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ÎN PATRU ANI SI JUMĂTATE
J

La invitația președintelui Nicolae Ceaușescu 

și a tovarășei Elena Ceaușescu, ieri a început

in cadrul unei solemnități care a avut loc la sediul 
C. C. al P. C. R„ tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-au fost prezentate mesajele prin care oamenii 
muncii din cele două județe raportează obținerea 

acestui important succes

VIZITA CĂPITANILOR REGENȚI
Al REPUBLICII SAN MARINO

Sosirea 
în Capitală

La invitația președintelui Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu. luni 
după-amiază au sosit in Capita
la, intr-o vizită oficială in țara 
noastră. Excelențele lor Alberto 
Cecchetti și Michele Righi, căpi
tani regenți ai Republicii San 
Marino, impreună cu soțiile

Această nouă intîlnire la inalt 
nivel româno-sanmarinez. con
stituie un prilej de reafirmare a 
raporturilor de prietenie, cola
borare și stimă reciprocă.

La aeroportul Otopeni, unde 
a avut loc ceremonia sosirii, 
domnea atmosfera sărbătorească 
tradițională, cu care poporul ro
mân ii primește pe solii popoa
relor prietene. Erau arborate 
drapelele de stat ale Republicii 
Socialiste România și Republicii 
San Marino. Pe panouri mari 
erau înscrise urări de bun venit.

în intimpinarea căpitanilor re
genți ai Republicii San Marino 
au venit tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Se aflau de față tovarășii : 
Manea Mănescu, Emil Bobu, 
Gheorghe Cioară, Paul Nicules- 
cu, Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Rădulescu, Nicolae Giosan, Va- 
sile Patilineț, loan Ursu, împre
ună cu soțiile, George Macoves- 
cu, ministrul afacerilor externe, 
și alți membri ai guvernului, 
conducători de instituții centra
le, generali.

Era prezent Pompiiiu Colan, 
consul general al Republicii 
Socialiste România in Republica 
San Marino.

Au fost de față șefi, ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București.

La ora 15,25, aeronava cu care 
au călătorit căpitanii' regenți ai 
Republicii San Marino a aterizat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu ii 
salută cu multă prietenie pe 
căpitanii regenți Alberto Cec
chetti și Michele Righi. pe soți
ile lor — doamnele Maria Do- 
menica Cecchetti și Ernesta 
Righi.

Căpitanii regenți sanmarinezi 
sint Însoțiți in această vizită de 
Gian Luigi Berti, secretar de 
stat pentru afacerile externe și 
politice, Giordano Bruno Reffi, 
ministrul instrucțiunii publice, 
culturii și spectacolului, de alte 
persoane oficiale.

Are loc ceremonia oficială re
zervată șefilor de stat. Coman
dantul gărzii militare, aliniate 
pe aeroport, prezintă onorul. 
Sint intonate imnurile de stat 
ale Republicii San Marino și Re
publicii Socialiste România, in 
timp ce, în semn de salut, sint 
trase 21 salve de artilerie.

Șeful statului român impreună 
cu căpitanii regenți sanmarinezi 
trec în revistă garda de onoare.

Ceremonia continuă cu pre-
(Continuare în pag, a lll-a)

în ziua de 30 iunie, comite
tele județene de partid Suceava 
și Covasna au raportat condu
cerii partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, realizarea 
prevederilor planului, cincinal 
în patru ani și jumătate.

în cadrul unei solemnități, 
care a avut loc la sediul C.C. 
al P.C.R.. primul secretar al 
Comitetului județean Suceava al 
P.C.R., Miu Dobrescu, și primul

secretar al Comitetului județean 
Covasna al P.C.R., Ferdinand 
Nagy, au prezentat secretaru
lui general al partidului mesa
jele^ trimise cu acest prilej de 
oamenii muncii din aceste ju
dețe, în care, cu satisfacția da
toriei împlinite, de a fi onorat 
prin fapte angajamentul asumat 
de a indeplini cincinalul cu șase 
luni mai devreme. își exprimă 
hotărîrea de a-și aduce pe mai 
departe contribuția lor, alături 
de întregul nostru popor, la în
făptuirea hotăririlor Congresului

al XI-lea al P.C.R., a Progra
mului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
și de înaintare a României spre 
comunism.

La solemnitate au participat 
tovarășii Manea Mănescu, Cor
nel Burtică, Ilie Verdeț, Iosif 
Banc.

Felicitînd călduros pe oamenii 
muncii din județele Suceava si 
Covasna pentru realizările obți
nute, a luat cuvintul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

VIZITA PROTO C O LARĂ
Căpitanii regenți ai Re

publicii San Marino, Alberto 
Cecchetti și Michele Righi, 
împreună cu doamnele Ma
ria Domenica Cecchetti și 
Ernesta Righi, au făcut în 
cursul serii de luni o vi
zită protocolară președin
telui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întreținut cu 
distinșii oaspeți într-o at
mosferă cordială, de caldă 
prietenie.

Dragi tovarăși,
Aș dori să exprim bucuria 

noastră că. după Organizația de 
partid și oamenii muncii din 
Capitală, alte două organizații 
de partid și oamenii muncii din 
două județe — Suceava și Co
vasna — realizează cincinalul in 
patru ani și jumătate. Cu acest 
prilej, doresc să adresez, in nu
mele Comitetului Central al 
partidului, al guvernului, pre
cum și al meu personal, cele 
mai calde felicitări tuturor oa
menilor muncii din cele două 
județe — Suceava și Covasna 
— organizațiilor de partid, co
muniștilor, comitetelor județene 
de partid, pentru succesele rea
lizate în înfăptuirea înainte de 
termen, în patru ani și jumă
tate. a sarcinilor actualului cin
cinal. Prin aceste realizări, oa
menii muncii din cele două ju
dețe — Ia fel ca oamenii mun
cii din toate județele tării — a- 
duc o contribuție importantă la 
dezvoltarea economico-socială a 
patriei, la ridicarea bunăstării 
materiale și spirituale a între
gului nostru popor.

Știu că realizarea înainte de 
termen — in patru ani și ju
mătate — a cincinalului a cerut 
eforturi susținute din partea co
muniștilor, a oamenilor muncii; 
dar viața a demonstrat că dacă 
se asigură unirea eforturilor tu
turor oamenilor muncii, dacă 
organizațiile de partid, comuniș
tii, activul de partid, comitetele 
județene de partid știu să în
drepte într-o direcție unică efor
turile tuturor colectivelor de oa

meni ai muncii, atunci se pot 
realiza in bune condițiuni sar
cinile și angajamentele asumate.

Vom avea in curind plenara 
Comitetului Central. Cu acest 
prilej vom face, fără îndoială, 
o analiză ceva mai largă asupra 
felului in care se realizează cin
cinalul. Nu aș putea insă să nu 
menționez că realizările de pină 
acum ale oamenilor muncii din 
Capitală și ale județelor Sucea
va și Covasna, ca și avansul pe 
care il au aproape toate județe
le in îndeplinirea planului îna
inte de termen, demonstrează 
capacitatea și forța partidului 
nostru, a clasei muncitoare, a 
tuturor oamenilor muncii; in 
același timp ele infirmă acele 
îndoieli, neîncrederea manifes
tată de unii in ce privește rea
lizarea cincinalului înainte de 
termen.

Sint în continuare sarcini 
mari. în primul rînd, aveți incă 
șase luni de activitate pentru 
înfăptuirea părții corespunzătoa
re a planului pe acest an, — care 
este, intr-adevăr, o depășire față 
de cincinal, dar trebuie realiza
tă în bune condițiuni și în în
tregime. Numai așa se vor con
solida și vor deveni reale suc
cesele realizate in cei patru ani 
și jumătate. în al doilea rind, 
sint necesare măsuri foarte se
rioase pentru pregătirea în ve
derea trecerii la înfăptuirea ho- 
tărîrilor Congresului al XI-lea, 
care pun sarcini foarte impor
tante in fața multor județe. După 
cum reiese din datele statistice, 
unele județe" — printre care și 
Covasna — vor trebui să rea

lizeze o sporire a producției de 
aproape patru ori. Aceasta va 
cere eforturi serioase; dar suc
cesele obținute pină acum, con
dițiile existente, măsurile ce se 
iau pentru buna pregătire a nou
lui cincinal ne dau temei să 
avem deplină încredere că vom 
realiza in bune condițiuni sar
cinile puse de Congresul al 
XI-lea.

Aș dori să exprim convinge
rea mea, a conducerii partidu
lui, că organizațiile de partid din 
Suceava și Covasna, toți comu
niștii și toți oamenii muncii, 
fără deosebire de naționalitate, 
din aceste județe — ca dealtfel 
din întreaga țară — își vor în
deplini și in cincinalul viitor cu 
succes sarcinile mari ce le re
vin, ridicind economia și asigu- 
rind dezvoltarea generală a ju
dețelor pe o treaptă superioară, 
în felul acesta ei vor aduce o 
contribuție tot mai importantă 
la dezvoltarea generală a țării 
pe calea făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate. 
Fără îndoială că aceste realizări 
sint, totodată, o contribuție în
semnată la afirmarea cu putere 
a politicii internaționale a țării 
noastre, de pace și colaborare, 
de asigurare a securității pe con
tinentul nostru.

Cu aceste ginduri și cu aceas
tă încredere, vă adresez, incă o 
dată cele mai calde felicitări și 
urez tuturor comuniștilor și oa
menilor muncii din aceste două 
județe succese tot mai mari in 
viitor, multă fericire și sănătate. 
(Aplauze).

TELEGRAME ADRESATE
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

ÎN PAGINA A II-A

Dineu oficial oferit de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
si tovarășa Elena Ceausescu» » »

în onoarea căpitanilor 
regenți ai Republicii 

San Marino, Alberto Cecchetti 
și Michele Righi și a doamnelor 
Maria Domenica Cecchetti 

și Ernesta Righi
în pagina a lll-a
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CINCINALUL— 
IN PATRU ANI 
Șl JUMĂTATE 
TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
au primit un grup de elevi și studenți americani

Mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu,

De pe plaiul de legendară is
torie românească al Bucovinei, 
de aici de unde fiecare stejar 
poartă in el o filă de cronică, 
de unde cetă(ile străbunilor apă
rători de (ară stau față in față 
cu temerarele cetăți ale prezen
tului socialist, glasul inimilor 
noastre, contopit cu graiul bu
ciumelor, își îndreaptă căldura 
recunoștinței și dragostei ne
țărmurite către dumneavoas
tră, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae 
Ceaușescu, se
cretar general 
al Partidului 
Comunist Ro
mân, președinte 
al Republicii So
cialiste Româ
nia, ctitor de 
ev comunist pe 
pămintul scump 
al României, 
ginditor epocal 
și promotor al 
noii ordini pe 
glob, și vă ra
portează. cu de
osebită bucurie, 
că astăzi, 28 iu
nie 1975, harni
cii bucovineni 
au înfăptuit an
gajamentul de 
onoare luat în 
fața dumnea
voastră — rea
lizarea prevede
rilor actualului 
plăti cincinal în 
pa4 TU ani și ju
mătate.

Rezultat al 
perseverenței de 
care comuniștii au dat dovadă, 
al efortului permanent și nepre
cupețit depus de fiecare om al 
muncii, oglindă a conștiinței co
muniste înaintate a maselor 
largi de pe aceste meleaguri, 
realizarea actualului plan cin
cinal cu 6 luni mai devreme va 
însemna, pînă la sfirșitul anu
lui. un spor la producția globală 
industrială de peste 1.6 miliarde 
lei, concretizat în 58.9 milioane

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Cu alese sentimente de recu
noștință, bucurie și profund res
pect izvorît din adîncul conști
inței lor, oamenii muncii din 
județul Co vas na — români și 
maghiari — vă raportează înde
plinirea planului cincinal 1971— 
1975 la 30 iunie 1975.

Trăind acest moment, învestit 
cu adinei semnificații politice și 
economice, al îndeplinirii anga
jamentului a- 
sumat de orga
nizația județea
nă de partid 
Covasna după 
Conferința Na
țională a P.C.R. 
din 1972, gîndu- 
rile tuturor lo
cuitorilor aces
tor meleaguri se 
îndreaptă către 
Comitetul Cen
tral al partidu
lui, către dum
neavoastră, sti
mate tovarășe 
secretar general, 
căruia ii dato
răm tot ceea ce 
am reușit să 
îndeplinim in 
acest timp.

Impetu
oasa și multi
laterala dezvol
tare a jude
țului nostru 
exprimă cu pu
terea faptelor 
grija dumnea
voastră părin
tească manifes
tată in permanență, pre
țioasele indicații și îndrumări pe 
care ni le-ați dat cu ocazia vi
zitelor de lucru întreprinse pe 
aceste meleaguri în anii 1967, 
1968, cînd au fost puse bazele 
industrializării. încercăm astăzi 
sentimente de adîncă emoție și 
recunoștință, avind fericitul pri
lej de a vă mulțumi încă o dată, 
din adincu! inimilor noastre, 
pentru această grijă pe care 
ne-ați purtat-o și o purtați. pen
tru minunatele zile pe care le 
trăim în România socialistă, sub 
semnul deplinei împliniri a mă
rețului program adoptat de is
toricul Congres al XI-lea al 
Partidului Comunist Român.

Urmare a politicii înțelepte, 
promovată cu consecvență de 
partidul și statul nostru, de dez
voltare armonioasă a tuturor zo
nelor patriei, la a cărei elabo
rare vă aduceți o inestimabilă 
contribuție, năzuințele locuitori
lor din județul Covasna de a ve
dea aceste meleaguri rodind pe 
calra industrializării sînt astăzi 
împlinite. Producția globală in
dustrială, care a înregistrat in 
actualul cincinal un ritm mediu 
anual de creștere de 16,3 la 
sută, este in 1975 de 2,2 ori mai 
mare decît în 1970, întreaga pro
ducție din acel an fiind reali
zată, în prezent, numai în 171 
de zile. în acest cincinal au fost 
puse în funcțiune 15 noi obiec
tive industriale și dezvoltări, 
creîndu-se astfel peste 7 000 noi 
locuri de muncă. S-au realizat 
impunătoarea platformă indus
trială in orașul Tîrgu Secuiesc, 
noi unități industriale și moder
nizarea celor existente în cele
lalte orașe ale județului, a cres
cut rapid nivelul productivității 
muncii, care este cu 70 la sută

lei mașini-unelte de prelucrat 
metal ; 134 milioane Iei piese 
de schimb auto ; 455 000 tone
barită ; 434,7 milioane lei mobi
lă ; 390 090 mc lemn pentru celu
loză ; 173 900 mc. cherestea ;
25 000 tone plăci aglomerate ; 
7 600 tone hîrtie ; 1168 tone 
carne ; 3 543 tone preparate din 
carne ; 2 585 tone conserve de 
legume ; 92 000 hl bere și altele.

Vă raportăm, totodată, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral. că planul aferdnt primului 
semestru din acest, an a fost în
deplinit in ziua de 23 iunie, cu

Și cu acest prilej sărbătoresc 
pentru noi ne reafirmăm 
întreaga adeziune Ia politica 
internă și externă înțeleaptă 
și larg vizionară a partidului 

și statului nostru
7 zile mai devreme, ceea ce ne 
va da putința ca pînă la sfirși
tul acestei luni să realizăm o 
producție suplimentară in va
loare de peste 200 milioane lei. 
în frumoasele noastre împliniri 

se încorporează grija părinteas
că de care ne-am bucurat din 
partea partidului și statului, din 
partea dumneavoastră, personal# 
mult iubite conducător, dăruirea 
totală cu care știți să slujiți 

BIROUL COMITETULUI JUDEȚEAN SUCEAVA AL P.C.R.

mai mare decît cel obținut în 
1970, iar volumul exportului, a 
cărui cotă din cincinal s-a în
făptuit încă la 25 mai 1974. re
prezintă azi peste 20 la sută din 
producția marfă fabricată.

îndeplinirea actualului cinci
nal înainte de termen, dovadă a 
muneii pline de abnegație și de
votament a tuturor colectivelor 
de muncă în frunte cu comuniș
tii, permite județului nostru să 
realizeze pînă la sfirșitul acestui 
an o producție globală supli

Vom depune toată 
priceperea și puterea 

noastră de muncă pentru 
ca mărețele și luminoasele 
sarcini ce ne stau în tată să le 
îndeplinim in mod exemplar

mentară de 1,6 miliarde lei, e- 
chivalent cu aproape dublul în
tregii producții globale indus
triale din 1967. Sporul de pro
ducție ce se va realiza peste 
prevederile planului reprezintă 
mobilier din lemn in valoare de 
134 milioane lei, peste 2 milioa-- 
ne mp plăci din așchii de lemn, 
peste 46 mii mc cherestea ruși
noase și fag, 14 300 mii mp țe
sături tip bumbac și altele.

Toate acestea au asigurat pre
misele dezvoltării tuturor laturi
lor vieții sociale a județului Co
vasna. au condus la ridicarea 
continuă a nivelului de ti'ai 
material și spiritual al tuturor lo
cuitorilor acestor meleaguri. Se 
vor da în folosință peste 5 80'9 
apartamente din fondurile și cu 
sprijinul statului, noi spații co
merciale, 60 de săli de clasă, 
peste 1200 locuri în creșe și 
grădinițe, un spital cu policlini
că, sala de sport cu 1 200 locuri, 
casa de cultură a sindicatelor, 
hotel în orașul Sfintu Gheorghe, 
hoteluri sanatoriale in orașul 
Covasna și altele.

Făcînd bilanțul experienței 
muncii economico-organizatorice 
dobindite in acești ani de organi
zația județeană de partid, se re
liefează puternic valoarea inesti
mabilă a îndrumărilor și indica
țiilor dumneavoastră pentru spo
rirea continuă a rolului condu
cător al organizațiilor de partid, 
ca factor determinant în po
larizarea talentului, hărniciei și 
priceperii, a voinței întregului 
nostru popor într-un torent de 
monolit pe drumul făuririi vii
torului minunat al patriei noas
tre comune. 

BIROUL COMITETULUI JUDEȚEAN COVASNA AL P.C.R.

partidul și patria și care 
a constituit un minunat exem
plu pentru fiecare dintre oame
nii muncii suceveni, mindri și 
recunoscători față de conducă
torul lor iubit și venerat.

Și cu acest prilej sărbătoresc 
pentru noi ne reafirmăm întrea
ga adeziune la politica internă 
și externă înțeleaptă și larg vi
zionară a partidului și statului 
nostru, dirccționată cu atita cla
ritate și consecvență revoluțio
nară de către personalitatea 
dumneavoastră de răsunet mon
dial, spre cele mai umane și 

nobile dezide
rate ale contem
poraneității — 
înțelegerea, co
laborarea și 
pacea în lume.
Prezentîndu-vă 

acest raport 
muncitoresc, ne 
angajăm in fața 
dumneavoastră, 
mult iubite și 
stimate tova
rășe Nicolae 
Ceaușescu, că 
vom dovedi, în 
toate ocaziile, 
cea mai înaltă 
conștiință comu
nistă și cel mai 
profund patrio
tism, că efortu
rile noastre vor 
fi îndreptate în 
continuare spre 
realizarea și 
depășirea pre
vederilor planu
lui de produc
ție pe acest an, 
pregătirea în 
cele mai bune 
condițiuni a de

clanșării cincinalului 1976—1980, 
traducînd în fapt, astfel, 
luminoasele prevederi ale Pro
gramului adoptat de cel de-al 
XI-lea Congres al partidului — 
Programul făuririi pe pămintul 
milenar al străbunilor noștri a 
celei mai drepte și umane so
cietăți din cite a cunoscut isto
ria. societatea comunistă.

Să ne trăiți eit țara și poporul!

Ca o expresie a politicii știin
țifice a Partidului Comunist 
Român, impresionant este pro
gramul dezvoltării social-eco- 
nomice a județului în pe
rioada 1976—1980, în lumina 
Directivelor aprobate de istori
cul Congres al XI-lea al Parti
dului Comunist Român. Pro
ducția industrială de 10 miliarde 
lei înseamnă un ritm mediu a- 
anual de creștere a acesteia de 
peste 26 la sută, circa 25 000 noi 
locuri de muncă, care vor face 

ca ponderea 
populației acti
ve ocupate in 
ramurile ne
agricole să a- 
jungă la cir
ca 72 la sută in 
1980, fată de 55 
la sută în 1975. 

