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Hotărîri ce oglindesc succesele construcției 
socialiste în anul XXX al libertății patriei
PENTRU BUNĂSTAREA OAMENILOR
MUNCII, PENTRU INTENSIFICAREA

EFORTURILOR CREATOARE
ÎN toate domeniile de activitate
Prin aplicarea acestor mă

suri, oamenii muncii din in
dustrie, construcții, transpor
turi, precum și militarii vor 
obține pină la sfîrșitul anului 
în curs venituri suplimentare 
in valoare de 3 miliarde 600 
milioane lei; membrii coope
rativelor agricole de producție 
vor beneficia de un spor de 
venituri de 250 milioane lei ; 
de asemenea, se majorează 
bursa studenților cu peste 50 
milioane lei la nivelul unui 
an universitar. în cadrul pro
gramului cuprinzător, care 
vizează cu precădere dezvol
tarea bazei tehnico-materiale 
și consolidarea relațiilor de 
producție socialiste, partidul 
a intensificat eforturile 
pentru mobilizarea în ritm 
rațional și armonios a tutu
ror forțelor productive ale 
națiunii în vederea realizării 
creșterii optime a producției 
și obținerii unor venituri ma
xime. S-au asigurat, astfel 
condițiile materiale pentru ca 
această a patra majorare din 
ultimii ani a retribuției 
muncii să poată fi înfăptuită 
mai devreme decît s-a pre
văzut la Conferința Naționa
lă a P.C.R. din vara anului 
1972.

In prezent, poporul nos
tru este angajat în înfăp
tuirea cincinalului înainte de 
termen. Sintem la jumătatea 
celui de-al patrulea an al ac
tualului cincinal și realizările 
de pină acum îndreptățesc în
crederea că angajamentul pe 
care întreaga națiune și l-a 
luat în fața partidului, a se
cretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, va fi 
îndeplinit întocmai. întrea
ga industrie cunoaște un 
proces intens de moder
nizare prin asimilarea de 
noi produse, introducerea 
unei tehnologii perfecționate 
și ridicarea nivelului calitativ 
al produselor, prin creșterea 
eficienței investițiilor — care 
ating cel mai mare volum în 
raport cu toate celelalte pla
nuri cincinale. în ceea ce pri
vește preocuparea pentru in
tensificarea producției agri
cole, înfăptuirile din acest 
domeniu fac ca agricultura să 
aibă o contribuție tot mai 
sporită la realizarea venitu
lui național. Așadar, actuala 
majorare a retribuției oame
nilor muncii, care va conti
nua și în cursul anului 1975 
— urmărind asigurarea unei 
proporții judicioase între ve
nitul minim și maxim, prin 
creșterea mai accentuată a 
veniturilor mici — are la 
bază mari realizări concreti
zate în dezvoltarea echilibra
tă și în ritmuri înalte a eco
nomiei naționale, valorifica
rea superioară a resurselor 
naturale și de muncă, nive
lul tot mai mare atins de 
produsul social total.

Decretele Consiliului de 
Stat prevăd importante creș
teri ale veniturilor din mun
că obținute de tineri. Majo
rarea mai accentuată a retri
buției la primele categorii ta
rifare ale muncitorilor califi
cați, precum și la celelalte 
categorii de personal — ingi
neri, subingineri, tehnicieni 
etc. — în primii ani de acti
vitate, creșterea substanțială 
a retribuției învățătorului 
stagiar încă din primul an de 
muncă, care va fi mai mare 
decit retribuția actuală a în
vățătorului cu grad definitiv, 
mărirea sumelor alocate pen
tru bursele studenților sint 
măsuri de natură să asi
gure condiții și mai bune 
pentru afirmarea energiilor, 
talentului și capacității pro
fesionale a tinerilor in toate 
domeniile de activitate. Tî- 
năra generație a patriei — 
conștientă că se bucură de 
grija deosebită a partidului și 
statului — va răspunde cu 
însuflețire chemării adresate 
de Comitetul Executiv al C.C. 
al P.C.R. ca „să-și intensifi
ce eforturile pentru noi și cit 
mai importante realizări*  in 
toate domeniile construcției 
socialiste spre a întimpina cu 
cinste, prin noi victorii in 
dezvoltarea economiei națio
nale, aniversarea a 30 de ani 
de la eliberarea patriei șl 
Congresul al XI-lea al parti
dului, în interesul prosperi
tății României și ridicării 
continue a nivelului de trai 
al poporului".

ADRIAN VASILESCU

„Mulțumim din inimă conducerii partidului,

tovarășului Nicolae Ceaușescu, față de care

ne angajăm să muncim tot mai bine"
Din toată țara sosesc telegrame adresate C.C. al P.C.R., secretarului general al partidului

(1N PAGINA A 2-A)

MOMENT REMARCABIL 
ÎN RELAȚIILE DINTRE 

REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA
SI REPUBLICA SIERRA LEONE
Ieri, președintele Nicolae Ceaușescu

și președintele Siaka Stevens au semnat
documente de o deosebită însemnătate

Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 

tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
întregul tineret din patria noastră a luat cunoștință, cu profun

dă satisfacție, de Hotărîrea Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. și decretele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, privind majorarea retribuției oamenilor muncii, precum 
și a bursei studenților, măsuri care reprezintă o nouă și vie ex
presie a preocupării constante a conducerii partidului și statului, 
a Dumneavoastră personal, iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru creșterea continuă a nivelului de trai mate
rial și spiritual al poporului, al tinerei generații.

Dînd glas sentimentelor de adîncă gratitudine ale tuturor ti
nerilor muncitori, țărani, elevi, studenți, vă exprimăm profunde 
mulțumiri pentru grija permanentă pe care o acordați formării 
și dezvoltării lor multilaterale, asigurării unor condiții tot mai 
bune de muncă, pregătire și de viață.

înaltă expresie a activității Dumneavoastră neobosite pentru 
statornicirea deplină și promovarea hotărîtă, în întreaga viață 
economico-socială, a principiilor echității socialiste, a preocupă
rii față de om, ca scop și valoare fundamentală a societății noas
tre, majorarea eșalonată, pe ramuri și activități, a retribuției oa
menilor muncii reprezintă o nouă și strălucită dovadă de identi-

Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 

tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Tineretul universitar al patriei, aflat la locurile de practică, în 

uzine, fabrici, pe șantierele muncii patriotice, în tabere de in
struire, de odihnă și tratament, a primit cu vie bucurie, aseme
nea întregului nostru popor, măsurile adoptate de către partidul 
și statul nostru cu privire la majorarea retribuției personalului 
din unele ramuri și sectoare de activitate și cele referitoare la 
majorarea bursei studenților.

Expresie grăitoare a preocupărilor permanente ale conducerii 
partidului și statului, ale Dumneavoastră personal, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de a așeza în centrul între
gii activități omul, problemele sale, aceste măsuri se înscriu în 
ansamblul acțiunilor desfășurate în direcția îndeplinirii hotărîri- 
lor stabilite de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale 
P.C.R. pentru ridicarea continuă a nivelului de trai al populației, 
pentru dezvoltarea social-economică a patriei, pentru propășirea 
națiunii noastre socialiste.

Atenția cu care partidul, Dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu, 
urmăriți munca și activitatea tinerei generații, a studențimii, evi
dențiată pregnant și de recentele măsuri, constituie pentru stu
denții de pe întreg cuprinsul țării, români, maghiari, germani și

Relațiile dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Sierra Leone au cunoscut, marți, 
23 iulie, un moment deosebit de 
important: în această zi, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Siaka Stevens au 
semnat, la București, documen
te de o deosebită însemnătate, 
care creează cadrul corespunză
tor și temelia durabilă pentru 
dezvoltarea prieteniei și colabo
rării dintre cele două țări și po
poare, și dau. în același timp, 
expresie hotărîrii României și 
Republicii Sierra Leone de a-și 
spori contribuția la instaurarea 
în lume a unui climat de pace, 
înțelegere și rodnică conlucrare 
între națiuni, pe baza normelor 
unanim recunoscute, ale dreptu
lui internațional.

Ceremonia semnării acestor 
documente a avut loc, în cursul 
după-aniiezii, la Palatul Repu
blicii.

Președintele Republicii So
cialiste . România. Nicolae 
Ceaușescu,' și președintele Re
publicii Sierra Leone, Siaka Ste
vens, au semnat Declarația so
lemnă comună. Declarația 
poartă, de asemenea, semnătu
rile miniștrilor de externe ai 
celor două țări, George Maco- 
vescu, și Desmond E. F. Luke.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Siaka Stevens au semnat,

apoi, Acordul general de colabo
rare între cele două țări și au 
parafat Comunicatul Comun pri
vind vizita președintelui Repu
blicii Sierra Leone, Siaka Ste
vens, în Republica Socialistă 
România.

După semnare, cei doi șefi de 
stat și-au strîns cu prietenie 
miiniie, manifestîndu-și satisfac
ția pentru deplinul succes gl dia
logului la nivel înalt dintre 
România și Sierra Leone, a că
rui profundă și semnificativă 
expresie o constituie documen
tele adoptate în comun.

Aș dori, domnule președinte, 
să vă mulțumesc și să vă feli
cit în acest moment important 
pentru relațiile dintre țările 
noastre, a spus președintele 
SIAKA STEVENS.

Răspunzînd. președintele
NICOLAE CEAUȘESCU a spus: 
în primul rînd, vreau să exprim, 
domnule președinte, satisfacția 
mea, a Consiliului de Stat, a gu
vernului și poporului român 
pentru semnarea, astăzi, de către 
noi, a acestor documente, care 
pun o bază trainică relațiilor de 
colaborare dintre România și 
Sierra Leone. Aș dori, de ase
menea, să vă exprim, cu acest 
prilej, cele mai bune urări.

La solemnitate au participat : 
tovarășii Emil Bodnaraș, Manea 
Mănescu, Gheorghe Cioară, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Pe
tre Lupu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Cornel Burtică, 
Mihai Dalea, Ion Pâțan, Iosif 
Uglar, Ștefan Andrei, Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al gu
vernului, membri ai guvernului, 
precum și ambasadorul țării 
noastre la Freetown, Valeriu 
Georgescu.

Au luat parte, de asemenea, 
F. M. Minah, ministrul comer
țului și industriei, E. W. Blyden, 
ambasadorul Republicii Sierra 
Leone în România, Rowland E. 
A. Harding, membru al Tribu
nalului Suprem, Kande Sio, de
putat în Parlament, H. M. Lynch 
Shylon, secretar permanent in 
Ministerul Afacerilor Externe, 
T. D. King, consilier special în 
Ministerul Comerțului și Indus
triei, celelalte persoane care îl 
însoțesc pe președintele Siaka 
Stevens.

La sfîrșitul ceremoniei, cei doi 
șefi de stat își string din nou 
miiniie, se felicită reciproc, toas
tează pentru întărirea prieteniei 
și colaborării dintre România și 
Sierra Leone, pentru realizarea 
prevederilor cuprinse în docu
mentele bilaterale, în interesul 
și spre binele ambelor popoare, 
al prosperității lor multilaterale.

COMITETUL CENTRAL
AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

(Continuare în pag. a V-a)

CONSILIUL UNIUNII ASOCIAȚIILOR 
STUDENȚILOR COMUNIȘTI DIN ROMÂNIA

(Continuare în pag. a V-a)

Creșteri substanțiale 
care vizează direct

generâția tînără
• Majorarea retribu

ției va fi mai accentuată 
la primele categorii tari
fare ale muncitorilor ca
lificați, precum și la ce
lelalte categorii de per
sonal în primii ani de 
activitate.
• Bursa studenților 

destinată alocației pen
tru hrană se majorează 
cu peste 50 milioane lei.
• Majorarea retribu

ției nu afectează acor
darea alocației de stat 
pentru copii care se va 
menține în același cuan
tum chiar dacă se de
pășește, ca urmare a a- 
plicării măsurilor, plafo
nul în funcție de care s-a 
acordat alocația.
• Retribuția învățăto

rului stagiar din primul 
an de activitate crește 
pînă la valoarea retribu
ției actuale a învățăto
rului cu grad definitiv.

șantierele 
tineretului

Organizațiile Uniunii Ti
neretului Comunist din ju
dețele Arad, Cluj și Olt și-au 
onorat de pe acum angaja
mentele asumate pe acest 
an.

Pe marile șantiere națio
nale de la Giurgiu—Răzmi- 
rești, Lotru, Rogojelu și Tur- 
ceni, Grupul de șantiere So
meș, Platforma industrială 
Tirgoviște, portul Constanța, 
șantierele sistemelor de iri
gații Mostiștea și Cetatea — 
Galicea-Mare, lucrează în 
prezent peste 7 400 de briga- 

.. dieri și 2 500 de elevi și stu- 
denți. în anul de debut al 
șantierului de la Giurgiu— 
Răzmirești, de pildă, unde 
au preluat realizarea unei 
investiții de cîteva sute de 
milioane lei, tinerii s-au an
gajat să efectueze lucrări în 
valoare de 50 milioane lei.

De asemenea, au fost des
chise pînă acum un număr 
de 55 șantiere județene de 
muncă patriotică, urmind ca 
numărul lor să sporească în 
curînd la 65. Zeci de mii de 
tineri lucrează în cadrul lor 
Ia construcția unor edificii 
școlare, culturale, sportive, 
la amenajarea unor sisteme 
de irigații și de alimentare 
cu apă, la strîngerea recol
tei. S-au organizat, totodată, 
peste 3 500 de șantiere locale, 
în cuprinsul cărora își desfă
șoară activitatea mai bine de 
1,5 milioane de tineri.

Pînă în 
economic pe acest 
Uniunii Tineretului 
nist a fost realizat în pro
porție de cea. 65 la sută, va
loarea totală a lucrărilor 
prestate de tinerii din în
treaga țară ridicîndu-se la 
aproape două miliarde lei.

prezent, planul 
an al 
Comu-

In. paginile 3-4

DECLARAȚIA 

SOLEMNĂ COMUNĂ

SELECȚIONATA ROMÂNIEI, 
CAMPIOANĂ MONDIALĂ 

UNIVERSITARĂ

Ieri, pe Aeroportul Otopeni, an
trenorul C. Cernăianu ne-a decla
rat : „Disciplina exemplară ma
nifestată de toți fotbaliștii, fără 
excepție, pe teren și în afara lui, 
ne-a netezit drumul spre victo
rie."

Relatarea sosirii echipei în pagina a 5-a.

• La Atena a fost anun
țată demisia guvernului 
grec, urmind să fie creat 
un cabinet civil de uniu
ne națională condus de 
fostul premier Cara- 
manlis.

PREȘEDINȚII 
NICOLAE

CEAUȘESCU 

Șl 
SIAKA STEVENS

AU FĂCUT
0 VIZITĂ

ÎN CAPITALĂ
(Reportajul vizitei în 

pagina a 3-a)

Astăzi, în jurul orei 10,45, 
posturile noastre de radio ți 
televiziune, vor transmite 
direct de la Aeroportul in
ternational București-Oto- 
peni, ceremonia plecării 
președintelui Republicii Si
erra Leone, Siaka Probyn 
Stevens, care, la invitația 
președintelui Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a făcut o vizită 
oficială de prietenie în țara 
noastră.

• în pofida acceptării încetării focului, in 
Cipru au fost semnalate ieri lupte slabe. 
Șeful juntei militare a demisionat, funcția de 
președinte al țării fiind preluată interimar 
de Glafkos derides.
• In subcomisia militară a Conferinței ge- 
neral-europene pentru securitate și coope
rare, delegatul român s-a pronunțat pentru 
măsuri concrete de dezangajare militară și 
dezarmare in Europa-
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CREȘTERI SUBSTANȚIALE
CARE VIZEAZĂ DIRECT

SEN ERA ȚI A TlNĂRĂ
Reporterii noștri au consemnat ieri opiniile unor tineri din fabrici, 
de pe ogoare și din centre universitare pe marginea recentelor 

hotărîri ale Comitetului Executiv al C. C. al P. C. R.

CREȘTEREA RETRIBUȚIEI TARIFARE - NIVEL DE BAZĂ LA UNELE 
FUNCȚII TEHNICO-ECONOMICE

STAGIARI
în primul an

X‘“........183O . 2000

Economist, fiiieian, # 1275 • 1560

Tehnician ••••••• 1090 •

Planificator contabil, .1070 • 1368 
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ACTUALA majorată

„Vom acționa cu toată 
priceperea și pasiunea 
noastră pentru sporirea 
productivității"

Am ascultat cu emoție la ra
dio și pe urmă am citit in presă 
Decretul cu privire la majorarea 
retribuției tarifare. La noi, la în
treprinderea mecanică de mate
rial rulant, sînt peste 600 de 
muncitori tineri, aflați la început 
de drum, care vor beneficia de 
o majorare accentuată a retribu
ției tarifare. La fel ca ceilalți ti
neri încadrați la I bază, fi eu 
voi primi cu 300 lei mai mult 
ca pînă acum. In loc de 1 180 
lei. voi primi 1 480.

