauțescu 
merge mai departe decît pre
ședintele Sadat în această 
chestiune. Vă întreb dacă este 
corectă această părere a mea?

RĂSPUNS : Nu aș dori tă co
mentez aid Declarația de la Ale
xandria, pentru că am impresia 
că ea nu este bine înțeleasă. Am 
avut convorbiri cu președintele 
Sadat; avem o Declarație comu
nă în care sînt expuse și păreri
le asupra problemei palestiniene.

In ce privește România, noi 
încă din 1967 am atras atenția 
că situația poporului palestinian 
este principala problemă care 
trebuie soluționată în conformi
tate cu năzuințele sale naționale. 
Avem în această direcție docu
mente oficiale. Este adevărat că 
am mers atund mai departe de
cît alții. Am pornit de la con
cepția noastră — pe care am 
enunțat-o și mai înainte — că un 
popor nu poate fi liber dacă nu 
recunoaște și altor popoare drep
tul la libertate și independență. 
Astăzi se poate afirma că reali
zarea unei păci drepte și juste 
în Orientul Mijlociu nu este po
sibilă fără a se ajunge și la o 
soluționare a problemei palesti
niene, prin recunoașterea drep
tului poporului palestinian de a-și 
organiza viața în mod indepen
dent, inclusiv de a-și organiza un 
stat propriu. Aceasta nu vine în 
nici un fel în contradicție cu po
ziția României de a recunoaște 
existența Israelului ca stat inde
pendent și suveran. Dimpotrivă, 
aș putea spune că existența atît 
a statului israelian, cît și a unui 
stat palestinian independent nu 
ar face decît să clarifice situația 
și să așeze relațiile din Orientul 
Mijlociu pe bază trainică. Aceas
ta ar deschide o reală perspectivă 
de colaborare pașnică între Israel 
și țările arabe, inclusiv cu viito
rul stat palestinian.

ÎNTREBARE: Care este, 
domnule președinte, poziția 
României față de acțiunile te
roriste în oiufa internațională?

RĂSPUNS : Partidul Comunist 
Român a fost întotdeauna îm
potriva folosirii acțiunilor tero
riste ca metode de soluționare a 
problemelor politice. In același 
timp, România socialistă se pro
nunță împotriva acțiunilor tero
riste considerînd că acestea nu 
sînt compatibile cu activitatea 
pentru soluționarea problemelor 
între state, inclusiv cu metodele 
luptei revoluționare și naționale. 
Noi sîntem partizanii activității 
revoluționare de masă, al unirii 
eforturilor tuturor popoarelor în 
lupta de eliberare și pentru rea
lizarea năzuințelor lor de drep
tate socială și națională.

ÎNTREBARE : Aș putea să 
sper, Excelență, că-mi veți 
acorda un interviu in Israel, 
avînd în vedere că guvernul 
și poporul israelian ar fi fe
riciți să vă primească în țara 
noastră ? Ce aș putea transmi
te cititorilor ziarului meu din 
partea dumneavoastră, dom
nule președinte ?

RĂSPUNS: Fără îndoială că, 
la momentul potrivit, se va pu
tea realiza și acest interviu în 
Israel.

Aș dori să urez cititorilor zia
rului dumneavoastră și tuturoi 
cetățenilor Israelului, realizarea 
dt mai grabnică a păcii, bună
stare și prosperitate.

anonim, dar astăzi este „șeful 
echipei care a stabilit recordul 
național : In șase luni a montat 
conducta ce o avea ca plan pe 
întregul an și totul recepționat 
cu calificativul de foarte bine" ; 
Toma Serieciu șl Mihai Ilie 
„nu aveau" un nume, acum des
pre el se vorbește la superla
tiv ; Constantin Voinea — „țîn- 
cul" ce era cît pe aci să nu fie 
primit pe șantier din cauza fizi
cului său, este acum „cel mai 
căutat mecanic-bijutier, care lu
crează Ia reglarea agregatelor 
din stațiile' de pompare și re- 
pompare"...

La ei, la toți acești tineri des
toinici care au reușit urcarea pe 
podiumul competenței profesio

„UZINA DE P1INE
nale prin renunțări, efort, dărui
re și studiu, trebuie să ne gîn- 
dim acum cînd la o simplă apă
sare de buton apa pornește să 
curgă. împotriva legilor gravita
ției, de la vale înspre deal, răs- 
pîndindu-se în ploaie-cu-soare 
deasupra cîmpurilor însetate. 
Miinile și mințile lor au făcut 
ca în cea mai aridă zonă a țării, 
acolo unde o fată nu se putea 
mărita dacă nu avea ca zestre 
un măgar cu care să scoată apa 
din fîntînile adinei de peste 
o sută de metri, să curgă acum 
un rîu... Un rîu avind debitul 
Oltului și Jiului luate la un loc 
curge înspre rădăcina griului și 
porumbuhfî, piersicilor și florii- 
soarelui. ■ Fertilizează pămîntul 
transformînd valea secetei de 
altădată în valea recoltelor. A 
recoltelor de aur. Nu știm care 
dintre ei — oricum, unul dintre 
acești tineri deosebiți trebuie 
să fi fost acolo, la Comana, 
cînd o bătrânică văzînd cum 
plouă în amiaza senină a lunii 
Iui cuptor și auzind „povestea"

„AVEAM UN ȘUBLER 
PENTRU TOȚI ELEVI r

(Urmare din pag. I) 

ști cit de anevoios se puteau face 
cursurile, se desfășura instrucția 
practică... cu un singur șubler pe 
care-l foloseau toți elevii școlii. 
Pe atunci n-aveau nici un ate
lier, iar dotarea consta în cîteva 
pile. De compose, rigle gradate, 
micrometre nici nu putea fi 
vorba..."

Alcătuim împreună „situația la 
zi": 14 ateliere-școlare, 4 labora
toare, 7 cabinete, toate cu o pu
ternică înzestrare, diversificată 
pentru multiplele domenii ale pre
gătirii elevilor. Ne uităm în ser
tare: se află în ele instrumenta
rul trebuincios fiecărui elev... Și 
ne amintim de șublerul unic fo
losit de către toți elevii școlii.

„N-a fost ușor să faci atunci 
școală, n-aveam mai nimic, iar 
uzina unde se descifrau tainele 
meseriei se afla și ea la începu
turile existenței sale. Am vorbi 
însă cu păcat la adresa prime
lor promoții de muncitori date de 
Î coală dacă am spune că aceste 
ipsuri materiale și de experien

ță, i-au împiedicat să devină buni 
muncitori. Dimpotrivă, au devenit 
muncitori de nădejde înfruntînd 
toate greutățile, muncitori pe 
care uzina se bizuie..."