Urmind fără 
preget pilduito
rul dumnea
voastră exem
plu de patriot 
înflăcărat, neo
bosit militant, 
de dăruire și 
pasiune in tot 
ceea ce faceți 
pentru înflo
rirea continuă 
a patriei, pen
tru bunăstarea 
și fericirea po
porului, pentru 
creșterea pres
tigiului interna
țional al Româ
niei, vă asigu
răm, scumpe 
tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că 

nu vom cunoaște datorie mai 
înaltă decît slujirea cu devota
ment și pasiune a cauzei Parti
dului Comunist Român, că vom 
depune toată priceperea și pu
terea noastră de muncă pentru 
ca mărețele și luminoasele sar
cini ce ne stau în față să Ie în
deplinim în mod exemplar.

Mindri că trăim și muncim 
conduși de gloriosul Partid Co
munist Român, conducere pe 
care cu strălucire o intruchipați 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, perso
nalitate proeminentă a vieții 
politice internaționale, cel mai 
stimat și iubit fiu al acestui 
popor, pentru ale cărui năzuințe 
luptați cu toată ființa dumnea
voastră, ne exprimăm și cu acest 
prilej totala adeziune și atașa
mentul deplin față de clarvăză
toarea politică internă și externă 
a partidului și statului nostru, 
pusă în slujba adevărului, a 
dreptății, pentru crearea unei 
lumi mai bune și mai drepte pe 
planeta noastră.

Vă rugăm să ne permiteți, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, in numele 
Biroului Comitetului județean de 
partid, al Comitetului Executiv 
al Consiliului popular județean, 
al tuturor locuitorilor județului, 
români, maghiari, să vă adre
săm cu stimă, respect și profund 
atașament cele mai calde și sin
cere urări de sănătate, fericire 
și putere de muncă, ani mulți 
și rodnici, pentru a ne conduce 
cu aceeași dragoste, pasiune și 
dăruire pe drumul cutezanței și 
belșugului, pentru triumful so
cialismului și comunismului în 
țara scumpă nouă tuturor — 
Republica Socialistă România.

Cuvîntul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Domnule președinte al Fun
dației „Ambasadorii prieteniei",

Doamnă Morgan,
Doamnelor și domnilor, 
Prieteni și tovarăși,
Dragi prieteni studenți și ti

neri americani,
Dragi prieteni și tovarăși stu

denți și tineri români,
Este o deosebită bucurie să ne 

intiinim în acest cadru cu „Am
basadorii prieteniei" americani 
și cu „Ambasadorii prieteniei" 
români care au fost in Statele 
Unite — ceea ce simbolizează 
relațiile de prietenie și colabora
re dintre popoarele și țările 
noastre.

într-adevăr, activitatea „Am
basadorilor prieteniei" inaugura
tă cu cițiva ani în urmă a dat 
posibilitatea unei mai bune Cu
noașteri a tinerilor români și 
americani. Sînt bucuros că anul 
acesta prima grupă de „Amba
sadori ai prieteniei", tineri ro
mâni, au fost în Statele Unite. 
Sper că vor urma și alte grupe, 
prin aceasta dezvoltîndu-se o 
colaborare tot mai strinsă intre 
tineretul din cele două țări.

Este adevărat că activitatea 
„Ambasadorilor prieteniei" a 
fost ușurată de relațiile bune 
existente între țările noastre, re
lații care au progresat continuu 
în ultimii ani. Deci, ca să spun 
așa, a existat o influență reci
procă asupra activității genera
le de dezvoltare a colaborării 
româno-americane, precum și 
asupra activității „Ambasadori
lor prieteniei". Sper că acest 
climat favorabil din ultimii ani 
va cunoaște o dezvoltare tot mai 
puternică, și că — în acest cadru 
— prietenia și schimburile tot 
mai largi dintre tineretul și din
tre popoarele noastre se vor in
tensifica. (Aplauze).

Mulțumesc în mod călduros 
tuturor grupurilor universităților 
care ne-au prezentat astăzi cite 
un scurt program de cîntece ; 
ne-au produs o deosebită plăce
re talentul și arta lor interpre
tativă. > j

Vă adresăm mulțumiri și urări 
de succese tot mal mari în acti
vitatea dumneavoastră — desi
gur, și artistică — dar mai cu 
seamă in însușirea celor mai 
noi cunoștințe ale științei și cul
turii. (Aplauze).

Mulțumesc, de asemenea, și 
grupului de tineri români care 
ne-au prezentat cîteva cîntece. 
demonstrind că in cursul vizitei 
lor in Statele Unite au repre
zentat cu cinste cintecul româ
nesc, arta poporului nostru. Le 
doresc și lor mari succese în în
treaga activitate — îndeosebi in 
însușirea științei și culturii. (A- 
plauze).

Dragi prieteni și tovarăși,
Dacă activitatea „Ambasado

rilor prieteniei" s-a intensificat, 
dacă există posibilitatea ca ti-

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU 
a primit delegația Uniunii Poporului Togolez

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit, luni dimineața, delega
ția Uniunii Poporului Togolez, 
formată din Yao Kunala Eklo, 
secretar permanent al Uniunii, 
ministru de interne, șeful dele
gației, și Kokou Amedegnato, 
membru al Comitetului Central 
al Uniunii, directorul Agenției 
togoleze de presă, care, la invi
tația C.C. al P.C.R.. efectuează 
o vizită de prietenie in țara 
noastră.

La întrevedere au participat 
tovarășii Iosif Banc, membru 
sufileant al Comitetului Politic 
Executiy, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Teodor Coman, membru 
al C.C. al .P.C.R., ministru de 
interne.

Conducătorul delegației a 
transmis tovarășului Nicolae 
•Ceaușescu, din partea președin
telui Republicii Togo și pre
ședinte al Uniunii Poporului To
golez, general Gnassingbe Eya- 
dema, un cald mesaj de priete- 

neretul țărilor noastre să se vi
ziteze, să se cunoască mai bine, 
să se apropie, aceasta este re
zultatul nemijlocit și al mari
lor schimbări care s-au produs 
și se produc în lumea de astăzi.

Cred că putem aprecia, cu 
satisfacție, că este deosebit de 
bine ca popoarele, tineretul să 
se poată intilni și cunoaște, să 
poată colabora. Aceasta impune 
să facem totul pentru ca vechea 
politică a „războiului rece" să 
fie pentru totdeauna lichidată, 
ca omenirea să pășească tot 
mai ferm pe calea colaborării, 
a prieteniei și păcii. (Vii a- 
plauze).

România și Statele Unite sînt 
două țări cu orinduiri sociale 
diferite ; dar viața demonstrează 
că ele pot conlucra in mod con
structiv, în interesul celor două 
popoare, al făuririi unei lumi 
mai bune și mai drepte.

De fapt oamenii, popoarele, 
toate națiunile doresc să aibă a- 
sigurat dreptul Ia o viață liberă, 
de a-și făuri viitorul așa cum 
doresc, fără nici un amestec din 
afară, de a munci pentru binele 
și fericirea lor, pentru o lume 
a păcii și colaborării.

Poate că tineretul înțelege și 
mai bine că progresul fiecărei 
națiuni, perspectiva unei vieți 
îmbelșugate și fericite pentru ti
nerele generații sînt nemijloeit 
legate de o politică nouă, de 
egalitate, de respect al fiecărei 
națiuni, de colaborare pașnică.

Lumea obține cuceriri tot mai 
mari in domeniul științei, al cu
noașterii în general. Dar multe 
din aceste cuceriri nu sînt, din 
păcate, puse încă pe deplin în 
serviciul omului, al fericirii și 
bunăstării popoarelor. Trebuie 
să facem totul — și tineretul 
poate și trebuie să joace un rol 
activ — pentru schimbarea fun
damentală a concepției despre 
relațiile internaționale, pentru a 
pune in serviciul civilizației o- 
menești toate cuceririle științei 
și cunoașterii universale.

Eu am, într-adevăr, o mare 
încredere în viitorul omenirii. 
Am o mare încredere in tinere
tul țării mele, în tineretul din 
toate țările, știind că el va ac
ționa cu toată fermitatea pen
tru ca lumea de mîine să fie o 
lume nouă în care generațiile 
tinere să se poată întrece în tot 
ceea ce este mai bun — in mun
ca și lupta pentru bunăstarea și 
fericirea omului, în artă, cultu
ră, în știință, în crearea de bu
nuri materiale și spirituale mai 
multe și mai bune, in înnobila
rea vieții omului, în asigurarea 
pe pămint a unei vieți noi, fe
ricite, pentru întreaga omenire. 
(Vii și puternice aplauze).

Am reținut inițiativa dumnea
voastră, domnule Morgan, de a 
organiza o întilnire mondială a 
tineretului, a „Ambasadorilor 
prieteniei" cu prilejul împlinirii 
a 200 de ani de la independen
ța Statelor Unite. Nu știu dacă 

nie. de profundă stimă și pre
țuire, iar poporului român urări 
de pace și prosperitate.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să 
adreseze la întoarcerea în pa
trie un cordial salut prietenesd 
președintelui Gnassingbe Eya- 
dema, împreună cu urări de suc
ces poporului togolez în dezvol
tarea de-sine-stătătoare a pa
triei sale, pe calea progresului 
economic și social.

Salutind pe membrii delega
ției, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a arătat că vizita lor în Româ
nia reprezintă o mărturie preg
nantă a dorinței reciproce de a 
întări bunele relații statornici
te intre partidele, țările și po
poarele noastre.

Oaspeții, relevînd că împărtă
șesc pe deplin această, aprecie
re, au exprimat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu profund'-*,  
mulțumiri pentru onoarea de*  
a-i fi primit, precum și satis
facția lor pentru modul fructuos 
in care s-a desfășurat vizita, 
pentru ospitalitatea ca le-a fost 

voi putea da curs invitației de 
a fi prezent acolo. în orice caz 
voi găsi un prilej ca prin re
prezentanții români să fac cu
noscut punctul meu de vedere, 
al poporului român. (Aplauze). 
Am dori ca intilnirea care este 
legată de acest bicentenar să 
constituie un simbol al efortu
rilor tinerei generații de pretu
tindeni pentru o lume a bună
stării și fericirii, fără nici un 
fel de discriminare, în care fie
care om să se simtă cu adevă
rat liber și stăpin pe destinele 
sale. (Aplauze).

Vă rog să nu-mi luați in nume 
de rău dacă aș sugera ca toate 
aceste intilniri ale „Ambasado
rilor prieteniei" tineri să de
curgă sub Îndemnul de a se res
pecta independența și voința 
fiecărui popor, pornindu-se de 
la faptul că nici un popor nu 
poate fi liber dacă nu recunoaș
te libertatea și independența al
tui popor. (Aplauze).

Am reținut, de asemenea, cu 
multă satisfacție, viitorul pro
gram de schimburi cu România. 
Doresc să urez Fundației să rea
lizeze cît mai multe schimburi, 
nu numai cu România, ci și cu 
alte state, pe linia cunoașterii 
și apropierii între tineri, între 
popoare. Să realizăm, într-ade
văr, o emulație, o întrecere în
tre tineretul din țările noastre, 
între tineretul din întreaga 
lume; dar o întrecere în a pro
mova știința, cultura, arta, în a 
asigura oamenilor o viață mai 
demnă și mai liberă. (Aplauze 
prelungite).

Vă rog să nu credeți că sub- 
apreciez problemele complexe 
care mai sînt incă de soluționat 
în lume. Dar, pornim de la a- 
ceastă mare convingere că apro
pierea și colaborarea popoare
lor, a tineretului pot — și do
rim — să servească cauzei solu
ționării acestor probleme com
plexe pe o cale nouă, în inte
resul tuturor națiunilor lumii.

Vă rog să transmiteți guverna
torilor, senatorilor, președinților 
universităților dumneavoastră, 
odată cu mulțumirile pentru 
mesajele pe care mi le-au adre
sat, urarea și dorința noastră de 
a dezvolta tot mai puternic co
laborarea și prietenia dintre 
România și Statele Unite, dintre 
tineretul țărilor noastre. (Aplau
ze). Aș dori, de asemena, să 
exprim mulțumiri președintelui 
Ford pentru primirea pe care a 
rezervat-o „Ambasadorilor ro
mâni ai prieteniei".

Cu acest prilej, prieteni șl 
tovarăși, aș dori să exprim incă 
o dată mulțumirile noastre 
pentru programul minunat pe 
care ni l-ați prezentat și vă do
resc să vă simțiți în continuare 
cit mai bine in România. Și să 
reveniți cît mai des !

Multă sănătate și fericire tu
turor ! (Aplauze puternice, 
prelungite).

rezervată . în timpul șederii în 
România. Ei au sublimat, tot
odată. impresia deosebită pe 
care le-a prilejuit-o contactul 
nemijlocit cu marile realizări I 
obținute de poporul român, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, în dezvoltarea rapidă și 
multilaterală a țării.

Convorbirea dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și membrii 
delegației a evidențiat interesul 
comun pentru extinderea. tot 
mai rodnică, a conlucrării din
tre Partidul Comunist Român și 
Uniunea Poporului Togolez. pen
tru intensificarea schimburilor 
de vizite și de experiență, pen
tru amplificarea și aprofunda
rea relațiilor dintre România și 
Togo — pe plan politic, econo
mic, ’ tehriico-știirițific, ' cultural 
— in folosul și spre binele am
belor popoare, al cauzai colabo
rării și înțelegerii între națiuni.

întrevederea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă de caldă prie
teni».

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au primit, luni la a- 
miază, la Palatul Republicii, un 
grup de studenți și elevi ame
ricani, care ne vizitează țara în 
cadrul programului „Ambasado
rii prieteniei".

Au luat parte tovarășii Manea 
Mănescu, Ștefan Voitec, Emil 
Bobu, Cornel Burtică, Gheorghe 
Cioară, Paul Niculescu, Dumitru 
Popescu, Ion Traian Ștefănescu, 
prim-secrctar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele ti
neretului, Vasile Nicolcioiu, Cri
stina Luca și Enache Radu, se
cretari ai C.C. al U.T.C., Nicu 
Ceaușescu. vicepreședinte al 
Consiliului Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din 
România.

Au fost de față reprezentanți 
ai Ambasadei S.U.A. la Bucu
rești.

Tinerii americani au fost în
soțiți de Harry W. Morgan, pre
ședintele Fundației „Ambasadorii 
prieteniei" (A.F.F.), impreună cu 
soția, Cappy Morgan, director 
executiv al A.F.F., precum și de 
Richard Stratton, Jim Ford, 
Pam Ford, Jacques Courte
manche, directori ai programu
lui, Buck Rogers șl Jack W. 
Kukuk, directori ai programului 
Alianța pentru educația artisti
că din cadrul Centrului John 
Kennedy pentru artă interpreta
tivă.

Erau prezenți numeroși mun
citori, studenți și elevi bucu- 
reșteni care s-au aflat în cursul 
acestui an in Statele Unite ale 
Americii, ca „Ambasadori ai 
prieteniei", întoreînd vizitele ti
nerilor americani efectuate in 
țara noastră.

A luat cuvîntul președintele 
Fundației „Ambasadorii priete
niei", Harry W. Morgan, care, 
evocînd tradițiile deja statorni
cite ale programului „Ambasa
dorii prieteniei", a subliniat : 
Fundația noastră a sprijinit ve
nirea in România a unui număr 
de circa 6 000 de tineri americani 
în calitate de ambasadori ai 
prieteniei. Acești tineri ameri
cani au fost salutați cu entuzi
asm și autentică ospitalitate pes
te tot unde au călătorit, peste tot 
unde au dat spectacole. Nu este 
nici o îndoială că puntea înțele
gerii și a prieteniei a fost ferm 
construită de către tineretul din 
ambele țări. Vă sîntem profund 
recunoscători dumneavoastră, 
tuturor prietenilor noștri români.

Ne amintim numeroasele oca
zii cînd dumneavoastră, domnule 
președinte, doamnă Ceaușescu, 
ne-ați primit cu toată căldura 
pe noi și pe tinerii americani 
aici în România.

De fapt, în fiecare an. încă de 
la începuturile activității funda
ției noastre, i-ați felicitat pe 
tinerii noștri pentru contribuția 
pe care o aduc în acest fel la 
dezvoltarea învățămîntului și 
culturii.

Referindu-se apoi la contribu
ția tinerilor români, vorbitorul 
a subliniat ecoul larg de care 
s-a bucurat vizita în S.U.A. a 
ambasadorilor prieteniei din 
țara noastră. Sînt fericit să vă 
raportez dumneavoastră, domnu
le președinte, că ei au fost pre
tutindeni cei mai buni, cei mai 
talentați tineri care au vizitat 
vreodată Statele Unite. în cursul 
celor trei săptămîni petrecute în 
America, acești tineri au călăto
rit mult, au vizitat școli, fabrici, 
spitale în circa 30 de localități, 
în toată țara. Este semnificativ 
faptul că acestea sînt tocmai 
localitățile care au avut sau tri
mit acum ambasadori ai priete
niei In România. Prin urmare, 
în fiecare localitate s-a creat 
sau exista o legătură firească de 
prietenie cu vizitatorii noștri ro
mâni. Fundația noastră primește 
sute de scrisori de mulțumire 
din partea unor oameni de pe 
tot cuprinsul Americii, care s-au 
întîlnit cu tinerii români, i-au 
găzduit sau au participat la u- 
nul din concertele lor.

Americanii aflațl astăzi în a- 
ceastă sală sînt primii partici
pant selecționați pentru un nou 
program comun de schimburi.

Cred că vorbesc în numele tu
turor atunci cînd subliniez că 
ospitalitatea de care ne-am bu
curat pe tot cuprinsul acestei 
țări deosebit de frumoase a fost 
cu adevărat copleșitoare. Orga
nizarea și punerea în aplicare a 
vastului nostru program au fost 
extraordinare ; exprimăm recu
noștință pentru faptul că ne-au 
fost arătate nemijlocit realizările 
și progresele obținute de Româ
nia, de români.

Dumneavoastră și poporul 
dumneavoastră aveți deplin te
mei de a fi mindri de organiza
țiile dumneavoastră de tineret, 
studențești și dorim să con
lucrăm cu el și mai strîns, mai 
mult, în anii' viitori.

Sîntem convinși, domnule pre
ședinte și ‘doamnă Ceaușescu, 
că această experiență in ceea 
ce privește dezvoltarea schim
burilor culturale și în dpmemul 
învățămîntului între tineri ro
mâni și tineri americani repre- ' 
zință o manifestare firească . a 
propriei dumneavoastră filozo
fii, a încrederii dumneavoastră 
în tinerii din lumea întreagă.

Știm, de asemenea, că numai 
un conducător avind hotărîrea, 
viziunea și dispus să dea spri
jinul pe care-1 dați dumnea
voastră poate transforma un a- 
semenea program în realitate. 
Am simțit cu siguranță același 
sprijin și aceeași încurajare a- 
tunci cînd ne-am aflat împreună 
cu președintele Ford la Casa 
Albă. Ca și dumneavoastră, 
președintele Ford ne-a cerut să 
lărgim și să adîncim progra
mele comune de schimburi cu 

România și cu alte țări ale lu
mii.

Programul nostru inițial — a 
spus vorbitorul —, prevăzut nu
mai pentru perioada de vară, 
devine aici, în România, din ce 
în ce mai mult un program care 
tinde să cuprindă întregul curs 
al anului. Anul acesta, de pil
dă, tinerii americani vor vizita 
România timp de șase din cele 
12 luni. în toamna acestui an 
vom organiza impreună cu Cen
trul „John Kennedy" pentru 
artă interpretativă și Alianța 
pentru învățâmintul artistic, o 
vizită specială de două săptămîni 
în România, efectuată de peda
gogi americani cu renume care 
doresc să studieze și să cunoas
că tradițiile folclorice ale Româ
niei.

Anul viitor, in 1976, Statele 
Unite își vor sărbători cea de-a 
200-a aniversare. Și în România, 
după cite știu, vă pregătiți pen
tru centenarul aniversării in
dependenței in 1977. în cursul 
acestor ani jubiliari atît pentru 
România cît și pentru Statele 
Unite dorim să trimitem cit mat 
mulți tineri americani in Româ
nia, să primim cît mai mulți 
români în Statele Unite. Spe
răm că avînd sprijinul dumnea
voastră, domnule președinte, 
prietenia dumneavoastră, Fun
dația noastră va reuși in anul 
viitor să lărgească aria de cu
prindere a acestor schimburi, 
trecînd dincolo de artele inter
pretative. Poate că în viitor vom 
reuși să dezvoltăm un schimb 
de experiență mai larg în do
meniul învățămîntului și educa
ției pentru tineri, in domeniul 
științelor exacte, tehnologiei, a- 
griculturii, medicinei, pentru a 
aminti numai cîteva domenii 
posibile.