Fac parte dintr-o secție unde 
media de vlrstă a muncitorilor 
este sub 22 de ani, o secție cu 
realizări frumoase pentru că ma 
joritatea tinerilor își depășesc 
normele cu cel puțin 10 la sută. 
Cu ocazia dezbaterilor prilejuite 
de această mărire a veniturilor 
noastre, mulți tineri și-au luat 
angajamente concrete, de a de 
păși planul lună de lună, de a 
realiza doar lucrări de calitate.

Brigada din care fac parte s-a 
angajat să depășească normele 
cu cel puțin 20 la sută. In final, 
noi. tinerii secției, am hotărît să 
realizăm pînă la 23 August o 
producție suplimentară în valoa
re de 4 milioane lei. Așa înțe

„MULȚUMIM DIN INIMĂ

CONDUCERII PARTIDULUI, 

TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU, 

FAȚĂ DE CARE NE ANGAJĂM 

SĂ MUNCIM TOT MAI BINE"

legem noi să răspundem grijii 
pe care conducerea partidului 
nostru o are în permanență pen
tru tineri: prin fapte.

MARIA ENESCU 
frezor la secția mecanică 
a Întreprinderii mecanice 

de material rulant-București

Răsplată și îndemn

Sint inginer în primul an de 
stagiatură. Am terminat Insti
tutul politehnic din București 
și lucrez la secția sculărie a 
întreprinderii de utilaj chimic 
„Grivița roșie" din Capitală. Mă 
număr printre tinerii aflați la 
început de drum in profesie 
Acum cîștig 1 590 lei, iar din au
gust voi primi 1 835. La o în
treprindere de gradul zero, ca 
a noastră, aceasta este creșterea 
La tinerii muncitori aflați în 
primii ani de activitate, majo
rarea este de 300 pe lună 
Ne-am bucurat cu toții, evident 
Am ințeles că această majorare 
a devenit posibilă datorită re
zultatelor bune obținute în dez
voltarea generală a economiei. 
Ea își are izvorul în depășirile 
de plan realizate de întreprin
derile din țară. Apare, deci, și 
ca o răsplată a muncii de pînă 
acum, și, mai ales, ca un în
demn să muncim și mai bine 
de acum încolo. Sculele, dispo
zitivele și verificatoarele pe care 
le facem noi aici, hotărăsc, în 
mare măsură, volumul și cali
tatea producției din celelalte 

secții. Sintem hotărîți să depu
nem eforturi și mai mari pen
tru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor ce ne revin, conștienți 
că astfel contribuim în mod e- 

. fectiv Ia crearea unui standard 
de viață mai ridicat.

Ing. MARIAN PĂVALOIU
Întreprinderea de utilaj chimic 

„Grivița roșie" București

Creșterea răspunderii 
tuturor

Majorarea venitului garantat 
■sigurat membrilor cooperatori 
■are lucrează în zootehnie, de la 

1 200 lei la 1 300 lei lunar, re
prezintă o expresie elocventă a 
trijii deosebite pe care partidul 

și statul nostru o acordă oame- 
lilor muncii de la sate. Bine- 
nțeles, este răsplătită din plin 
nunca creatoare care aduce re- 
ultate economice deosebite, 
’rin această majorare. într-un 
m de zile ciștig în plus valoa
rea retribuției pe o lună, față 
le venitul de pină acum. De a- 
ceea, personal, în domeniul în 
care lucrez m-am angajat să-mi 
realizez sarcinile de plan pe 
"incinal în 4 ani și 2 luni, dar 
după această nouă hotărîre mă 
voi strădui, și sînt convinsă că 
voi reuși, să-mi îndeplinesc ci
frele de producție în maximum 
4 ani.

VALENTINA FABIAN 
zootehnistă, comuna Rîciu, 

județul Mureș

„Ceea ce producem 
este al nostru"

Am primit cu deosebită bucu
rie vestea majorării retribuției 
mecanizatorilor cu peste 300 lei 
lunar, mai ales pentru că, de 
fapt, ceea ce producem este al 
nostru, iar în ultima perioadă in
discutabil am produs mai mult. 
E adevărat, am și muncit mai 
mult, dar o facem in folosul 
nostru, al patriei. în acest sens 
mă voi strădui să-mi perfecțio
nez pregătirea profesională și 
contribuția mea la buna desfă
șurare a muncilor agricole va 
deveni mai substanțială, pentru 
că între creșterea economică și 
îmbunătățirea permanentă a ni
velului de trai, în socialism, 
este o legătură indisolubilă.

GERGELY ANTAL 
mecanizator, S.M.A. 
Odorheiul Secuiesc, 

județul Harghita

Un puternic stimulent 
material și moral

în ierarhia militară sint abia 
pe primele trepte, dar pot spu
ne că, întocmai ca acum, de cite 
ori s-au făcut majorări de sol
de, cei cu grade și funcții mici 
au beneficiat întotdeauna de 
creșteri importante. De o sub
stanțială majorare a retribuției 
tarifare beneficiază și soția mea 

Un instantaneu ca mii de alte instantanee care 
pot fi surprinse în aceste zile în întreaga țară : 
grupuri de tineri citind decretele Consiliului de 
Stat privind noua majorare a retribuției oameni
lor muncii. „Mulțumim din inimă partidului", a- 
ceste cuvinte le-am notat și la I.R.A. Grivița din 
Capitală. Alături de Aurelian Dobre, secretarul

comitetului U.T.C. pe întreprindere, au ținut să-și 
exprime bucuria, recunoștința, hotărîrea de a-și 
spori contribuția la îndeplinirea sarcinilor viitoa
re, tinerii lăcătuși llie Drăghici, Constantin Do- 

■bre, llie Ene, strungarul Ionel Gheorghe și ele
vul Ion Bălan, care se califică aici, la locul de 
muncă. Foto : V. RANGA

care lucrează în învățămînt. Ast
fel, dintr-odată bugetul fami
liei noastre crește simțitor și 
în mod corespunzător nivelul 
nostru de viață. Pentru aceasta 
sintem deosebit de recunoscă
tori partidului, personal tovară 
șului Nicolae Ceaușescu, care 
se preocupă cu consecvență de 
imbunătățirea continuă a condi
țiilor de muncă și de viață ale 
oamenilor muncii, ale militarilor 
armatei noastre, al întregului 
nostru popor. Dar. atît soția mea 
ca și mine, sintem conștienți că 
primind mai mult de la societa
te, avem obligația morală, cetă
țenească, ca la rîndul nostru să 
muncim mai bine, mai eficient 
in sectorul nostru de activitate 
in folosul națiunii noastre so
cialiste.

Locotenent-ma.jor 
NICOLAE STANCU 
comandant de pluton

„îmi încep activitatea în 
învățămînt sub cele mai 
bune auspicii"

Am absolvit Liceul pedagogic 
din Tg. Mureș. Sînt îp vacanță. 
Ultima din viața de elev. Gîn- 
durile mi se îndreaptă spre noul 
loc de muncă, spre responsabi
litatea ce revine cadrelor di
dactice, învățătorilor, acelora, 
care avem menirea de a des
chide tinerei generații ochii 
spre lume, spre viață. Recentele 
măsuri luate de conducerea par

tidului și statului nostru exprimă 
umanismul consecvent al poli
ticii promovate de partidul nos
tru materializată in grijă deo
sebită față de bunăstarea oame
nilor muncii, față de viitorul tot 
mai înfloritor al României so
cialiste. Faptul că mă număr 
printre cei care vor beneficia 
de un supliment de retribuție, 
de peste 300 lei lunar, mă bucu
ră. Văd încă o dată în această 
măsură aprecierea partidului și 
statului nostru pentru noi, învă
țătorii tineri.

ELENA DEAC 
învățătoare la școala generală 

Nazna, județul Mureș

„înfăptuim lucruri mi
nunate într-o patrie mi
nunată"

Această nouă majorare a re
tribuției muncii, cu peste 20 la 
sută lunar, implică responsabili
tate economică și politică, spo
rită din partea fiecăruia din noi, 
adică altfel spus, întărirea dis
ciplinei și ordinii în unitate, 
descoperirea soluțiilor originale 
pentru valorificarea intensă a 
resurselor interne, sporirea efi
cienței economice, ridicarea ni
velului calitativ al producției, 
în paralel cu formarea cadrelor 
bine pregătite profesional.

VICTOR TANC
1 inginer stagiar, 

comuna 23 August, 
județul Conștanța

„Majorarea burselor ne impune 
responsabilități sporite în atitudinea 

față de muncă și învățătură"
Maria Coman-Negrilă, studen

tă, anul IV, Facultatea de agro
nomie, Institutul agronomic „N. 
Bălcescu" din București: ..Mă
surile adoptate ieri de Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R. consti
tuie pentru noi, studenții, încă o 
dovadă elocventă a înaltei griji 
pe care o poartă partidul pentru 
condițiile noastre de trai, de în
vățătură. Beneficiez de bursă in
tegrală, categoria 1 și sporul a- 
cordat mă va ajuta simțitor. 
Sintem recunoscători tuturor oa
menilor muncii, fiindcă numai 
efortul lor, dăruirea exemplară 
de care dau dovadă în domeniile 
lor de activitate din industrie, ca 
și din agricultură, au făcut po
sibilă creșterea venitului națio
nal, singura cale pentru îmbu
nătățirea continuă a nivelului 
nostru de trai. De aceea preo
cuparea noastră este acum aceea 
de â răspunde cu responsabilita
te, prin sporirea calității pregăti
rii noastre profesionale, prin dis
ciplină acestei noi și grăitoare 
măsfcrj luate în folosul nostru".

Emilfan; Negrilă, soțul Măriei 
Coman-Negrilă, coleg de grupă 
cu ea a ținut să adauge: „Sin
tem căsătoriți de două luni și1,vă 
închipuiți ce mult ne-au bucu
rat măsurile publicate in presă. 
Majorarea prezentă se adaugă 
unui întreg șir de măsuri luate 
de partid pentru ca noi să ne 
bucurăm de condiții din ce în 
ce mai bune de pregătire, de 
viață: tabere de odihnă și trata
ment. asistență medicală gratui
tă, transport gratuit în vacanțe 
etc. Dorim cu însuflețire ca în 
viitorul an universitar să mun
cim și mai bine, să învățăm ast
fel ineît să răspundem cu mîn- 
drie acestor grăitoare dovezi ce 
traduc grija întregului popor 
pentru tineretul din amfiteatrele 
universitare".

La rîndul său, studentul Nico
lae Dobrescu, anul V, Faculta
tea de îmbunătățiri funciare a 
aceluiași institut ne declara : 
„Am primit cu entuziasm, încă 
de ieri, vestea transmisă la ra
dio a decretelor Consiliului de 
Stat. Aceste măsuri vin în con
cordanță cu eforturile întregu
lui popor de a spori avuția na
țională, implicit nivelul de trai 
al tuturor categoriilor de oameni 
ai muncii. Bucuria mea este du
blată și de faptul că părinții 
mei, cooperatori la C.A.P.-Tra- 
ian (județul Teleorman) vor be
neficia, la rîndul lor, de preve? 
derile decretului pentru majora
rea venitului garantat ce se asi
gură membrilor C.A.P. întregind 
ansamblul măsurilor luate pen
tru creșterea prosperității oame
nilor muncii, majorarea burselor 
ne impune responsabilități spo
rite în atitudinea față de mun
că. față de propria noastră pre
gătire. Numai în anul meu. cir
ca 70 la sută dintre studenți vor 

beneficia de majorarea bursei, 
în numele lor. și al celorlalți co
legi din facultate, în calitate de 
președinte al Consiliului A.S.C., 
imi iau angajamentul să răspun
dem acestor măsuri în viitorul 
an universitar cu creșteri simți
toare ’’e calității învățăturii. Ca 
speci- "ști bine pregătiți ne vom 
încadra apoi, la rîndul nostru, in 
eforturile întregului .popor con
dus cu înțelepciune de partid, 
de secretarul său general, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
pentru a spori și mai mult bo
gățiile patriei, de a participa e- 
fectiv la creșterea nivelului de 
trai în țara noastră".

Alexandru Csubotar, anul III, 
Facultatea de muzică, Institutul 
pedagogic de trei ani Tg. Mu
reș: „Am ascultat la radio co
municatul cu privire la majora
rea bursei studenților în învă- 
țămîntul superior. Am citit as
tăzi decretul semnat de pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. Nu pot descrie 
sentimentele ce mă stăpinesc, 
gindurile de bucurie ale colegi
lor mei. Mă întreb ce griji am 
avut noi studenții pînă acum, 
în afară de aceea de a învăța, 
de a ne pregăti pentru a deveni 
luptători demni pentru idealurile 
poporului, ale partidului comu
nist, idealuri de pace, de viață 
mai bună.

Beneficiem de condiții excep
ționale. De afirmația mea cred 
că e convins orice tînăr, orice 
cetățean care a vizitat măcar 
o dată un complex studențesc, un 
laborator, o facultate. Ne bucu
răm acum, nu numai pentru 
majorarea burselor noastre, ci și 
pentru că vedem împlinite gin
durile spre mai bine, exprimate 
de către secretarul general al 
partidului de la tribuna Congre
sului al X-lea, a Conferinței Na
ționale ale P.C.R.

Majorarea burselor, a retribu
ției oamenilor muncii, este cea 
mai elocventă dovadă. în ce ne 
privește pe noi, studenții, apre
ciem această măsură ca pe o 
nouă dovadă a grijii pe care o 
poartă partidul, poporul, tinere
tului studios pentru ca acesta 
să aibă toate condițiile de învă
țătură, de afirmare. O recunoaș
tem printr-un angajament: să 
fim mereu credincioși partidu
lui, să nu precupețim nici un 
efort acolo unde vom fi repar
tizați după absolvire, să milităm 
neobosiți pentru îndeplinirea 
obiectivelor politicii partidului, 
obiective care răspund în cel 
mai înalt grad intereselor noas
tre, vizează societatea în care 
omul este socotit om, indiferent 
de naționalitate, condiție pe care 
societatea românească contem
porană o îndeplinește in cel mai 
înalt grad".

Din toată țara sosesc telegrame adresate C.C. al P.C.R., secretarului general al partidului
„întregul colectiv de oameni 

ai muncii din întreprinderea „23 
August" București a primit cu 
deosebită satisfacție hotărîrea 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., cu privire la majorarea 
eșalonată a retribuției persona
lului din unele ramuri și sec
toare de activitate.

Noi vedem în aceste măsuri 
— se arată in telegramă —con
secvența profund revoluționară 
cu care conducerea partidului 
militează pentru înfăptuirea 
neabătută a obiectivelor celui 
de-al X-lea Congres al Parti
dului Comunist Român si ale 
Conferinței Naționale privind 
ridicarea pe o treaptă supe
rioară a nivelului de trai al în
tregului popor.

Sintem conștienți de faptul 
că datoria noastră este de a ne 
intensifica eforturile in direc
ția creșterii eficienței întregii 
activități economice, astfel In
cit să răspundem prin fapte de 
muncă, prin rezultate deosebi
te actualelor măsuri menite să 
asigure un trai fericit întregului 
popor.

Comparativ cu realizările a- 
nului trecut, în anul 1974 vom 
da economiei naționale mai mult 
cu 620 milioane lei la produc
ția marfă și 539 milioane lei la 
producția globală. Vom realiza 
peste sarcinile de plan 2 loco
motive diesel hidraulice de 
1250 CP., 4 motoare de 700 CP„ o 
presă cu 6 etaje, 50 tone bare 
forjate din oțel ; vom econo
misi 1 500 tone combustibil con
vențional. 700 tone metal, 5 mi
lioane Kwh energie electrică.

Toate împlinirile noastre re

prezintă rezultatul prețioaselor 
indicații ce ni le-ați dat cu pri
lejul vizitelor dumneavoastră 
de lucru în întreprinderea noas
tră și ele ne însuflețesc în am
pla acțiune patriotică în care 
ne-am angajat de a realiza cin
cinalul in patru ani și jumă
tate".

„Noi, țăranii cooperatori din 
comuna Recaș, județul Timiș, 
români, maghiari, germani, sîrbi 
și de alte naționalități, am aflat 
cu viu interes și satisfacție des
pre măsurile luate în ședința 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., din 22 iulie a.c. referi
toare la majorarea venitului ga
rantat ce se asigură membrilor 
cooperatori. în aceste măsuri — 
se arată în telegramă — vedem 
grija permanentă a partidului 
nostru. în frunte cu dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. pentru îm
bunătățirea nivelului de trai al 
țărănimii noastre și pentru con
solidarea unităților agricole.

Conștienți fiind de efortul ce 
trebuie făcut pentru a spori în 
continuare producția agricolă în 
unitatea noastră, ne angajăm să 
terminăm recoltatul griului in 
timpul cel mai scurt și fără 
pierderi pentru a putea livra 
peste plan Ia fondul de stat cel 
puțin 300 tone griu, să asigurăm 
2 000 tone furaje peste preve
derile de plan, șă livrăm la 
fondul central al statului pină 
la sfîrșitul anului, peste pian, o 
cantitate de 330 hi lapte de vacă. 
Totodată, vom executa lucrări 
de bună calitate în sectoarele 
legumicol și viticol pentru a 

spori producțiile planificate șl 
pe această bază veniturile bă
nești cu circa 500 000 lei".