Ne mutăm locul interviului a- 
colo unde „uzina se bizuie" pe 
promoțiile școlii sale. Observăm 
că profesorul maistru care alcă
tuiește cu noi o monografie „ad- 
hoc" a școlii, schițîndu-ne un fel 
de „arbore genealogic" al fami
liei do muncitori care s-a rami
ficat din 1949 începînd; este cu
noscut de întreaga uzină. N-avem 
de ce ne mira: 70 la sută dintre 
lucrătorii uzinei au trecut prin 
grupul școlar șl l-au cunoscut 
fără doar șl poate, pe tovarășul 
Dumitru. La secția transforma
toare, profesorul ni-1 prezintă pe 
Tudor Pădeanu, maistru șef de 
secție. Tocmai urmărea ieșirea 
din uzină a unui transformator 
gigant de 400 MVA. Răspunde 
întrebărilor noastre și își amin
tește, zîmbind cu nostalgie, de 
panoul promoției sale, din 1952. 
Era „decorat" cu o locomotivă, 
deși pe vremea aceea în uzină 
se lucrau doar paturi metalice și 
roabe. Locomotiva era o antici
pare! uoenicii aveau acut simțul 
perspectivei, ei prefigurau în a- 
cel tablou de promoție viitorul, 
realitatea de azi, cînd aici se fa
brică modemele locomotive 
Diesel.

La sculărie-ajustaj îl întîlnim 
pe T. Popa, din promoția 1954, 
fruntaș In producție, acum mun
citor „de-a șasea". De 22 de ani 
aici, și va sărbători încurînd și 
„nunta de argint" a meseriei. 
Așadar, șooala i-a învățat pe lingă 
meserie și fidelitatea față de uzină. 
Ne-o oonfirmă și foștii elevi Au
rel Bucătean și Ion Standu, scu- 
leri-matrițeri, sau maistrul Mir

ploii, • cerut voie să le sărute 
mina făcătoare de minuni. 
Ce-or fi simțit în momentul 
acela ?

...Și, clipă de clipă, din mai 
pînă în octombrie — cînd e ne
voie, cum a fost în primăvara 
acestui an, chiar și mai devre
me : din martie ; cînd este ne
voie, cum a fost în toamna tre
cută, chiar și pînă mai tîrzlu ; 
pînă în noiembrie — debitul 
Oltului și Jiului luate la un loc 
se abat, la Cernavodă, din Du
năre pentru „a pulsa viață în 
Dobrogea". Am urmat drumuri 
de cîmp ce însoțesc magistrala 
albă în interiorul acestei imense 
„uzine de pîine". E un specta
col unic, oferit de pînza de apă 

ce se țese deasupra cîmpiei, 
transformîndu-se apoi în seva 
ce curge în tulpina unor plante 
viguroase. Floarea-soarelui are 
dimensiuni neobișnuit de mari. 
Porumbul poartă în subsori cîte 
doi și trei știuleți. Viile, așa 
cum s-au prezentat și grădinile 
de piersici, sînt pline de 
rod. Culturile de cartofi — 
pentru prima dată în pla
nurile de producție ale uni
tăților agricole — oferă ga
ranția obținerii unei recolte 
de două vagoane și jumătate la 
hectar. (Cită forță are acest 
pămînt dobrogean 1). Apa este 
acum, în august, cerneala cu 
care agricultorii își scriu fapte
le, biografiile ; apa a devenit 
„unealta" fără a cărei utilizare 
angajamentele nu pot fi înde
plinite. Iar acești agricultori, 
vreo 20 de mii la număr, care 
lucrează'cu apa „sînt meseriași 
de mîna ’ntîi" — cum îi apre
cia tovarășul Vasile Vîlcu, prim- 
secretar al Comitetului județean 
de partid. Mulți au fost briga

cea Dumitrică, din promoția 
1952, oameni de bază într-o sec
ție cheie a uzinei.

„Există și foști elevi care an 
rămas mîndria școlii, mîndria 
meseriei, chiar dacă „au sărit* 
peste calificarea dată de „profe
sională". Unul este Constantin 
Gionea. A absolvit școala profe
sională în 1955, secția sculeri- 
matrițeri. A făcut liceul la seral 
și apoi uzina l-a trimis la Insti
tutul politehnic București, Facul
tatea de tehnologie a construcții
lor de mașini. In uzina In care 
a lucrat ca muncitor a ajuns șef 
adjunct al secției de sculărie, iar 
ca inginer a predat ore și la 
școala în care ți-a început dru
mul în viață, contribuind prin 
experiența sa la formarea promo
țiilor mai tinere. Ștefan Bădică 
a făcut parte din a doua gene
rație de muncitori pregătiți aici. 
Acum, ca maistru, are o expe
riență de 21 de ani de muncă 
în cadrul aceluiași colectiv. C. 
Rusescu, sculer-matrițer din pro
moția 1955, remarcat prin pu
tere de muncă, voință și dăruire, 
și-a terminat studiile liceale la 
seral și acum este economist. Un 
alt „elev* e Dinu Pavel. Nu l-am 
pus în fruntea listei pentru că 
poate l-ar supăra. Dar el apare 
în cronica școlii noastre ca Eroul 
muncii socialiste. E un om cum 
rar întîlnești — electrician con
structor de mașini electrice — un 
dascăl de uzină pe lingă care 
s-au format atîția tineri munci
tori. Constantin Cîrstică, absol
vent al promoției 1956, a termi
nat liceul seral, a făcut TCM-ul 
la București și este astăzi ingi
nerul Cîrstică, șef de secție la 
sculărie*.

In apropierea atelierului unde 
discutam, un alt absolvent al 
școlii, maistrul Dumitru Popes
cu, secretarul comitetului de 
partid al Grupului școlar „Elec- 
troputere" se află la orele de 
practică cu elevii săi.

„Au calități care-i recomandă 
pentru o frumoasă comportare 
profesională — ne spune. Sigur 
că „pe vremea mea* — doar știți 
cum se spune — tinerii se matu- 

’ rizau mai repede, iar cei de azi 
îmi par mai copilăroțl, prea co- 
pUăroți pentru vîrsta lor, dar nu 
trebuie să le căutăm doar lor 
vina, trebuie să o găsim ți pe a 
noastră, că doar noi ti creștem, 
nu cresc singuri. Un lucru este 
sigur: cei de azi sînt mult mai bine 
pregătiți, știu să profite de con
dițiile pe care le au, au mină 
bună ca să realizeze ce le dic
tează istețimea minții, au ambi
ție. Cînd încep să lucreze în pro
ducție le trece ți copilăria. Mie 
îmi plac așa cum sînt, fiindcă eu 
îi văd întotdeauna pe tineri așa 
cum cor fi. Or, ei vor fi munci
tori adevărați, fiindcă ti creștem 
cum îi vrea țara, tineri de nă
dejde*.