în continuarea alocuțiunii, 
Harry W. Morgan a anunțat că 
fundația va convoca o „Săptă- 
mină a prieteniei mondiale" în 
cursul sărbătoririi bicentenaru
lui Statelor Unite și va invita 
tineretul tuturor națiunilor lu
mii să-și trimită proprii amba
sadori ai prieteniei în America. 
Acești ambasadori ai prieteniei r 
— a spus el — se vor intilni în*  
toamna anului 1976 pentru a e- 
xamina și a discuta principiile 
în baza cărora putem cu totIL. 
trăi în pace, prietenie și drep
tate. Cred câ nu sînt mulți cort"; 
ducători în lumea de azi câte 
să fi inspirat mai mult tineretul*  
decit dumneavoastră, domrfit’e 1 
președinte, pentru a crede irt’â" ‘ 
ceste principii, pentru a ltlpiM'*  
pentru ele, pentru pace, priete
nie, dreptate.

Prin urmare, avînd încredere?' 
profundă în rolul pe care dum
neavoastră îl jucați în promo
varea păcii mondiale, eu, în ca- . 
litate de președinte al Fundației 
„Ambasadorii prieteniei", vă /a-, . 
dresez invitația de a veni în 
Statele Unite anul viitor pentru 
a rosti o cuvintare în fața a- 
cestei adunări mondiale a ti
nerilor. Știm că veți aduce cu 
dumneavoastră mesajul păcii, 
prieteniei și dreptății pentru ti
nerii din lumea întreagă.

în încheiere, Harry W. Morgan 
a exprimat cele mai vii mul
țumiri pentru onoarea de a fi 
primiți de președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu.

în continuarea întîlnirii, gru
puri de elevi și studenți de la 
Dwight Englewood High School 
și Rutgers University — ambele 
instituții de învățămint din sta
tul New Jersey — și de la uni
versitățile din Michigan și Ar
kansas, au interpretat fiecare, 
cu sensibilitate și măiestrie, cîte 
un scurt program artistic. Asis
tența a audiat, de asemenea, un 
program artistic oferit de Coiul 
„Gaudeamus" al Conservatoru
lui „Ciprian Porumbescu", care 
a vizitat S.U.A. în acest an, in 
cadrul aceluiași program al 
prieteniei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși prezenți la a- 
ceastă întilnire cu tinerii ame
ricani, au răsplătit cu vii a- 
plauze spectacolul prezentat.

în semn de omagiu față de 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
reprezentanții grupurilor de e- 
levi și studenți americani le-au 
oferit, rind pe rînd, la sfirșitul 
fiecărei părți din programul ar
tistic susținut, buchete de flori 
și simbolice daruri — plachete, 
medalii, embleme. Odată cu a- 
cestea, ei au înmînat mesaje și 
scrisori adresate de guvernato
rul statului Michigan, de sena
tori și membri ai Congresului, 
din New Jersey și Arkansas, 
de primari ai unor orașe, con
ducători de colegii și institute 
de învățămint superior, jn care 
sînt exprimate calde aprecieri 
pentru atenția de care se bucură 
in România programțil „Amba
sadorii prieteniei",' Sentimente 
de recunoștință pentru ospitali
tatea oferită tinerilor americani 
de către poporul țării noastre. 
Aceste mesaje relevă că vizi
tele .tinerilor americani au loc 
în numele idealurilor de pace și 
prietenie pentru care România, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
militează cu consecvență in via
ța internațională.

Primit cu îndelungi aplauze, a 
luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu se 
fotografiază apoi in mijlocul 
grupurilor de tineri americani 
și români, precum și impreună 
cu conducătorii Fundației „Am
basadorii prieteniei" și „Centru
lui John Kennedy pentru artă 
interpretativă", își iau un căldu
ros rămas bun în aplauzele în
delungi ale tuturor celor pre
zenți la această întilnire.
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VIZITA CĂPITANILOR REGENȚI 
Al REPUBLICII SAN MARINO

Dineu oficial oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit un dineu o- 
ficial in onoarea căpitanilor re
genți ai Republicii San Marino, 
Alberto Cecchetti și Michele 
Righi, și a doamnelor Maria Do- 
menica Cecchetti și Ernesta 
Righi.

Toastul președintelui
Nicolae Ceausescu

Toastul căpitanilor regenți 
rostit de Alberto Cecchetti

Domnilor căpitani regenți,
Doamnelor și domnilor,
Aș dori, înainte de toate, să 

vă adresez — și în acest cadru — 
o călduroasă urare de bun venit 
in România și să exprim satis
facția de a vă avea ca oaspeți 
ai țării noastre, în care dorim 
să vă simțiți cit mai bine.

îmi amintesc cu multă plă
cere de vizita pe care am fă
cut-o, în anul 1913, în Republica 
San Marino, de primirea cordială 
și ospitalieră de care ne-am 
bucurat atunci. Păstrăm impresii 
de neuitat despre frumoasa 
dumneavoastră țară, despre 
munca și realizările harnicului 
și entuziastului popor sanmari- 
nez, despre preocupările sale de 
a înainta pe calea progresului 
material și spiritual, de a-și 
făuri o viață demnă, civilizată.

Ne bucură că relațiile dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica San Marino cunosc o 
evoluție pozitivă, spre binele 
ambelor popoare, al cauzei păcii 
și colaborării internaționale. Do
rim ca actuala dumneavoastră 
viziță, convorbirile și Înțelegerile 
Ia care vom ajunge să pună 
bazele unei colaborări și mai 
fructuoase, in toate domeniile de 
activitate.

în zilele pe care Ie petreceti 
in România veți avea posibilita
tea, șă veniți în contact ne
mijlocit cu viața și realizările 
poporului nostru pe calea fău
ririi socialismului. România se 
află în prezent angajată cu toa
te forțele pentru îndeplinirea 
hotăririlor Congresului al XI-lea, 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, de ridi
care a bunăstării materiale și 
spirituale a întregului popor. 
Iată de ce poporul nostru este 
profund interesat să colaboreze 
larg cu toate celelalte popoare, 
intr-un climat de pace și secu
ritate internațională.

Trăim o epocă de mari trans
formări revoluționare naționale 
și sociale, in care dezvoltarea 
largă a colaborării și conlucrării 
între toate statele, fără deosebi
re de orinduire socială, consti
tuie unul din imperativele de 
prim ordin ale întăririi cursului 
destinderii și colaborării inter
naționale. Mai mult ca oricind, 
popoarele sînt chemate să-și 
unească eforturile pentru a se 
înainta mai hotărit pe calea 
lichidării cu desăvirșire a prac
ticilor vechii politici de inegali
tate și asuprire, a generalizării 
în raporturile dintre state a 
principiilor noi de relații, ba
zate pe încredere, pe respecta
rea dreptului sacru al fiecărui 
popor i a se dezvolta in mod 
suveran și liber, de a-și orindui 
viața ața cum o dorește, fără 
nici un amestec din afară.

Româna dezvoltă larg colabo
rarea cu țările socialiste, cu sta
tele în cirs de dezvoltare, cu 
toate țărie, fără deosebire de o- 
rinduire scială. Așezăm ferm Ia 
baza reațiilor internaționale 
principiile deplinei egalități in 
drepturi, respectului indepen
denței națonale, neamestecului 
in treburii interne, renunțării la 
forță și laamenințarea cu forța. 
Acordăm mare importanță 
Conferințe general-europene — 
la ale căii lucrări participăm 
activ — aimați de dorința ca 
această prhă reîmiune a țărilor 
continentuli să adopte docu
mente, seinate la nivelul cel 
mai înalt, ire să asigure o co
laborare mltilaterală între toate 
statele euroene. fără deosebire 
de orînduir socială, să dea ga
ranție popotelor că se vor pu
tea dezvoltdiber, la adăpost de 
orice agresiie sau ingerințe din 
exterior.

Consideră: că, pretutindeni, 
pe toate medianele lumii, tre

Au luat parte tovarășii Manea 
Mănescu, Ștefan Voitec, Cor
nel Burtică, Gheorghe Cioară, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pa
nă, Ion Pățan, Dumitru Popes
cu. Gheorghe Radulescu, Iosil 
Uglar, Ilie Verdeț, Nicolae Gio- 
san, Ion Ioniță, Vasile Patilineț, 
loan Ursu, împreună cu soțiile, 
Mihai Marinescu, viceprim-mi- 

buie amplificată lupta pentru 
stingerea focarelor de conflicte 
și încordare, pentru soluționarea 
tuturor problemelor pe cale paș
nică. împreună cu toate popoa
rele iubitoare de pace și progres 
sintem interesați să se ajungă cit 
mai curind Ia o soluție politică 
în ce privește situația din Cipru, 
Totodată, ne pronunțăm pentru 
reglementarea pașnică a conflic
tului din Orientul Mijlociu, pen
tru o pace dreaptă și trainică 
care să asigure existența tuturor 
națiunilor din această zonă in 
condițiile retragerii trupelor is- 
raeliene din teritoriile arabe o- 
cupate, a soluționării problemei 
poporului palestinian, inclusiv 
prin formarea unui stat palesti
nian independent.

Dorim ca eforturile omenirii 
pentru destindere și colaborare 
să-și găsească, cit mai curind, 
expresie într-o serie de măsuri 
reale, concrete, pe calea dezar
mării generale și, în primul 
rind, a dezarmării nucleare.

Ne pronunțăm pentru un spri
jin activ țărilor slab dezvoltate, 
pentru o nouă ordine economică 
internațională, care să asigure 
progresul rapid al acestor țări, 
să creeze condiții pentru dez
voltarea armonioasă a economiei 
tuturor statelor lumii, a colabo
rării bazate pe deplina egalitate 
între toate națiunile.

în același timp, considerăm că 
sînt necesare măsuri hotăriie 
pentru accesul tuturor popoare
lor la cuceririle științe: și cul
turii universale, pentru ca a- 
ceste cuceriri ale omului să fie 
puse în serviciul fericirii, bună
stării și independenței tuturor 
națiunilor lumii.

Marile și complexele probleme 
ale vieții internaționale nu mai 
pot fi soluționate astăzi doar de 
cîteva state sau grupuri de 
state ; pornind de la aceasta se 
impune participarea activă la 
rezolvarea problemelor interna
ționale a tuturor statelor, indi
ferent de mărime sau de orin
duire socială, in așa fel incit 
fiecare națiune să poată să-și 
spună activ cuvintul la găsirea 
soluțiilor care să asigure o pace 
dreaptă și trainică pe planeta 
noastră. îndeosebi, trebuie să-și 
facă mai puternic auzit cuvintul 
statele mici și mijlocii, țările în 
curs de dezvoltare, țările neali
niate — care constituie astăzi 
marea majoritate a statelor lumii 
și sint direct interesate într-o 
politică de respectare a inde
pendenței și suveranității națio
nale, de dezvoltare economico- 
socială pașnică a tuturor nați
unilor.

în această privință un rol tot 
mai important revine Organiza
ției Națiunilor Unite, celorlalte 
organisme internaționale, care 
oferă cadrul organizat pentru 
participarea egală a tuturor sta
telor la dezbaterea și soluțio
narea problemelor care privesc 
pacea și progresul omenirii, res
pectarea normelor dreptului in
ternațional.

Aș dori să închei, exprimind 
convingerea că România și San 
Marino vor conlucra tot mai 
fructuos atit pe plan bilateral, 
cit și pe plan internațional în 
interesul ambelor popoare, al 
cauzei colaborării și destinderii, 
a făuririi unei lumi mai bune și 
mai drepte.

Cu această convingere ridic 
paharul :

în sănătatea căpitanilor re
genți și a doamnelor !

in sănătatea tuturor oaspeților 
noștri din San Marino ;

pentru bunăstarea și fericirea 
poporului sanmarinez prieten ;

pentru o bună colaborare in
tre țările și popoarele noastre ;

pentru colaborare și pace în 
întreaga lume ;

in sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor ! (Aplauze).

nistru al guvernului, George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor ex-. 
terne, membri ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, consulul 
general al României in San Ma
rine, alte persoane oficiale.

A.u participat Gian Luigi Berti, 
Giordano Bruno Riffi și celelal
te' persoane oficiale sanmarineze.

In timpul dineului, președinte

Domnule Președinte,
Stimată doamnă Elena 

Ceaușescu,
Dorim să vă exprimăm, în 

numele delegației, al guvernului 
și al poporului sanmarinez, sen
timentele noastre de vie grati
tudine pentru cuvintele plăcute 
pe care dumneavoastră ni le-ați 
adresat, precum și pentru pri
mirea călduroasă ce ni s-a 
făcut.

Această vizită, această întîl- 
nire care se anunță atit de cor
dială și interesantă reprezintă 
încă o dovadă concretă a legă
turilor de prietenie ce unesc 
cele două țări ale noastre, atit 
de diferite ca mărime, orinduire 
politică și socială, dar atit de 
apropiate prin idealurile lor in 
domeniul internațional, prin ori
ginea comună latină, prin ata
șamentul lor puternic față de 
valorile de libertate ale po
poarelor, ale păcii și colaborării 
internaționale.

încă in 1971, prin participarea 
României la Festivalul de tea
tru al popoarelor și, apoi, in mai 
1973 cînd ați binevoit să onorați 
mica republică de pe muntele 
Titan cu prezența dumneavoas
tră, poporul sanmarinez a avut 
posibilitatea să constate aseme
nea afinități și să aprecieze vir
tuțile, tradițiile, aspirațiile nobi
le, caracteristice poporului dum
neavoastră.

Dat fiind asemenea premise, 
reiațiile dintre cele două țări ale 
noastre nu puteau să nu se con
solideze și să nu se extindă. De 
aceea, accepiind invitația dum
neavoastră de a vizita acest 
pămint ospitalier am fost 
bucuroși și nc-am simțit ono
rați. Totodată, vom participa 
miine, cu deosebită satisfacție, 
Ia semnarea celor două acorduri 
— primul, referitor la cooperarea 
culturală și turistică ; al doilea, 
cu privire la desființarea vizelor 
consulare. Aceasta va cimenta 
pe mai departe legăturile trai
nice existente intre popoarele 
noastre.

Prin semnarea acestor acor
duri, care au ca scop dezvolta
rea schimburilor și a colaborării, 
țările noastre realizează un du
blu obiectiv : fac posibilă pe 
plan bilateral o mai bună cu
noaștere reciprocă, îmbogățirea 
culturală reciprocă și relații mai 
directe și fructuoase între cele 
două popoare, iar Ia nivel inter
național, oferă un exemplu sem
nificativ și concret de cooperare 
pașnică intre state de mărimi di
ferite și avînd un potențial eco
nomic. și sistem social diferit.

Apare evident, domnule pre
ședinte, că raporturile dintre 
națiuni pot să fie condiționate 
nu numai de forța militară sau 
de interesele materiale, ci — 
mai ales am spune noi — să se 
bazeze pe marile valori umane, 
culturale și de idei, atunci cind 
sint inspirate de o vocație co
mună și profundă de pace și li
bertate.

De-a lungul existenței sale 
multiseculare, mica republică de

le Nicolae Ceaușescu și Alberto 
Cecchetti, în numele căpitanilor 
regenți,, au rostit toasturi.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii San Ma
rino.

Dineul s-a desfășurat intr-o 
ambianță de cordialitate.

pe muntele Titan a făcut din 
realizarea acestor obiective 
esența politicii sale, atit pe plan 
intern, cit și extern. Ea a înțeles 
că numai o politică pașnică pu
tea garanta salvgardarea inde
pendenței sale. Deci, politica de 
expansiune, cupiditatea de 
cuceriri au fost tentații pe care 
strămoșii noștri le-au ignorat. Și 
astfel, tocmai în virtutea aces
tui spirit pașnic tradițional și 
puternic înrădăcinat, respectînd 
drepturile altora, San Marino a 
putut să depășească cu succes 
toate frămîntările profunde ale 
Evului Mediu șl ale timpurilor 
moderne, păstrînd intactă și 
nevătămată prețioasa sa liber
tate. Puternic prin această stră
veche moștenire politică, morală 
și culturală, un stat mic cum este 
San Marino, pe deplin conștient 
de propriile limite pe plan ma
terial, nu poate să nu privească 
cu simpatie la o națiune care, 
așa cum este România, își ba
zează politica sa externă pe 
principiul deplinei egalități in 
drepturi a tuturor statelor, al 
respectării independenței și su
veranității naționale, al neames
tecului în afacerile interne, al 
dreptului fiecărui popor la ale
gerea liberă a propriului destin, 
al renunțării Ia folosirea forței 
sau la amenințarea la recurgere 
la forță pentru soluționarea con
flictelor internaționale.

Republica San Marino, stat 
pașnic, neutru, fără armată, îm
părtășește pe deplin aceste 
principii, a căror aplicare con
cretă în relațiile internaționale 
reprezintă cerința indispensabilă 
pentru atingerea obiectivelor 
primordiale cum sînt destin
derea, dezarmarea, coexistența 
pașnică și progresul social al 
tuturor popoarelor, intr-un cli
mat de deplin respect reciproc.

In acest spirit, trebuie înțeles 
efortul întreprins in acești 
ultimi ani de guvernul san
marinez de a participa tot 
mai activ Ia viața politică inter
națională și îndeosebi de a a- 
duee o contribuție, chiar dacă 
este în special de ordin moral, 
la inițiativele menite să promo
veze pacea, dezvoltarea econo
mică, solidaritatea și colaborarea 
intre toate popoarele.

Tocmai în acest spirit expri
măm din nou dorința ca dificul
tățile, conflictele, nedreptățile 
care, din păcate, frămîntă încă 
astăzi omenirea, să-și poată găsi 
o soluție corespunzătoare, potri
vit principiilor Cartei Națiuni
lor Unite și ale Declarației uni
versale a drepturilor omului.

Cu aceste sentimente și cu a- 
ceste năzuințe, ridicăm paharul : 

în sănătatea și pentru fericirea 
Dumneavoastră, domnule pre
ședinte,

in sănătatea doamnei Elena 
Ceaușescu,

a guvernului Dumneavoastră, 
pentru fericirea și prosperita

tea poporului român,
pentru prietenia dintre po

poarele noastre,
pentru pacea și progresul în

tregii omeniri ! (Aplauze).
SOSIREA 

ÎN 
CAPITALĂ 

(Urmare din pag. I) 
zentarea șefilor misiunilor di
plomatice, ,și a persoanelor ofici
ale române venite în întim- 
pinare.

Numeroși bucureșteni, prezenți 
la aeroport, au aclamat cu multa 
căldură pe. șeful statului român, 
pe căpitanii regenți ai Republicii 
San Marino, au dat glas senti
mentelor de respect și apreciere 
ale poporului nostru față de 
poporul sanmarinez, păstrător 
al unor vechi tradiții de libertate 
și democratice, de pace. Un 
grup de pionieri au oferit flori.

In aclamațiile celor prezenți, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și căpitanii regenți Alberto Cec
chetti și Michele Righi părăsesc 
aeroportul; într-o mașină deschi
să. escortată de motocicliști.

Pe traseul străbătut, pînă la 
reședința rezervată distinșilor 
oaspeți, aceeași manifestație de 
caldă. simpatie ii. întîmpină pe 
șefii celor dotiă state.

(Agerpres)
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în întâmpinarea Congresului al X-lea al U.T.C. cri/rtftj

și a Conferinței a X-a a U.A.S.C.R.

ÎNSEMNĂRI DESPRE
ACȚIUNILE

FRUMOASE REALIZATE DE TINERII DIN MEDIUL RURAL

CĂMINUL CULTURAL

FOTO-REPORTAJUL 
NOSTRU

PE PLATFORMA INDUSTRIALĂ 
A INSTITUTULUI POLITEHNIC, 

PRODUCȚIE CONTINUĂ

Fiecărui student un loc de muncă,
nici o zi de practică irosită!

Pentru „T.C.M.-iști“ mașinile nu sint ne
cunoscute, au lucrat la ele și in timpul anului . C.T.C." organizat de studenți este foarte sever.