„Studenții din institutele de 
învățămînt superior din Capitală 
— se arată într-o altă telegra
mă — angajați în prezent in în
făptuirea obligațiilor de pregă
tire practică, în activități de 
muncă patriotică, în tabere de 
instruire și odihnă au luat cu
noștință cu deosebită bucurie 
de hotărîrea Comitetului Exe
cutiv. al C.C. al P.C.R. și Decre
tul Consiliului de Stat privind 
majorarea bursei studenților, 
incepînd cu anul școlar 1974/1975.

Ne exprimăm cu această oca
zie recunoștința noastră pro
fundă față de clasa muncitoare, 
tată de întregul popor, care prin 
eforturile entuziaste și eroice 
asigură, dezvoltarea vertiginoasă 
a economiei naționale si creea
ză condiții materiale și social- 
culturale mereu mai bune pen
tru toți cetățenii patriei, pentru 
viitorul de miine al națiunii 
noastre socialiste — tineretul.

Vă rugăm, stimate tovarășe 
Ceaușescu, să primiți sentimen
tele noastre de adîncă gratitu
dine și nețărmurită dragoste, a- 
sigurîndu-vă totodată că nu 
vom precupeți nici un efort în 
vederea transpunerii in viată a 
amplului program de perfecțio
nare a școlii superioare, de in
tegrare a învățămîntului cu pro
ducția și cercetarea, pentru a 
deveni buni specialiști, cetă
țeni de nădejde ai patriei socia
liste".

„Activiștii de partid din Con

siliul politic superior al armatei, 
asemenea tuturor celor ce slu
jesc patria sub drapel, au pri
mit cu nespusă bucurie măsuri
le adoptate de Comitetul Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. aprobate 
de Consiliul de Stat cu privire 
la majorarea retribuției diferi
telor categorii de oameni ai 
muncii — expresie a grijii per
manente pe care partidul o 
poartă ridicării necontenite a 
nivelului de trai al întregului 
popor.

în prevederile referitoare la 
majorarea soldelor și retribuții
lor personalului din Ministerul 
Apărării Naționale noi vedem 
încă o nouă și vie expresie a 
grijii conducerii de partid și de 
stat, a dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al partidului, președinte al 
Republicii și comandant suprem 
al forțelor armate, pentru îm
bunătățirea condițiilor de mun
că și de viață ale ofițerilor, 
maiștrilor militari și subofițe
rilor, ale întregului personal, 
pentru întărirea puterii comba
tive a armatei.

Dînd viață chemării de a, ne 
spori contribuția la înfăptuirea 
sarcinilor ce ne sînt încredin
țate, se subliniază în încheie
rea telegramei — vă asigurăm, 
mult iubite tovarășe Ceaușescu, 
că activiștii de partid din Con
siliul politic superior al arma
tei nu vor precupeți nici un 
efort pentru ridicarea eficien
tei muncii politico-educative în 
scopul formării de militari pro
fund devotați patriei, poporului 
și partidului, hotărîți să înfăp
tuiască cu abnegație și răspun

dere orice misiune, gata în ori
ce moment să apere cu fermi
tate și devotament cuceririle re
voluționare ale poporului, inde
pendenta și suveranitatea națio
nală a României socialiste".

„Ne exprimăm profunda recu
noștință față de grija pe care o 
poartă conducerea partidului, 
dumneavoastră personal, tova
rășe Nicolae Ceaușescu, pentru 
continua ridicare a nivelului de 
trai al poporului nostru — se 
arată în telegrama colectivului 
de muncitori, tehnicieni și ingi
neri al Fabricii de ciorapi, tri
cotaje și blănuri sintetice „A- 
DESGO".

Hotărirea de care am luat cu
noștință ne însuflețește și ne 
angajează tot mai puternic, în 
indeplinirea exemplară a sarci
nilor de plan pe anul 1974 ; ea 
este pentru noi un îndemn de a 
depune toate eforturile în în
făptuirea angajamentului pe 
care ni l-am asumat, de a reali
za actualul cincinal în 3 ani și 
11 luni.

Conștienți că dezvoltarea eco
nomiei naționale' reprezintă te
melia progresului general al so
cietății și a ridicării continue a 
nivelului de trai al celor ce 
muncesc, ne exprimăm hotărî
rea de a milita cu și mai multă 
fermitate și răspundere comu
nistă pentru aplicarea în viață 
a politicii interne și externe a 
partidului nostru, întîmoinind 
cu noi și însemnate realizări cea 
de a XXX-a aniversare a eli
berării patriei de sub dominația 
fascistă și Congresul al XI-lea 
al Partidului Comunist Român".

într-o altă telegramă, semna
tă de muncitorii, inginerii și 
tehnicienii din întreprinderea 
„Flamura Roșie" București, se 
spune : „Această hotărîre re
prezintă o nouă dovadă a preo
cupării necontenite pe care 
partidul și guvernul nostru o 
are față de popor, pentru 
creșterea continuă a nivelu
lui său de trai. Cu profun
dă recunoștință, vă mulțumim 
dumneavoastră, iubite tovarășe 
NICOLAE CEAUȘESCU. pentru 
grija continuă ce o purtați în
tregului nostru popor, pentru 
asigurarea unor condiții mate
riale din ce in ce mai bune, fie
cărei familii, pentru creșterea 
și educarea copiilor noștri in 
bunăstare și fericire.

Vă. asigurăm și cu acest pri
lej că întreg colectivul nostru 
de muncă, în frunte cu comu
niștii, este puternic mobilizat 
pentru înfăptuirea cu succes a 
angajamentului pe care ni l-am 
asumat, în cinstea celor două e- 
venimente istorice, care însufle
țesc anul acesta întregul popor, 
cea de a XXX-a aniversare a 
eliberării patriei și Congresul 
al XI-lea al partidului, de a 
da peste plan o producție globa
lă în valoare de 2 milioane lei".

„Noi, cei peste 600 de munci
tori, tehnicieni, ingineri, econo
miști și funcționari — se subli
niază in telegrama colectivului 
de oameni ai muncii de la 
Combinatul apicol al Asocia
ției crescătorilor de albine din 
R.S.R.—am luat cunoștință cu 
profundă satisfacție și bucurie de 
hotărîrea Comitetului Executiv 

al C.C. al P.C.R. din 22 iulie 1974, 
cu privire la majorarea retribu
ției personalului din unele ra
muri și sectoare de activitate, 
majorarea venitului garantat ce 
se asigură membrilor cooperati
velor agricole de producție. Dăm 
o inaltă apreciere grijii condu
cerii de partid și de stat pentru 
ridicarea in permanență a nive
lului nostru de trai, material' și 
cultural.

Această hotărîre ne mobilizea
ză*  la noi străduințe in munca 
noastră ; ne angajăm să reali
zăm cincinalul în 4 ani și 5 luni, 
să asigurăm apicultura patriei 
noastre cu utilaje, produse și 
derivate apicole de calitate su
perioară și la nivelul exigențe
lor mereu crescinde ale unități
lor de stat, cooperatiste și api
cultorilor individuali, precum și 
ale exportului.

într-o altă telegramă, sosită de 
la întreprinderea metalurgică 
„Republica" din orașul Reghin, 
județul Mureș, se spune: „Co
muniștii, oamenii muncii din u- 
nitate am luat cunoștință cu 
multă bucurie și deplină satis
facție de măsurile de o excep
țională însemnătate, pentru con
tinua creștere a nivelului de trai 
material al oamenilor muncii din 
patria noastră.

Recenta hotărîre este o nouă 
dovadă a politicii înțelepte, ști
ințifice și clarvăzătoare a con
ducerii partidului, a dumnea
voastră personal, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pe calea prosperită
ții României și ridicării necon

tenite a nivelului de trai mate
rial și spiritual al celor ce mun
cesc din patria noastră. Această 
măsură ne va mobiliza și. mai 
mult să acționăm cu toată hotă
rirea punînd întregul spirit de 
inițiativă, întreaga noastră pri
cepere și pasiune pentru desco
perirea și valorificarea de noi 
rezerve în vederea creșterii su
plimentare a producției, sporirii 
productivității muncii, reducerii 
peste plan a cheltuielilor de pro
ducție, asigurării unei înalte efi
ciente economice".

„Noi vedem in această hotărî
re — se arată în telegrama co
lectivului de muncitori, ingineri 
și .tehnicieni din întreprinderea 
de utilaj chimic „Grivița Roșie" 
București — încă un exemplu de 
transpunere exemplară in viață 
a obiectivelor stabilite de Con
gresul al X-lea și Conferința 
Națională ale partidului, grija 
deosebită pe care partidul nos
tru o manifestă pentru ridicarea 
continuă a bunăstării materiale 
și spirituale a întregului popor.

Vă asigurăm, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. că 
vom depune toate eforturile, 
vom munci cu pasiune și înaltă 
exigență muncitorească pentru a 
răspunde cu noi dovezi de dra
goste și atașament față de partid 
și conducerea sa înțeleaptă, că 
ne vom onora cu cinste anga
jamentele asumate în Întrecerea 
socialistă consacrată înfăptuirii 
cincinalului în patru ani și ju
mătate".
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VIZITA PREȘEDINTELUI REPUBLICII SIERRA LEONE
Continuarea convorbirilor 

oficiale
Președintele Nicolae Ceaușescu 

și președintele Siaka Stevens 
au făcut o vizită în Capitală

La Palatul Republicii, au 
continuat, marți dimineața, con
vorbirile oficiale dintre președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Republicii Sierra Leo
ne, Siaka Stevens.

în ultima parte a dialogului, 
cei doi șefi de stat au reluat 
examinarea posibilităților de

Declarația
solemnă comună

Președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Re
publicii Sierra Leone, Siaka 
Stevens, exprimînd voința na
țiunilor lor,

Ținind scama de relațiile de 
prietenie, stimă reciprocă și 
cooperare existente între Repu
blica Socialistă România și Re
publica Sierra Leone și de do
rința popoarelor român și leonez 
de a dezvolta pe mai departe 
aceste relații pe baza respec
tării principiilor și normelor de 
drept și justiție internațională;

Hotărîți să sporească contri
buia celor două țări la cauza 
păcii și securității în lume, pre

Pentru
Republica Socialistă România

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii 

Socialiste România

Pentru
Republica Sierra Leone

SIAKA STEVENS
Președintele Republicii 

Sierra Leone

GEORGE MACOVESCU 
Ministrul afacerilor externe

DESMOND E. F. LUKE
Ministrul afacerilor externe

amplificare a colaborării și coo
perării bilaterale în domenii de 
interes reciproc, în folosul am
belor țări și popoare.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Siaka Stevens au continuat, de 
asemenea, schimbul de vederi 
privind principalele probleme 
ale actualității politice internațio
nale, reafirmînd hotărîrea Româ

cum șt la dezvoltarea cooperării 
între toate statele ;

Reafirmind atașamentul țări
lor lor față de scopurile și prin
cipiile Cartei Națiunilor Unite, 
care proclamă voința popoare
lor de a trăi în pace unul cu 
altul, într-un spirit de bună ve
cinătate și de a dezvolta relații 
prietenești între toate națiunile:

Sublipiind că marile schim
bări politice, economice și so
ciale, precum și evoluția știin
țifică contemporană fac nece
sară instaurarea unor relații de 
tip nou între statele lumii, fun
damentate pe respectarea prin
cipiilor dreptului internațional, 
stabilirea in lume a unei noi

(Continuare în pag. a TV-a) 

niei și Republicii Sierra Leone 
de a-și aduce și în viitor o con
tribuție activă la edificarea unei 
lumi care să asigure tuturor 
națiunilor pacea, securitatea, dez
voltarea liberă și independentă 
pe calea progresului economic și 
social.

Convorbirile au avut loc în- 
tr-o ambianță de caldă prietenie, 
de înțelegere reciprocă.

ordini economice și sociale, justă 
și echitabilă ;

Conștienți de responsabilita
tea care incumbă statelor mari, 
mijlocii sau mici, indiferent de 
sistem social-politic, nivel de 
dezvoltare sau potențial econo
mic, pentru realizarea păcii, 
securității și cooperării în lume 
și pentru dezvoltarea unor re
lații prietenești între toate ță
rile ;

Reamintind că toate statele, 
fără nici o deosebire, au drep
tul și îndatorirea de a participa 
Ia soluționarea problemelor in
ternaționale ;

Exprimînd convingerea lor 
deplină că pacea și securitatea 
internațională se bazează pe

După încheierea convorbirilor 
oficiale la nivel înalt, președin
ții Nicolae Ceaușescu și Siaka 
Stevens au vizitat obiective eco
nomice, sociale și de învățămînt 
din Capitală. în timpul vizitei, 
cei doi șefi de stat au fost în
soțiți de tovarășii Gheorghe 
Cioară, primarul general al Ca
pitalei, Constantin Stâtescu, se
cretarul Consiliului de Stat, 
de alte oficialități române și 
leoneze.

Vizita în cartierul de locuin
țe Drumul Taberei, la între
prinderile „Tricodava“ și „Se
mănătoarea", la Institutul poli
tehnic, a prilejuit înaltului oas
pete din Sierra Leone un nou 
contact nemijlocit cu realită
țile României socialiste, cu pro
gresul înregistrat de țara noas
tră în toate domeniile vieții e- 
conomice, sociale și culturale — 
rod al politicii consecvente a 
partidului și statului român, de 
dezvoltare multilaterală a pa
triei noastre.

De la Palatul Republicii, co-' 
Ioana oficială de mașini se 
îndreaptă spre cartierul Dru
mul Taberei — ansamblu arhi
tectonic al Capitalei — cons
truit în apropierea unei im
portante. platforme industriale. 
De-a lungul traseului, pe ma
rile artere ale Bucureștiului, 
mii de cetățeni aplaudă pe pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și 
Siaka Stevens, ovaționează 
pentru prietenia între poporul 
român și poporul leonez, iși 
exprimă satisfacția și acor
dul deplin pentru dialogul 
fructuos dintre cei doi șefi de 
stat menit a da un nou im
puls raporturilor de colaborare 
și cooperare dintre România și 
Sierra Leone, în folosul ambe
lor popoare, al cauzei înțelege
rii și păcii în lume.

în centrul cartierului Drumul 
Taberei se face un prim popas. 
Aici, în fața unei machete a 
întregului ansamblu, arhitectul- 
șef al municipiului, Mircea 
Dima, prezintă principalele eta
pe de dezvoltare a acestei zone 
urbanistice unde locuiesc in 
prezent aproape 200 000 de ce
tățeni. Reține atenția modul 
cum edilii orașului au găsit ce
le mai adecvate soluții pen
tru încadrarea în întregul an
samblu a blocurilor de locuit, a 
arterelor de circulație, a dotă
rilor sociale șt culturale, pre
cum și a zonelor de agrement. 
Sint evidențiate apoi metodele 
și tehnologiile folosite de con
structori în ridicarea marilor 
blocuri ale cartierului, înalta 
lor productivitate ce au per
mis crearea, într-un timp atit 
de scurt, a unui adevărat oraș- 
satelit al Bucureștiului în a- 
ceăstă zonă din sud-vestul Ca
pitalei. în continuare, cei doi 
președinți au vizitat raioanele 
unuia din complexele alimenta
re. Oaspetele a apreciat buna 
aprovizionare, diversitatea și 
calitatea produselor expuse, mo
dul în care se face servirea 
populației.

După ce sînt străbătute cite- 
va din arterele nouliți cartier — 
prilej pentru oaspeții din Sierra 
Leone de a cunoaște dimensiu
nile și varietatea arhitectonică 
a acestui ansamblu urbanistic 
— cei doi președinți se opresc 
la fabrica „Tricodava". întîmpi- 
nați cu căldură de Iuliana 
Bucur, secretar general la Mi
nisterul Industriei Ușoare, de 
membrii conducerii întreprinde
rii, de numeroși muncitori, pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și 
Siaka Stevens sînt invitați să 
viziteze unele secții ale fabricii.

In cursul discuției sînt rele
vate o serie de succese obținu
te de această întreprindere ce 
produce actualmente 7 milioane 
bucăți tricotaje pe an, din care 
peste 50 la sută se exportă în

țări cu îndelungată tradiție în 
domeniul respectiv, cum ar fi
S.U.A., R.F.G.. Canada, U.R.S.S. 
etc. Președintele Siaka Stevens 
se interesează de numeroasele 
aspecte ale muncii, de materia 
primă folosită — in acest caz, 
melana și poliesterii de pro
ducție internă — de modul cum 
sînt valorificate capacitățile pro
ductive, de calificarea muncito
rilor ce deservesc aici mașini 
de o înaltă productivitate.