dieri pe Șantierul național al ti
neretului și, după încheierea lu
crărilor de construcție, au ră
mas In localitățile natale să asi
gure exploatarea la parametrii 
maximi a obiectivului economic 
in care statul a investit peste 
două miliarde lei. Au luat In 
primire utilaje și instalații, iar 
pentru că nevoia de cadre ca
lificate a fost foarte mare, ei 
erau baza, ei lucrau zilnic de 
două-trei ori mai mult decît 
normal. Și, tot așa cum cetatea 
siderurgică Hunedoara și-a for
mat furnaliștii, laminorlștil, 
strungarii și pe ceilalți mese
riași cu precădere dintre con
structori, mai apoi așa proce- 
dîndu-se și la Galați, la Craio
va, la Roman, Bîrlad, Slatina, 
Pitești, Iași — peste tot în țară 
— aici, în cadrul celor 85 de 
unități agricole beneficiare, pri
mii exploatatori de stație, primii 
mecanici de pompe, primii mo- 
topompiști, primii ingineri hi
dro, au fost cei desprinși din 
lotul constructorilor. S-au pre
gătit în noile meserii ; au pro
cedat așa pentru că și-au înțeles 
noua îndeletnicire ca meseriași 
și de instructori la școala de 
calificare a altor eșaloane de • 
cooperatori șl de tineri ai sate
lor, ca o datorie firească, uma
nă, economică, politică. Ei exe
cută munca actuală cu aceeași 
responsabilitate cu care au par
ticipat la realizarea impunăto
rului obiectiv economic. Pe u- 
merii lor mai întii — apoi și pe 
ai altor 19 mii de tineri șl 
vîrstnici — ai inginerului Ion 
Chiriac, ai lui Ion Buzescu, Ion 
Platon, Vasile Bocoi, Panait 
Cotumbă, Gheorghe Oprea, Ion 
Bărăgău, Dumitru Dăscălescu, 
Petre Tălcea și, se înțelege, 
n-am putut cita decît o parte 
dintre cei ce meritau, se află 
a douăsprezecea parte din pro
ducția agricolă a țării... Acestei 
sarcini ei i-au făcut și ii fac 
față cum se pricep mai bine. 
Iar darul pe care ei îl realizea
ză prin muncă în cinstea ani
versării a trei decenii de la 
Eliberare și celui de-al XI-lea 
Congres al partidului este de
pășirea cu 25 la sută a recolte
lor medii planificate pentru pri
mii patru ani ai cincinalului. 
Asta înseamnă pîinea pe o săp- 
tămînă pentru întreaga popu
lație a României.



Tânăra generație și 
problemele populației

(Urmare din pag. 1)

stărilor de fapt din lume in di
versitatea lor generată de reali
tăți concrete, specifice atit pe 
planul tendințelor demografice, 
cit și pe acela al condițiilor so- 
cial-politice în care trăiesc po
poarele, tinăra lor generație. A- 
bordarea problemelor populației 
Înseamnă, în fond, abordarea 
problemelor cardinale ale lumii 
in care trăim, printre care și 
cele privind responsabilitățile 
sociale ale tineretului.

Populația — in cadrul căreia 
tineretul reprezintă partea cea 
mai dinamică — constituie avu
ția supremă a oricărei țări, fac
torul esențial al progresului 
fiecărei societăți. Comunitatea 
umană dispune de un inepuiza
bil potențial fizic și spiritual 
capabil să asigure dezvoltarea 
forțelor de producție, ridicarea 
pe trepte superioare a civiliza
ției. Tineretul nostru privește 
raportul dintre politica demo
grafică și dezvoltare prin opti
ca afirmării unei finalități uma
niste a progresului economic, 
bazat pe echitate socială și na
țională, a statornicirii unor ra
porturi noi în relațiile dintre 
state prin respectarea principii
lor suveranității și independen
ței naționale, egalității in drep
turi și avantajului reciproc. 
Tineretul nostru consideră că 
elaborarea și aplicarea politicii 
demografice, în conexiune ne
mijlocită cu dezvoltarea social- 
economică, reprezintă o prero
gativă inalienabilă a fiecărui 
stat, exercitată potrivit voinței 
sale suverane. Această problemă 
nu poate fi abordată in afara 
realităților naționale, a condi
țiilor proprii ale fiecărei na
țiuni.

Tînăra generație de pretutin
deni manifestă o profundă preo
cupare față de' faptul că pe o 
mare parte a Terrei, milioane și 
milioane de oameni, nenumărați 
tineri poartă povara dramatică 
a subdezvoltării. In acest secol 
în care omul a descifrat tainele 
atomului și a pătruns în spa
țiile infinite de dincolo de pla
neta noastră, o mare parte a 
populației globului este condam
nată cronic la subnutriție, epi
demii cu grave urmări, analfa
betism, mortalitate prematură. 
Toate acestea nu sînt produsul 
fatalității după cum nu sînt 
nici o rezultantă a ceea ce se 
denumește „explozia demogra
fică" adică sporirea rapidă a 
numărului de locuitori. Sub
dezvoltarea, care afectează în 
mod grav tineretul, este conse
cința unei îndelungate perioade 
de asuprire și dominație, a poli
ticii colonialiste și neocolonia- 
liste pe care au practicat-o, de-a 
lungul secolelor, puterile impe
rialiste. Moștenirea grea lăsată 
tinerelor state independente 
după prăbușirea imperiilor co
loniale este urmarea directă a 
exploatării necruțătoare, a spo
lierii resurselor naționale, a dic
tatului în treburile interne ale 
popoarelor. In rindurile tine
retului din întreaga lume cîștigă 
iot mai mult teren ideea nece
sității luptei active pentru eli
minarea cauzelor care au gene
rat subdezvoltarea și care con
tinuă să o perpetueze — politica 
imperialistă de asuprire și ex
ploatare a altor popoare. Bazîn- 
du-se pe experiența acumulată 
de poporul nostru, tineretul ro
mân apreciază că soluționarea 
reală a problemelor populației 
nu poate fi concepută fără asi
gurarea unui rapid progres 
economic și social al tuturor 
statelor, fără înlăturarea deca
lajelor dintre statele dezvoltate 
economic și cele rămase în 
urmă. Lichidarea fenomenului 
subdezvoltării, sub toate aspec
tele, este indispensabilă în a- 
ceastă privință. Pentru o dez
voltare economică accelerată, 
care presupune înfăptuirea in
dustrializării, punerea în va
loare, în conformitate cu pro
priile Interese, a resurselor na
ționale, a materiilor prime și 
energiei, utilizarea întregului 
potențial material șl uman, 
eforturile proprii ale fiecărui 
popor sînt hotărîtoare. In a- 
cest sens, un rol de cea mal 
mare importanță revine tinere
tului care, In numeroase țări 
confruntate cu complicatele pro
bleme ale eliminării subdezvol
tării, formează majoritatea 
populației. Militând ferm pentru 
împlinirea aspirațiilor sale, pen
tru obținerea unor condiții de 
viață mai bune, tineretul se în