LA BRAȘOV

A fost dată în folosință Casa de știință 
și tehnică pentru tineret

De curlnd, la Brașov a fost dată in folosință Casa de 
știință și tehnică pentru tineret, o impunătoare și frumoasă 
clădire după un proiect executat prin muncă patriotică 
către tinărul și talentatul arhitect Cornel Popa.

La realizarea acestui obiectiv și-au adus contribuția 
tinerii din întreprinderile brașovene care au prestat ore 
muncă patriotică la executarea fundației, la finisarea și ame
najarea interioarelor.

— Deoarece acest obiectiv a fost mult așteptat de tineri — 
ne spune Nicolae Baciu, prim secretar al Comitetului munici
pal Brașov al U.T.C. — am căutat, prin sondaje, să aflăm ce 
activități specifice, in funcție de preocupările tinerilor, pot fi 
organizate aici. Opțiunile exprimate au condus la organizarea 
unor cercuri ca : auto-moto, cibernetică-informatică, radio- 
tehnică, aeromodele, artă populară, artizanat, cine-foto și 
limbi străine.

Pe lingă sălile destinate acestor activități, noua clădire dis
pune de o sală de cinematograf cu 120 locuri, spații pentru 
expoziții, o bibliotecă tehnică și o sală de lectură.

ADINA VELEA
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ESTE AL TUTUROR TINERILOR

întreprinderea de prelucrare 
a aluminiului — Slatina
METALUL —

cît mai bine, mai 
rațional folosit

Trecerea s-a făcut rapid : s-au 
pus ultimele note in cataloagele 
sesiunii de examene și s-a tre
cut, de îndată, în sesiunea pro
ducției. Spre deosebire de trecu- 
ții ani. facultățile au propriile 
lor ateliere, unele autentice fa
brici, incit mare parte dintre 
studenți și-a preluat funcția de 
muncitori în propria școală. Pe 
platforma industrială a Politeh
nicii ;diri București, din primele 
zile munca a... continuat, 
atelierele lucrind fără întreru
pere patru trimestre. Iar dacă 
e vorba de fabrică, de producție, 
atunci pretențiile trebuie să fie 
de la inceput asemănătoare celor 
din unitățile economice. Și sint.

Prof. univ. dr. ing. Sergiu 
Călin, decanul Facultății de au
tomatică, ne vorbește de astă- 
dată in limbajul unui director 
de întreprindere, referindu-se 
la organizarea și ritmicitatea 
muncii. „Facultatea dispune de 
două ateliere in care studenții 
lucrează în două schimburi. Mă

refer Ia cei din anii III și IV, 
pe care i-am reținut aici, in- 
trucît ei cunosc meserie și tre
buie să asigure producția cali
tativă a atelierelor noastre. Cei 
din anii mici se inițiază direct 
în întreprinderi să devină in 
viitor muncitorii fabricii noastre. 
Avem un avantaj, sper eu : fa
cultatea a acceptat numai lu
crări in specialitate și de 
înaltă tehnicitate, ceea ce creea
ză posibilitatea să se lucreze în 
flux tehnologic iar studenții să 
se instruiască avind satisfacția 
unor realizări concrete."

Asistentul îndrumător de 
practică, Florica Moldoveanu, 
„exemplifica" spusele decanului, 
în atelierul 302 prin comenzile 
pe care le-au avut pentru prima 
săptămină : aparatură de auto
matizare din planul „Automati
cii", iar in perioada următoare 
se va lucra pentru „Didactica" 
produse electronice și generatoa
re de semnal. Planul valoric 
este de un milion. Șeful de iu-

O parte a întreprinderii de elemente pentru automatizare 
se află la... Facultatea de automatică. Muncitorii sint, toți, stu
denți. Totul ar fi bine, dacă... n-ar exista și unele goluri de 
aprovizionare.

crări, Fănică Spinei, de la ate
lierul 301, ține să adauge că 
planul pe această săptămină este 
îndeplinit.

Ne uităm la ceas : orele 10,30. 
Pauză de o jumătate de oră. To
tuși. foarte mulți studenți con
tinuă să lucreze. De ce oare iși 
„mănîncă" pauza, meritată după 
trei ore de muncă ? Cornel Ca- 
tană, anul IV : „Lucrăm și în 
timpul pauzei deoarece nu avem 
suficiente scule așa că... fiecare 
cind apucă..." Păcat că entuzi
asmul și plăcerea cu care mun
cesc studenții sint „barate" de 
asemenea deficiențe tehnice și 
tocmai Ia Automatica ! Nu 
ne-am fi oprit asupra acestui 
aspect dacă nu ni s-ar fi con
firmat că el nu reprezintă un 
amănunt. îndrumătorii de prac
tică subliniază că studenții pot 
produce mai mult și. deci, în
văța mai mult, dar dotarea in
suficientă cu scule și „acciden
tele" de aprovizionare cu mate
rie primă din partea întreprin
derilor împiedică ritmicitatea 
muncii și, implicit, a instruirii. 
Studentul, viitor inginer, nu tre
buie obișnuit cu asemenea stag
nări și dereglări organizatorice 
și de disciplină a producției.

Constatăm că problema cheie 
a unui stagiu de practică intens 
productiv și integral instructiv — 
aprovizionarea — nu afectează 
mersul practicii — altminteri bi
ne pus la punct numai la Auto
matica. Dificultatea ne este se
sizată și de Corneliu Neagu, a- 
sistent, responsabil cu practica 
la atelierele TCM (plan de pro
ducție 800 000 lei). „Ne-am or
ganizat cit mai bine, — afirma 
conf. univ. ing. Gheorghe Zgu
ră, prodecan al facultății — 
s-a creat inclusiv un punct CTC 
la locul de muncă ; studenții lu
crează in două schimburi, 
după specialitate. N-ar avea, 
deci, nici o greutate să 
realizeze sarcini presupunind 
competență tehnică și efort fi
zic, intrucit cu mașinile sint 
familiarizați din timpul anului". 
Există insă, am văzut, dificultăți 
ținind de aprovizionarea, de în
zestrarea „internă" cu scule și 
dispozitive. Deocamdată proble
ma reprezintă un „simptom" și 
nu ne îndoim că cei care for
mează comandamentul de prac
tică vor fi receptivi la aceste 
observații intervenind „in mers" 
pentru ca aceste chestiuni să 
fie operativ rezolvate. Fabrici
le facultăților trebuie să lucreze 
în flux continuu pe toată peri
oada de practică.

GABRIELA ANGHEL 
Foto : VASILE RANGA

Nu este de mirare că la Că
minul cultural din comuna Po- 
doleni, județul Neamț, aproape 
seară de seară se intilnesc mai 
toți tinerii comunei, că pentru 
ei căminul se constituie intr-un 
preferat loc de discuții. Nu este 
de mirare pentru că aici doi fac
tori de reală importanță s-au re
unit pentru a contribui la crea
rea unei atmosfere de adevărată 
emulație culturală : mai întîi, 
trebuie spus că din cei 240 de 
uteciști cît numără Podoleniul, 
aproape jumătate participă e- 
fectiv la realizarea programelor 
atît ca organizatori, cît și ca 
membri de fapt ai formațiilor 
artistice, ai brigăzilor știițifiee; 
apoi, că tînăra intelectualitate a 
satului este nelipsită de pe afi
șul atît de încărcat al activită
ților căminului. Un prim ele
ment care dă anvergură și fru
musețe intilnirilor de la cămin 
îl reprezintă multitudinea for
melor artistice prin care tinere
tului i se dă posibilitatea afir
mării talentului, dar și a edu
cării lui patriotice, morale, ce
tățenești. Podolenii sint renu- 
miți în județ printr-o formație 
corală (care numără aproape 100 
de persoane) compusă în majori
tate din uteciști. Un repertoriu 
bogat care înscrie cîntece pa
triotice — de la Pe-al nostru 
steag și Tricolorul la Românie, 
țara mea de dor, Partid, soare 
viu și Drag partid —. prelucrări 
corale de folclor (Cimpoieneas- 
că de Gheorghe Danga, Frunză 
verde-a mărăcine de Paul Con- 
stantinescu). precum și melodii 
scrise special pentru respectiva 
formație (ca, de pildă, Hora vie
ții noastre noi de Vasile Pârlea) 
face ca la cele minimum două 
spectacole pe lună cite dă co
rul sala să fie arhiplină. Inte
resant este de amintit că deși 
formația este îndrumată de prof. 
Vasile Pârlea, directorul Liceu
lui de muzică din Bacău, asta 
n-a împiedicat ca și un talentat 
element local să se afirme : este

vorba de utecistul profesor Va
sile Radu care se exersează in 
arta dirijatului, inlocuindu-1 în 
repetiții și citeodată in spec
tacol pe profesorul Pârlea. O 
altă utecistă, profesoara Ecate- 
rina Pricope, este sufletul celor 
două brigăzi artistice de agitație 
(cea pe comună este distinsă 
cu Premiul I la recenta ediție a 
Festivalului „Mărțișor") care 
numără cite 12 membri, exclusiv 
tineri. Axat pe exemple con
crete din munca in cooperativă 
sau din comportamentul și ati
tudinea cetățenilor comunei, tex
tul este scris de alți tineri : da 
membrii cenaclului literar Mu
gurii care și-a sărbătorit în fe
bruarie un an de la înființare. 
Uteciști între 15 și 21 de ani, 
acești iubitori ai poeziei, sint 
și principalii realizatori ai mon
tajelor literar-artistice, ai unor 
seri literare, ai unor întîlniri în 
care poezia este invitat de o- 
noare. Entuziasmul lor a mers 
atît de departe incit și-au creat 
și un imn al cenaclului semnat 
de elevul loan Traistă (muzica) 
și de tehnicianul Alex. Chelaru 
și învățătorul Emil Stoicescu 
(versurile). Ar mai trebui adău
gat în ceea ce-i privește că 
tinerii, membri ai cenaclului 
nu se mulțumesc doar cu întîlni- 
rile și discuțiile (furtunoase ade
seori) în cerc restrins, ci ies în 
fața publicului recitind versuri 
proprii, sau ale unor poeți con- 
sacrați. Sigur, dintre artele mult 
îndrăgite de tineret, muzica 
(populară și ușoară) nu putea 
lipsi. Tot un utecist. muncitorul 
loan Grasu, și-a luat răspunde
rea îndrumării orchestrei și so
liștilor de muzică populară și 
ușoară.

Dacă am insistat asupra aces
tei variate activități artistice nu 
am făcut-o numai pentru a e- 
videnția pasiunea și interesul 
unor oameni, ale unor oameni 
tineri pentru realizarea lor pe 
plan artistic. Căci ceea ce dă o 
notă aparte, fericită, manifestă-

Expoziții
la Cluj-Napoca

Pină nu de mult, după fo
losirea lor in limitele nor
melor de consum, asemenea 
piese (foto 1) erau conside
rate deșeuri. Din secția me
talurgică 1 a întreprinderii 
de prelucrarea aluminiului 
din Slatina lua, astfel, lu
nar, drumul furnalelor pen
tru retopire peste o tonă (le 
oțel dc cea mai bună cali
tate. Necesitățile producției 
impunea insă refolosirea 
lor. Printre primii care au 
răspuns inițiativei conduce
rii tehnice a întreprinderii 
de a trece la recondiționarea 
acestor piese au fost tinerii, 
înccpind din luna mai con
tribuția lor a devenit și mai 
substanțială ea urmare a an
gajamentului asumat de că
tre organizațiile U.T.C. din 
secția metalurgică 1 și ateli
erul de sculerie, de a recon
diționa săptăminal, prin 
muncă patriotică, șapte ma
trițe pentru extrudarea alu
miniului. Eficienta acestei 
acțiuni s-a dovedit extrem de 
importantă. Pentru o matri
ță trimisă la retopire furna
lelor, întreprinderea incasa

cel mult patru lei la preț dc 
..fier vechi". Prin recondiți
onarea aceleiași matrițe (fo
to 2), care in fapt inseamnă 
corectarea diametrului ei in
terior necesar unei alte ex
trudări de țevi și bare de a- 
luminiu de mărimi superi
oare sau în alte forme, se 
elimină o cheltuială de 1 200— 
1 500 lei, cît costă procura
rea uneia noi.

Iată deci, cum dintr-un de- 
șeu de un leu se obțin, prin 
citeva ore de muncă patrio
tică, prestate in cadrul unei 
inițiative valoroase. 300 de 
lei. în principiu, această va
lorificare are loc Ia strung ; 
Ion Oiță fiind unul din
tre cei mai buni strungari 
cărora li se încredințează 
rectificarea diametrului de 
extrudare al matriței. Ală
turi de el, săptăminal sem
nează insă in dreptul econo
miilor — care însumează 
peste 10 000 lei — încă 60 de 
tineri, membrii organizați
ilor U.T.C. din secția meta
lurgică 1 și atelierul de scu
lerie.
Foto-text : N. COȘOVEANU

Un loc aparte in mișcarea ar
tistică a orașului Cluj-Napoca 
îl ocupă artele plastice. In spri
jinul penelului și daltei. slujite 
aici de un Catul Bogdan sau 
Aurel Ciupe. Romul Ladea sau 
Szervatiusz, vin Muzeul de Ar
tă , Institutul „Ion Andreescu". 
un cenaclu al tineretului, galerii 
de expoziții, ateliere de creație. 
O pleiadă de tineri plasticieni 
bate astăzi la porțile consacrării, 
manifestindu-se, mai ales in 
spațiile expoziționale, dar com
pania dascălilor, a numelor afir
mate le insuflă încredere și pa
siune creatoare.

...După obișnuitele anuale de 
pictură și grafică, in așteptarea 
tradiționalei expoziții cu lucrări
le de diplomă 
ale studenților 
de la „Ion An
dreescu", am 
poposit la Ga
leria Mare, Ga
leriile „Filo", Galeriile „Tribu
na" și Galeria Mică. Această 
lună mi se pare a fi extrem de 
generoasă pentru iubitorii de 
pictură, grafică și sculptură. 
Și deși e greu să „vezi" 
pentru alții, incerc să fiu 
cititorului custode. Galeria Mare 
găzduiește expoziția de grup a 
pictorului Teodor Botiș, grafi
ciene! Maria Kopacz și sculpto
rului Eugen Gocan. Meditativ, 
sensibil pină la hipertrofie, mo
dern in cel mai valoros înțeles 
al cuvintului, emotiv și.luminos, 
Teodor Botiș a pus stăpînire pe 
spațiul unui lirism dramatic de 
sorginte folclorică. Nu este vor
ba, firește, de stilizarea unor 
motive populare din scoarțe, cu
sături, ceramică sau cioplituri, 
ci de organizarea armonioasă a 
spațiilor, de adincimea dialogu
lui cu simbolurile perene ale 
neamului nostru. Culoarea cir-

CARNET PLASTIC

culă prin interioare, alb-griul, 
performanță rară in acest gen 
de pictură, ne coboară în zona 
realului ; cromatica bizară e 
folosită aproape științific (in 
flori, „Compoziție", „Primăva
ră"). Forța comunicării la Botiș 
e sobră și dramatică. De Botiș, 
pe Maria Kopacz o apropie jocul 
imaginației, „foamea" de simbol 
și sens, măiestria profesională 
care o plasează printre cei mai 
interesanți plasticieni ai tinerei 
generații. Frumusețile șocante și 
grave ale Măriei Kopacz sint 
parcă porți spre lumea metafo
relor bucuriei. E în pictura ei vi
goare, stăpînire a meșteșugului, 
transfigurare a basmului in real. 
Integrate organic in spațiul ex- 

pozițional, cele 
18 sculpturi fi
gurative ale lui 
Eugen Gocan 
definesc un mod 
in gindirea ar

tistică. Credincios artei tradițio
nale, sculptorul caută cu tena
citate figura, caracterul și trăi
rile omului, găsindu-le in piatră 
sau lemn, in ciment sau tera
cotă, cărora le insuflă căldură, 
spontaneitate in mișcări, since
ritate și ritm. De dimensiuni 
reduse, lucrările sale sint ex
cepțional proportionate, ceea ce 
le face monumentale („Bărnu- 
țiu", „Blaga", „Racoviță", „Ma
ternitate"). Diversitatea și com
plexitatea tematicii, atitudinea 
și tălmăcirea viziunilor originale, 
in cazul acestui „tradițional" 
consecvent, fac din Eugen Gocan 
un modern, un artist angajat. 
Cit despre expoziție in ansam
blu, cred că rar am întîlnit un 
grup atit de unitar in concepție 
și autoexigență.

La Galeriile „Filo" am parti
cipat la primul vernisaj. Sala a 
fost inaugurată de Vasile Gheor- 
ghiță — desene și Vasile Rus- 

— sculptură. V. Gheor- 
propune „prospectarea"

unei lumi apuse, vechiul cartier 
Mănăștur, crochiuri cu cai și 
imagini dobrogene. Pictorul a- 
mintește celor ce sint tentați să 
uite semnificația de condiție 
sine qua non a desenului in 
plastică. Ca lecție, aceste desene 
au o valoare intrinsecă, subîn- 
țeleasă ; ca tehnică, ele trădează 
un țin imagist. un adept al li
niei conduse pentru a transmite 
un mesaj. Mai sinuos, datorită 
efortului de a împăca figurati
vul cu natura lemnului sau pie
trei, Vasile Rus-Batin progre
sează spre alegorie. El își po
pulează universul cu figuri din 
lumea satului, spiritualizată la 
flacăra patimii pentru idealuri 
majore și a năzuințelor de îm
plinire. Cele mai reușite compo
ziții mi se par „Gelu" și „1848", 
compoziții dure și sobre.

Două recente expoziții de răsu
net local, ale tinerilor Dan Bim- 
bea și Octavian Cosman, ne-au 
atras la Galeriile „Tribuna". De 
data aceasta, in vizită la Cluj- 
Napoca. expun cei patru naivi 
din Brusturi-Hălmagiu : Ion 
Niță Nicodin, Rodica Nicodin, 
Petru Mihuț și Petru Roman. 
(„Primirea lui Iancu la Hălma- 
giu". „Avram Iancu". „Iancu și 
căpitanul Fofoi" — Ion Niță Ni
codin ; „Iancu cu Romanița" — 
Petru Mihuț, „Cimitirul din 
Bale", „Clacă la Brusturi" — Ion 
Niță Nicodin ; „Case părăsite". 
„Coborirea de pe munte" — 
Petru Roman. „Culesul narcise
lor" — Ion Niță Nicodin; „Cu 
colinda". „Floare de munte" — 
Petru Mihuț ; „Stingenele". 
„Gospodăria lui Tănase" — Ro
dica Nicodin : „Chemătorul", 
„Începutul nedeii" — Petru Ro
man). Pictura lor este frumoasă, 
emoționantă.

SA DISCUTAM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
S-au sculat cu multă greutate 

de la masă, privind cu jind li
corile divers colorate, rămase 
pe fundul sticlelor. Dar ospătă
rița cea -blondă fusese de neîn
duplecat : „E ora închiderii", 
spuse cu un glas ce li se păruse 
cam dur și făcuse să dispară în- 
tr-o clipă lumini, pahare, fețe 
de masă... Au plecat, ajutîn- 
du-se unul pe altul să găsească 
ieșirea din parc. Parcă plouase, 
luna sărea , dintr-o baltă în alta, 
apele lacului se clătinau lucios 
între mâluri, potecile se împle
ticeau printre umbrele bizare 
ale arborilor parcului din 
Craiova. Și deodată le-a 
răsărit în față, la cîțiva pași, 
cocul blond al ospătăriței care-i 
invitase cu atita „răutate" să 
plece de lingă sticlele lor...

S-au trezit împărțind lovituri 
în dreapta și în stînga, primind 
la rindul lor, de la cei trei în
soțitori ai fetei. Mințile lor în
cețoșate nu Ie mai comandau 
nimic decît să lovească, să lo
vească cu pumnii încleștați. 
„Dacă aș avea un cuțit !“ i-a 
fulgerat unuia prin cap și — în
furiat că nu-1 are — a amenin
țat în noapte cu strălucirea u- 
nui piepten. Cînd au reușit să 
se desprindă din încăierare, au 
rupt-o la fugă printre copaci. 
Și acolo, la adăpostul crengilor, 
au remarcat că aveau și o pradă 
— sacoșa ospătăriței, cu acte și 
cu 410 lei...