Ca de fiecare dată cînd se 
află în mijlocul colectivelor de 
oameni ai muncii, și aici, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
poartă un viu dialog asupra 
diferitelor probleme'ale pro
ducției, ale organizării proce
sului tehnologic, ale modului 
cum sînt Îndepliniți indicatorii 
de plan. în acest cadru gazde
le informează cu satisfacție că, 
respectînd indicațiile date de 
secretarul general al partid u
lui cu prilejul ultimei sale vi
zite în întreprindere, s-au luat 
măsuri de folosire intensivă a 
spațiilor de producție, montîn- 
du-se noi utilaje pe pasarelele 
secțiilor care pină acum nu 
erau utilizate judicios. Aceas
tă măsură a permis colecti
vului să obțină un spor de 
producție de 10 la sută.

în una din secțiile vizitate, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
oprește, stă de vorbă cu munci
toarea Lucia Manolache des
pre condițiile ei de muncă și 
de viață.

— Vă mulțumim din inimă, 
tovarășe secretar general, pentru 
grija pe care partidul, dum
neavoastră personal, o purtați 
permanent pentru îmbunătăți
rea continuă a condițiilor de 
viață ale tuturor oamenilor 
muncii și, în mod deosebit, 
pentru cei care lucrăm în in
dustria ușoară. Și alte munci
toare iși exprimă bucuria și 
mulțumirea pentru faptul că 
se vor număra printre primele 
categorii de muncitori care vor 
beneficia de retribuțiile mări
te, ca urmare a Hotăririi Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.

De la „Tricodava" se vizitează 
apoi uzinele ■„Semănătoarea" — 
una din importantele unități 
producătoare de utilaje agricole 
din România — care prezintă un 
deosebit interes pentru oaspeți, 

intrucit in Sierra Leone agri
cultura deține o pondere deose
bită in economia generală a 
țării.

La sosire, cei doi președinți 
sînt întîmpinați de loan Avram, 
ministrul industriei construcții
lor de mașini grele, Vasile Pa- 
țica, directorul general al între
prinderii, de membri ai condu
cerii, de numeroși muncitori 
care le-au făcut o caldă primire, 
în fața unei machete și a unor 
grafice înalții oaspeți sînt apoi 
informați de evoluția întreprin
derii, de specificul producției, de 
rezultatele obținute de acest co
lectiv. O expoziție ad-hoc de 
mașini agricole și tractoare ro
mânești, organizată pe platfor
ma din fața sculăriei, comple
tează imaginea vizitatorilor din 
Sierra Leone asupra posibilități
lor industriei constructoare de 
mașini din țara noastră de a 
produce o gamă variată de ma
șini agricole de înaltă tehnici
tate care și-au dovedit din plin 
competitivitatea pe piețele ex
terne.

Directorul întreprinderii arată 
că producția de mașini agricole 
a crescut anual in medie cu 22 
la sută, uzina fabricînd in pre
zent 5 209 de combine autopro
pulsate „Gloria", ce pot fi uti
lizate la diferite culturi. Gazdele 
subliniază că acest spor de pro
ducție a fost posibil ca urmare 
a indicațiilor și sprijinului pri
mit de colectiv din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

Și aici, secretarul general al 
partidului se interesează de di
feritele asoecte ale muncii, de 
procesele tehnologice, de folosi
rea spațiului productiv, reco
mandă să se acorde o atenție 
mai mare creșterii eficienței în
tregii activități. „Să ridicăm mai 
sus ștacheta producției — spune 
secretarul general. Să ajungeți 
să fabricați 6 000 de asemenea 
combine pe an". în acest cadru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in
dică ministrului de resort să ia 
măsuri pentru dezvoltarea com
binelor de mare capacitate. „Să 
pregătiți fabricația în așa fel, 
îneît, pină la campania viitoare, 
să poată fi experimentate com
binele de mare capacitate pen
tru culesul porumbului".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se oprește la diferite locuri de 
muncă, stă de vorbă cu munci

torii, la cere părerea asupra re
centelor măsuri ce au fost adop
tate cu privire la majorarea re
tribuției oamenilor muncii.

„Sintem deosebit de mulțu
miți, răspunde muncitorul Ma
rin Stroe. Vă sintem recunoscă
tori, tovarășe secretar general, 
pentru grija ce ne-o purtați și 
vă asigurăm că vom răspunde 
prin fapte chemării Comitetului 
Executiv de a întări ordinea și 
disciplina, de-a obține noi reali
zări în producție".

Continuînd dialogul cu factorii 
de conducere ai Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Mașini 
Grele, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă unele mă
suri în vederea creșterii randa
mentului, a utilării, a folosirii 
mai judicioase a spațiilor de 
producție. Secretarul general al 
partidului indică în acest con
text ca în viitor să se acorde 
atenție fabricării unor tipuri de 
mașini de mare randament, spe
cifice culturilor din țara noas
tră.

într-una din secțiile vizitate, 
pe o mașină erau înscrise cu
vintele : „Salut poporului din 
Sierra Leone". Președintele Sia
ka Stevens remarcă cu satisfac
ție acest . semn de prietenie, se 
oprește, dă mina cu muncitorii, 
și, ca amintire despre această 
vizită, se fotografiază împreună 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în mijlocul unui grup de munci
tori.

în încheierea vizitei, la uzinele 
„Semănătoarea", tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și președin
tele Siaka Stevens ii felicită pe 
muncitori pentru realizările lor, 
le urează noi succese în muncă.

Ultimul obiectiv vizitat a fost 
Institutul politehnic din Bucu
rești — una din instituțiile de 
învățămînt superior de prestigiu 
ale țării noastre — care a cu
noscut o mare dezvoltare în ul
timii ani și unde sînt pregătite 
viitoarele cadre inginerești ne
cesare diferitelor domenii ale 
economiei românești. Rectorul 
institutului, Radu Voinea, pre
zintă oaspeților cîteva date des
pre dezvoltarea institutului, a 
învățămîntului ingineresc din 
țara noastră, importanța pe care 
statul nostru o acordă instruirii 
multilaterale a studenților. Se 
arată că institutul, prin dotările 
de care dispune, asigură pregă

tirea unui număr de 14 000 de 
studenți. Se subliniază, in acest 
sens că, la indicațiile date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
procesul de instruire este în 
continuă perfecționare, axîn- 
du-se tot mai mulț pe legarea 
sa strînsă de cercetare și pro
ducție. Chiar și acum, cind anul 
universitar s-a încheiat, cadrele 
didactice continuă activitatea fie 
împreună cu studenții aflați la 
practică în întreprinderi, fie în 
laboratoarele și atelierele insti
tutului ; activitatea productivă 
a cadrelor didactice și studenți
lor s-a materializat în obținerea 
unei producții de 48 milioane 
lei în acest an. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat 
că este necesar să se intensifice 
această activitate, care trebuie 
să se desfășoare pe baza unui 
plan de producție, a unor con
tracte încheiate cu întreprinde
rile. De asemenea, vizitînd clă
direa institutului, secretarul ge
neral al partidului cere să se 
acționeze cu toată energia pen
tru folosirea cit mai rațională 
a spațiilor construite, utilizarea 
lor în scopul producției și învă
țămîntului.

în laboratorul Catedrei de 
energetică se subliniază un alt 
aspect important al modului de 
organizare a învățămîntului : 
cooperarea strînsă cu diferitele 
ministere de resort, cooperare 
menită să asigure un grad tot 
mai înalt de dotare a laboratoa
relor facultăților, să stimuleze 
executarea, în contul acestor 
dotări, de lucrări de cercetare 
pentru ministerele respective.

Luîndu-și rămas bun de la 
gazde, președintele Siaka Ste
vens felicită corpul profesoral, 
iși exprimă admirația și apre
cierea pentru succesele deose
bite pe care țara noastră le-a 
obținut și în acest domeniu atit 
de important al formării de 
cadre cu o înaltă pregătire.

Pe tot parcursul vizitei, cetă
țenii Capitalei au salutat cu 
multă căldură pe președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
pe președintele Republicii Sierra 
Leone, dr. Siaka Stevens.

(Agerpres)
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Declarația
ZILE ȘI ORE FIERBINȚI 

ÎN CAMPANIA DE SECERIȘ

solemnă comună IME OE TERMEN!

(Urmare din pag. a IlI-a) 
respectarea dreptului sacru al 
fiecărui stat la existență, liber
tate, suveranitate și indepen
dență, la pace și securitate, și 
a dreptului inalienabil al tutu
ror popoarelor de a-și decide 
soarta, fără nici o intervenție, 
constringere sau presiune ex-

Hotărîți să contribuie la pro
movarea și întărirea pe mai de
parte a aspirațiilor de înțelegere 
și cooperare în întreaga lume 
și să participe activ la viața in
ternațională în scopul impri
mării unui curs nou politicii 
mondiale, de natură să elimine 
folosirea forței sau amenințarea 
cu folosirea forței și politica 
imperialistă de dominație, dic
tat și agresiune în relațiile in
ternaționale ;

Dorind să intensifice sprijinul 
politic, material și moral acor
dat țărilor care și-au cucerit 
independența și care se află pe 
calea dezvoltării libere, precum 
și mișcărilor de eliberare națio
nală din țările care sînt încă 
sub dominație colonială și pro- 
nunțîndu-se cu hotărîre împo
triva politicii de apartheid și 
de discriminare rasială ;

Convinși de necesitatea unor 
măsuri eficiente vizind înceta
rea cursei înarmărilor și reali
zarea dezarmării generale ;

Reafirmînd dreptul suveran 
al fiecărui stat de a folosi în 
mod liber bogățiile și resursele 
sale naționale în folosul său 
propriu ca și necesitatea spo
ririi eforturilor pe plan națio
nal și internațional pentru a se 
asigura un progres mai rapid 
al țărilor în curs de dezvoltare, 
indiferent de sistemul social sau 
de zona geografică de care a- 
parțin, și pentru a se reduce și 
elimina decalajul dintre ele și 
țările dezvoltate ;

Subliniind dreptul tuturor sta
telor la dezvoltarea economică, 
socială și culturală indepen
dentă, precum și dreptul de a 
participa la cooperarea interna
țională în diverse domenii și de 
a avea acces liber la cuceririle 
științei și tehnicii moderne.

I. DECLARA voința si ho- 
TĂRÎREA LOR COMUNA :

1. Să extindă și să aprofun
deze relațiile lor de prietenie și 
cooperare în domeniile politie, 
economic, tehnologic, științific, 
social și cultural ;

2. Să intensifice și să lăr
gească cooperarea economică 
reciproc avantajoasă, prin dez
voltarea schimburilor comer
ciale, eliminînd obstacolele din 
calea acestora și îmbunătățind 
metodele și instrumentele juri
dice care le reglementează, pre
cum și prin extinderea coope
rării industriale, tehnice și ști
ințifice în domeniile de interes 
reciproc, în scopul folosirii efi
ciente a resurselor lor naturale 
și umane ;

3. Să favorizeze extinderea și 
Intensificarea schimburilor în 
domeniile științei, învățămîntu- 
lui, culturii, artelor și sportului ;

4. Să dezvolte și să aprofun
deze legăturile de prietenie din
tre cele două popoare, printr-o 
mai bună cunoaștere reciprocă 
a valorilor lor materiale și spi
rituale și apropierea dintre ele 
prin cooperarea dintre universi
tăți și instituții de artă și cul
tură, schimburi de oameni de 
știință, profesori și studenți, 
specialiști din domeniile econo
mic, politic și social, prin alte 
forme de legătură, ca și prin 
contacte între cetățenii celor 
două țări.

II. DECLARA SOLEMN HO- 
TARÎREA LOR COMUNĂ DE 
A PUNE LA BAZA RELAȚII

TINEREȚEA

LUI MAIORESCU')
Din cercetarea unor texte pu

țin cunoscute și cu precădere a 
celor patru volume de ciornă a 
corespondenței reunite sub ti
tlul Epistolarium, Domnica Fi- 
limon încearcă să schițeze un 
portret al lui Maiorescu în ti
nerețe, altfel spus, un tînăr 
Maiorescu „par lui mâme“. 
Chiar dacă și-ar fi propus nu
mai o restituire documentară 
în sensul strict al cuvîntului și 
cartea aceasta tot și-ar fi meri
tat interesul. Dar intenția au
toarei e mult mai ambițioasă, 
Reluînd o sugestie a lui Al. 
Pa'ieologu, Domnica Filimon în
trevede aici materia propice a 
unei seducătoare dialectici a 
spiritului, captivantă și incitan- 
tă, plină de sugestii epice de ne
ocolit așa cum ea însăși o 
spune — „voința de a se rea
liza (face), din documentele 
autobiografice ale tînărului Ma
iorescu, un act existențial ui
mitor de bogat în plusuri și' mi
nusuri, un captivant Bildungs 
roman". în definitiv, ideea nu e 
chiar așa de nouă, dar ea se 
impune prin aceea că este in
clusă într-o demonstrație siste
matică pe texte puțin frecven
tate și, din acest unghi de ve
dere, nu poate fi decît apreciat 
efortul autoarei de a depăși o- 
rizontul strict arhivistic, docu
mentar, încercînd să ordoneze 
ideile cărții după cîteva teme 
și idei ce definesc fizionomia 
spirituală a tînărului Maiorescu.

Urmărite în succesiunea lor, 
ideile maioresciene de tinerețe 
prind un contur precis și grija 
cea dintîi a Domnicăi Filimon e 
de a nu lăsa In afară nici un 
amănunt care ar putea să fie 
lămuritor, depunînd un egal sîrg 
în a epuiza semnificațiile ori
cărui amănunt care ar putea fi 
de folos demonstrației sale. De

LOR LOR BILATERALE, CA ȘI 
A RELAȚIILOR LOR CU TOA
TE CELELALTE STATE, UR
MĂTOARELE PRINCIPII :

1. Dreptul sacru al fiecărui 
stat la existență, libertate, in
dependență și suveranitate na
țională.

2. Dreptul inalienabil al fie
cărui popor de a decide singur 
soarta sa și de a-și alege și dez
volta liber sistemul său politic, 
economic și social, corespunză
tor voinței și intereselor sale 
proprii, fără nici un amestec din 
afară.

3. Dreptul suveran, inaliena
bil șl imprescriptibil al fiecărui 
stat de a folosi bogățiile sale 
naturale și toate celelalte re
surse conform intereselor națio
nale, fără nici un fel de inter
venție din exterior, inclusiv 
dreptul fiecărui stat suveran de 
a dispune de resursele marine 
situate in limitele jurisdicției 
sale naționale și de a participa 
echitabil la exploatarea terito
riilor submarine și a resurselor 
lor care constituie o avuție co
mună a întregii umanități.

4. Egalitatea deplină în drep
turi a tuturor statelor indife
rent de mărime, nivel de dez
voltare și sistemul lor politic, 
economic sau social.

5. Dreptul inalienabil al fie
cărui stat de a participa, în con
diții de deplină egalitate, la 
examinarea și soluționarea tu
turor problemelor internaționale 
de interes comun.

6. Dreptul și îndatorirea sta
telor, indiferent de sistemul lor 
social și politic, de a coopera in
tre ele, pe baze reciproc avan
tajoase în toate domeniile de in-, 
teres comun în scopul menținerii 
păcii și securității internaționale, 
al favorizării progresului eco
nomic și social al tuturor na
țiunilor și in special al țărilor in 
curs de dezvoltare : dreptul de 
necontestat al tuturor statelor 
de a avea acces liber la reali
zările științei și tehnicii mo
derne.

7. — Obligația statelor de a 
nu interveni, sub nici o formă 
și sub nici un pretext, în afa
cerile interne sau ■ externe ale 
oricărui stat.

8. — Obligația statelor de a 
renunța, în relațiile lor interna
ționale, la folosirea forței sau 
amenințarea cu folosirea forței 
sau la orice fel de constringere 
sau presiune de ordin militar, 
politic, economic sau de altă na
tură, în orice împrejurare și 
sub orice formă, împotriva in
dependentei politice, inviolabili
tății frontierelor sau integrității 
teritoriale a oricărui stat, recu- 
noseîndu-se faptul că orice ten
tativă din partea unui stat în
dreptată împotriva unității na
ționale sau integrității teritoria
le a altui stat constituie o a- 
tingere gravă adusă păcii și 
securității internaționale ; re
glementarea prin mijloace paș
nice a tuturor diferendelor din
tre state este un principiu 
fundamental care trebuie să fie 
respectat.

9. — Dreptul inerent al fiecă
rui stat la autoapărare indivi-

Semnarea unor acorduri
Marți după-amiază, Ion Pățan, 

viceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice in
ternaționale, și Francis Misheck 
Minah, ministrul comerțului și 
industriei, au semnat Acordul 
privind cooperarea în domeniul 
forestier și Acordul de coope
rare în domeniul cercetării geo
logice, minier, inclusiv zăcămin
te de argilă, și al explorării și 
exploatării petroliere între gu-

sigur, ideea principală rămîne 
tragica voință de personalitate 
(p. 21) și asupra ei se întorc
toate celelalte demonstrații ale 
cărții. Din acest unghi sînt citite 
poeziile, și încercările dramatice 
și tot astfel se explică și încer
cările științifice și filozofice ale 
lui Maiorescu, sau chiar dragos
tea lui pentru enigmatica Olga 
Coronini ca experiență de viață 
fundamentală a tinereții.