cadrează în ampla luptă pe care 
popoarele, forțele progresiste șl 
democratice o poartă pentru 
dreptul sacru al fiecărei țări de 
a fi stăpină pe resursele de care 
dispune, utilizîndu-le potrivit 
voinței sale, a cauzei dezvoltării 
proprii. Tineretul este chemat să 
participe activ, pe măsura ca
pacităților și energiilor sale, la 
eforturile pentru progres eco
nomic și social. Un larg cimp 
de activitate este deschis iniția
tivei tineretului care poate, de 
pildă, să întreprindă acțiuni 
proprii în vederea realizării pro
gramelor menite să elimine fe
nomenul subnutriției, analfabe
tismului, pentru îmbunătățirea 
condițiilor sanitare ale popu
lației, Înfăptuirea reformei și 
democratizării invățămintului, ca 
și pentru protecția mediului în
conjurător. întreaga evoluție pe 
plan mondial demonstrează ne
cesitatea de a se crea condiții 
corespunzătoare pentru ca tine
retul să poată lua parte, în 
mod plenar, la decizia socială, 
să-și poată spune cuvîntul în 
toate problemele care vizează 
destinul său, al popoarelor, să 
poată contribui eficient la elabo
rarea și înfăptuirea- strategiei 
dezvoltării, la edificarea unor 
rînduieli întemeiate pe dreptate 
și echitate socială.

De cea mai mare importanță 
este statornicirea unei ordini 
economice internaționale noi, 
întemeiată pe principiile egali
tății în drepturi, suveranității și 
neamestecului în treburile in
terne, avantajului reciproc și 
respectului mutual al intereselor 
legitime ale fiecărui partener. 
Asemenea raporturi, eliberate 
de orice formă de inechitate și 
practici discriminatorii, pot să 
contribuie la dezvoltarea liberă, 
de sine stătătoare, a fiecărui 
popor pe calea progresului eco
nomic și social. Un obiectiv de 
deosebită importanță al luptei 
tineretului și studenților il re
prezintă promovarea unor re
lații noi între state care să în
găduie respectarea dreptului fie
cărui popor de a-și decide în 
deplină libertate căile dezvoltă
rii sale, opțiunile sociale și po
litice.

Problemele populației, ale dez
voltării sociale și economice, 
trebuie abordate în strînsă le
gătură cu sarcina luptei pentru 
consolidarea păcii în lume, pro
movarea cursului nou spre des
tindere, înțelegere și colaborare 
între state. Menținerea păcii 
este o problemă fudamentală de
oarece nu este vorba numai de 
posibilitatea de a se asigura 
ameliorarea constantă a condi
țiilor de viață ale locuitorilor 
planetei, ci și de faptul că în 
condițiile dezvoltării forțelor de 
exterminare în masă un nou 
război ar primejdui existența a 
sute și sute de milioane de oa
meni. înlăturarea definitivă a 
primejdiei unui nou război con
stituie o cerință vitală a popu
lației Terrei, a tineretului de 
pretutindeni. Tineretul de cele 
mai diferite orientări politice și 
ideologice, pentru care asigura
rea unui climat de pace și secu
ritate este absolut necesară, se 
angajează într-o măsură cres- 
cîndă, alături de celelalte forțe 
progresiste și democratice, pen
tru promovarea unor relații de 
tip nou între state, bazate pe 
scrupuloasa respectare a legali
tății și moralei internaționale. 
Există condiții favorabile pentru 
amplificarea contribuției pe care 
tineretul, studențimea o aduc 
Ia lupta popoarelor pentru în
făptuirea dezarmării generale și 
în primul rînd a celei nucleare, 
pentru stingerea focarelor de 
război și rezolvarea conflictelor 
pe cale pașnică, prin tratative. 
Resursele irosite pentru cursa 
înarmărilor ar putea găsi o des
tinație utilă, In folosul dezvol
tării pașnice, ceea ce ar cores
punde nevoilor și năzuințelor ti
neretului.

In același context, al preocu
părilor pentru consolidarea păcii 
mondiale trebuie subliniată con
tribuția tineretului la instaura
rea unul sistem de securitate și 
pace în Europa, necesitatea ca 
eforturile tinerei generații, In a- 
ceastă direcție să fie conti
nuate, realizîndu-se unitatea 
unor largi forțe ale tineretu
lui continentului, promovln- 
du-se noi inițiative concre
te in sprijinul încheierii * ou 
suoces a conferinței general- 
europene.

Generația tinără de pretutin
deni dispune de un real poten
țial pentru a participa, mereu 
mai activ, la lupta pe care for
țele progresiste democratice o 
desfășoară pentru o lume a pă
cii in care fiecare popor să se 
dezvolte liber, la adăpost de 
orice amenințare cu forța sau 
de orice act de forță. Dezvolta
rea dialogului între cele mai di
verse forțe ale tinerei generații 
reprezintă un imperativ al pre
zentului, o cerință de bază pen
tru întărirea unității in lupta 
împotriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismu- 
lui, pentru libertate, indepen
dență, democrație și progres so
cial.

In țara noastră problemele 
populației sînt abordate în ca
drul politicii generale de fău
rire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, potrivit in
tereselor vitale ale națiu
nii noastre. Profundele prefa
ceri politice și economice pe 
care le-a cunoscut Româ
nia in anii construcției so
cialiste au influențat in mod di
rect evoluția fenomenului demo
grafic. Eforturile încununate de 
succes depuse de poporul și ti
neretul nostru, sub conducerea 
partidului, pentru transformarea 
României într-un stat cu o in
dustrie și o agricultură în plină 
dezvoltare au dus la creșterea 
populației, la mutații calitative, 
de substanță, în structura so
cială, în gradul de ocupare a re
surselor de muncă, în nivelul de 
instruire, cultură și sănătate pu
blică. Țara noastră, pășind intr-o 
nouă etapă a dezvoltării sale, 
prefigurată de proiectele de do
cumente ale celui de-al XI-lea 
Congres al partidului, etapă în 
care forțele de producție, judi
cios repartizate pe întreg terito
riul, vor continua să crească în 
ritmuri înalte, se impune asigu
rarea pe mai departe a unui 
spor susținut al populației. In 
acest sens un ansamblu de mă
suri luate de partid și de stat 
sprijină familia tînără, ocrotește 
mama și copilul, facilitează ri
dicarea gradului de instrucțiune 
publică, îmbunătățirea condiții
lor de viață materiale și spiri
tuale ale maselor. De aceste 
măsuri beneficiază în largă mă
sură generația tînără.

Intimpinind cele două mari 
evenimente din viața României 
socialiste — a XXX-a aniversare 
a eliberării patriei și Congresul 
al XI-lea al partidului, momen
te de profundă semnificație pen
tru prezentul și viitorul poporu
lui nostru, tineretul român, e- 
ducat in spiritul cultului muncii, 
al răspunderilor sociale, parti
cipă activ la realizarea progra
mului de dezvoltare a țării. En
tuziasmul tineresc, energia vîrs- 
tei marilor elanuri sînt dăruite 
vastei opere constructive pe 
care poporul nostru o realizează.