Dezmeticiți din aburii alcoolu
lui, au căutat, în bogata lor bi
bliografie de cărți polițiste, so
luția de a se sustrage pedepsei.

— Banii îi iau eu, să Ie pierd

urma — a hotărît „creierul" a- 
facerii. Voi luați sacoșa cu ac
tele și ardeți-le. Să nu mai ră- 
mîie nici o urmă ! Mîine, voi 
doi să vă duceți la lucru, iar 
noi ceilalți o să ne comportăm 
ca și cum nimic nu s-ar fi în- 
tîmplat...

Toți i-au respectat „ordinele" 
— o dovedește... dosarul întocmit

peri (17 ani), ucenic. Frazele cu 
care încearcă să se apere sint 
aproape identice :

— Eram beți ! Gindiți-vă, am 
băut toată după amiaza de-a val
ma lichior, vodcă, bere... Nici 
nu știm de ce am ajuns să ne 
batem ! Să ne fi spus cineva, 
cu o zi inainte, că am putea 
face așa ceva i-am fi ris in nas !

George și vărul său, Ion Goguță. 
„Eram beți, am băut țoală 

după-amiaza". Dar de ce erau 
beți ? De ce au băut toată duDă 
amiaza ? De cînd la această vir- 
stă dispui de atita timp, cu care 
n-ai ce face, incit să ți-I omori 
prin circiumi ?

— Nu-mi văd capul de treburi, 
îmi spunea un tînăr de 18 ani, 
muncitor la „Electroputere" —

Să-i ascultăm și pe „eroii" 
noștri :

Gh. Angheluș : „Eu mă scol 
pe la 9 sau 10 și pe urmă... stau 
pe stradă. După amiaza merg 
cu băieții la un pahar".

Ion Gheorghe : „O mai ajut 
citeodată pe mama, pe lingă 
casă. în rest, mă plimb, mă uit 
la lume, merg Ia un local"...

C. Valentin : „Dimineața merg 
la uzină. După amiaza, ne mai 
întilneam și ne duceam să bem 
ceva. în noaptea aceea eram beți, 
eu luasem retribuția.

Alcoolul și falsele scuze
de organele de miliție ! Există 
aici și fotografia resturilor car
bonizate ale sacoșei cu acte și 
declarația modului în care „cre
ierul" a cheltuit banii :

„I-am invitat la restaurant pe 
„Noni" și pe „Tarzan", numele 
adevărate nu le cunosc, ambii, 
fără ocupație, și le-am spus să 
bea fiecare ce vrea, de toți ba
nii ; s-a băut vodcă, coniac, țui
că. Am procedat așa ca să nu 
se găsească suma respectivă a- 
supra mea."

„Eroii" sint Ion George — 
„creierul" (16 ani), fără ocupa
ție, Gheorghe Angheluș (19 ani), 
fără ocupație, C. Valentin (19 
ani), tratamentist, și Viorel Pi

„Eram beți, eram beți"... își 
încep toți, pe rind, depozițiile, 
ințelegind prin asta că nu sint 
vi novați de răni’e produse, că 
furtul nu le aparține. Că sint, 
pur și simplu, victima unei ne
norociri impersonale, și aproa
pe obiective, prăvălite pe capul 
lor.

Gheorghe Angheluș a fost în
scris de părinți la școala profe
sională și la cursul de califica
re al marii uzine „Electropu- 
tere", în care muncesc mii de 
tineri, dar dumnealui i s-a părut 
prea mare zgomotul in care se 
nasc locomotivele electrice și a 
preferat „liniștea" străzii. Pen
tru aceeași liniște * optat și Ion

dimineața vin în uzină cu o 
jumătate de oră mai devreme, 
ca să-mi pregătesc mașina și 
materialele pentru lucru. Cînd 
am terminat orele de muncă, 
fug la cursurile liceului seral. 
Trebuie să-mi asigur și răgazul 
necesar ca să fiu la curent cu 
documentele politice, cu presa, 
cu cărțile nou apărute în do
meniul meu sau de beletristică. 
N-o scot la capăt decit împăr- 
țindu-mi timpul pe minute. E 
destul de greu, recunosc, dar e 
necesar. Este vîrsta la care tre
buie să acumulăm, pentru a 
putea să muncim mai bine, pen
tru a ne forma ca personalități 
complexe.

...Iată o întreagă garnitură 
de scuze pentru niște tineri în
tre 16 și 19 ani ! Unul și-a între
rupt munca, altul ucenicia 
ș.a.m.d. Pentru că erau beți, spun 
ei I Aceasta este principala lor 
vină și nicidecum o scuză !

De ce erau beți ? De ce Ia 19 
ani — cînd alții muncesc și în
vață — unii își macină timpul 
prin circiumi și deprind patima 
alcoolului ? Asta este întrebarea 
cu care trebuie făcuți să se con
frunte acești- tineri și nu numai 
ei. Deoarece cazul lor nu este i- 
zolat. Mihai Bulugea (19 ani), 
Gh. Anca (19 ani), Ion Țonea 
(18 ani), Petre Costache (20 ani), 
Gh. Dolcan (18 ani), sint numai

cițiva dintre cei care au săvirșit, 
la Craiova, în ultima lună, fapte 
asemănătoare, aflîndu-se'sub in
fluența alcoolului.

Și întrebarea nu este numai 
pentru ei, ci și pentru prea în
găduitorii părinți, care nu numai 
că închid ochii cu ..înțelegere", 
dar chiar finanțează dovezile 
de „bărbăție" precoce ale o- 
draslelor lor. Și pentru prea în
găduitoarele colective și. organi
zații U.T.C. care admit ca uce
nicul să vină cu 2 ceasuri mai 
tîrziu la întreprindere, fiindcă 
aseară „a tras un chef".

Dar, desigur, întrebarea se 
adresează in primul rind „ero
ilor" acestor fapte. Pentru că la 
19 și chiar la 16 ani poți să ai 
discernămint. Este o vîrsta la 
care un tinăr trebuie să-și cu
noască obligațiile față de socie
tate și față de propria-i deveni
re și să înceapă să se achite de 
ele, o vîrsta la care poți să de
osebești binele de rău, să-ți 
alegi cu luciditate exemplele și 
modelele de viață.

Decretul 51, măsurile care-1 
însoțesc, se înscriu pe coordo
natele unei acțiuni generale de 
creare a cadrului necesar pen
tru ca aceste cerințe să devină 
convingeri și comportamente 
proprii fiecărui tînăr. Măsurile 
întreprinse de organizația U.T.C., 
pentru preintimpinarea delinc
ventelor, a infracțiunilor în rin
dul tineretului, generate de con
sumul de alcool, trebuie să fie, 
in primul rind, măsuri educa
tive, de conștientizare a datori
ilor sociale, a datoriilor față de 
clădirea propriei personalități.

Batin 
ghiță

MONICA ZVIRJINSCHI I ION ARCAȘ

rilor ce au loc la Căminul cul
tural Podoleni este contopirea 
unor asemenea activități cu alte 
mijloace de informare și for
mare a tineretului. Se vizează 
și se obține astfel influențarea 
tineretului pe diverse fronturi, 
acțiunile cuplate sincretic avind 
o altă putere formativă, educa
tivă. De pildă, la o întilnire 
marcind 375 de ani de la intiia 
unire a țării, nu au participat 
doar cițiva referenți vorbind 
despre actul și însemnătatea 
Unirii realizată de Mihai Vitea
zul, ci și-au dat concursul co
rul, care a interpretat cîntece 
patriotice, și membrii cenaclu
lui care au recitat versuri pro
prii închinate aniversării. O altă 
acțiune cu reale calități educa
tive ca cea denumită „Răsfoind 
dosarele comisiei de judecată în 
prezența membrilor săi" a fost 
însoțită de un material satiric 
la gazeta „Reflector" și de un 
spectacol de brigadă vizînd ace
leași exemple negative luate din 
sala de ședințe. Enumerarea ar 
putea continua, dar credem că 
sensul exemplificărilor este deja 
clar: cînd uteciștii, tinerii din- 
tr-o comună sint efectiv antre
nați în realizarea întregii acti
vități a căminului cultural, cînd 
ei devin responsabili față de 
propria lor activitate și față de 
aceea a întregii comune, răs
punsul la solicitări este totdeau
na afirmativ.

MIRUNA IONESCU

Ce ne va oferi 
Concursul național 
de muzică ușoară
MAMAIA '75
Concursul național de muzică 

ușoară de la Mamaia, organizat 
in fiecare an de Consiliul Q4- 
turii și Educației Socialiste ? in 
colaborare cu Radioteleviziunea 
Română și Uniunea Compozito
rilor, se află in fața celei de a 
X-a ediții. Despre ediția jubilia
ră a concursului l-am rugat să 
ne vorbească pe tovarășul Nico
lae Călinoiu, directorul Direcției 
muzicii din C.C.E.S.

— Concursul național de mu
zică ușoară și-a dovedit de-a 
lungul anilor funcționalitatea 
culturală, conferind peisajului 
muzicii noastre ușoare relief și 
culoare, impunindu-se in conști
ința publicului larg și ciștigîn- 
du-și un loc distinct in calenda
rul manifestărilor artistice per
manente. Concursul, aflat acum 
la cea de a X-a ediție, consti
tuie, o dată în plus, un bun 
prilej de confruntare rodnică a 
creatorilor, poeților și interpre- 
ților cu iubitorii genului atît de 
accesibil, in scopul dezvoltării 
continue a genului pentru a de
termina apariția și afirmarea u- 
nor cîntece valoroase care să 
exprime în forme artistice ele
vate aspirațiile maselor largi, 
entuziasmul lor constructiv, sen
sibilitatea și optimismul ce ca
racterizează poporul nostru. Este 
dealtfel, o datorie de conștiință 
artistică, o datorie patriotică a 
creatorilor de a reflecta frumu
sețile care ne înconjoară, dina
mismul vieții contemporane, în
crederea in viitorul luminos al 
patriei.

— Interesul de care se bucură 
concursul in rindul compozitori
lor, caracterul său de luciu sint 
relevate și de participare» nu
meroasă a creatorilor dir toate 
generațiile. înscrierea lor cu un 
mare număr de lucrări li com
petiția de la Mamaia.

— Intr-adevăr, la concirs s-au 
prezentat 328 de lucrări din ca
re juriul a selecționat pentru 
etapa finală un număr de 30 
de cintece ce vor fi adiate in 
concerte publice in citelouă in
terpretări diferite de căte soliști 
vocali reprezentativi șiacompa- 
niați de Orchestra de stradă a 
Raăioteleviziunii dirijaă de ar
tistul emerit Sile Dircu. De 
remarcat, la ediția dinacest an, 
varietatea tematică a ucrărilor, 
varietatea lor melodii și rit
mică, grija atit a cresoriior cit 
și a juriului de a elinna bana
litățile, producțiile faile, și de 
prost gust. Lucrările slecționate 
aparțin compozitorilor Florin 
Bogardo, Mihai Conantinescu, 
Ion Cristinoiu. Carnea Dăscă- 
lescu, Mihai Dumbrâă, Petre 
Firulescu, Aurel Jiroveanu, 
George Grigoriu, Mu Iancu, 
Jolt Kerestely, Nicoe Kircu- 
lescu, Alexandru Msdi. Aure! 
Manolache. Petre MSescu. Dan 
Ștefănică, Radu Șerm, Marius 
Țeicu și Vasile \silache jr. 
Versurile cintecelor nt semna
te de Mircea Block,'lavia Bu
rei, Mihai Constantescu. M. 
Ciru. Mihai Dumbrâ, Ovidiu 
Dumitru. Sașa Georjscu, Angel 
Grigoriu. Romeo Ionlescu. Ta
nia Lovinescu, Alexidru Man
di, Eugen Rotaru și irel Storin.

— Cum se va deșșura etapa 
finală a concursului

— Finala concursei va avea 
loc in săptămină 2)27 iulie la 
Teatrul de vară diMamaia și 
va consta in prezerrea a cinei 
concerte publice, pu concerte 
de selecție și un ccert al lau- 
reaților. în fiecareiară, partea 
I a celor patru ccerte va fi 
dedicată lucrărilointrate in 
concurs, iar in pea a Il-a 
vor fi programatenicrorecita- 
luri ale unora die cei mai 
populari soliști cuer fi : Doina 
Badea, Mihaela Mi, Marina 
Voica, Margareta ;laru, Dida 
Drăgan, Cornel lonstantiniu, 
Mihai Constantinu, Adrian 
Romcescu. De ascnea. alături 
de soliștii consacs la Mamaia 
vor apărea tinernterpreți de 
curind lansați, cse exemplu : 
Doina Limbășanuîonica Mol- 
das. Anton Clardadu Tozo, 
Jeanina Matei. Cr Tătaru.

ALIN/OPOVICI
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TELEGRAME
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Consiliului Re
voluției, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Al
geriene Democratice șl Populare, HOUARI BOUMEDIENE, ur
mătoarea telegramă :

Am fost impresionat în mod deosebit de felicitările și urările 
pe care ați binevoit să mi le transmiteți cu ocazia celei de-a 10-a 
aniversări a redresării revoluției algeriene și țin să vă exprim 
cele mai vii mulțumiri.

Acest prilej imi oferă posibilitatea să vă asigur din nou de 
dorința noastră de a contribui constant la promovarea relațiilor 
de prietenie și de colaborare între țările noastre prietene, in in
teresul popoarelor noastre și al cauzelor drepte în lume.

Cu foarte înaltă considerațiune.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a adresat președintelui Republicii Ruandeze, ge- 
neral-maior HABYARIMANA JUVENAL, următoarea telegramă:

Aniversarea Zilei naționale a țării dumneavoastră îmi oferă 
plăcutul prilej de a vă adresa sincere felicitări și cele mai calde 
urări de sănătate și fericire personală, iar poporului ruandez 
prieten urări de noi succese pe calea progresului social-economic.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a adresat președintelui Republicii Burundi, ge- 
neral-locotenent MICHEL MICOMBERO, următoarea telegramă :

Cu prilejul aniversării proclamării independenței Republicii 
Burundi am deosebita plăcere de a vă transmite cordiale feli
citări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, 
iar poporului burundez prieten, prosperitate, mari succese în 
înflorirea patriei sale.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare 
statornicite între țările și partidele noastre vor cunoaște o dez
voltare și mai largă, pe multiple planuri, în interesul celor două 
popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale, pentru 
instaurarea unei noi ordini economice și politice în lume.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis guvernatorului general al Canadei, 
JULES LEGER, următoarea telegramă :

Cu ocazia Zilei naționale a Canadei adresez Excelenței Voastre 
calde felicitări însoțite de urări de sănătate și fericire personală, 
de prosperitate poporului canadian prieten.

îmi exprim convingerea că bunele relații dintre^ popoarele 
noastre se vor lărgi și intensifica în folosul ambelor țări, al păcii 
și colaborării internaționale.

★
Cu prilejul Zilei naționale a 

Republicii Ruandeze, ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România. George Ma- 
covescu, a transmis ministrului 
ruandez al afacerilor externe și 
cooperării, Nsekalije Aloys, o 
telegramă de felicitare.

★
Ministrul afacerilor externe 

al Republicii Socialiste Româ
nia, George Macovescu, a adre
sat o telegramă de felicitare 
ministrului afacerilor externe 
și cooperării al Republicii Bu
rundi, Gilles Bimazubute, cu 
ocazia aniversării proclamării 
independenței acestei țări.

AGENDA
PLECĂRI VIZITĂ

Lâ invitația Medjlisului din 
Turcia,1 luni la amiază, a plecat 
la Ankara o delegație a Comi
siei pentru politică externă și 
cooperarea economică interna
țională a Marii Adunări Națio
nale, condusă de Corneliu Mă- 
nescu, președintele Comisiei. 
Din delegație fac parte deputății 
Gheorghe Dumitrache, primarul 
municipiului Brașov, Constantin 
Teodorescu, director general al 
INCREST, Adrian Stoica, di
rector general al Centralei in
dustriale de rafinării și petro
chimie Ploiești, și Dumitru 
Radu Popescu, redactor-șef al 
revistei „Tribuna" din Cluj-Na- 
poca.

Goolagong va juca în semifina
le in compania australiencei 
Margaret Court. Aceasta evolu- 
ind excelent a intrecut-o cu 6—3 
6—4 pe cehoslovaca Martina Na
vratilova.

Au fost programate citeva me
ciuri de dubiu masculin contind 
pentru turul trei. Perechea Vi
las (Argentina) — Borg (Suedia) 
nu s-a prezentat la jocul cu 
Austin — Owens (S.U.A.). O sur
priză a oferit perechea Dovvde- 
swell (Rhodesia), Stone (Austra
lia) eare a invins pe Okker (O- 
landa). Riessen (S.U.A.) eu 3—6. 
9—7, 6—3, 6—2. Astăzi au loc 
sferturile de finală ale probei de 
simplu masculin.
• PESTE 130 de sportivi ju

niori din Bulgaria, Ungaria, 
România. S.U.A. și Polonia au 
participat la concursul interna
tional de lupte greco-romane de 
la Lublin (Polonia). Dintre lup
tătorii români s-a evidențiat 
Gheorghe Panait, clasat pe pri
mul loc la categoria 87 kg.

Pe echipe, locul intii a fost 
ocupat de Bulgaria, 49 puncte 
urmată de Polonia — 46 punc
te, Ungaria — 39 puncte. Româ
nia — 35 puncte și S.U.A. — 
10,5 puncte.

• TURNEUL internațional fe
minin de baschet desfășurat în 
localitatea poloneză Koszalin 
s-a încheiat cu victoria primei 
reprezentative a Poloniei — 6 
puncte, urmată de echipele 
României — 5 puncte, Olandei 
— 4 puncte și selecționata se
cundă a Poloniei — 3 puncte. 
Partidele disputate in ultima zi 
a competiției s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : Polonia 
(A) — România 76—73 (32—40); 
Olanda — Polonia (B) 67—66 
(31—28). Coșgetera turneului a 
fost baschetbalista româncă 
Ileana Gugiu, care a înscris 55 
de puncte.

• LA TOLBUHIN s-a dispu
tat intilnirea internațională a- 
micală de handbal dintre se
lecționatele de juniori ale ora
șelor Constanta și Tolbuhin. 
Handbaliștii români au obținui 
victoria cu scorul de 21—10. I

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost condusă 
de Ilie Șalapa, președintele Co
misiei pentru industrie și acti
vitatea economică financiară a 
M.A.N., și loan Ceterchi, pre
ședintele Consiliului legislativ.

A fost de față Osman Derinsu, 
ambasadorul Turciei la Bucu
rești.

★
Duminică a părăsit Capitala, 

îndreptindu-se spre Phenian, 
o delegație de activiști ai Parti
dului Comunist Român, condusă 
de tovarășul Petre Duminică, 
membru al C.C. al P.C.R.. prim- 
secretar al Comitetului județean 
Botoșani al P.C.R., care, la in
vitația Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, va 
efectua o vizită pentru schimb 
''e experiență în R.P.D. Coreea-
■'La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost salutată 
de Josif Sasz, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid.

Au fost prezenți ambasadorul 
R.P.D. Coreene la București, 
Pak Zung Guk, și membri ai 
ambasadei.

★
Luni a plecat la Berlin o de

legație de activiști ai Partidului 
Comunist Român, condusă de 
Ion Foriș, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului județean Satu Mare al 
P.C.R.', care, la invitația C.C. al 
P.S.U.G., efectuează o vizită 
pentru schimb de experiență in 
R.D. Germană.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost salutată 
de Petre Dănică. membru al 
C.C. al P.C.R., șef de secție la 
C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

A fost de față Hans Voss, am
basadorul R.D. Germane la 
București.

FESTIVALUL DE VARĂ
„FLACĂRA" 1975

Prezentat pe litoral, in stațiu
nile Eforie Nord, Eforie Sud, 
Mamaia, Saturn, Constanța, Cos- 
tinești și Neptun, Festivalul de 
vară. „Flacăra" a însemnat 35 de 
ore de spectacol de un tnalt ni
vel artistic, care au reunit pe 
unii dintre cei mai reprezenta
tivi cintăreți folk ai generației 
tinere și pe cițiva dintre cei mai 
îndrăgiți actori. Dominante în 
Festival au fost poezia și cînte- 
cul patriotic, năzuind să exprime 
fidel ideile nobile ale timpului 
nostru, mesajul artei tinere, al 
artei revoluționare, militante. 
Mulți dintre cei prezenți în 
spectacol nu sînt artiști cu sta
tut profesionist, ci studenți, in
gineri, tehnicieni sau muncitori. 
Ei au demonstrat că, atunci cind 
arta se face cu credință, cu 
dăruire și cu însuflețire pe linia 
tradițiilor noastre folclorice, ea 
trezește rezonanțe grave în con
știința spectatorilor.