Desigur, ambițiile lui Maio
rescu pot părea nemăsurate și

NOTE

DE LECTOR

un altul fără înzestrarea lui, 
fără efortul lui de autocunoaș- 
tere, dar mai ales fără puterea 
lui de a pune un raport de de
pendență direct între proiect șl 
posibilități, ar fi eșuat. Din a- 
cest punct de vedere întrebarea 
Domnicăi Filimon : „A fost oare 
Maiorescu ceea ce promitea ?“ 
este fără rost. De ar fi fost să 
se realizeze liniar și fără aba
tere de la planul inițial, în sti
lul în care îl vedea și G. Că- 
linescu, al unui „bucher sufi
cient și inutil de serios" lucru
rile erau foarte simple. Dar ti
nerețea lui Maiorescu este mult 
mai complexă, fiindcă de fie
care dată îl aflăm raport! ndu-se 
nu doar la ceilalți, nu doar ia 
propria sa imagine, cit mai a- 
les la propriul său proiect, la pro
pria sa năzuință. Această per
manentă înfruntare, această per

duală sau colectivă în conformi
tate cu Articolul 51 al Cartei 
Națiunilor Unite.

10. — îndatorirea fiecărui stat 
de a-și îndeplini cu bună cre
dință obligațiile asumate în 
conformitate cu Carta Națiuni
lor Unite sau decurgînd din 
principiile și regulile de drept 
internațional general recunoscu
te sau din acorduri internațio
nale valabile, conform acestor 
principii și reguli de drept in
ternațional.

în interpretarea și aplicarea 
lor, aceste principii fundamen
tale ale dreptului international 
sînt legate între ele și fiecare 
principiu trebuie interpretat în 
contextul celorlalte principii. Ele 
trebuie să fie respectate riguros 
de către toate statele, în rela
țiile lor reciproce, și nici o vio
lare a unuia dintre aceste prin
cipii nu ar putea fi justificată 
nieiodată și în nici o împreju
rare.

III. DECLARA HOTARIREA
LOR COMUNA:

1. De a dezvolta, relațiile de 
prietenie și cooperare cu toate 
statele, pe baza principiilor cu
prinse în prezenta Declarație ;

2. De a coopera pentru reali
zarea de măsuri eficiente în do
meniul dezarmării și în primul 
rînd al dezarmării nucleare, 
pentru crearea de zone denu- 
clearizate in diferite regiuni ale 
lumii, însoțite de angajamentul 
ferm al statelor nucleare de a 
nu folosi armele atomice împo
triva țărilor participante la ast
fel de zone și de a respecta sta
tutul de denuclearizare ;

3. De a acționa cu hotărîre 
pentru stabilirea și menținerea 
unei ordini economice și socia
le mondiale juste și echitabile, 
prin instaurarea unei diviziuni 
internaționale a muncii mai ra
ționale prin normalizarea și ex
pansiunea comerțului, intensifi
carea cooperării economice în
tre toate statele și prin întă
rirea independenței economice a 
țărilor în curs de dezvoltare, în 
scopul favorizării unei dezvol
tări și a unei expansiuni susți
nute și rapide a economiilor lor 
naționale ;

4. De a coopera pentru întări
rea rolului Organizației Națiu
nilor Unite în menținerea și 
consolidarea păcii și securității 
internaționale, dezvoltarea coo
perării între toate națiunile și 
promovarea normelor dreptului 
internațional în relațiile dintre 
state.

IV. Dorind să asigure aplica
rea principiilor și realizarea o- 
hiectivelor conținute în prezen
ta Declarație, Republica Socia
listă România și Republica Sier
ra Leone declară voința lor co
mună de a aprofunda și lărgi 
consultările lor pe cale diplo
matică normală, prin întîlniri 
periodice la diverse niveluri.

întocmită la București, la 23 
iulie 1974, in două exemplare, 
fiecare în limbile română și en
gleză, ambele texte avînd a- 
ceeași valabilitate.

vernul Republicii Socialiste Ro
mânia și guvernul Republicii 
Sierra Leone.

Ministrul afacerilor externe 
al României, George Macoves- 
cu, și ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Sierra Leo
ne, Desmond E. F. Luke, au 
semnat, in numele guvernelor 
țărilor lor, Acordul de colabo
rare culturală și științifică și 
Acordul privind desființarea vi
zelor.

manentă tensiune între ambiție 
și dezamăgire, această incăpățî- 
nare cu care Maiorescu se con
struiește pe sine, ignorat, urit, 
sau respins de alții cei mai 
mulți, dar înțeles și respectat 
de cei pe care cu un statornic 
cult în timp îi va alege ca 
prieteni — iată tot atîtea repere 
pentru o adevărată biografie 
morală a lui Maiorescu, pe care 
Domnica Filimon nu le finali
zează, pasionată mai ales de 
lectura spectaculoasă, de inedit 
a documentelor.

Dealtfel, cel mai bun capitol 
al cărții, cel consacrat iubirii 
pentru Olga Coronini este și cel 
mai izbutit tocmai pentru că 
aici asistăm la contradicția reală, 
de fond a eroului, confruntat 
cu sine și cu ceilalți, fixîn- 
du-și locul geometric acolo unde 
se înfruntă mereu natura omu
lui și opera sa, viața și scrisul. 
Așa îneît, citite astăzi, paginile 
din „Fragment din tinerețea 
mea" pot sugera datele unui ro
man posibil despre dragoste și 
aspirație al cărui erou se nu
mește Titu Maiorescu. De ar fi 
pornit din acest punct, ea ar fi 
reușit să scrie cu adevărat o 
carte despre tinărul Maiorescu, 
despre întrebările și căutările 
lui.

îi lipsește deci acestei cărți o 
tratare superioară a temei, în
țelegerea dramei sufletești a e- 
roului. Și chiar dacă este scrisă 
într-un Stil mai inspirat decît 
cel obișnuit al „contribuțiilor 
documentare" ea rămîne citabilă 
mai ales prin latura ei docu
mentară.

ȘERBAN CIONOFF
•) DOMNICA FILIMON — Ti

nerețea lui Maiorescu, Editura 
Albatro», 1874

CAVALERII GRIULUI
Peste miriștea galbenă respi

rația calmă a motoarelor (o cli
pă de răgaz !) ne însoțește pa
șii încercați de ascuțișul paielor 
tunse scurt. Ne așezăm pe mar
ginea drumului, lingă fintină ; 
balotul de paie străpunge pan
talonii uzi leoarcă de transpira
ție. O țigară, o cană de apă 
rece ?

— Cum te cheamă ?
— Florin Huseraș.
Căldura inăbușitoare compri

mă cuvintele. Sabin Teretean. 
Ioan Kun, Ladislau Lazăr, Ștâ- 
fan Toth ; răspuns la aceeași 
întrebare.

Cavalerii griului ? Puțin 
spus ; o combină „Gloria" poa
te recolta 3S de culturi : tot 
timpul se lucrează, de cînd pri
mele plante dau în pîrg pînă 
la zăpadă. Acum e cald de 
fierb pietrele. Fierb cele peste 
4 000 de piese ale combinei. 
Griul e dinamită acum, seînteie. 
Nu se fumează decit pe margi
nea drumului, la locurile spe
cial amenajate.

— Căsătorit 1
— Da...
— Soția unde lucrează 1
— Pe celelalte combine. La

mine nu-i nevoie.
Obosim. Cuvintele obosesc 

groaznic pe căldură. Se apropie 
„tanti" Paraschiva Faur. „E de 
20 de ani tractoristă. Eu, cu 
toții, abia am 27. Duce griul re
coltat de mine in bază. Vine să 
mă întrebe dacă poate trage re
morca aproape de combină". 
Anticipase bine. Apa din fintină 
e rece și înviorează ; și mîini- 
le, și fața transpirată trebuie să 
fie curate. Griul se strînge cu 
mîinile curate, cu sufletul curat 
și pîinea iese albă, chiar dacă 
omul nu o atinge decit cu de
getele mecanice ale combinelor.

— De ce ți-ai ales meseria 
asta ?

— îmi place ; pe păminturile 
astea m-am născut ; aici, cînd 
au umblat primele tractoare 
mi-a plăcut meseria. Să mă 
duc la Arad să fac naveta 1 
Dacă și aici este de lucru ? !

Agită restul de apă rămas în 
cană. „Am avut ploaie, dar cu 
căldura de acum...". Aruncă li
chidul transparent peste pămîn- 
tul setos. „Este timpul cel mai 
grozav pentru recoltatul griu
lui !“. Am înțeles. Oricît de 
plăcute sînt pauzele, totuși a- 
cum griul este mai important. 
Vremea lui de recoltat e scurtă, 
scurtă cît viața apei în pămin- 
tul fierbinte. De aici începe un 
alt drum ; metamorfozarea în 
pîine. Dar, viața efemeră a spi
cului copt in lan trebuie bine 
drămuită în ore și zile, viteze 
de înaintare și înălțimea masei 
de tăiere, distante dintre bătă
tor și contrabătător, tone. Re
glaje în secunde, milimetri, gra
me. „Și dacă toate merg ceas, 
o combină ca a mea încarcă 
4-4,5 vagoane de grîu într-o zi".

— De cînd ai primit „Glo
ria" ?

— Acum e primul an...
— Și nu e greu ?
— Mașina e complicată, dar 

am desfăcut vreo trei pină a- 
cum și sint obișnuit cu ea.

„Vă plac tinerii pe combine ?“ 
— tovarășe director Gheorghe 
Rusu. „Da ; mai ales că de 20 
de ani tot cresc tineri cu griul 
laolaltă și parcă din ce în ce 
mai bine cu fiecare an". 1972 : 
4 unități cooperatiste din raza 
SMA-ului Pecica sînt decorate 
cu Ordinul Muncii clasa I, 
pentru producții mari ; 1973 : 3 
unități primesc același ordin. 
Iar griul a fost întotdeauna 
punctul forte. „După evaluări 
și în acest an vom realiza ci- 
teva producții de medalie". „A- 
veți un sentiment de mîndrie. 
De ce ?“. „Pentru că griul este 
realizat în exclusivitate de a-

W-r;

TUNURILE DIN NAVARONE : 
Sala Palatului (ora 17,30); Patria 
(orele 9; 13,30; 16; 19,30).

ZILELE FILMULUI CUBANEZ : 
O ZI DE NOIEMBRIE ; Casa Fil
mului (ora 20).

URMAREȘTE-MAI: Scala (orele 
9,15; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15); Ca
pitol (orele 9.30; 11,45; 14; 16.15:
18 30; 20,45); Grădina Capitol (ora
20.15) .

DE BUNA VOIE ȘI NESILIT DE 
NIMENI: Central (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,45; 20,30).

VANDANA: București (orele 9:
12 30; 16; 19,30); Victoria (orele 9; 
12,15; 15,45: 19,15): Modern (orele 
9: 12; 16; 19); Grădina Dinamo (ora
20.15) ; Grădina Luceafărul (ora
20,15);  Grădina Modern (ora 20,15); 
Grădina București (ora 20,15).

PĂCALĂ: Lumina (orele 9: 12; 
16; 19).

CLEOPATRA: Festival (orele 
9.30; 15; 19); Favorit (orele 9.30; 
15: 19); Grădina Festival (ora 20).

ȚARA LUI SANNIKOV: Glulești 
(orele 15.30: 18: 20.15).

DUEL PE AUTOSTRADA: Fero
viar (orele 9: 11.15: 13.30: 15.45: 
18.15: 20.30): Melodia (orele 9: 11.15:
13 30: 16: 18.15: 20.30): Gloria (orele 
9: 11.15: 13,30: 19).

ASEDIUL: Gloria (ora 16,30).
VALEA: Vitan (orele 15,30; 17,45; 

20).
■ CAT BALLOU; Doina (orele 11;

\ " . ( 

cești oameni crescuți de mine. 
Așa cîștig încrederea în ei, în 
mine".

E grea munca la recoltatul 
griului ? Nu ; sînt Gloriile !,..

E grea munca Ia recoltatul 
griului ? (insistăm). Nu ; sînt 
ciocîrliile !...

E grea munca la recoltatul 
griului ?... E grea ; dar ne-am 
obișnuit și acum este foarte 
frumoasă... Și ce legătură au 
ciocîrliile ?... Le știm vesele, eu 
noi ; sub soare, in lanuri...

în gura arzătoare a astrului 
de zi minutele se dilată ; orele 
se leagă, se sudează. Trag după 
ele, grele, combinele „înecate" 
in lan. Cîteodată lanțurile în
cremenesc încordate. Drumul 
griului îngheață.

— Se mai întimplă cîte o de
fecțiune ?

— Nici o mașină nu-i per
fectă, mai ales cînd „înghite" 
tone de material și este în con

Final de tabără la Izvorul Mureșului
La Izvorul Mureșului și-au 

încheiat activitatea componenții 
celei de a treia serii a taberei 
Comitetului Central al U.T.C. 
pentru instruirea secretarilor 
din liceele teoretice, de spe
cialitate, din școli, postliceale și 
vicepreședinților consiliilor ele
vilor. Cele trei serii au cuprins 
elevi din toate județele țării.

într-o atmosferă de disciplină 
exemplară și activitate intensă, 
cei prezenți au participat la ore 
de pregătire politico-ideologică, 
la acțiuni culturale model, la 
manifestări sportive. Toate a- 
ceste puncte din program au 
constituit prilejuri de a învăța 
metode noi de muncă, minuna
te prilejuri pentru un larg 
schimb de experiență.

Elevilor le-a stat la dispoziție 
un cabinet metodic cu bibliote
că și cu liste bibliografice pe 
teme, ei au avut ocazia de a 
participa la drumeții și orien
tări turistice (ce-i drept, cam 
puține !)și au putut învăța noi 
cîntece patriotice.

De la tovarășul Vasile Văcaru, 
comandantul taberei, adjunct de 
șef de secție la C.C. al U.T.C., 
am aflat că activitatea politico- 
organizatorică a taberei s-a 
desfășurat pe baza unui pro
gram stabilit de secretariatul 
Comitetului Central al U.T.C.

— Activitatea taberei a fost 
concepută pe principiul organi
zației U.T.C. din școală — ne-a 
spus interlocutorul nostru. Co
mandamentul taberei, format 
din elevi, a fost Investit cu a- 
tribuții și responsabilități spe
cifice comitetului U.T.C. al u- 
nei școli, iar grupele au avut 
statutul organizațiilor U.T.C. 
din clase.

Toți cei 450 de elevi din serie 
au participat la acțiuni comu
ne și individuale de studiu și 
instruire. Fiecare zi de tabără 
a început cu defilarea grupelor, 
cu careul și intonarea cîntece- 
lor tinerești, cu înălțarea stea
gului și raportul la zi, urmînd 
informări politice și apoi pro
gramul stabilit, menit să asi
gure înfăptuirea obiectivelor pe 
care le-am propus, folosindu-ne 
de experiența reprezentanților 
fiecărui județ.

Cadrele didactice prezente în 
tabără cu funcția de îndrumă
tori U.T.C. pe lingă grupele de 
participanți au acumulat, de a- 
semenea, o experiență valo
roasă. pe care o vor aplica în 
noul an școlar, în unitățile lor.

Nicolae Matei, comandantul- 
elev al taberei, vicepreședinte

13,15; 15.45; 18; 20,15).
JOE LIMONADA: Buzeștl (orele 

9; 11.15; 13,30; 16; 18.15); Volga (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 18; 20,15); Gră
dina Buzeștl (ora 20,30).

CEAȚA : Buzeștl (ora 20,15).
PROPRIETARII: Volga (ora

15.45).
50 000 DE DOLARI RECOM

PENSĂ: Excelsior (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20.30); Flamura (o- 
rele 9; 11; 13,15; 15,45; 18; 20,15).

APAȘII: Rahova (orele 16; 18; 
20); Pacea (orele 15,30; 17.45; 20).

FIECĂRUIA CE I SE CUVINE : 
Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 18,15; 
20.30).

drum: IN PENUMBRA ? Grivița 
(ora 16).

• BALADA SOLDATULUI: Popu
lar (orele 16; 18; 20).

CE DRUM SĂ ALEGI: Dacia (0- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30); 
Cosmos (orele 15,30: 18; 20,15).

UN COMISAR ACUZĂ: Ferentari 
(orele 15.30; 18: 20,15).

CHITTY. CHITTY. BANG 
RANG: Unirea (ora 16): Lira (o- 
rele 15,30; 19); Grădina Unirea (ora
20,15);  Grădina Lira (ora 20,15).

ADAM ȘI EVA IN CONFLICT ; 
Progresul (orele 15,30; 18; 20,15).

ȘAPTE PĂCATE: Tomis (orele 
9: 11,15; 13.30: 15.45; 18: 20.15);
Grădina Tomis (ora 20,30).

ASEDIU CU SURPRIZE: Drumul 
Sării (orele 15,30; 18; 20.15), 

tinuă mișcare pe un teren ni
ciodată perfect drept.