Tineretul României socialiste, 
militind neobosit in spiritul po
liticii externe constructive, rea
liste, a partidului și statului 
nostru, politică a cărei clarvi
ziune și profundă principialitate 
au fost pe deplin confirmate de, 
întregul curs al evenimentelor, 
se pronunță pentru intensifica
rea cooperării între tinerii de 
diferite orientări politice, In 
vederea creșterii contribuției 
tineretului la soluționarea ma
rilor probleme ale contempo
raneității, inclusiv a proble
melor populației. Ținind sea
ma de rolul pe care tineretul 
îl are in zilele noastre atit pe 
plan național, cit și internațio
nal, există largi posibilități pen
tru a dezvolta această cooperare 
pe platforma luptei pentru rea
lizarea aspirațiilor înaintate ale 
tinerei generații, pentru lichida
rea exploatării și oprimării, îm
potriva imperialismului, colonia
lismului și neocolonialismulul, 
pentru libertate, independență, 
pace și progres.

Tînăra generație a patriei 
noastre întimpină cu căldură pe 
particlpanții la Conferința Inter
națională a tineretului pe pro
blemele populației, urează de
plin succes lucrărilor sale, ex
primă speranța că această mani
festare prin amploarea reprezen
tării, diversitatea participanților 
și prin actualitatea tematicii se 
va înscrie ca un eveniment de 
cea mal mare Importanță în 
mișcarea Internațională de ti
neret.

DE PI SIi: HOTAKE
La Televiziunea italiană

Emisiune dedicată tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Televiziunea italiană a transmis pe programul național o 
emisiune de o oră, in care a prezentat un film dedicat vieții 
și personalității tovarășului Nicolae Ceaușescu. Realizat de 
casa de filme „Champion", în regia lui Stefano Ubezio, fil
mul cuprinde interviul acordat de președintele Nicolae 
Ceaușescu scriitorului și editorului italian Giancarlo Vigo- 
relli și echipei studioului de televiziune, precum și imagini 
semnificative, însoțite de comentarii elogioase la adresa dez
voltării economice și sociale a României socialiste, a poli
ticii interne și externe a partidului și statului nostru.

Difuzat în cadrul cunoscutei emisiuni „ A carte scoperte" 
(„Cu cărțile pe față"), filmul s-a bucurat de un deosebit 
interes atit în rîndul' telespectatorilor italieni, cit și al 
presei cotidiene și de specialitate, care rezervă spații largi 
prezentării personalității președintelui României, prestigiului 
de care se bucură în lumea contemporană, succeselor obținute 
de poporul român pe drumul construirii societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

REPRESIUNI LA SEUL

Poliția sud-coreeană continuă 
represiunile și arestările in rîn- 
durile persoanelor care își ex
primă dezacordul față de poli ■ 
tica internă și externă a regi • 
mului și denunță teroarea insti
tuită în baza decretelor pro
mulgate de Pak Cijan Hi, în a- 
prilie a.c. Potrivit informațiilor 
difuzate de la Seul de agențiile 
de presă, autoritățile sud-coree- 
ne au ordonat arestarea avoca
tului Kan Chin Ok, care a apă
rat, în procesul înscenat la Tri
bunalul militar, pe cunoscutul 
poet sud-coreean, Kim Ci Ha. 
în pledoaria susținută la proce
sul de la Tribunalul militar, Kan 
Chin Ok a denunțat represiunile 
dezlănțuite de autoritățile de la 
Seul împotriva elementelor pa
triotice și a forțelor progresiste 
și traducerea lor în fața instan
ței sub acuzația de a exprima 
opinii care contravin politicii 
oficiale a regimului.

După cum se știe, în baza 
unor decrete emise de regimul 
de la Seul au fost arestate, ju
decate și condamnate la moarte, 
în iulie a.c., 14 persoane, iar 
alte 77 — la închisoare pe ter
mene între 15 și 20 de ani. Prin
tre persoanele arestate și con
damnate la moarte s-a aflat și 
poetul Kim Ci Ha, acuzat de a 
fi întreținut legături cu mișca
rea studențească și de a fi par
ticipat la acțiunile de protes't 
ale tineretului împotriva regi
mului. Sub presiunea opiniei 
publice, sentința de condamnare 
la moarte a fost comutată la 
încjiisoare pe viață.

• AGENȚIA etiopiana de in
formații relatează că la Addis 
Abeba a fost constituit un Co
mitet comun din care fac parte 
membri ai actualului guvern și 
ai comitetului militar de coordo
nare al forțelor armatei și poli
ției, avînd misiunea de a în
lesni punerea în aplicare a re
formelor anunțate în Declarația 
de politică generală publicată de 
guvernul precedent al Etiopiei, 
în aprilie a.c.

CEREMONIA INSTALĂRII
NOULUI PREȘEDINTE COLUMBIAN
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Pentru a nu se mai
repeta tragediile

Pentru eliberarea deținuților 
politici din Chile

La Helsinki au luat sfirșit 
lucrările sesiunii lărgite a 
secretariatului Comisiei inter
naționale pentru cercetarea 
actelor samavolnice și abu
zive comise de junta mili
tară din Chile.

într-o declarație adoptată la 
încheierea reuniunii, comisia in
ternațională cere juntei chiliene 
să revoce toate sentințele de 
condamnare la moarte pronun
țate, să elibereze pe toți deți
nuți! politici, să revoce starea 
de asediu și starea de război — 
introduse prin Încălcarea Con
stituției țării — și să Înceteze 
activitatea tribunalelor militare 
excepționale. Declarația cere, de 
asemenea, juntei de la Santiago 
de Chile să pună capăt arestări
lor samavolnice și să înceteze 
Îiractlca actuală, cînd Tribuna- 
ul Suprem și Curtea de apel 

aînt Împiedicate să efectueze, la 
cererea deținutului, a rudelor 
sau a apărătorilor săi, verifi- 
oarea temeiurilor arestării și a 
condițiilor de detențiune. Docu
mentul conține cerința de a se 
asigura condițiile cuvenite de 
tratament deținuților politici, în 
special respectarea garanțiilor 
privind inadmisibilitatea tortu
rilor, tratamentului și pedepse
lor Inumane sau a celor care 
înjosesc demnitatea omului.

Comisia reafirmă hotărîrea a- 
doptată de sesiunea extraordi
nară de la Copenhaga, In care 
«a arată că, în cazul In oare

junta nu va ține seama de cere
rile opiniei publice mondiale 
privind eliberarea patrioților 
chilieni și va Înscena o farsă ju
diciară împotriva conducătorilor 
guvernului Allende și ai parti
delor Unității Populare, Comi
sia va organiza, în paralel un 
larg contraproces al opiniei pu
blice internaționale.