In sfirșit, iată premiile lumi
nate, vineri seara, la spectaco
lul prezentat de Cenaclul „Fla

Cu prilejul Zilei naționale a 
Canadei, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu. a 
transmis o telegramă de felici
tare secretarului de stat pentru 
afacerile externe al Canadei 
Allan Mac Eachen.

★
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a adresat o 
telegramă de felicitare ministru
lui afacerilor externe al Repu
blicii Populare Mozambic, Joa
quin Chissano, cu ocazia numirii 
sale în această funcție.

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, va face, în 
curind, o vizită oficială de pri
etenie în Republica Populară 
Mongolă, la invitația guvernului 
Republicii Populare Mongole.

ÎNTÎLNIRI
în cadrul vizitei pe care o e- 

fectuează în țara noastră dele
gația Uniunii Poporului Togo- 
lez, condusă de Y. K. Eklo, se
cretar permanent al Uniunii, 
ministru de interne, a avut în- 
tîlniri la Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, Mi
nisterul de Interne, la Uniunea 
Națională a Cooperativelor A- 
gricole de Producție, Agenția 
română de presă, Consiliul Na
țional al Organizației Pionieri
lor, la Comitetul județean Bu
zău al P.C.R. și Comitetul mu
nicipal Constanța al P.C.R. și a 
vizitat obiective economice și 
social-culturale în București și 
județele Buzău și Constanța.
CONCURS

Comitetul Național pentru 
Apărarea Păcii face cunoscut 
că Adunarea publică în cadrul 
căreia se va efectua tragerea la 
sorți a premiilor oferite parti- 
cipanților la concursul pe bază 
de buletine cu tema „Victoria 
asupra fascismului și contribu
ția României la dobindirea ei, 
la instaurarea păcii in lumea 
contemporană" va avea loc du
minică 13 iulie în sala de festi
vități a Casei de cultură a sec
torului II din București, str. 
M. Eminescu nr. 89. Adunarea 
va începe la orele 9.

CRONICA 
U. T. C.

Ieri a sosit in Capitală o 
delegație a Federației de Ti
neret a Partidului Muncii din 
Olanda, condusă de Nicolaus 
Visser, membru al C.C. al a- 
cestei organizații, care, la in
vitația Uniunii Tineretului 
Comunist, va face o vizită in 
(ara noastră.

La sosire, pe aeroportul 
București-Otopeni, membrii 
delegației au fost salutați de 
tovarășul Viorel Vizureanu, 
adjunct de șef de secție la 
C.C. al U.T.C., de activiști ai 
C.C. al U.T.C.

căra" in complexul turistic pen
tru tineret din Costinești.

Marele premiu a fost acordat 
tinărului absolvent al Institutu
lui politehnic din București, Dan 
Chebac, inginerului Mircea Vin- 
tilă, actorului Gelu Colceag și 
formației „Phoenix" pentru ca
litatea muzicii interpretate.

Premiul special, pentru ex
cepționala interpretare a folclo
rului romanesc, taragotistului 
Dumitru Fărcaș.

Premiul creației, pentru cin- 
tecele sale patriotice, militante 
și revoluționare, studentului ar
hitect Doru Stănculescu.

Premiul consacrării, tehnicia
nului Nicu Alifantis, proiectan
tului Adrian îvanițchi și stu
dentului Valeriu Sterian.

Premiul de interpretare, acto
rilor Gelu Colceag, și Stefan 
Sloboda.

Premiul încrederii, tehnicia
nului Romeo Ghiur, studenților 
Cornel Popescu, Eugen Cristea 
Adina Dimitriu.

Mențiune pentru debut, for
mației „Columna" din Tg. Jiu,

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu

Ieri a sosit in Capitală 
tovarășul Edvard Kardeli
La invitația tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, luni după-amiază, a 
sosit în țara noastră Edvard 
Kardeli, membru al Prezidiului 
C.C. al U.C.I., și al Prezi
diului R.S.F. Iugoslavia, îm
preună cu soția.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspeții au fost întîmpi- 
nați de Emil Bobu, membru al 
Comitetului Politic Executiv,

Stafii de întreținere auto
Zilele acestea au fost date in 

exploatare stațiile de întreținere 
tehnică ale centralelor de trans
porturi auto din localitățile Ro
șiorii de Vede, Hunedoara, Tir- 
goviște, Borșa, Brașov, Brad și 
Constanța. Pină la sfirșitul anu
lui, asemenea construcții vor fi 
inaugurate la Tirgu Jiu, Motru, 
Pucioasa și Brăila. Totodată, au

OPERATIVITATE MAXIMA, 
RĂSPUNDERE SPORITĂ LA LUCRĂRILE 

DIN CAMPANIA DE RECOLTARE
Cîmpia doljană are o mare 

suprafață cultivată cu orz (22 173 
ha) și grîu (141260 ha), în com
parație cu alte județe ale țării. 
Peste 1 700 combine — la care 
se adaugă alte 90 venite în aju
tor din județele Sibiu, Hunedoa
ra și Alba — sint în permanentă 
stare de alertă.

La C.A.P. Măceșu de Jos toate 
forțele erau concentrate in cimp. 
Se lucrează din plin la griu. în 
prima zi fuseseră secerate 60 ha 
de griu. a doua zi 80 ha. viteza 
zilnică fiind depășită cu 8 ha. 
De altfel, trebuie evidențiată 
aici foarte buna organizare a 
muncii : președintele Dumitru 
Niță (și inginer șef) nu s-a 
despărțit toată ziua de combină : 
primarul Florea Achim era in 
legătură directă cu baza de re
cepție, asigurind transportul rit
mic ; inginerul șef al consiliului 
intercooperatist, Valeriu Cirstoiu, 
venise în ajutor cu 3 combine 
de la C.A.P. Zăvalu ; directorul 
S.M.A., Alexandru Dăbuleanu, 
și-a mutat sediul în cimp la 
atelierul mobil, remediind pe 
loc, împreună cu tinărul elec
trician Petre Pădeanu, defecțiu
nile apărute. De la mecaniza
tori (i-am cita pe tinerii record- 
meni Dumitru Etegan și Mihai 
Becheru) pină la cooperatorii în
soțitori de combine (Ana Manea, 
Marin Cotocea, Elena Brazdă 
etc.) tot omul dovedește hărni
cie, inițiativă, spirit de răspun
dere. Rezultatele primei zile 
confirmă : tînărul inginer Aurel 
Chiser, șeful fermei numărul 2, 
apreciază 4 000 kg la hectar, 
față de prevederile planificate 
de 3 500 kg.

O atenție deosebită se acordă

șponȚ^p^mr
„CUPA LYCEUM"

La Sibiu a avut loc o 
manifestare sportivă cu totul 
inedită: o confruntare, la mai 
multe probe atletice și jocuri 
sportive, între liceele „Octavian 
Goga" și „Gh. Lazăr". în dis
pută — trofeul „Cupa Lyceum", 
sportive, între liceele „Octavian 
pus in joc de liceul inițiator și 
organizator al originalei între
ceri — „Octavian Goga". Pen
tru această confruntare de am
biții și orgolii, colectivele celor 
două școli, organizațiile U.T.C. 
și asociațiile sportive, inclusiv 
cadrele didactice s-au pregătit 
cu toată asiduitatea și răspun
derea.

Am asistat la concurs — des
fășurat pe durata unei întregi 
după-amiezi în curtea liceului 
inițiator — și m-am convins de 
valoarea inițiativei. Prioritate 
au avut întrecerile de atletism : 
o alergare de viteză pe 50 m„ 
săritura în lungime cu elan și 
o alergare de rezistență (băieți 
— 1 000 m„ fete — 800 m). Și 
o primă surpriză! La probele 
atletice gazdele — Liceul „Oc
tavian Goga" — sint întrecute : 
ele cuceresc doar 5 locuri I in 
timp ce Liceul „Gh. Lazăr" — 
13! Punctajul: 104—142. Un a- 
vans substanțial pentru oaspeți, 
care avea să se dovedească, 
pină Ia urmă, decisiv. Citeva re
zultate la... superlativ : cea mai VASILE CABULEA

secretar al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
și Paul Niculescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru 
al guvernului, Dumitru Turcuș, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

Au fost prezenți Petar Dodik, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, și membri ai amba
sadei.

fost definitivate proiectele de 
execuție ale altor 30 de unități, 
printre care cele de la Galați, 
Sf. Gheorghe, Miercurea Ciuc, 
Oradea, Timișoara și Craiova. 
Potrivit proiectelor elaborate, 
stațiile sînt dotate cu utilaje, 
instalații și dispozitive de preci
zie, ceea ce le va permite efec
tuarea unor revizii tehnice co
respunzătoare.

concomitent, celei de a doua 
culturi. Din 82100 ha destinate 
însămînțării, 27 000 ha vor fi 
cultivate cu porumb boabe. 
La Măceșu de Jos am fost mar
torii unui veritabil flux tehno
logic : imediat după recoltare, 
intrau in acțiune presele de ba
lotat ; mecanizatorii Gheorghe 
Bolea, Mihai Stoica și Gheorghe

• Folosite din plin, combinele asigură realizarea și depăși
rea vitezei zilnice de recoltare • Transport ritmic din arie la 
bazele de recepție • Zile decisive pentru cea de a doua cul
tură : flux continuu la secerat, arat și însămînțat • Asistență 
tehnică calificată la repararea și reglarea utilajelor pe toată 
durata zilei de muncă • De la primar la cooperator, toate 
forjele satului pe cimp

Băleanu porneau plugurile ; în 
urma lor, tinărul Petre Grecu 
demara semănătoarea. Din cele 
150 ha pentru porumb boabe, 
50 ha aveau deja sămînța sub 
brazdă. Demni de stimă sînt și 
cooperatorii din consiliile Bra- 
lovoești. Bechet, Ghidici, care 
au semănat mai mult de jumă
tate din suprafața cu porumb. 
La nivelul județului însă, situ
ația nu este de natură să mulțu
mească. Din 27 000 ha fuseseră 
insămințate doar 4 000 ha. Se 
acționează cu incetinitorul la 
Moțăței și Dăbuleni, iar la Me- 
linești. Mischii și Predești. deși 
s-au recoltat suprafețe însem
nate, nu se însămințase nimic. 
Se impune o intervenție eficien
tă a organelor de resort, știin- 
du-se că timpul optim de însă- 
mînțare a porumbului care să 
mai poată da recoltă se apropie 
vertiginos de final.

Aici am fi vrut să punem 
punct articolului, dacă în raidul 

bună săritură la lungime, băieți : 
5,58 m — L. Stoian, anul IV 
(„Gh. Lazăr") ; 5.56 m — Simi- 
nel Petru — anul IV („O. Goga"); 
la fete: 4,21 — D. Stănescu, anul 
IV („Gh. Lazăr") ; 4.16 — C. Co- 
jocaru, anul II („O. Goga"). Spe
ranțele gazdelor s-au îndreptat 
spre jocurile sportive. Dar licee
nilor de la „O. Goga" le-a fost 
imposibil să recupereze handi
capul, deși aici s-au arătat mai 
buni : la handbal au cucerit 3 
puncte (o victorie la băieți cu 
25—16 și un „egal" la fete, 8—8), 
iar „Gh. Lazăr" — un punct ; Ia 
baschet punctele s-au împărțit 
in mod egal 2—2 ; băieții de la 
„O. Goga" (22—13) și fetele 
de la „Gh. Lazăr" (27—13) și-au 
adjudecat victoriile. La fotbal 
elevii de la „Gh. Lazăr", 
după o partidă dinamică, 
plină de dramatism, au învins 
cu 2—0. Punctaj general: locul 
I și cuceritoare a primei ediții 
a „Cupei Lyceum" — reprezen
tativa Liceului „Gh. Lazăr" — 
147 puncte: locul II — Liceul 
„Octavian Goga" — 109 puncte.

După festivitatea de premiere, 
in cadrul căreia învingători și 
învinși erau la fel de bucuroși, 
felicitîndu-se reciproc, am vrut 
să aflu cum s-a născut iniția
tiva.

Ideea ne-a venit la începutul

Sărbătorirea 
„Zilei

învățătorului* *
în întreaga țară s-a sărbăto

rit luni Ziua învățătorului. E- 
venimentul a fost marcat prin 
adunări festive organizate în o- 
rașe și municipii, prilej de a 
face o trecere în revistă a suc
ceselor înregistrate în anul șco
lar recent încheiat. A fost un an 
care a însemnat o creștere a ni
velului de pregătire a elevilor, 
un spor de calitate în activitatea 
didactică. în munca fiecărui în
vățător au fost înscrise în acest 
an ca deziderate importante îm
bunătățirea calitativă a procesu
lui instructiv-educativ, lichida
rea repetenției și promovarea 
integrală a elevilor.

Această sărbătoare a muncii a 
însemnat, totodată, reafirmarea 
hotărîrii cadrelor didactice din 
întreaga țară de a se perfecționa 
neîncetat pe plan profesional și 
politic, de a depune toate efor
turile ca viitorul an școlar să 
constituie un nou moment im
portant pe linia îmbunătățirii 
activității didactice, a educării 
tineretului în spiritul dragostei 
față de muncă și învățătură, a 
slujirii devotate a poporului și a 
țării.

nostru nu am fi întîlnit și situ
ații nefirești, abateri de la re
gulă, cu consecințe nedorite în 
ceea ce privește activitatea de 
recoltare.

La C.A.P. Măceșu de Sus, de 
pildă, pe combine trudeau nu
mai femei, în timp Ce o duzină 
de bărbați stăteau la taclale în 
tovărășia a 1 000 de' saci încăr- 

cați. Ni se spune că ei lucrează 
la încărcatul camioanelor care 
transportă recolta în bază. îm
preună cu președintele coopera
tivei, Dumitru Dobre, am făcut 
un calcul : un camion este în
cărcat într-un sfert de oră ; el 
face, de regulă, 3 transporturi 
pe zi : rezultă că în 3 sferturi 
de ceas se încheie ziua de mun
că a acestor bărbați. Cu uimire 
tîrzie recunoaște și tovarășul 
Dobre că da. așa este, deși se 
pare că nu înțelege cum să-i 
antreneze la muncă pe acești 
oameni. Aceasta, în timp ce în 
plină cimpie. o combină Gloria 
descărcase, direct ne pămînt, o 
însemnată cantitate de grîu. I- 
deea de organizare a muncii — 
mai exact spus de lipsă de or
ganizare — nu se oprește aici. 
La C.A.P. Castranova, 4 combi
ne intraseră în lan. Ele 
au fost. însă, repede obligate să 
tragă pe dreapta. Conducerea co
operativei nu asigurase mijloa-

0 INIȚIATIVĂ INTERESANTĂ. 
VALOROASĂ, CARE TREBUIE 

GENERALIZATĂ

primăverii — ne explică eleva 
Carmen Winter, președinta aso
ciației sportive „Avîntul" și Flo
rin Diacu, secretarul organiza
ției U.T.C, de la Liceul ..Oc
tavian Goga" — am avut o 
intîlnire bilaterală Ia fotbal. 
Ne-am zis, de ce să nu ne 
intrecem la mai multe sporturi? 
Profesorii noștri de educație fi
zică, tovarășii Ion Manoliu și 
Marilena Chioar, conducerea 
școlii au salutat ideea și ne-au 
dat sprijinul s-o materializăm. 
Lucrurile au luat amploare. Toa
tă lumea spunea: dacă există o 
rivalitate — înțeleasă în sensul 
bun — între cele două licee, pe 
toate planurile, Ia învățătură și 
activități cultural-artistice, pa
triotice și obștești, de ce n-ar fi 
și in domeniul sportului? Iniția
tiva noastră a primit și ea un 
trofeu, din partea comitetului 
județean al U.T.C. îi felicităm pe 
colegii de la „Gh. Lazăr". Ne-au 
învins pe teren propriu. Revanșa, 
la anul, va fi cu atit mai inte
resantă. Ne vom pregăti cu mai 
multă ambiție.

Experimentul ni se pare ex
trem de interesant și valoros. EI 
poate fi preluat — și recoman
dăm aceasta organizațiilor U.T.C. 
și asociațiilor sportive din școli 
— cu succes.

MIRON NICOLESCU

Din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, a Marii Adunări 

Naționale a Republicii Socialiste România 
și a Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste

Comitetul Central al Partidului Comunist 
Român, Marea Adunare Națională a Repu
blicii Socialiste România și Consiliul Național 
al _ Frontului Unității Socialiste anunță cu 
profund regret încetarea din viață a academi-

Comitetul Central 
al Partidului Comunist

Român

★
Pentru organizarea funeraliilor 

academicianului Miron Nicoles
cu, a fost constituită o comisie 
formată din tovarășii : loan 
Ursu, președintele Consiliului 
Național pentru Știință și Teh
nologie — președinte, Nicolae 
Giosan, președintele Academiei 
de științe agricole și silvice, 
Mihnea Gheorghiu, președintele 
Academiei de științe sociale și 
politice, Șerban Țițeica, vicepre-

cele de transport necesare. Pus 
să dea socoteală in fața organe
lor de control de la direcția ju
dețeană agricolă, președintele 
C.A.P., Ion Pisică, „justifică" a- 
ceastă stare gravă de lucruri 
prin faptul că „am fost luați 
prin surprindere de timpul pri
elnic pentru recoltat". Un ultim 
exemplu pune capăt lanțului... 
de slăbiciuni. Joi, 26 iunie, la 
C.A.P. Dobrotești, comuna Amă- 
răștii de Sus, în timp ce com
binele recoltau din plin, ingine
rul șef Afrem Andruța, la vo
lanul mașinii proprietate perso
nală. se plimba prin Craiova, 
la distanță de 60 km de cele 500 
ha cu grîu. De altfel, în cimp, 
în afară de mecanizatori și un 
mecanic de întreținere, nu se a- 
fla nici un reprezentant al 
C.A.P. : președinte, șef de 
fermă, economist sau simplu 
cooperator. în agricultura ju
dețului Dolj — ne spune, tova
rășul inginer Iulian Ioana, di
rectorul general adjunct al di
recției agricole, acționează circa 
1 000 de cadre cu pregătire su
perioară. Este de nepermis ca 
fie și unul singur să nu se în
cadreze in ritmul de efort si 
competentă al acestui veritabil 
batalion de specialiști. Dar nu e 
vorba de o excepție : mai multe 
asemenea repetări nedorite vin 
să slăbească regula răspunderii. 
Iată de ce se impune ca aseme
nea abateri să fie tratate cu 
toată severitatea, știut fiind 
faptul că actuala campanie de 
recoltare, eșalonată intr-o peri
oadă scurtă de timp, nu se poate 
desfășura și încheia cu succes 
decît printr-o maximă concen
trare de efort, printr-o dăruire 
exemplară.

I. ANDREIȚA

M E RI 01A bl
• LA BUDAPESTA s-a des

fășurat un concurs internațional 
de gimnastică la care au parti
cipat tineri sportivi din Româ
nia și Ungaria.

în concursul special pe apa
rate s-a remarcat in mod deo
sebit Kurt Silier, elev din Bucu
rești, clasat pe primul loc la 
sol, inele, sărituri și bară fixă.

în concursul feminin s-a evi
dențiat Mariana Constantin, si
tuată pe locui intii la sol și pa
ralele.

La individual compus mascu
lin, victoria a revenit gimnas
tului maghiar Farkas — 55,45 
puncte, urmat de Kurt Silier — 
54,75 puncte.

• CU PRILEJUL Adunării 
sale anuale, ținută la Gleneag
les, International Board (orga
nismul britanic care se ocupă 
cu regulamentul jocului de fot
bal) a respins trei propuneri de 
modificare a regulilor jocului, 
propuneri venite din partea fe
derațiilor din Scotia și Țara Ga
lilor. Acestea din urmă, prin 
două propuneri, cereau abolirea 
loviturii indirecte în cazurile 
unor infracțiuni comise în ca
reul de pedeapsă, dar care jus
tificau lovitura de penalti. Pe 
de altă parte, federația scoțiană 
propunea crearea unei zone de 
10 m în fața punctului de exe
cutarea cornerului in care apă
rătorii să nu poată pătrunde 
înaintea executării loviturii de 
colț. în altă ordine de idei s-a 
hotărit crearea unui carnet de 
instrucțiuni pentru arbitri prin 
care se indică acestora semnele 
ce trebuie să le facă în timpul 
conducerii partidelor interna
ționale de fotbal.