Atunci intervine „echipa de 
șoc". Ritmul motorului este re
pus în drepturile funcționale în 
cîteva minute și combina reîn
cepe valsul pe portativul galben 
al lanului. Traian Marius, A- 
lexandru Zavoș, Iuliu Costin 
nu sint combinieri, dar se con
sideră așa pentru că „viața me
canică" a celor peste 80 de 
combine aparține lor. Interven
ția lor operativă comprimă se
cundele de repaus ale combine
lor „înecate", pentru ca griul 
să-și continue cît mai uniform 
drumul spre magazii. Și cînd 
ai de recoltat 482 ha pe zi la 
încărcătura maximă nu e un lu
cru ușor să menții echilibrul 
motoarelor. Dar vara este ano
timpul pasiunilor pentru acești 
cavaleri ai cîmpului care țin în 
miini pîlnea țării.

ȘTEFAN DORGOȘAN

al consiliului elevilor din jude
țul Sibiu, ne vorbea despre 
complexitatea și multitudinea 
învățămintelor oferite de pro
gramul taberei : „Pe lingă multe 
aspecte foarte Interesante, ceea 
ce mi s-a părut mai valoros a 
fost că în calitatea noastră de 
activiști U.T.C. din școli ni s-a 
solicitat părerea privind alcă
tuirea unui „caiet-îndrumar al 
secretarului U.T.C. din școală", 
ce urmează să fie elaborat.

Mulți dintre elevii prezenți au 
venit cu Idei foarte bune, au 
făcut propuneri interesante. în 
cabinetul metodic am învățat 
modul în care se face un stu
diu individual eficient, am al-

Ce au învătat elevii 
in școala secretarilor 

•>

din
cătuit mape-breviar și biblio
grafii pe teme, in vederea dez
baterilor politico-ideologice".

Stînd de vorbă cu numeroși 
elevi din toate colțurile țării, 
s-a conturat cu claritate efica
citatea acestui larg schimb de 
experiență între secretarii și 
îndrumătorii U.T.C.

Cristina Musta, anul III, Li
ceul „Dimitrie Cantemir". din 
București : „Am înțeles mult 
mai bine importanța activității 
noastre în școli și mai ales, ro
lul secretarului U.T.C. într-un 
colectiv de elevi. Consider că 
prezența secretarului în Consi
liul profesoral este o condiție 
importantă. Cred că secretarul 
U.T.C. trebuie să reprezinte în 
acest for problemele, frămîn- 
tările și năzuințele organizații
lor de tineret din clase, strîn- 
gînd relațiile cu profesorii noș
tri și mai ales, relația îndrumă- 
tor-secretari".

Valentin Vasile Bujor, Lice
ul electrotehnic nr. 1, Bucu-

CĂLUȚUL ROIB: Bucegl (orele 
15,30; 18); Grâdina Bucegl (ora 
20,30); Viitorul (orele 15.30; 18;
20,15).

INAMICUL PUBLIC NR. 1: Co- 
trocenl (orele 14; 16; 18; 20).

CONTESA WALEWSKA: Flo-
reasca (orele 15.30; 18; 20,30); Gră
dina Titan (ora 20,30).

VALEA PRAFULUI DE PUȘCA: 
Crîngașl (orele 16; 18,15); Munca 
(orele 9: 11,15; 13,30; 16: 18; 20).

LA EST DE JAVA: Miorița (0- 
rele 9; 11.30; 17,30; 20.15).

TREI SCRISORI SECRETE: Mio
rița (ora 15).

DESCULȚ ÎN PARC: Moșilor 
(orele 15,30; 18); Grădina Moșilor 
(ora 20.15).

FARSĂ TRAGICA: înfrățirea 
(orele 16; 18; 20).

AFACEREA DOMINICI: Flacăra 
(orele 15,30: 18; 20,15).

LUMINILE ORAȘULUI: Arta 
(orele 15,30; 17,45; 20): Grădina 
Aurora (ora 20.15); Grădina Arta 
(ora 20,15).

B. D. IN ALERTA: Grădina VI- 
,=.n (ora 20.15).

Teatrul Național (Sala Mare) :
CUI I-E FRICA DE VIRGINIA
.WOOLEI ora 19,30; Țeatrul

0 HUNEDOARA:

A 50 000-a tonă de oțel 
peste pian

Pe seama folosirii intensive 
a agregatelor siderurgice, la 
Hunedoara a fost elaborată 
a 50 000-a tonă de oțel peste 
prevederile de plan aferente 
perioadei care a trecut de la 
începutul anului și piuă 
acum.

Beneficiind de o aprovizio
nare ritmică, cu cantități 
sporite de lingouri și blu
muri, muncitorii, tehnicienii 
și inginerii care deservesc li
niile de laminoare au livrat 
în plus întreprinderilor con
structoare de mașini și uti
laje din țară o cantitate de 
laminate finite echivalentă 
cu materia primă necesară 
fabricării a peste 7 500 de 
tractoare.

• CRAIOVA :

Chimiștii Combinatului Ișal- 
nița au atins cotele finale 

de plan cu 10 zile mai 
devreme

Chimiștii Combinatului 
Ișalnița-Craiova au atins, cu 
zece zile mai devreme, co
tele finale de plan ale pri
melor șapte luni. Avansul 
cîștigat în întrecerea cu tim
pul le va permite colective
lor din cele 20 de unități 
productive de bază, situate 
pe această importantă plat
formă a industriei chimice 
românești, să realizeze su
plimentar o producție globa
lă evaluată la 50 000 000 lei 
și o producție marfă în va
loare de 52 000 000 lei, să în
deplinească integral — pină 
la 1 august — prevederile în
scrise în angajamentele anu
ale suplimentate. Din bogatul 
bilanț al chimiștilor craio- 
veni este de reținut faptul 
că productivitatea muncii a 
sporit, de la începutul anului

rești : „Am propus ca în fieca
re școală să se înființeze un 
„tribunal al elevilor", care să 
dezbată și să hotărască în pri
vința abaterilor săvîrșite de 
elevi. însă, pentru aceasta, este 
necesar să avem „legile" noas
tre, adică să avem o orientare 
precisă privind sancțiunea ce 
se poate aplica pentru o anume 
faptă.

Orania Rîpă, Grupul școlar 
construcții de mașini, Birlad : 
„Am să propun organizației 
noastre să întreprindă acțiuni 
mai susținute pentru îndrăgirea 
meseriei pe care o învățăm. 
Consider că în acest sens este 
nevoie și de îmbunătățirea

licee
muncii din atelierele școlii 
noastre și cred că va trebui să 
realizăm o conlucrare mai strîn- 
să între școală și comitetul 
U.T.C. al întreprinderii care ne 
patronează. în orice caz, va 
trebui să traducem în faptă 
indicația ca un membru al co
mitetului U.T.C. al întreprinde
rii să participe în conducerea 
organizației noastre și invers".

Tudor Pitulice, Liceul teo
retic din Drăgănești-Vlașca, ju
dețul Teleorman : „încă din a- 
nul trecut cind am participat 
pentru prima oară la o ase
menea instruire, am înțeles că 
organizația din școală poate să 
preîntimpine prin acțiuni bine 
gîndite, dezorientarea unor e- 
levi care, după ce termină li
ceul și după ce n-au reușit la 
admiterea în facultate, apucă 
pe căi greșite. Sint mîndru de 
faptul că am reușit să lămu
resc șase din absolvenții școlii 
noastre să urmeze o școală de 
calificare și șă devină lucră
tori al întreprinderii de rul

..Ion Vasilescu" (la Teatrul de 
vară Herăstrău) : CADOURI MU
ZICALE — ora 20 ; Ansamblul 
„Rapsodia Română": ȚARĂ BO- 
GATĂ-N FRUMUSEȚI — ora 18,30: 
Circul „București": CIRCUL MARE 
DIN MOSCOVA — ora 19.30.

PROGRAMUL 1
In jurul orei 10,45 — 

Transmisiune directă de 
la Aeroportul interna
țional Otopeni-Bucu- 
rești, a ceremoniei ple
cării președintelui Re
publicii Sierra Leone, 
Siaka Stevens, care, 
la invitația președin
telui Republicii Socialis
te România, Nicolae 
Ceaușescu, a făcut o vi
zită oficială de prietenie 
în țara noastră.

11.00 Muzică populară. 11.10 Virs- 
tele peliculei — magazin de cultură 

și pînă acum, cu aproape 
10 000 lei pe un lucrător. In 
același timp, nivelul cheltu
ielilor de producție a fost 
diminuat cu 9 000 000 lei sub 
nivelul stabilit, realizîndu-se 
un volum suplimentar di be
neficii de circa 15 000 000 lei.

0 GORJ :

Succesul minerilor de la 
Rovinari

Marți la amiază, minerii de 
la Rovinari-Gorj, cel mai 
mare bazin de lignit al ță
rii, au înscris în evidențele 
de producție îndeplinirea sar
cinilor revenite pe primele 
șapte luni ale anului, la 
principalii indicatori econo
mici. Succesul acesta, obținut 
pe baza sporirii cu 191 tone 
cărbune a randamentului pe 
post și cu 10 la sută a pro
ductivității muncii, permite 
minerilor să extragă supli
mentar 180 000 tone lignit, 
cantitate ce întrece de aproa
pe două ori angajamentul a- 
sumat în întregul an.

0 BUZĂU :
<■ 

întreprinderea de nutrețuri 
combinate Săhăieni a înde

plinit sarcinile actualului 
cincinal

întreprinderea de nutrețuri 
eombinate-Săhăteni este a 
doua unitate din județul Bu
zău caro a îndeplinit sarci-f 
nile actualului cincinal, con- 
semnind în bilanțul realiză
rilor de pină acum o produc
ție globală suplimentară eva
luată la peste 160 milioa
ne lei.

Acest succes este rezultatul 
folosirii la întreaga capacita
te a instalațiilor și utilajelor 
din dotare, sporirii producti
vității muncii, mai bunei or
ganizări a producției.

(Agerpres)

menți din Alexandria, oraș a- 
propiat de localitatea noastră".

Florica Chiar. Liceul teoretic 
nr. 2, Alexandria : „Aș fi fost 
mulțumită dacă s-ar fi organi
zat aici o adunare generală 
model, o primire de membri 
desfășurată statutar, dacă nl 
s-ar fi arătat concret cum se 
întocmește un program de acti
vitate și altele de acest fel. 
Ceea ce am învățat de data a- 
ceasta concret și ceea ce voi 
încerca să și aplic este că în 
școală se poate organiza o mi- 
croîntreprmdere".

Florica Mardale, Liceul peda
gogic Turnu-Măgurele : „Din
păcate, unele dezbateri din ta
bără au rămas în sfera genera
lului. Aș fi dorit să ni se dea 
și îndrumări de specialitate, 
care ne-ar fi folosit mult nouă, 
viitori intelectuali ai satelor, 
viitori secretari al comitetelor 
comunale U.T.C.

Am învățat lucruri noi și in
teresante despre organizarea a- 
telierelor-școală și cred că 
asemenea ateliere ar trebui să 
existe și în liceele pedagogice. 
De asemenea, și școlile noastre 
ar avea nevoie de patronajul 
unei întreprinderi productive".

Eugen Căpîlneanu, Grupul 
școlar M.I.U., Cisnădie, județul 
Bibiu : „Acțiunile festive care 
au fost organizate In tabără 
constituie pentru noi un buuj 
îndreptar. De asemenea, am îîl*Y  
vățat să organizăm corect o 
acțiune de muncă patriotică, lu
cru care nu este atît de simplu 
cit ar părea la prima vedere. 
Am înțeles de asemenea, rolul 
deosebit al cîntecului patriotic 
tn crearea unei atmosfere de 
entuziasm tineresc".

★
Beneficiind de sprijinul con

cret și multilateral al organelor 
de partid și de U.T.C. din ju
dețul Harghita, tabăra de la 
Izvorul Mureșului, s-a dovedit 
un nucleu al schimbului de ex
periență între secretarii U.T.C. 
din școli, un centru de per
fecționare a muncii lor. Modul 
judicios în care a fost folosit 
timpul de instruire, pe baza 
îndrumărilor date de C.C. al 
U.T.C., a făcut ca în puține zi
le să se predea participanților 
cunoștințe numeroase, iar pă
rerile enunțate de elevi la 
sfirșitul celei de-a treia serii 
constituie confirmarea unei reu
șite și puncte de orientare pen
tru îmbunătățirile viitoare In 
organizarea acestor tabere.

ADINA VELEA

cinematografică. 11,55 Biblioteca 
pentru toți: „Camil Petrescu (II). 
16,00 Curs de limbă germană. Lec
ție recapitulativă. 16,30—17,00 Curs 
de limba franceză. Lecție recani- 
tulativă. 17,30 Telex. 17.35 Jurnal 
de bord. Emisiune realizată de 
Mircea Mondea. 17.55 Luna cultu
rii muzicale românești — Omagiu 
celei de a 30-a aniversări a elibe
rării. 18,15 La volan — emisiune 
pentru conducătorii auto. 13,30 
Film serial pentru copii: ..Năzdră
vanul Dennis". 18,55 Tragerea pro- 
noexpres. 19,05 Tribuna TV. 19 20 
1001 de seri. 19.30 Telejurnal. Ma
rea întrecere în cinstea eveni
mentelor anului jubiliar. 20 00 Fes
tivalul național de muzică ușoară 
— Mamaia 1974. Transmisiune di
rectă. 20,40 Telectnemateca. Ciclul 
„Dosarele istoriei": „Cazul Mattei". 
Scenariul: Francesco Rosl Tonio 
Guera. Imaginea: Pascualino de 
Santos. Regla: Francesco Roși. Cu: 
Gian Maria Volonte. Luigl Barzla, 
Franco Groziassi. Edda Ferrone, 
Slonfranca Ombtien. Film distins 
cu Marele Premiu (ex aequo) la 
Festivalul de Ia Cannes 1972. 22,25 
24 de ore.

PROGRAMUL 2
20,00 Telerama: „Cu aparatul de 

filmat prin arenele de circ" (II). 
20.30 Documentar TV: ..Noi mșrem 
după Florica". 20,50 Telex. 20 55 
Pagini din muzica barocă Inter
pretate de formația „Preclasica". 
21.20 Prin muzee si expoziții. 21.40 
Selecțiuni din emisiunile de diver
tisment. „O duminică la volan" — 
spectacol muzical-dlstractiv pentru 
conducătorii auto și pietoni.
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PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI AL 
REPUBLICII POPULARE POLONE, PIOTR JARO- 

SZEWICZ, VA FACE O VIZITĂ IN ȚARA 
NOASTRĂ

Comitetului Centra! 
al Partidului Comunist Român, 

tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
(Urmare din pag. I)

ficare a politicii partidului cu năzuințele și aspirațiile întregului
La invitația primului mi

nistru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, Manea Mă- 
nescu, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Popu-

TELEGRAME SPECTACOL

In legătură cu Încetarea din 
viață a tovarășului Miron Con- 
stantinescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România, pe 
adresa Biroului M.A.N. au sosit 
telegrame de condoleanțe sem
nate de Vladimir Bonev, pre
ședintele Adunării Naționale a 
Republicii Populare Bulgaria, 
Hwang Jang Yop, președintele 
Adunării Populare Supreme a 
R.P.D. Coreene, de secretarul 
general al Camerei Reprezen
tanților din India, Abdullah Ri- 
azi, președintele Camerei Re
prezentanților din Iran, pre
ședintele Prezidiului Marelui 
Hural Popular al R.P. Mongole, 
Mohamed Aii Al-Halabi, pre
ședintele Consiliului poporului 
arab sirian, Trung Chiuh, pre
ședintele Adunării Naționale a 
R.D. Vietnam. Au trimis, de a- 
semenea, telegrame de condo
leanțe. Marii Adunări Naționa
le, N. Faddeev, secretar al Con
siliului Economic de Ajutor Re
ciproc, Victor Pomes, ambasa
dorul Republicii Uruguay la 
București, și Francis Levasseur, 
ambasadorul Franței.

PRIMIRE
Marți, tovarășul Ștefan An

drei, secretar al C.C. al P.C.R., 
a primit delegația de activiști 
ai Partidului Comunist Italian, 
condusă de tovarășul Mario 
Birardi, membru al C.C. aî 
P.C.I., prim-secretar al Comite
tului regional al P.C.I. din Sar
dinia, care, la invitația C.C. al 
P.C.R.. a efectuat o vizită de 
schimb de experiență in țara 
noastră.

La Intîlnire, desfășurată în- 
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească, a participat tovarășul 
Mihai Nicolae, membru al C.C. 
al P.C.R.

SOSIRE
La invitația Marii Adunări 

Naționale, marți, a sosit la 
București Mohammad Isnaeni, 
vicepreședinte al Parlamentului 
indonezian, președintele general 
al Partidului democratic indone
zian.

Oaspetele a fost întîmpinat de 
Maria Groza, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, și de 
alte persoane oficiale.

A fost prezent D. Mursalim, 
ambasadorul Republicii Indone
zia la București, și membri ai 
ambasadei.