• UN MARE număr de lo
cuitori ai regiunilor și orașe
lor aflate temporar sub con
trolul regimului lonnolist au 
trecut, in luna iulie, in zo
nele eliberate de' forțele pa
triotice — transmite agenția 
khmeră de presă. Astfel, din 
capitala cambodgiană, unde 
populația este permanent a- 
menințată cu înfometarea și 
supusă hărțuielilor poliției 
lonnoliste, 500 de familii și 
100 de călugări budiști s-au 
refugiat in iulie, in zona eli
berată. In orașul Kompong 
Thom, locuitorii închiși de 
poliția lonnolistă in lagăre de 
concentrare s-au răsculat, la 
începutul lunii iulie, șl au 
trecut într-o zonă eliberată. 
Numărul locuitorilor, care, 
părăsind orașul Kampot, au 
sosit în districtul eliberat 
Kompong Trach, a fost în 
medie de 50—60 pe zi. Nu
mai la 19 iulie, 100 de familii 
din orașul Kompong Speu au 
reușit să treacă in zona eli
berată.

MESAJUL PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Joi dimineață, Ia Palatul San 
Carlos, președintele Alfonso Lo
pez Michelsen a primit salutul 
oficial al șefilor misiunilor străi
ne, acreditați Ia ceremoniile 
transmiterii puterii preziden
țiale.

Cu acest prilej, reprezentantul 
special al președintelui Nicolae 
Ceaușescu la aceste ceremonii, 
ambasadorul țării noastre la Bo
gota, Dumitru Moianu, a trans
mis un mesaj din partea pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, președintelui Republi
cii Columbia.

Evoluția situației

• Formarea noului guvern cipriot • începerea 
celei de a doua faze a convorbirilor tripartite 

asupra Ciprului
• Președintele interimar al 

Ciprului, Glafkos Clerides, a 
anunțat, joi, formarea unui nou 
guvern, tn noul cabinet. Glaf
kos Clerides deține portofoliile 
ministerelor de externe, interne 
și apărării. Ca ministru al co
merțului și industriei a fost de
semnat George Christophides, 
ministru de finanțe — Andreas 
Patsalides, iar ministru de jus
tiție — Lefcos Clerides.

• Intense schimburi de focuri 
au izbucnit, joi, la Nicosia, de-a 
lungul „liniei verzi" ce separă 
cele două comunități cipriote, 
transmit agențiile France Presse 
și U.P.I. în sectorul grec s-au 
semnalat incendii. După cum a 
arătat purtătorul de cuvînt al 
forțelor O.N.U. din Cipru, Ru
dolf Stajduhar, tiruri de artile
rie și mortiere s-au produs și 
la nord de capitală. Sute de 
soane au părăsit în cursul 
Nicosia.

per- 
zilei

• La palatul Națiunilor 
Geneva s-a deschis cea 
doua fază a convorbirilor 
partite asupra Ciprului. La șe
dința plenară inaugurală de joi

din 
de-a 
tri-

• In întâmpinarea celei 
de-a XXX-a aniversări a eli
berării României de sub do
minația fascistă, revista lite
rară ucraineană „Vsesvit" 
publică, pe 20 de pagini, un 
amplu grupaj de poezie con
temporană românească.

Sînt inserate în cadrul gru
pajului lucrări ale poeților 
Tudor Arghezi, Lucian Blaga, 
Mihai Beniuc, Miron Radu 
Paraschivescu, Nichita Stă- 
nescu, Marin Sorescu.

seara au luat parte delegațiile 
Marii Britanii, Greciei și Tur
ciei, conduse de miniștrii de ex
terne ai celor trei țări, precum 
și reprezentantul special al se
cretarului general al O.N.U., Ro
berto Guyer. Convorbirile între 
participanții la negocieri s-au 
desfășurat în cursul zilei de joi 
în cadru bilateral și tripartit. 
După cum se știe, începînd de 
sîmbătă, la negocieri vor lua 
parte și reprezentanții comunită
ților greacă și turcă din Repu
blica Cipru. •

Președintele Alfonso Lopez Mi- 
chelsen a mulțumit călduros pen
tru mesajul primit și a rugat să 
se transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu urări de să
nătate și succes, prosperitate po
porului român, exprimîndu-și 
convingerea că pe baza înțele
gerilor stabilite împreună, cu 
prilejul vizitei sale în România, 
relațiile dintre cele două țări vor 
cunoaște o dezvoltare continuă.

In capitala columbiană a avut 
loc, miercuri, ceremonia insta
lării noului președinte al Repu
blicii Columbia, Alfonso Lopez 
Michelsen. Potrivit tradiției, ce
remonia s-a desfășurat la Capi- 
toliu, unde Alfonso Lopez Mi
chelsen a depus jurămîntul în 
fața Congresului Național, deve
nind cel de-al 112-lea președinte 
al Columbiei.

La actul solemn al depunerii 
jurămîntului au participat mem
brii Congresului Național, foști 
președinți ai republicii, repre
zentanți ai forțelor armate, înal
te oficialități civile, precum și 
membrii misiunilor speciale ale 
statelor cu care Columbia între
ține relații diplomatice.

în cuvîntarea sa, președintele 
Alfonso Lopez Michelsen s-a re
ferit la principalele obiective pe 
care urmează să le realizeze gu
vernul său de-a lungul celor pa
tru ani ai mandatului constitu
țional.

Alfonso Lopez Michelsen,_ în 
virstă de 61 de ani, a devenit 
președinte al Columbiei în ur
ma victoriei obținute in alegeri
le desfășurate la 21 aprilie, la 
care a participat în calitate de 
candidat al Partidului Liberal. 
El și-a depășit principalul con
tracandidat cu un avans 
1 281 268 de voturi.

de

de la Hiroshima

și Nagasaki •••
Au luat sfirșit lucrările 

etapei de la Hiroshi
ma a Conferinței inter
naționale împotriva bombe 
lor atomice și cu hidrogen, 
organizată de Gensuikyo — 
Consiliul japonez împotriva 
bombelor atomice și cu hi
drogen. Sesiunea a adoptat 
un document intitulat „Che
mare din Hiroshima către 
lumea întreagă", în care se 
subliniază că, pentru a nu 
se mai repeta tragediile de 
la Hiroshima și Nagasaki, 
este necesară încheierea u- 
nui acord internațional în 
vederea interzicerii comple
te a armelor nucleare. Che
marea cere tuturor guver
nelor țărilor nucleare să pu
nă capăt dezvoltării arme
lor de distrugere în masă 
și să convină asupra încheie
rii unui acord internațional 
in vederea interzicerii com
plete a acestor arme. Docu
mentul cere, totodată, tu
turor guvernelor țărilor ne
nucleare să acționeze, in 
cadrul și in afara O.N.U., 
pentru ca țările nucleare să 
încheie un astfel de acord, 
iar O.N.U. să ia măsuri e- 
fective pentru a grăbi în
cheierea lui.

A fost, de asemenea, adop
tată o rezoluție 
prin care se cere 
ficarea eforturilor 
promovarea unor 
Internaționale unite în sco
pul înceheierii acordului in
ternațional asupra interzice
rii complete a armelor nu
cleare, pentru încetarea 
cursei înarmărilor nucleare 
și înlăturarea pericolului u- 
nui război atomic.