• DUPĂ O ZI de pauză, luni 
au fost reluate întrecerile tur
neului internațional de tenis de 
la Wimbledon. în sferturile de 
finală ale probei feminine de 
simplu prima favorită Chris 
Evert (S.U.A.) a eliminat-o cu
5— 7. 7—5, 6—0 pe olandeza Be
tty Stove. Evonne Goolagong 
(Australia) a ciștigat cu 5—7,
6— 3, 9—7 jocul cu Virginia W’a- 
de (Anglia). In semifinale, Evert 
o va intilni pe Jean Billie King 
(S.U.A.) care a dispus cu 6—3, 
6—3 de Oiga Morozova (U.R.S.S.)

Marea Adunare 
Națională 

a Republicii Socialiste 
România

★
ședințe al Academiei Republicii 
Socialiste România, George Ciu- 
cu, secretar general al Acade
miei Republicii Socialiste Româ
nia. rectorul Universității Bucu
rești.

★
Comisia pentru organizarea 

funeraliilor academicianului Mi
ron Nicolescu comunică :

VACANȚA 
ÎN HAINE 

DE LUCRU
Ieri s-a încheiat, în uni

tăți agricole ale județului 
Dolj, cea dinții serie de 
muncă voluntar-patriotică 
(16—30 iunie) a elevilor din 
liceele teoretice și de spe
cialitate. Circa 9 000 de e- 
levi de la liceele „Tudor Ar- 
ghezi", „Nicolae Titulescu", 
„Nicolae Bălcescu" din Cra
iova și de la liceele din Se- 
garcea, Melinești, Bechet, 
Dăbuleni, Calafat au parti
cipat la recoltarea legume
lor și, în unele locuri, a fruc
telor, la legatul viei, la alte 
lucrări de sezon în agricul
tură. Cei mai mulți elevi au 
lucrat în întreprinderile a- 
gricole de stat Moțătei, Sa
dova, Dăbuleni. La încheie
rea seriei, valoarea muncii 
prestate se apropie de 
270 000 Iei. Ștafeta întrecerii 
o vor purta, în cea de a 
doua serie, elevii de la li
ceele nr. 3, „Frații Buzești", 
nr. 2 — construcții, „Nicolae 
Titulescu" — din Craiova, 
de la alte școli de pe raza 
județului. După cum ne re
latează tovarășul Aurel Min- 
cu, șeful sectorului muncă 
patriotică din cadrul Comi
tetului județean Dolj al 
U.T.C., la sfirșitul celor 8 
serii (pe 15 septembrie) își 
va fi adus contribuția in a- 
gricuitură 41 000 elevi, re
partizați în 212 puncte de 
lucru. Valoarea totală a ac
tivității acestei vacanțe în 
haine de lucru este estimată 
la 1 360 000 lei.

A. ION

cianului Miron Nicolescu, membru al C.C. al 
P.C.R., președintele Academiei Republicii So
cialiste România, reputat om de știință și pro
fesor, care a desfășurat o bogată activitate 
științifică și obșteascăpusă în slujba progresu
lui științei românești, a cauzei socialismului.

Consiliul Național 
al Frontului Unității 

Socialiste

★
Sicriul cu corpul defunctului 

va fi depus în holul Palatului 
Marii Adunări Naționale. Ac
cesul publicului va fi permis 
marți, 1 iulie. între orele 17—19, 
și miercuri, 2 iulie, între orele 
9—11.

Mitingul de doliu va avea Ioc 
miercuri, 2 iulie, ora 11.00, la 
Palatul Marii Adunări Naționale, 
înhumarea va avea loc in a- 
ceeași zi, la Cimitirul Bellu.

rguveme
MARȚI, 1 IULIE 1975

ZIUA CEA MAI LUNGĂ: Patria 
(orele 9,30; 12,45; 16; 19,30).

UN SALT SPRE MARE PER
FORMANTĂ: Timpuri Noi (orele 
9; 11,15; 13,30: 16; 18,15; 20,30).

MARELE CIRC: Scala (orele 
9,30; 11,30; 13,30; 16; 18,15; 20,30); 
Grădina Luceafărul (ora 20,15).

LEGEA PRERIEI: București
(orele 8,45; 10,45; 12,45: 14.45; 16,45: 
19; 21); Favorit (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16: 18,15; 20,30): Grădina Di
namo (ora 20,15); Grădina Bucu
rești (ora 20,15).

KIT ÎN ALASKA: Victoria fe
rele 9; 11,15; 13,30; 16: 18,15: 20,30); 
Flacăra (orele 15,30; 17; 20,15).

PIEDONE — COMISARUL FĂRĂ 
ARMA: Luceafărul (orele 9; 11,15; 
13,30: 16; 18,15; 20,30); Festival 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21); 
Grădina Festival (ora 20).

INCREDIBILELE AVENTURI 
ALE UNOR ITALIENI IN RUSIA: 
Lumina (orele 9; 11,15: 13,30; 16; 
18,15; 20,30); Drumul Sării (orele 
15,30; 18; 20).

JOCUL DE CĂRȚI: Sala Pala
tului (orele 17,15; 20,15); Capitol 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,45); Grădina Capitol (ora 20,15); 
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15).

TOAMNA BOBOCILOR: Lira 
(orele 16; 18,151: Arta (orele 15.30; 
17,45; 20,15); Grădina Lira (ora
20.15) ; Grădina Arta (ora 20).

SPERIETOAREA: Central (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). 

.Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.30; 20,45).

tată DE DUMINICA: Doina 
(orele 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20. La 
ora 9,45 — program pentru copii); 
Ferentari (orele 15.30; 18: 20,15).

ULTIMUL PISTOLAR DIN 
CROSS CREEK: Feroviar (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30); Au
rora (orele 9: 11,15: 13,30: 15.45; 
18; 20.15); Grădina Aurora (ora 20).

ZBOR PESTE LIVEZI: Bucegl 
(orele 16; 13).

RECOMPENSA PENTRU SERIF: 
Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15: 20,30); Miorița (orele 9; 11,15; 
13.30; 15,45: 18; 20,15).

HAIDUCII. Dacia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16: 18.15: 20,30).

TEROARE PE ..BRITANNIC": 
Buzești (orele 9: 11.15: 13.30: 16; 
18,15; 20,30); Tomls (orele 9: 11,15; 
13.30; 16: 18,15); Grădina Buzești 
(ora 20,15); Grădina Tomis (ora
20.15) .

TELEGRAME: Unirea (orele 16; 
18).

HOINARII: Cotroceni (orele
13,30; 15,45; 10; 20.15).

PRIMĂVARA TRISTĂ: Giuleștl 
(orele 15.30: 18: 20.15).

COMEDIE FANTASTICĂ: Pacea 
(orele 15.30; 17.45; 20).

CEI MAI FRUMOȘI ANI: Glo
ria (orele 8.45; 11,15; 13.30; 15,45; 
18,15; 20,45); Modern (orele 9: 
11,15; 13.30: 16; 18.15; 20.30); Gră
dina Modern (ora 20).

UN HOROSCOP CU BUCLUC: 
Crîngași (orele 16; 18,15).

MAREA CURSĂ: Floreasca (ore
le 15,30: 19).

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

ULTIMA ZĂPADA DE PRIMĂ
VARĂ: Volga (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20).

LUMINA LA CAPĂTUL TUNE
LULUI: Moșilor (orele 15.30; 18; 
20); Grădina Moșilor (ora 20.15).

nemuritorii: Popular (orele 
15.30: 18: 20.15).

INVINCIBILUL LUKE: Cosmos 
(orele 15.30: 18: 20.15).

PE AICI NU SE TRECE: Munca 
(orele 15 30; 19).
tăcerea doctorului 

EVANS: Rahova (orele 16: 18).
ACTORUL ȘI SĂLBATICII; VI- 

tan (orele 15,30: 19).
PIRAȚII DIN PACIFIC — 

INSULA COMORILOR: Progresul 
(orele 16: 19)

ȘCOALA TINERILOR CĂSĂ
TORIȚI: Grădina Bucegl (ora
20.15).

GOANA după AUR: Grădina 
Vitan (ora 20.30).

UN OM IN SĂLBĂTICIE: Gră
dina Unirea (ora 20.15).

PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală. Teatru comen
tat pentru elevi: ..Mutter Courage" 
de Berțold Brecht. 10.00 Speranțe 
și împliniri. O reintilnire cu doi 
tineri virtuozi instrumentiști.
10.20 Festivalul comediei cinema
tografice la TV. File de dicționar; 
Medalion Alberto Sordi; „Mone
da lui Peltin". 12,15 Telex. 12,20 
închiderea programului. 18,00 Te
leșcoală. Mens sana in corpore 
sano: Să învățăm înotul; turism 
in vacanță. 16,30 Curs de limbă 
franceză. 17,00 Telex. 17,05 Pagini 
din opere. 17.20 Scena. 17.45 Fes
tivalul folcloric ..Hora costume
lor" — Pietrari-Vîlcea. 18,00 Lec
ții TV pentru lucrătorii din agri
cultură. 18,45 Melodii celebre. 19,00 
Teleglob: Coordonate canadiene.
19.20 1001 de seri. 19.30 Telejurnal.
20.00 Muzică instrumentală. 20.05 
Anchetă socială: „Drum fără...
busolă". 20,45 Seară de teatru: 
„Marele vis" de Radu Theodoru. 
Episodul II ■— „început de veac". 
22.10 24 de ore. 22,30 închiderea 
programului.

PROGRAMUL 2

20,00 Film serial: „Emma". Epi
sodul ii. 20,45 Idei contemporane. 
Omul uni sau multidimensional ? 
21,15 Telex. 21,20 Tezaur de cîn- 
tec românesc. 21,45 Din filmoteca 
TV: George Vraca. 22,30 închide
rea programului.
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„România—prietena țărilor 
arabe"

Amplu articol publicat de cotidianul

„Le Journal d'Egypte"

de peste hotare „Scînteia tineretului “

pag. 6

Cotidianul „Le Journal d’Egypte" a publicat recent în prima 
sa pagină un amplu articol, însoțit de fotografiile președinți
lor Nicolae Ceaușescu și Anwar El Sadat, sub titlul „Româ
nia — prietena (arilor arabe".

„în ansamblul relațiilor po
litice, economice, tehnico-ști- 
ințifice ale României — scrie 
ziarul —, țările arabe ocupă 
un loc deosebit de important, 
statul român avind o preocu
pare permanentă pentru lăr
girea și consolidarea rapor
turilor cu aceste țări". Sub
liniind că vizitele reciproce 
la cel mai înalt nivel, pre
cum și contactele pe multiple 
planuri au creat cadrul fa
vorabil dezvoltării continue 
a relațiilor româno-ara’oe in 
toate domeniile, ziarul pre
cizează că „în acest context, 
este o plăcere pentru toți e- 
giptenii să-și reamintească 
faptul că acum un an pre
ședintele Sadat a vizitat 
România, vizită care a con
stituit o nouă pagină fruc
tuoasă în istoria relațiilor 
tradiționale între popoarele 
noastre". „Vizita de priete
nie a președintelui Nicolae 
Ceaușescu din aprilie 1975 a 
evidențiat încă o dată rapor
turile strînse și frățești care 
există între cei doi pre
ședinți, contactele permanen

Aprecieri elogioase 
pentru produsele chimice 

românești expuse 
la „lncheba-75"

La Bratislava și-a închis 
porțile Tirgul internațional 
de produse chimice — „In- 
cheba". Participantă pentru 
a cincea oară la tirg, Româ
nia a prezentat, și in acest 
an o gamă largă de produse 
chimice de bază, petrochi
mice, fibre sintetice, anvelo
pe și articole tehnice din 
cauciuc, medicamente, lacuri, 
vopsele, coloranți etc. Pavi
lionul românesc a înregistrat 
zilnic un mare aflux de vizi
tatori.

Referitor la produsele chi
mice românești expuse la 
„Incheba-75“ Frantisek Zu- 
rek, adjunct al ministrului 
comerțului exterior al R.S. 
Cehoslovace a declarat : „A- 
preciem în mod deosebit 
prezența românească la cea 
de-a 7-a ediție a tirgului. 
Exponatele vorbesc grăitor 
despre realizările excepționa
le ale industriei chimice ro
mânești". 

Alegeri pentru Adunarea Națională 

in Insulele Capului Verde 
NOUA ADUNARE NAȚIONALA ALEASA SE VA REUNI PEN
TRU A APROBA CONSTITUȚIA CE CONSFINȚEȘTE PROCLA

MAREA INDEPENDENȚEI INSULELOR CAPULUI VERDE

Activitatea cosmonauților sovietici 
la bordul statiei ,,Saiiut-4“

urmărită activitatea 
aparatului circulator 
la nivelul creierului. 
Pentru evaluarea ca
pacităților de func
ționare a aparatului 
vestibulator, în stare 
de imponderabilitate 
îndelungată, s-au fă
cut cercetări com
plexe cu ajutorul 
scaunului rotativ.

S-a indicat, de ase
menea, luarea și con
servarea unor probe 
de singe, care ur
mează a fi studiate 
la întoarcerea cos
monauților pe Pă- 
mint.

• pe scurt • pe scurt 9 pe scurt •

te și cooperarea atît de fe
ricită între Egipt și România, 
care depășesc prin importanța 
lor cadrul bilateral, avind o 
valoare profund internațio
nală". Articolul menționează 
apoi creșterea volumului 
schimburilor comerciale ro- 
mâno-arabe, subliniind că 
pînă la sfîrșitul anului 1975 
acestea vor atinge 1,2 mi
liarde dolari. Enumerînd o 
serie de obiective economice 
construite sau în curs de 
realizare în țările arabe în 
cooperare cu statul român, 
se arată că, paralel cu a- 
cestea, asistența acordată de 
România în formarea cadre
lor de specialiști este dintre 
cele mai importante. în în
cheiere, articolul subliniază 
că „la baza tuturor acordu
rilor, convențiilor și înțele
gerilor intre România și ță
rile arabe stau principiile e- 
galității in drepturi, avan
tajului reciproc, neamestecu
lui în treburile interne, pre
cum și celelalte principii 
promovate cu hotărîre pe 
plan internațional de statul 
român".

„Tineretul este alături de Partidul Comunist Italian". Sub această lozincă s-a desfășurat un 
mare miting al tinerilor din Roma.

African al Independenței din 
Guineea-Bissau și Insulele Ca
pului Verde, care au condus în
delungata luptă de eliberare 
națională de sub dominația co
lonială.

Rezultatele scrutinului vor fi 
date publicității la 1 sau 2 iulie.

Adunarea Națională nou a-, 
leasă se va reuni la . 4 iulie în 
prima sa ședință pentru a apro
ba constituția, care va consfinți 
proclamarea oficială, la 5 iillie, 
a independenței Insulelor Capu
lui Verde și., sfîrșitul celor peste 
500 de "ani de dominație colo
nială portugheză. După adopta
rea ei de către parlament, con
stituția va putea fi modificată în 
decurs de 90 de zile.

Membrii Adunării Naționale' 
și ceilalți conducători din Inșii-* 1 
lele Capului Verde vor partici
pa, alături de reprezentanți ai 
populației din toate cele noua 
insule ale arhipelagului, la .fes
tivitățile prilejuite de proclama
rea oficială, la 5 iulie, a indepen
denței naționale. După procla
marea independenței, capitala 
Insulelor Capului Verde va fi 
orașul Praia.

în Insulele Capului Verde, ar
hipelag situat în Oceanul Atlan
tic, la 400 mile de litoralul ves
tic al Africii, se desfășoară, în- 
cepînd de la 30 iunie, alegeri 
pentru Adunarea Națională, con
form unei înțelegeri intervenite, 
la 18 decembrie anul trecut, in
tre guvernul Portugaliei și Par
tidul African al Independenței 
din Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde (P.A.I.G.C.). 
Corpul electoral, care participă 
la primele alegeri libere din is
toria arhipelagului, este chemat 
să desemneze pe cei 56 de 
membri ai Adunării Naționale 
pentru care și-au depus candi
datura militanți ai P.A.I.G.C., 
muncitori, țărani, funcționari, 
reprezentanți ai clerului și ai 
studențimii. Potrivit datelor a- 
nunțate de Comisia electorală 
centrală, pe listele de alegatori 
sînt înscriși 130 000 din cei peste 
300 000 de locuitori.

în cadrul unei reuniuni pre
electorale, desfășurată în centrul 
administrativ și politic al Insu
lelor Capului Verde, vorbitorii 
au chemat populația să acorde 
voturile candidaților Partidului

Duminică, progra
mul de activitate al 
cosmonauților sovie
tici, Piotr Klimuk și
Vitali Sevastianov. la 
bordul stației orbita
le „Saliut-4“, a fost 
dedicat unor experi
mente medicale. S-au 
efectuat cercetări a- 
supra organismelor 
celor doi cosmonauți 
prin dozarea efortu
rilor fizice cu ajuto
rul veloergometru- 
lui aflat la bordul 
stației și a utilizării 
costumelor cu va
cuum. Totodată, s-a 
înregistrat electro
cardiograma și a fost

• DELEGAȚIA de activiști ai 
P.C.R., condusă de tovarășul 
Trandafir Cocirlă, membru al 
C.C. al P.C.R.. prim-secretar al 
Comitetului județean Caraș-Se- 
verin al P.C.R., care a făcut o 
vizită pentru schimb de expe
riență in Uniunea Sovietică, a 
fost primită, la 30 iunie, de 
K. F. Katușev, secretar al C.C. 
al P.C.U.S. La convorbirea care 
a avut loc cu acest prilej, desfă
șurată într-o atmosferă calda, 
tovărășească, a participat Gheor- 
ghe Badrus, ambasadorul Româ
niei în Uniunea Sovietică.

bleme referitoare la raporturile 
bilaterale, la relațiile Est-Vest și 
Conferința pentru securitate și 
cooperare in Europa.
• LA propunerea reprezen

tanților R.P.D. Coreene, luni a 
avut loc. la Panmunjon, cea de-a 
364-a ședință a Comisiei militare 
de armistițiu din Coreea. Cu a- 
cest prilej, conducătorul părții 
reprezentind R.P.D. Coreeană, 
general-maior Kim Poong Sup, 
a adresat celeilalte părți un pro
test ferm în legătură cu o serie 
de acțiuni provocatoare comise 
in ultima perioadă de trupele 
sud-coreene și efectivele milita
re americane din Coreea de sud.

NAȚIONALIZĂRI IN ZAMBIA
• PREȘEDINTELE ZAMBIEI, 

Kenneth Kaunda, a anunțat in 
fața Consiliului Național al 
Partidului Unit al Independen
ței Naționale (U.N.I.P.) o serie 
de naționalizări. El a precizat 
că autoritățile de stat vor prelua 
controlul asupra pămînturilor 
deținute de particulari, al unor 
cinematografe și spitale, al unor 
imobile particulare și al fabri
cilor de tutun. Sînt naționalizate, 
de asemenea, principalul ziar al 
țării, „Times of Zambia" și su
plimentul său duminical, „Sun
day Paper".

Luni, 30 iunie, la 
bordul lui „Saliut 4“ 
a fost zi de odihnă. 
Cosmonauții și-au 
sistematizat rezulta
tele cercetărilor zilei 
anterioare, au avut 
un program adminis
trativ în comparti
mentele de lucru și 
odihnă ale stației.

Starea sănătății 
cosmonauților este 
bună. Sistemele de 
bord funcționează 
normal, informează 
agenția TASS. Zbo
rul stației orbitale 
științifice sovietice 
„Saliut-4“ continuă.

PRIMUL MINISTRU
AL TAILANDEI LA PEKIN

• PRIMUL MINISTRU al 
Tailandei, Kukri t Pramoj, a 
sosit, luni, la Pekin într-o vizită 
oficială în R. P. Chineză, însoțit 
de ministrul de externe, 
Chatichai Choonhavan, și de 
alte oficialități guvernamentale.

în aceeași zi, intr-un spital 
din capitala chineză a avut loc 
o întrevedere între premierul 
Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, Ciu En-lai, și primul 
ministru al Tailandei.