RECEPȚIE

Cu prilejul Zilei revoluției e- 
giptene, 23 iulie, ambasadorul 
acestei țări la București, Osman 
Assal, a oferit marți după-amia- 
ză, o recepție.

Au participat, reprezentanți ai 
conducerii unor ministere și in
stituții centrale, oameni de cul
tură și artă, ziariști.

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

CRONICA
U. T. C.

Ieri a părăsit Capitala, în- 
rlreptiiidu-se spre patrie, de
legația Tineretului de Avan
gardă din Costa Rica, alcă
tuită din Jorge Mora Alfaro 
și Manuel Delgado Cascante, 
membri ai Comisiei Executi
ve a Comitetului Central al 
acestei organizații, care, la 
invitația Uniunii Tineretului 
Comunist, a efectuat o vizită 
în țara noastră. 

lare Polone, Piotr Jaroszewicz, 
va face o vizită oficială de 
prietenie în următoarele zilei 
în țara noastră.

DE GALĂ

Sub auspiciile Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, 
marți, au început în Capitală 
Zilele filmului cubanez. Mani
festarea este organizată cu pri
lejul apropiatei sărbători na
ționale a poporului cubanez — 
cea de-a XXI-a aniversare a in
surecției naționale. La Casa fil
mului, a fost prezentată, in 
spectacol de gală, producția 
studiourilor din Cuba „O zi de 
noiembrie".

înainte de spectacol, Gheor- 
ghe Ravaș, director la Centrala 
România film, a înfățișat reali
zările poporului cubanez, obți
nute sub conducerea partidului 
său comunist în opera de edifi
care a comunismului, relevînd 
în acest context succesele ci
neaștilor din țara Drietenă.

Au participat Ion Dodu Bă
lan, vicepreședinte al Consiliu
lui Culturii și Educației Socia
liste, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, 
cineaști, alți oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

Au luat parte, de asemenea, 
Jesus Mendizabal, însărcinat cu 
afaceri a.i., șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara 
noastră, membri ai corpului di
plomatic.

In cadrul Zilelor filmului cu
banez, publicul va avea posibi
litatea să vizioneze peliculele 
..Romeo și Julieta" și „Cronică 
cubană".
ȘTAFETĂ

„30 de ani de împliniri pe 
meleaguri timișene" — ast
fel se cheamă ștafeta inițiată 
de Comitetul județean Timiș 
al U.T.C. Pînă în preajma zi
lei de 23 August ea va colinda 
aproape toate localitățile ju
dețului „recoltînd" în imagini 
atît cele mai semnificative 
realizări ale oamenilor mun
cii în anii care au trecut de 
la Eliberare cît și manifestă
rile inițiate de tineri pentru 
omagierea acestui măreț e- 
veniment. Din rîndul acestora 
din urmă, reținem întîlnirile 
cu ilegaliști și activiști de 
partid, manifestări cultural- 
artistice și distractive, compe
tiții sportive etc. Un loc a- 
parte îl vor ocupa activitățile 
de muncă voluntar-patriotică, 
îndeosebi cele în sprijinul 
producției, precum și altele ca 
cele de colectare a deșeurilor 
metalice, de hîrtie și de sti
clă. Sosirea celor 9 ștafete va 
fi urmată de o ceremonie în 
parcul central al orașului, în 
fața monumentului ostașului 
necunoscut.

I. DANCEA

In drumeție...

popor.
Beneficiind, într-o măsură deosebită, de efectele larg pozitive 

ale majorării veniturilor și suplimentării bursei studenților, tînăra 
generație a României socialiste este ferm hotărîtă să-și consacre 
întregul elan, energia și entuziasmul tineresc pentru înfăptuirea 
programului partidului de făurire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate, pentru a întîmpina cu noi succese în muncă cea 
de-a 30-a aniversare a Eliberării patriei și cel de-al XI-lea Con
gres al partidului.

Folosim acest prilej pentru a vă încredința că, acționînd în 
spiritul indicațiilor Dumneavoastră de a îmbunătăți și perfec
ționa activitatea de educare comunistă, revoluționară, de forma
re a tineretului în procesul muncii, ne angajăm să participăm 
tot mai activ la nestăvilitul efort general de muncă și creație, 
să contribuim cu toate forțele la realizarea cincinalului înainte de 
termen, la înfăptuirea programului de dezvoltare economico-socia- 
lă a patriei, la înflorirea și progresul multilateral al României so
cialiste.

Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 

tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

de alte naționalități, pentru organizația lor revoluționară, un nou 
și puternic imbold de a-și intensifica eforturile pentru îmbunătă
țirea continuă a pregătirii profesionale și politice, de a participa, 
sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, cu toată 
hotărîrea la procesul de perfecționare a școlii superioare, de le
gare a sa de practică, de cerințele vieții sociale, de a-și spori 
preocupările îndreptate în direcția formării multilaterale pentru 
muncă și viață a studențimii, la nivelul înaltelor exigențe formu
late în indicațiile date de către Dumneavoastră, tovarășe secretar 
general, la ședința de analiză cu Biroul Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist și Biroul Comitetului Executiv al 
Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din Româ
nia.

Folosim acest prilej pentru a exprima mulțumirile noastre 
profunde față de grija permanentă pe care o purtați tinerei ge
nerații universitare, pentru a reafirma încă o dată adeziunea 
noastră deplină la politica internă și externă a Partidului Comu
nist Român, atașamentul profund față de partid și popor, față 
de cauza socialismului, hotărîrea nestrămutată de a ne angaja 
cu toate forțele în eforturile constructive ale întregului popor 
consacrate înfăptuirii programului partidului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre 
comunism, de a întîmpina cu noi și noi realizări în activitatea 
productivă, în pregătirea profesională și politică cea de-a XXX-a 
aniversare a Eliberării patriei și Congresul al XI-lea al P.C.R.

EXPOZIȚIE DE ARTĂ PLASTICĂ PIONIEREASCA
„LITORAL 74"

O originală expoziție de artă 
plastică s-a deschis la Casa 
pionierilor din Constanța. Sub 
genericul „Litoral ’74“, ea 
grupează peste o sută de lu
crări alese dintre cele mai va
loroase creații ale participanți- 
lor la tabăra cercurilor de artă 
plastică ale pionierilor.

Cei mai talentați dintre tine
rii plasticieni din toată țara, 
majoritatea dintre ei dețină
tori ai unor premii și diplome 
decernate la concursuri repu
blicane și internaționale, au pe
trecut pe litoral, timp de două 
săptămini, o vacanță plăcută, 
din programul căreia nu an lipsit 
plaja și jocurile distractiv-re- 
creative, dar nici munca de 

creație. In acest răstimp, ei au 
executat fresce, partea decora
tivă a căsuțelor Tirgului de 
vară al pionierilor și nume
roase alte lucrări individuale 
și colective pe care le închină 
apropiatei aniversări a eliberă
rii patriei și celui de-al XI-lea 
Congres al P.C.R.

O tabără similară funcționează 
în prezent și la Bran, creațiile 
participanților urmînd să fie fă
cute cunoscute publicului în 
cadrul unei expoziții ce se va 
deschide la Brașov. Ulterior, 
cele mai bune lucrări realizate 
in cadrul taberelor de creație 
ale pionierilor vor fi reunite în
tr-o expoziție la București, care 
va fi itinerată in toate județele 
țării.

SELECȚIONATA ROMÂNIEI,

CAMPIOANĂ MONDIALĂ UNIVERSITARĂ

Ieri s-a înapoiat în Capitală 
selecționata universitară de fot
bal a României, cîștigătoarea 
cupei Campionatului mondial 
universitar de fotbal, competiție 
desfășurată Intre 9—21 iulie 
a.c. în Franța. La sosire cam
pionii universitari au fost întîm- 
pinați de membri ai Comitetu
lui Executiv al U.A.S.C.R., de 
reprezentanți ai C.N.E.F.S. și 
Ministerului Educației și Invăță- 
mîntului, de numeroși studenți, 
iubitori ai fotbalului.

Exprimîndu-și satisfacția pen

COMPETIȚII 
INTERNAȚIONALE 

PE LITORAL
Iubitorii de sport, aflați în 

concediu pe litoral, au prilejul 
să urmărească, în această peri
oadă, o suită de competiții a • 
tractive. In zilele de 28—30 iu
lie, în Sala sporturilor din Con
stanța se va desfășura turneul 
internațional feminin de bas
chet dotat cu trofeul „Cupa 
Mării Negre", la care vor evo
lua selecționatele Bulgariei. 
R.D. Germane, Poloniei și 
României, aflate în pregătire 
pentru campionatul european. 
La începutul lunii august, tot 
în Sala sporturilor din Con
stanța va avea loc prima edi
ție a competiției internaționale 
de box „Centura litoralului", la 
care și-au anunțat participarea 
pugiliști din Bulgaria, Ungaria. 
R.D. Germană și alte țări.

în zilele de 16—17 august, 
la Constanța, va avea loc meciul 
feminin de gimnastică dintre 
echipele României și R.F. Ger
mane. Tot aici este programa
tă o amplă competiție interna
țională de volei dotată cu tro
feul „Cupa Tomis", la care se 
vor întrece selecționatele mas
culine ale Cehoslovaciei. Cubei, 
Bulgariei, Ungariei, Poloniei și 
României. Jocurile sint progra
mate între 18—22 august și vor 
constitui un prilej de verifica
re înaintea Campionatului mon
dial de volei, ce se va desfă
șura în Mexic.

M.L.

CICLISM
START ÎN 

„CUPA VOINȚA»
Astăzi, la ora 13,30, din fața 

sediului UCECOM din Calea 
Plevnei, se va da startul festiv 
în cea de-a 19-a ediție a com
petiției cicliste internaționale 
„Cupa Voința", organizată de 
UCECOM, în colaborare cu fe
derația română de specialitate 
și A.S. Loto-Pronosport.

Alături de rutieri fruntași de 
la cluburile noastre, la actuala 
ediție a cursei și-au anunțat 
participarea cicliști din Bul
garia, R. F. Germania, Polo
nia și Ungaria. 

tru succesul repurtat, antrenorul 
Constantin Cemăianu ne-a de
clarat : „Aș vrea să remarc în 
mod deosebit disciplina de care 
au dat dovadă toți fotbaliștii, 
fără nici o excepție, sudura su
fletească a echipei, realizată 
foarte rapid, dăruirea cu care 
și-au apărat» șansele pe terenul 
de joc. Mi-e greu să evidențiez 
în mod deosebit pe cineva. Bo- 
Ibni a fost foarte bun, dar, din 
păcate, s-a accidentat din pri
mul meci, cu Franța. Linia de 
mijloc, de asemenea, foarte bună. 
Pentru toate acestea le mulțu

Turismul pentru tineret-factor de educație patriotică

Numeie lor săpat m stmca 
dură a muntelui

Finalizînd activitatea bogată, 
desfășurată în timpul anului șco
lar, elevii, membri ai cercului 
turistic de la Liceul „Floria, 
Cloșca și Crișan“ din Alba Iu- 
lia, au participat în această va
canță la o frumoasă acțiune me
nită să rețină atenția în primul 
rînd prin modalitățile de promo
vare a însuși conceptului de tu
rism pentru tineret cu toate va
lențele sale instructiv-educative ■ 
Acțiunea propriu-zisă este sim
plă și la prima vedere delou 
spectaculoasă. Adică, un grup de 
30 elevi — 12 fete și 18 băieți — 
membri ai cercului de turism 
au luat inițiativa ca pe timpul 
vacanței de vară să se constituie 
într-o brigadă de muncă patrio
tică pe un șantier propriu ce și-a 
propus ca obiectiv realizarea 
unor marcaje în zona munți'.oi 
Trascău—Cheile Rîmețului, a- 
predate de cunoscători a fi mai 
sălbatice și mai frumoase chiar 
decît cele cunoscute de toată 
lumea, ale Cheilor Bicazului, dar 
greu accesibile ca urmare a lip
sei marcajelor și unor amenajări 
care să. faciliteze pătrunderea in 
inima lor. Fapt pentru care ti
nerii iubitori ai drumeției, timp 
de două săptămini, și-au unit 
eforturile, sub îndrumarea com
petentă a profesorului lor de 
geografie, Simion Hărăguș și 
au realizat circa 65—70 km de 
marcaje pe traseele: 1. zona Te 
tuș — Stremț — Valea Mănăs
tirii — Cheile Rîmețului — satul 
Cheia; 2. Aiud — cabana Slo
boda — comuna Rîmeț — ca
bana Rîmeț; 3. Cabana Valea 
Mănăstirii — satul Rîmeț și 4 
Cheile Rîmețului — Peștera cu 
Apă, efectuînd, pe acest ultim 
traseu, și marcajul circuitului 
Cheilor Rîmețului.

Acțiunea pe care am prezen
tat-o este, de fapt, o continuare 
a unor manifestări similare din 
timpul anului școlar, ce e drept, 

mesc încă o dată băieților". Re
feritor la nivelul actualei ediții 
interlocutorul nostru sublinia : 
„A fost fără îndoială superior ce
lui al ediției anterioare. Formați
ile Spaniei, Cehoslovaciei și R.F. 
Germania au fost foarte puter
nice. Cîștigarea titlului suprem 
nu a fost, de aceea, de loc u- 
șoară. Dar, cum spuneam, coeziu
nea sufletească, totala dăruire, 
disciplina exemplară manifes
tată pe teren și în afara lui, ».u 
netezit drumul spre vîrful pira
midei".

AL. DOBRE 
Foto : GH. CUCU

de mai scurtă durată și mai mică 
amploare, dar care au pregă
tit-o pe cea de față din timp și 
temeinic, inoculînd, ceea ce este 
esențial și de dorit, elevilor ideeu 
de drumeție, iubirea de natură, 
convingerea că fac un lucru fo
lositor de care vor beneficia sute 
de călători. Gospodărindu-se sin
guri, atrihulndu-și fiecare sarcini 
precise — de menționat că în 
toată perioada au stat în corturi 
și și-au pregătit hrana singuri —, 
împărțindu-se pe mici grupe 
membrii cercului de turism au 
realizat întregul marcaj (circa 
300 tăblițe indicator, 12 indica
toare mari plantate pe stîlpi me
talici, cablurile de susținere — 
balustrade), utilizînd materiale 
recuperate din deșeuri,

în sfîrșit, sprijinul permanent 
al agenției B.T.T. și Oficiului ju
dețean de turism au contribuit 
la finalizarea inițiativei elevilor, 
pe care o recomandăm și altor 
cercuri de turism, la frumoasa 
lor reușită. Nu putem încheia 
aceste rînduri fără a aminti nu
mele cîtorva dintre autorii aces
tei acțiuni care, alături de pro
fesorul Simion Hărăguș, s-au re
marcat prin hărnicie și entu
ziasm: Cindrea Rareș, Turcu 
Olimpiu, Bogdan Alexandru, Co- 
mâniei Ileana, Sasu Monica, Mi- 
tea Victoria, Damian Mircea, 
Telescu Mircea, Raiu Rodica ș.a. 
Numele lor va fi poate mai pu
țin cunoscut celor ce de acum 
încolo vor străbate potecile ame
najate, scările săpate în stîncile 
dure ale muntelui, orientîndu-se 
după tăblițele și indicatoarele 
ce-i vor conduce pe firul unor 
noi și atractive trasee turistice. 
Dar ei știu că și-au petrecut o 
vacanță în corturi, că și-au gătit 
singuri hrana, că au realizat un 
lucru util. Ceea ce, fără îndoială, 
este foarte mult.

AL. DOBRE

CAMPIONATELE 
MONDIALE 
DE SCRIMĂ

• Echipa României meda
liată cu argint la proba da 
sabie

Proba de sabie pe echipe din 
cadpul campionatelor mondiale 
de scrimă s-a încheiat cu victo
ria formației U.R.S.S. care, în 
finala disputată aseară la Gre
noble a întrecut cu scorul de 
9—3 selecționata României.

Performanța echipei României 
(Dan Irimiciuc, Ion Pop, Cornel 
Marin, Alexandru Nilcă, Marin 
Mustață), care a cucerit meda
lia de argint este remarcabilă 
dată fiind valoarea formațiilor 
participante la actuala ediție a 
competiției.

In semifinale, echipa Româ
niei a învins cu 9—6 redutabila 
formație a Ungariei, iar U.R.S.S. 
a eliminat cu 9—4 Italia.
• Scrimerii români Anton 

Pongraț și Paul Szabo s-au ca
lificat în sferturile de finală ale 
probei individuale de spadă din 
cadrul campionatelor mondiale 
de scrimă care se desfășoară la 
Grenoble.

întrecerile sferturilor de fina
lă se vor disputa astăzi.

Tragerea ia sorți a 
meciurilor în cupele 
europene de fotbal 

Marți, la Ziirich, a avut 
loc tragerea la sorți pentru 
alcătuirea programului me
ciurilor din primul tur al edi
ției 1974/1975 a cupelor euro
pene de fotbal. în „Cupa 
campionilor europeni", echi
pa Universitatea Craiova va 
intîlni, în primul joc pe te
ren propriu, formația suedo- 
ză Atvidabergs. Jiul Petro
șani va juca în „Cupa cu
pelor" in compania echipei 
scoțiene Dundee United. în 
„Cupa U.E.F.A.", Dinamo 
București va intilni pe Bolu- 
spor (Turcia), iar Steagul 
Roșu Brașov va avea ca ad
versară formația Besiktas 
Istanbul.