Conferința a adoptat, pe 
de altă parte, o „rezoluție 
cu privire la Indochina".

Lucrările Conferinței Gen
suikyo continuă la Nagasaki.

generală, 
intensl 
pentru 
acțiuni
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• Delegația P.C.R, 
Tunisia

in

Co-TUNIS 8 (Agerpres) — 
respondență de la Mircea S. Io- 
nescu : Delegația Partidului Co
munist Român, alcătuită din Ni
colae Mihai, membru al C.C. al 
P.C.R., și Mircea Angelescu, șef 
de sector la C.C. al P.C.R., și-a 
încheiat, joi, vizita de prietenie 
făcută în Tunisia, la invitația 
Partidului Socialist Desturian.

La plecarea din Tunis spre 
București delegația a fost con
dusă, pe aeroportul Tunis-Car- 
thage, de Noureddine Glenza, 
director adjunct al Partidului 
Socialist Desturian, și alți re
prezentanți ai partidului. Au 
fost de față ambasadorul Româ
niei la Tunis, Marin Rădoi, șl 
membri ai ambasadei.

In timpul șederii în Tunisia 
delegația Partidului Comunist 
Român a avut convorbiri cu 
membri ai conducerii Partidului 
Socialist Desturian, cu membri 
ai guvernului și cu alte perso
nalități ale vieții politice și eco-

nomice tunisiene, a vizitat obiec
tive industriale, instituții de ar
tă șl cultură din Tunis, Sfax, 
Gatsa, Bizerta și Monastir.

„In prezent, există toate 
condițiile pentru ca, încă în 
cursul acestui an, să se des
fășoare la Helsinki cea de-a 
treia fază a Conferinței pen
tru securitate și cooperare în 
Europa" — a declarat I. Ilo- 
niemi, șeful delegației Fin
landei la etapa de la Geneva 
a acestei importante reuniuni 
internaționale, în cadrul unui 
interviu acordat posturilor de 
radio șl televiziune finlan
deze.

• ÎN ULTIMELE 24 de ore; 
situația s-a înrăutățit în toate 
zonele cuprinse de inundații in 
Bangladesh. Cel mal mult au 
avut de suferit orașele Farldpur 
și Chandpur care sînt Inundate 
aproape în întregime. Continuă 
să crească nivelul apelor și în 
capitala țării, unde a început 
construcția unor tabere pentru 
sinistrați.

Potrivit unor date provizorii,' 
numărul celor ce și-au pierdut 
viața din cauza inundațiilor a 
ajuns la 800, iar cel al persoa
nelor care au avut de suferit de 
pe urma sinistrului — la 20 mi
lioane. Numărul mare de victi
me se datorează și epidemiei de 
holeră.

• IN CADRUL acțiunilor 
de prezentare a României 
contemporane, postul de ra
dio France-Culture a trans
mis o emisiune intitulată 
„Miracolul Maramureșului", 
amplă evocare a tradițiilor 
și realizărilor din această 
regiune a țării noastre.

ROMAN VESEL: Victoria (orele 
9.15; 11,30; 13.45; 16; 18,15; 20,30).

CEL MAI BUN PE CARE IL 
CUNOSC: Lumina (orele 9; 11,15: 
13,30; 16; 18,15; 20.30).

36 DE ORE: Scala (orele 8,45; 
11,15; 13.45; 16,15; 18.45; 21,15);
București (orele 8.45; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45); Grădina Dlnamo 
(ora 20); Grădina București (ora 
20).

FARA UN ADIO: Patria (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45); 
Festival (orele 9,15; 11,30; 13,30; 16; 
18,30) 21); Grădina Festival (ora 
20).

APARTAMENTUL: Capitol (ore
le 9,30; 12; 15,30; 18; 20.30); Grădi
na Capitol (ora 20).

URMAREȘTE-MĂt: Favorit (ore
le 9,15; 11.30; 13.45; 16; 18,15; 20.30): 
Casa Filmului (orele 10; 12.15; 18; 
20,15).

DUELUL! Viitorul (orele 15,30; 
18: 20.15).

CONTESA WALEWSKA: Central 
(orele 9,30; 12; 14,45; 17,30; 20.15); 
Lira (orele 15,30; 18; 20.30); Gră
dina Lira (ora 20.15).

TARA LUI SANNIKOV: Bucegi 
(orele 16: 18.15): Drumul Sării (o- 
rele 15,30; 18; 20.15); Grădina Bu- 
ceg! (ora 20,15).

ATENA 8 — Corespondentul 
Agerpres, Ion Badea, transmi
te : Biroul’ de presă al Parti
dului Comunist din Grecia (in
terior) a dat publicității o de
clarație, în care se arată că 
,.o delegație a sa, alcătuită din 
Haralambos Dracopoulos, se
cretar al C.C. al P.C.G. (inte
rior) și Kostas Filinis, membru 
al Biroului C.C. al P.C.G. (in
terior), a vizitat, miercuri, pe 
ministrul de pe lingă președinția 
Consiliului de Miniștri, Gheor- 
ghios Rallls”, și i-a prezentat

Importante măsuri pentru în
noirea, reorientarea învățămîn- 
tului și reorganizarea corpului 
didactic au fost anunțate la în
cheierea unei ședințe care a avut 
loc la Ministerul Educației Na
ționale, sub conducerea primului 
ministru grec, Constantin Cara- 
manlis. Guvernul a hotărît să re
pună in drepturi pe toți profeso
rii universitari concediați în ul
timii 7 ani pentru dezacordul lor 
față de politica guvernelor mi
litare în domeniul învățămîn- 
tului și educației. Concomitent, 
s-a hotărît destituirea cadrelor 
din învățămint numite ilegal de 
regimul anterior.

Noile măsuri au fost primite 
cu deosebită satisfacție în rîn- 
durile corpului didactic, studen- 
țimii și opiniei publice din Gre
cia, care le apreciază ca noi 
pași pe calea normalizării și 
restabilirii legalității în tară.

punctele de vedere ale P.C.G. 
(interior), asupra problemelor 
actuale ale situației interne. 
Delegația a declarat că apreciază 
măsurile pozitive adoptate pînă 
acum de guvern și a subliniat, ■ 
în mod deosebit, necesitatea de 
a șe întări unitatea națională 
și ca masele populare să par
ticipe la opera de soluționare 
democratică a marilor proble
me interne și externe ale țării.

Delegația P.C.G. (interior), a 
relevat necesitatea de a se lua 
în continuare măsuri de demo
cratizare a vieții interne șl, 
din acest punct de vedere, a 
subliniat că trebuie desființate 
legile excepționale 509 șl 375 și 
legalizat Partidul Comunist din 
Grecia, astfel ca funcționarea și 
activitatea tuturor partidelor să 
fie pe deplin liberă. în același 
cadru, s-a subliniat necesitatea 
luării de măsuri radicale pen
tru restabilirea libertăților sin
dicale și a procedurilor demo
cratice în mișcarea sindicală și 
în toate organizațiile sociale.