Tot în cursul zilei de luni au 
avut loc convorbiri între pre

BERLIN

Convorbiri între
Necesitatea aplicării unei politici 

care să ducă Ia crearea noii ordini
reprezentanți ai economice internaționale
P.C.R. și P.S.U.G.

La invitația C.C. al P.S.U.G., 
luni a sosit la Berlin tova
rășul Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al 
C.C. al Partidului Comunist 
Român. La aeroport, oaspe
tele a fost salutat de Her
mann Axen. membru al Bi
roului Politic, secretar al 
C.C. al P.S.U.G. A fost pre
zent, de asemenea, amba
sadorul României în R. D. 
Germană, Vasile Vlad.

în aceeași zi, la sediul Co
mitetului Central au început 
convorbiri între tovarășii 
Ștefan Andrei și Hermann 
Axen cu privire la relațiile 
dintre P.C.R. și P.S.U.G.

• SESIUNEA Institutului 
internațional pentru unifica
rea dreptului privat — orga
nizație interguvernaiiientală 
cu sediul Ia Roma — a ho- 
tărîi ca, în anul 1976, să se 
organizeze, sub auspiciile a- 
cestui institut și instituțiilor 
internaționale interesate, un 
Congres mondial cu tema 
„Dreptul privind comerțul in
ternațional". Raportor gene
ral a fost desemnat prof. Tu
dor Popescu (România).

V
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• VICTIME ALE DETERIORĂRII MEDIULUI AMBIANT. Sute 
de mii de păsări migratoare care de obicei părăseau arhipela
gul nipon în timpul . călduros, nu și-au mai luat zborul spre 
zonele mai reci din nord. Un fenomen neobișnuit, care a pro
vocat îngrijorarea ornitologilor niponi. Schimbarea regimului de 
migrație a păsărilor s-ar datora unei slăbiri- excesive a orga
nismului acestora, determinată de calitatea proastă a alimen-. 
tației din primăvară — au constatat specialiștii. Hrănindu-se 
cu . pește'și "plante puternic poluate cu reziduuri industriale,' aces
te*  păsări au devenit și ele victime ale deteriorării .mediului 
ambiant, care ia proporții în Japonia. Astfel, în împrejurimile 
orașului Tokio, nu numai apa, dar și aerul au. atins un nivel 
de infestare atît de ridicat incit se înregistrează numeroase. 
caruri de îmbolnăvire a oamenilor și animalelor • 'PLOI ABUN
DENTE, ce s-au abătut asupra zonelor sudree și centrale ale 
Austriei, au provocat revărsările unor rîuri. Văi din Styria, 
Burgenland și Austria inferioară au fost inundate. Numeroase 
clădiri din centrul orașului Graz au fost deteriorate de apa 
care a inundat parterul și etajele inferioare. Circulația pe șo
seaua Graz—Viena a fost întreruptă. Importante pagube au fost 
înregistrate și în agricultura zonelor afectate o DISCURI DE 
LUNGĂ DURATĂ. Asemenea discuri au fost puse în vînzare 
la Paris. Fiecare față a discului durează aproape o oră, adică 
de două-trei ori mai mult decît un disc obișnuit. Se pare că 
durata mare a fost obținută prin suprimarea oricărui interval 
dintre spire consecutive. Incovenientul unic este că acest in
terval nu e inutil, el influențînd amplitudinea. De aceea, pen
tru un amator de discuri de înaltă fidelitate noul disc nu este 
satisfăcător. El este, însă, preferabil pentru cel care caută o 
simplă ambianță muzicală, nemaifiind necesară întoarcerea dis
cului la fiecare 20 de minute • RECORD PRIN „TUNELUL 
DE FOC“. Cascadorul belgian Thierry Hallard a stabilit, du
minică, în apropiere de orașul Anvers un neobișnuit record. 
El a reușit să străbată, în ambele.sensuri, cu o motocicletă, un 
„tunel de foc“ lung de 70 metri. Precedentul record în mate
rie aparținea unui confrate neozeelandez, care parcursese, in 
aceleași condiții, o distanță de 52 metri • PENTRU A ÎNȚE
LEGE... CAII,*  în timpul a 40 de ani de cercetări, un englez 
pe nume Henri Blake a alcătuit un glosar menit să-i ajute pe 
crescători și jockey să înțeleagă mai bine specia cabalină. In 
termenii acestui glosar, dacă un cal suflă ușor în direcția cuiva, 
aceasta ar însemna că-i spune „bună ziua“. Pentru a-și ma
nifesta buna sau proasta dispoziție, calul utilizează o gamă în
treagă de „tonalități". El își mărturisește dragostea în 30 de 
feluri, își exprimă mînia și iritarea etc. etc. • EVERESTUL — 
FOST TEREN SUBMARIN? Everestul n-ar fi fost, în urmă cu 
aproximativ 30 de milioane de ani, decît un pașnic teren sub
marin. La această concluzie a ajuns savantul japonez Joyo Ko- 
saka după examinarea unui eșantion de rocă adusă de alpiniști 
de pe culmile celui, mai îna’lt pisc din Himalaya. Eșantionul, 
examinat la un microscop polarizant, este alcătuit, a arătat sa
vantul, din straturi paralele de calcar semicristalin și de cuarț, 
fiind format, potrivit aprecierii sale, prin sedimentare, la o 
mare adîncime sub ape. Fostele terenuri submarine au deve
nit, munți în urma unor mari frămîntări ale scoarței terestre.

mierul tailandez și Den Siao- 
pin, vicepremier al Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze.

• LA CHICAGO s-au desfă
șurat lucrările celui de-al XXI- 
lea Congres al Partidului Comu
nist din S.U.A. Pe marginea ra
portului asupra activității parti
dului și sarcinilor comuniștilor 
americani, prezentat de Gus 
Hali, secretar general al P. C. 
din S.U.A., au avut.Toc dezba
teri.

In ședința de închidere, dele
gații au adoptat o rezoluție po
litică principală și o serie de 
rezoluții pe probleme. A fost 
ales, apoi, Comitetul Central, 
din care fac parte 66 de mem
bri. Noul Comitet Central i-a 
confirmat în funcție pe Henry 
Winston, președintele național 
al partidului, și pe Gus Hali, 

în capitala Algeriei s-a în
cheiat colocviul cu tema 
„Noua ordine economică in
ternațională".

Una dintre rezoluțiile adopta
te de participant preconizează 
sporirea gradului de eficiență 
al O.N.U. în reglementarea pro
blemelor cu care este în pre
zent confruntată comunitatea 
internațională, ca urmare a adîn- 
cirii decalajului economic dintre 
țările dezvoltate și cele în curs 
de dezvoltare, și aplicarea unei 
politici de natură să ducă la 
crearea unei noi ordini econo
mice internaționale. Rezoluția 
cere, totodată, să se dea curs 
pozitiv aplicării recomandărilor 
sesiunii extraordinare a Adună
rii generale a O.N.U., consacrată 
dezbaterii problemelor materii
lor prime și dezvoltării.

într-o altă rezoluție consacrată 
definirii conceptului de dezvol
tare se subliniază că aceasta 
„constă într-un proces de

Formarea noului
La Beirut a fost anunțată, luni 

seara, formarea unui nou gu
vern libanez, din care fac parte 
șase miniștri. După cum a pre
cizat ministrul informațiilor în 
cabinetul demisionar, generalul 
Moussa Kanaan, noul guvern 
este condus de primul ministru, 
Rachid Karame, desemnat de 
președintele țării, Suleiman 
Frangieh. El îi succede în a- 

<

l

secretarul general al P. C. din 
S.U.A.
VIZITA PREMIERULUI BELGIAN 
LA LONDRA

9 LUNI DUPA-AMIAZĂ, pri
mul ministru al Angliei, Harold 
Wilson, și ministrul de externe, 
James Callaghan, au avut con
vorbiri cu premierul belgian, 
Leo Tindemans, care face o vi
zită oficială la Londra, in a- 
ceeași zi, șeful guvernului bel
gian s-a intilnit cu liderul Ca
merei Comunelor, Edward Short, 
și cu ministrul finanțelor, Denis 
Healey. In cadrul acestor în
trevederi au fost examinate pro

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •

schimbări structurale în dome
niile economic, politic, social și 
cultural" și că dezvoltarea „tre
buie să. fie în folosul tuturor, nu 
al unei minorități". Dezvoltarea, 
se arată în continuare, nu în
seamnă numai creștere econo
mică, ci cuprinde indicatori 
cum ar fi satisfacerea nevoilor 
tuturor oamenilor, egalitatea și 
dreptatea socială, nivelul de au
tonomie și de participare a tu
turor.

O ultimă rezoluție subliniază 
că, pentru înfăptuirea unei noi 
ordini economice internaționale, 
se impun drept condiții de bază: 
reducerea și eliminarea transfe
rurilor resurselor și materiilor 
prime ale țărilor sărace către 
țările bogate, crearea de noi 
condiții de schimb (abolirea re
lațiilor inegale între țările bo
gate și cele sărace și favoriza
rea dezvoltării autonome) și, in 
sfirșit, dezvoltarea relațiilor in
ternaționale in cadru bilateral, 
regional și multilateral.

Pentru înfăptuirea acestor de
ziderate, rezoluția relevă rolul 
fundamental al Programului de 
acțiune și al Declarației celei 
de-a patra Conferințe la nivel 
înalt a țărilor nealiniate, docu
mentele adoptate la sesiunea ex
traordinară de anul trecut a A- 
dunării generale a O.N.U. și 
Carta drepturilor și îndatoriri
lor statelor.

COMUNICAT COMUN 
ALGERIANO-LIBIAN

La Alger a fost dat publicită
ții comunicatul comun asupra 
vizitei premierului libian, Ab- 
dessalam Jalloud.

„Președintele Houari Boume- 
diene și primul ministru Ab- 
dessalam Jalloud — se spune în 
comunicat — s-au pronunțat in 
favoarea instaurării unei noi 
ordini economice și monetare 
internaționale, care să servească 
interesele țărilor în curs de dez
voltare și să permită exploata
rea rentabilă a enormelor bogă
ții ale lumii a treia".

guvern libanez
ceasta funcție premierului Ra- 
chid Solh.

Din echipa ministerială fac 
parte, pe lingă premierul Ra- 
chid Karame. Camille Chamoun, 
fost șef al statului. Abdel Ossei- 
rane, Philippe Takla Chassan 
Tueni și Emirul Majid Arrslane. 
Pină în prezent, nu a fost co
municată în mod oficial reparti
ția portofoliilor.

R. D. VIETNAM
Un mare complex 
de irigații a lost 
dat în folosință

In apropierea Hanoiului, 
capitala Republicii Demo
crate Vietnam, constructorii 
au terminat lucrările siste
mului de irigații de pe rîul 
Dai, cel mai mare complex 
de irigații din R. D. Vietnam. 
El constă dintr-un dig cu o 
lungime de 200 kilometri și 
un stăvilar cu porțile de oței 
rabatabile.

Prin darea în exploatare a 
acestui important complex a 
devenit posibilă renunțarea 
la transportarea, pe timpul 
verii, a apei din fluviul Me
kong și apărarea capitalei de 
pericolul inundațiilor, pre
cum și a unor mari supra
fețe de culturi de orez din 
apropierea Hanoiului.

După cum a declarat direc
torul șantierului marelui sis
tem de regularizare și iriga
ții, Fan Shi Ky, dacă în 
timpul sezonului ploios nive
lul apelor fluviului Mekong 
ar crește peste norma previ
zibilă, sistemul de stăvilare 
poate preîntîmpina pericolul 
unor inundații.

Cooperare 

industrială 

româno’iugoslavă

La Belgrad s-au semnat con
tracte între întreprinderile ro
mânești și iugoslave privind li
vrări de locomotive electrice și 
cooperarea în producția acesto
ra. Potrivit contractelor. Româ
nia va livra Iugoslaviei, în pe
rioada 1976—1980, un important 
număr de locomotive electrice 
de 5 100 kW, fabricate la uzinele 
„Electroputere" din Craiova și 
va importa din Iugoslavia loco
motive electrice de 3 400 kW, 
fabricate de întreprinderile „Ra
de Koncear", din Zagreb, pre
cum și alte mașini și utilaje : 
generatoare navale, scări rulan
te etc.

fișier
Canada
Astăzi, poporul canadian 

sărbătorește ziua sa națio
nală, evocînd data de 1 iu
lie 1867 cînd, prin unirea 
într-un singur stat a pro
vinciilor Ontario, Quebec, 
New Brunswick și Noua 
Scoție, a luat ființa Confe
derația canadiană.

Perioadei în care teritoriul 
canadian (9 976 177 km. p., a 
doua (ară a lumii din punct de 
vedere al suprafeței) fusese lo
cuit de triburi indiene și eschi
mose, i-a urmat colonizarea 
franceză, apoi apartenența la 
imperiul britanic, statutul de 
dominion și, în perioada actuală, 
existența independentă ea stat 
membru al Commonwealthului.

Vastul spațiu învecinat cu 
S.U.A., scăldat de apele a trei 
oceane — Pacific, Atlantic și 
Arctic — și locuit de 22 milioane 
de locuitori — este deosebit de 
bogat. Solul este acoperit în 
proporție de peste 40 la sută de 
păduri, care au facilitat dezvol
tarea unei puternice industrii 
forestiere, a celulozei și hîrtiei. 
Apele dulci — fluvii și mai ales 
lacuri — reprezentind aproxima
tiv șase la sută din suprafața

Ruanda
Ruanda — „țara celor o 

mie de coline ale primăve
rii perpetue" — sărbătoreș
te la 1 iulie ziua proclamă
rii independenței.

• Cu toate că este situată ime
diat sub Ecuator. Ruanda se 
bucură de o climă subtropicală, 
cu temperaturi medii anuale de 
20°C. Teritoriul țării măsoară 
27 120 kmp. Aflat in estul Africii 
ecuatoriale, Ruanda se înveci
nează cu Uganda, Tanzania, Bu
rundi și Zair. Populația țării 
este de 3 980 000 locuitori repre
zentind, raportat la suprafață, o 
densitate destul de ridicată.

In capitala țării, orașul Kigali, 
trăiesc peste 60 000 locuitori.

• Ocupat in 1899 de trupe 
germane, teritoriul Ruandei este 
inclus in Africa Germană Orien
tală, pentru ca, după primul răz
boi mondial, odată cu înfringe- 
rea Germaniei, prin Tratatul de 
Ia Versailles să revină Belgiei. 
Aflată din 1946 sub tutela O.N.U. 
dar sub „administrarea" Belgiei, 
Ruanda își proclamă, în 1962, 
independența.

• Economia Ruandei este pre
dominant agrară : 26,7% din pă- 
mintul ruandez este cultivat cu 
porumb, sorg, manioc, cafea, 
ceai, arahide. Pășunile și fînețele

Burundi
La 1 iulie, poporul bu- 

rundez sărbătorește împli
nirea a 13 ani de la dobîn- 
direa independenței țării.

• Avind o suprafață de 
27 800 km.p. și o populație de 
3,5 milioane locuitori, Burundi 
este situat in zona ecuatorială 
a Africii, în nord-estul lacului 
Tanganica, avind drept vecini 
Tanzania, Ruanda și Republica 
Zair. Cu aproximativ 120 locui
tori pe kmp., Burundi este unul 
din statele cele mai dens popu
late ale continentului african. 
Capitala țării este orașul Bu
jumbura.

• împreună cu Ruanda. Bu
rundi a constituit in secolul tre
cut obiectul de dispută al colo
nialiștilor, devenind colonie ger
mană. în 1919 a fost atribuit 
Belgiei, în 1922 a trecut sub 
mandatul Ligii Națiunilor, iar 
după al doilea război mondial, 
sub numele de Ruanda-Urundi, 
a revenit sub tutela Belgiei. La 
1 iulie 1962, Burundi a devenit 
regat independent, iar în 1966 
monarhia a fost abolită, tinărul 
stat proclamindu-se republică. 
Șeful statului este președintele 
Michel Micombero, liderul Parti
dului Unității și Progresului Na
țional (U.P.R.O.N.A.).

• Burundi este o țară cu eco

COMPONENȚA PRIMULUI GUVERN 
AL REPUBLICII POPULARE MOZAMBIC
Duminică a fost anunțată ofi

cial. la Lourenco Marques, com
ponența primului guvern al Re
publicii Populare Mozambic. 
Guvernul, condus de Samora 
Machel, președintele Republicii 
Populare Mozambic, este format 
din 15 miniștri și. trei vicemi- 
niștri — tpți fiind conducători 
ai FRELIMO, care au participat 
activ și au condus lupta poporu
lui mozambican pentru inde
pendență.

Marcelino dos Santos, vicepre
ședinte al FRELIMO, ocupă în 
cabinet funcția de ministru al 
dezvoltării și planificării econo
mice, iar Joaquim Chissano, care 
in perioada de tranziție a asi
gurat funcția de prim-ministru, 
a fost desemnat 'ministru al afa

Vedere din Toronto

țării, au constituit baza unei pu
ternice dezvoltări a energeticii, 
98 la sută din energia electrică 
a Canadei (190 miliarde kWh in 
1969) fiind produse în hidrocen
trale. în sfirșit, subsolul canadian 
conține unele din cele mai im
portante zăcăminte ale lumii de 
nichel, aur, argint, platină, ura
niu, azbest și gaze naturale, 
precum și petrol, cupru, fier, 
zinc, plumb, cobalt, bismut, an
timoniu, molibden și wolfram. 
Alături de energetică și indus

Universitatea din Ruanda

acoperă 31 la sută din terenul 
țării. în Ruanda creșterea vitelor 
reprezentind o îndeletnicire tra
dițională. Dintre resursele sub
solului amintim zăcămintele de 
gaze naturale (1 milion metri 
cubi in 1972) de staniu, tung
sten, wolfram. Ruanda exportă 
cafea, tungsten, ceai și piei. O 
atenție deosebită se acordă in- 
vățămintului și pregătirii unor 

nomie preponderent agrară. 
Principalele produse sint ca
feaua, tutunul, bumbacul, arahi- 
dele. Se mai cultivă porumb, 
griu, fasole, cartoful dulce. Se 
practică, de asemenea, pescuitul 
și creșterea animalelor.

• Subsolul burundez conține 
minereuri de aur, argint, staniu, 
wolfram, tantai etc., dar indus
tria se află incă intr-un stadiu 
incipient. Există o serie de în
treprinderi care se ocupă cu ex
tracția minereurilor și citeva u- 

cerilor externe. Ministru de stat 
al președinției a fost numit dr. 
Jose Oscar Monteiro. Portofolii
le’ministerelor apărării naționa
le și de interne au fost atribuite 
lui Alberto' Chipande și, respec
tiv, Armando Guebuza, ministru 
al informațiilor a fost numit 
Jorge Rebelo, al justiției — Bal
tazar dos Santos Alves, al in
dustriei și comerțului — dr. Ma
rio de Graca Machongo.

Totodată, s-a anunțat că în ca
litate de viceministru și șef al 
Statului Major al Armatei a fost 
desemnat Juliao Sebastiano, vi
ceministru al afacerilor externe 
— Armando Panguene, iar Da
niel Mbaze — viceministru la 
Ministerul de Interne.

tria lemnului și hirtiei, o extin
dere puternică au cunoscut, în 
mod firesc, industria extractivă, 
siderurgia, precum și citeva ra
muri prelucrătoare : construcții
le de mașini și utilaje (îndeosebi 
forestiere), de nave, avioane și 
automobile. Canada se numără 
printre statele cu un stadiu a- 
vansat de dezvoltare industrială. 
Un randament înalt se înregis
trează de asemenea in agricul
tură.

BAZIL ȘTEFAN

cadre de specialitate care să 
răspundă necesităților economice 
ale țării.

între România și Ruanda s-au 
stabilit relații de prietenie și 
colaborare, relații ce se dezvoltă 
în folosul celor două popoare, 
al cauzei colaborării și înțele
gerii internaționale.

D. IOVANEL

nități ale industriei alimentare 
— fabrici de bere, lactate etc. 
Cafeaua, bumbacul și tutunul 
sint principalele produse de ex
port.

• în 1968, România și Burundi 
au stabilit relații diplomatice la 
nivel de ambasadă. După aceas
tă dată, raporturile româno-bu- 
rundeze au cunoscut o dezvol
tare favorabilă. în interesul ce
lor două țări și popoare.

B. ȘT.
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