Delegația P.C.G. (interior) ■ 
scos în relief, de asemenea, ne
cesitatea de a se lua primei» 
măsuri pentru îmbunătățirea si
tuației oamenilor muncii de la 
orașe și sate, îndosebi în ca 
privește nivelul salariilor și 
prețurilor produselor agricole. 
H. Dracopoulos și K. Filinis 
s-au referit din nou la necesi
tatea participării în guvern a 
reprezentanților tuturor for
țelor politice, pentru a se în
tări în continuare unitatea na
țională și populară.

TUNURILE DIN NAVARONE: 
Feroviar (orele 9; 12,30; 16; 19,30); 
Gloria (orele 9; 12,15; 15,30; 18,45); 
Modern (orele 9; 12,15; 16; 19.15); 
Grădina Titan (ora 20); Grădina 
Modern (ora 20).

FRAȚII JDERI: Popular (orele 
15.30; 19).

VÂND ANA: Excelsior (orele 9; 
12,30; 16; 19,30); Tomis (orele 9; 
12,15; 15,45; 19); Melodia (orele 9; 
12,30; 16; 19.30); Grădina Tomis 
(ora 20.15).

ASEDIU CU SURPRIZE: Vitan 
(orele 15,30; 18; 20.30).

MARY POPPINS: Doina (orele 
11,30; 15,30; 19). La ora 9.45 pro
gram de desene animate.

UN COMISAR ACUZA: Unirea 
(orele 15,30; 18); Grădina Unirea 
(ora 20,15).

50 000 DE DOLARI RECOM
PENSĂ: Gri vița (orele 9; 11,15;
13.30; 16; 18.15; 20,30).

FATA CARE VINDE FLORI: 
Crîngașl (orele 16; 18,30).

DUEL PE AUTOSTRADA: Bu
șești (orele 9; 11; 13; 15; 17; 19); 
Miorița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20.15): Grădina Buzeștl (ora 20).

JOE LIMONADA: Moșilor (orele

15,30; 18); Grădina T’oșilor (ora 
20,15).

CIDUL: Ferentari (orele 15,30; 19). 
APAȘII: Arta (orele 15.15; 17.30; 

19,45); Grădina Arta (ora 20.15).
CHITTY. CHITTY, BANG BANG: 

Gluleștl (orele 15,30; 19); Cotroceni 
(orele 14: 16,45; 19,30).

LEGENDA LUI RUSTAM: Pro
gresul (orele 15.30; 18; 20.15).

LA EST DE JAVA: Pacea (orele 
15,30; 18; 20,15).

PLIMBARE TN PLOAIA DE PRI
MĂVARA: Floreasca (orele 15,30: 
18; 20,30).
NIMENI: Rahova (orele 16; 18; 20).

CEAȚA: Munca (ora 20).
CAT BALLOU; Munca (orele 9: 

11.Î5: 13.30: 16: 18).
INAMICUL PUBLIC NR. 1: Fla

căra (orele 15.30: 18: 20.15).
LUMINILE ORAȘULUI: Cosmos 

(orele 15 30: 18; 20,15).

Teatrul Național (Sala Mică): 
NĂPASTA: CONU’ LEONIDA — 
ora 19,30; Teatrul „C. I. Nottara"

(Sala Studio): A OPTA ZI DIS-DE 
DIMINEAȚĂ — ora 19; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (la Tea
trul de vară Herăstrău): VALEN
TIN ȘI VALENTINA — ora 20; 
Teatrul ..C. Tănase“ (Sala Savoy): 
PARDON... SCUZAȚI... BONSOAR! 
— ora 19,30; (la Grădina Boema): 
UN BĂIAT DE ZAHĂR... ARS! — 
ora 20; Circul București: CIRCUL 
MARE DIN MOSCOVA — ora 19.30.

PROGRAMUL III
9.00 Știri. 9,05 Incognito — pro

gram de varietăți muzicale. 9,55 
Melodia zilei: „Cîntec drag mun
citoresc11 de C. Romașcanu. 10,00 
Clubul curioșilor. 11,00 Profil pe 
portativ: Petre Săbădeanu. 11,20 
Ctntece de Vasile Timiș. 11,30 An
tract muzical. 12,00 Știri. 12.05 Din 
dlscografia lirică a marilor diri
jori: Ferenc Fricsay. 12,55 Melodia

zilei. 13,00 închiderea emisiunii. 
17,00 știrile după-amiezil. 17,05 
Alo, Radio! muzică ușoară la ce
rere. 17.50 ..Sintem ai țării fii" — 
cîntece patriotice. 18,00 Șapte zile, 
șapte arte. Arhitectura. 18,10 Mu
zică instrumentală. 18.55 Melodia 
zilei. 19,00 în direct... de la Cra
iova. 19,30 Știri. 19,35 Casa de 
discuri Electrecord. 20.00 Educa
ție, răspunderi. 20,30 Lucrări de 
Lucian Mețianu și alții. 21,00 
Top-ul revistei Săptămlna. 22,00 O 
zi într-o oră. 23,00 Vedete ale mu
zicii ușoare. 23,15 Poetica. Partidul 
e-n toate. 23,55—24.00 Ultimele 
știri.

PROGRAMUL I
16.00 „Trofeul Tomis" la volei fe

minin : România _ Cuba. Trans
misiune directă din Sala Sportu
rilor de la Constanța. 17,30 Emi

siune în limba germană. 19,10 Tra
gerea Loto. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. Cronica marii întreceri 
a anului jubiliar. 20.00 România — 
Anul XXX. Revistă soclal-politlcă 
TV. 20,35 Luna culturii muzicale 
românești. Omagiu celei de a 
XXX-a aniversări. Cîntece patrio
tice și prelucrări de folclor. 20.55 
Film artistic : ..Camera obscură". 
O producție a studiourilor de te
leviziune din R.P. Ungară. Pre
mieră pe țară. 22,15 24 de ore. O 
zi din 30 de ani.

PROGRAMUL H

17,30 Telex. 17,35 Avanpremieră. 
17,40 Film artistic „Nunta de pia
tră". O producție a studioului ci
nematografic ..București". 19,00 
Cintă orchestra „Doina Ilfovului". 
19,20 1001 de seri : Povești din că
limară. 19,30 Telejurnal. Cronica 
marii Întreceri a anului jubiliar. 
20.00 Luna culturii muzicale româ
nești. Clasici al muzicii noastre : 
Ciprlan Porumbescu, Eduard Cau- 
della, T. Brediceanu. C. Dlmitres- 
cu. 20.30 O viață pentru o idee : 
C. I. Parhon (Ii). 21,00 Portativ ’74. 
21.30 Bucureștiul azi. 21,40 Studioul 
de poezie : „Poporul liber și stă- 
ptn". 22,05 La Mlrcești... Romanțe 
și cîntece pe versuri de Vasil» 
Alecsandri. interpretate de Angela 
Moldovan șl George Hazgan.
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