Steagul Roșu Brașov va 
disputa primul meci pe teren 
propriu, în timp ce Jiul Pe
troșani și Dinamo București 
vor evolua în deplasare.

Meciurile primului tur al 
cupelor continentale de fot
bal se vor desfășura la 18 
septembrie și 2 octombrie.

• Pe stadionul „1 Mai" din 
Constanța, în prezența a circa 
15 000 de spectatori, s-a dispu
tat aseară întîlnirea internațio
nală amicală de fotbal dintre 
reprezentativele Japoniei și 
României. La capătul unui meci 
în care au avut mai mult ini
țiativa, fotbaliștii români au ob
ținut victoria cu scorul de 4—1 
(1—0). Golurile echipei noastre 
au fost înscrise de Dumitrache 
(min. 23, din lovitură de la 
11 m, și min. 53), Dumitru (min. 
72) și Hajnal (min. 81). Punctul 
oaspeților a fost marcat, în mi
nutul 78, de Nagai.

Selecționata României a ali
niat următoarea formație : Ră- 
ducanu, — Cheran, Antonescu, 
G. Sandu, Anghelini — Dinu 
(Sătmăreanu II), Dumitru, Dudu 
Georgescu (Hajnal) — Troi, Du
mitrache. Lucescu (Marcu),

PROGRAMUL PRIMEI 
ETAPE A DIVIZIEI A 

LA FOTBAL
După cum s-a mai anunțat, 

noua ediție (1974—1975) a cam
pionatului categoriei A de fot
bal va începe la 11 august. în 
prima etapă a campionatului vor 
avea loc următoarele întilniri : 
Chimia Rm. Vîlcea — Politehnica 
Timișoara ; Dinamo București — 
F.C. Reșița : U.T. Arad — Jiul 
Petroșeni ; Universitatea Cluj — 
Universitatea Craiova ; F. C. 
Constanța — F.C. Argeș ; Spor
tul Studențesc București — Stea
gul roșu Brașov ; F.C. Galați — 
C.F.R. Cluj ; A.S.A. Tg. Mureș
— Steaua și Olimpia Satu Mare
— Politehnica Iași.

F

UNIVERSITATEA POPULARĂ
A SECTORULUI I BUCUREȘTI 

ANUNȚĂ
deschiderea unor noi cursuri rapide de :

— DACTILOGRAFIE și
— SECRETARIAT TEHNIC.

înscrierile se fac zilnic la Casa de cultură 
din str. Slătineanu nr. 16, sect. 1, tel- 11 98 68.

UTILITATEA ASIGURĂRII DE ACCIDENTE

OFICIILE JUDEȚENE 
DE TURISM

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

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

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

PUBLITURISM

Printre numeroasele forme de asigurare 
pe care Administrația Asigurărilor de Stat 
le pune la îndemîna cetățenilor se află și 
asigurarea pentru cazurile de accidente.

Forma de bază a acesteia se poate în
cheia pentru sume fixe sau pentru sume 
convenite.

Asigurările de accidente pot fi încheia
te de orice persoană în vîrstă de la 16 la 
70 de ani, indiferent de profesia și de 
locul de muncă. Persoanele care realizează 
venituri din muncă proprie pot încheia a- 
sigurări de accidente de la vîrsta de 14 ani.

Dintre numeroasele evenimente nepre
văzute, ce se pot întîmpla la domiciliu, la 
locul de muncă, pe stradă, în călătorie, la 
practicarea sporturilor — pentru urmările 
cărora ADAS plătește sumele asigurate — 
amintim : explozia, lovirea, căderea, alu
necarea, prăbușirea de teren, trăsnetul, e- 
lectrocutarea, arsura, accidentele produse 
de funcționarea sau folosirea mașinilor, in
strumentelor, sculelor sau armelor, cele 
întîmplate ca urmare a circulației mijloa

celor de transport sau din cauza acciden
telor întîmplate acestora etc.

La alegerea celor interesați, asigurările 
de accidente cu sume fixe, între 5 000 și 
10 000 de lei, se încheie pe durate de 3 
sau 6 luni (în funcție de profesia asigura
tului și de felul întreprinderii în care lu
crează) sau pe durate constituind multi
plul acestora, dar nu mai mult de 2 ani.

Asigurările de accidente cu sume con
venite se încheie pe durate de la 1 la 
5 ani, la alegerea cetățenilor.

Primele de asigurare, la ambele forme 
de asigurare, se stabilesc în funcție de 
mărimea sumei pentru care solicitantul do
rește să se asigure, de profesia și felul 
întreprinderii în care acesta lucrează, pre
cum și de durata contractului. De exem
plu, pentru o asigurare cu sume fixe, mun
citorii din mine (exploatări subterane) plă
tesc 15 lei pe trimestru ; muncitorii din 
fabricile de încălțăminte, țesătorii, fila
turi, tipografii etc., precum și orice func
ționar administrativ plătesc 12 lei pe dura

ta de 6 luni. Dacă preferă asigurarea cu 
sume convenite, prima de asigurare este 
aceeași, dar altfel eșalonată ca termene de 
plată. Menționăm astfel că, la asigurările 
cu sume convenite, prima de asigurare se 
poate plăti și eșalonat : semestrial, trimestri
al sau lunar (cu condiția ca prima să nu 
fie mai mică de 8 lei pe lună).

Pentru a se preîntîmpina unele neajun
suri ce se pot ivi la plata cu regularitate 
a primelor, există posibilitatea ca acestea 
să fie achitate și pe bază de „consimță- 
mînt scris" care constă în împuternicirea 
pe care asiguratul o dă celor care îi achi
tă drepturile bănești de muncă de a plăti 
Administrației Asigurărilor de Stat, în nu
mele său, primele de asigurare, atît pentru 
asigurările în curs, cît și pentru cele pe 
care le va încheia sau reînnoi.

Pentru încheierea asigurării, cei intere
sați se pot adresa responsabililor cu asigu
rările din unitățile socialiste, agenților și 
inspectorilor de asigurare sau — direct — 
oricărei unități teritoriale ADAS.

CETĂ ȚENl!
înche’ați la ADAS asigurări de accidente! Necazul vine clnd nici nu te gindești!

MINISTERUL MUNCII
LICEUL AGRICOL SPECIAL NR. 1

București, șos. Afumați nr. 94-98, 
sectorul 2

Liceul agricol special nr. 1 aparținînd 
de Ministerul Muncii, primește pentru anul 
școlar 1974/1975 elevi în anul I la secția Hor
ticultura (treapta I) și la secția profesională, 
specialitatea lăcătuși construcții metalice.

Se primesc elevi din toate județele. Candi
datul trebuie să fie invalid locomotor, absol
vent a 8 clase și cu dosar întocmit de Direcția 
pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale 
a județului respectiv.

Elevii admiși au asigurate cazarea și hrana 
pe toată durata școlarizării.

înscrierile se înaintează prin Direcția jude
țeană pentru probleme de muncă și ocrotiri so
ciale pînă la data de 1 septembrie 1974 la Mi
nisterul Muncii.

Informații suplimentare se pot obține de la 
secretariatul Liceului agricol special nr. 1, 
București, șos. Afumați nr. 94-98, sectorul 2 
- telefon : 35 1329 —
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Evoluția evenimentelor
din Cipru

Declarația guvernului român 
difuzată ca document oficial de lucru

al Consiliului
NAȚIUNILE UNITE. — De

clarația guvernului român cu 
privire la evenimentele din Ci
pru a fost difuzată luni, ca do
cument oficial de lucru al Con
siliului de Securitate al O.N.U., 
care, după cum s-a anunțat, 
examinează în continuare pro
blema cipriotă.

Reprezentantul permanent al 
României la Națiunile Unite, 
ambasadorul Ion Datcu, a avut, 
în aceeași zi, o întrevedere cu 
secretarul general al O.N.U.. 
Kurt Waldheim. El a prezentat 
secretarului general Declarația 
guvernului român cu privire 
la situația din Cipru. în cursul 
convorbirii, Kurt Waldheim a 
apreciat pozitiv contribuția 
României, inclusiv în cadrul 
Națiunilor Unite, la eforturile 
de salvgardare a suveranității, 
independenței și integrității te
ritoriale a statului cipriot.

De asemenea, ambasadorul 
României a avut o întrevedere 
cu președintele în exercițiu al 
Consiliului de Securitate, am
basadorul Perez Cuellar (Peru), 
in cadrul căreia a fost prezen
tată poziția guvernului român 
in problema cipriotă.

BRUXELLES — Miniștrii de 
externe ai celor nouă țări mem
bre ale Pieței comune, reuniți 
la Bruxelles, au dat publicității 
o declarație în legătură cu si
tuația din Cipru. în declarație 
se arată că, pornind de la re
zoluția nr. 353 a Consiliului de 
Securitate privind evenimen
tele din Cipru, guvernele țări
lor membre ale Comunității E- 
conomice Europene cer părților 
implicate în conflict să aplice, 
în mod efectiv, încetarea focu
lui, intrată în vigoare la 22 iu
lie, ora 14,00 G.M.T., să coope
reze cu forțele Națiunilor Unite 
în exercitarea misiunii acestora 
privind separarea comunităților 
greacă și turcă din insulă, să 
acționeze pentru restabilirea în 
Cipru a ordinii constituționale

În pofida acceptării încetării 
focului, s-au semnalat lupte
NICOSIA — Generalul Prem 

Chand, comandantul forțelor 
O.N.U. din Cipru, a adresat se
cretarului general al O.N.U.., 
Kurt Waldheim, un raport prin 
care informează Națiunile Unite 
asupra actualei situații din Cipru. 
Documentul semnalează o re
luare relativ slabă a luptelor 
de-a lungul „liniei verzi" din 
Nicosia, in jurul orei prinzului.

Pe de altă parte, generalul 
Prem Chand și ambasadorul 
Weckmann ’ Munoz, reprezentan
tul special in Cipru al secreta
rului general al O.N.U., au 
adresat Secretariatului O.N.U 
din New York o telegramă prin 
care anunță că au primit o cn 
municare telefonică din partea 
noului președinte cipriot, Glaf- 
kos Clerides. în această comu
nicare, derides informează că a 
preluat funcțiile de președinte 
interimar al Republicii Cipru, 
dind asigurări că dorește să fac? 
tot ce-i stă în putință pentru a 
se respecta cu strictețe condi
țiile acordului de încetare a 
focului.

Pe de altă parte, Glafkos Cle
rides a anunțat că intenționează 
să aibă o convorbire cu coman
dantul forțelor O.N.U. din Cipru 
și cu reprezentantul secretaru
lui general al O.N.U., precum și 
cu Rauf Denktaș, vicepreședinte 
al Ciprului și lider al comuni 
tații turcești din insulă.

Clerides a adăugat că, dacă 
luptele vor continua în anumite 
părți ale Ciprului, el este dispus 
să se deplaseze Ia fața locului 
împreună cu vicepreședintele 
Denktaș pentru a încerca fă le 
oprească.

NICOSIA — Postul de radio 
Nicosia a anunțat, marți seară, 
că măsurile de camuflaj, impuse 
de sîmbătă ca urmare a debar
cării trupelor turcești în Cipru,
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Roma : abrogarea unor 
măsuri economice

• GUVERNUL ITALIAN a 
hotărit să abroge parțial mă
sura privind instituirea unui 
depozit bancar fără dobîndă e- 
chivalent cu 50 la sv.‘ă din con
travaloarea importurilor la unele 
categorii de produse, instituită 
la 2 mai.

Noua hotărîre se referă la 
toate importurile de produse 
agricole.

Totodată, a fost redusă la 25 
la sută suma depozitelor obli
gatorii pentru importurile de 
carne. Pentru celelalte impor
turi, hotărîrea de la începutul 
lunii mai rămine valabilă.

• LA VARȘOVIA a avut loc, 
marți, o recepție oferită de 
Piotr Jaroszewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri ai R.P. 
Polone, in cinstea delegațiilor 
din țările socialiste invitate să 
participe la manifestările prile
juite de cea de-a 30-a aniversa
re a Zilei renașterii Poloniei.

Printre oaspeți s-a aflat de
legația Frontului Unității So
cialiste din România, condusă 
de Ștefan Voitec, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Stat, vicepreședinte al 
Consiliului Național al F.U.S.

de Securitate
„cu care menținerea prezentului 
regim nu este compatibilă".

Miniștrii de externe ai „celor 
nouă" declară că sprijină con
vocarea conferinței tripartite 
de la Geneva și subliniază ne
cesitatea ca această reuniune 
să fie organizată fără întirziere. 

' în cadrul unei conferințe de 
presă, ministrul afacerilor ex
terne al Franței, Jean Sauva- 
gnargues, a arătat că „cei nouă" 
au remis guvernelor Turciei și 
Greciei o notă prin care cer 
acceptarea imediată a rezoluției 
de la 20 iulie adoptată de Con
siliul de Securitate.

BRUXELLES. — Ministrul de 
externe britanic, James Calla
ghan, a sosit, luni seară, la 
Bruxelles, pentru a încerca să 
obțină sprijinul partenerilor din 
C.E.E. față de poziția Marii 
Britanii în ce privește soluțio
narea crizei cipriote.

într-o scurtă declarație de 
presă, făcută la sosire, James 
Callaghan a menționat că Ma
rea Britanie a pus la dispoziția 
Organizației Națiunilor Unite 
un număr de 400 de militari și 
două unități de blindate, care , să 
se adauge efectivelor O.N.U. din 
Cipru, pentru a asigura separa
rea forțelor aflate în conflict.

SAN JOSE. — Ca stat mem
bru al Consiliului de Securita
te, Republica Costa Rica cere 
ca arhiepiscopul Makarios să 
fie reinstaurat în fruntea guver
nului legal cipriot — a decla
rat ministrul costarican de ex
terne, Gonzalo Facio. Totodată, 
ârătînd că țara sa nu va recu
noaște junta militară care a 
preluat puterea la Nicosia după 
recenta lovitură de stat, minis
trul de externe al Republicii 
Costa Rica a subliniat necesita
tea ca Ciprul să continue a fi 
reprezentat la Națiunile Unite 
de către delegatul guvernului 
legal al președintelui Makarios.

vor fi ridicate, începînd de marți 
seara. în același timp, s-a anun
țat că vor rămine în vigoare re
stricțiile asupra circulației in 
cursul nopții — relatează agen
ția Associated Press.

ANKARA. — Comandamentul 
forțelor navale militare ale Tur
ciei a anunțat că, după înceta
rea focului in Cipru. ordinul 
prin care s-a stabilit o zonă 
interzisă pentru navigație în 
nord-estul Mării Mediterane a 
fost anulat. Interdicția, anun
țată la declanșarea operațiuni
lor militare ale Turciei în Cipru, 
s-a referit la navigația și pes
cuitul într-o zonă cuprinsă in
tre litoralul sudic al Turciei ș1

Demisia cabinetului grec

Va fi format un guvern civil
Președintele Greciei, Phaedon 

Ghizikis, a convocat, marți, o 
importantă reuniune a guver
nului, la care a invitat pe ac
tualii șefi militari, precum și 
liderii politici greci, inclusiv 
mai mulți foști premieri. Reu
niunea a fost consacrată exami
nării actualei situații interne și 
externe, ca urmare a evoluției 
evenimentelor din Cipru.

La sfîrșitul întrunirii, a fost 
anunțată demisia guvernului 
condus de premierul Adaman- 
dios Androutsopoulos, însoțită 
de o declarație în care se pre
ciza că forțele armate grecești 
au hotărît să predea puterea u- 
nui guvern civil.

Președintele Ghizikis a tele
fonat apoi fostului premier 

fost primită de Kim Ir Sen. se
cretar general al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea și 
președinte al R.P.D. Coreene.

• ÎN PRIMUL DISCURS 
rostit în fața noului Congres 
Național al Columbiei, președin
tele în exercițiu al acestei țări, 
Misael Pastrana Borrero, a ară
tat că guvernul său se pronun
ță pentru ridicarea de către Or
ganizația Statelor Americane a 
blocadei politice și economice 
impuse împotriva Cubei. Tot
odată, potrivit agenției Taniug, 
șeful statului columbian a de
clarat că țara sa se pronunță 
pentru reexaminarea pactului de 
securitate intre țările din emis
fera americană, aplicat din pe
rioada războiului rece, Ia iniția
tiva S.U.A.

Președintele Misael Pastrana 
Borrero a subliniat că proble
ma blocadei impuse împotriva 
Cubei trebuie să fie reconside
rată în lumina evoluțiilor înre
gistrate pe scena politică inter
națională.

„Molnia-2"
• ÎN UNIUNEA SOVIETICA 

a fost lansat, marți, un satelit 
de telecomunicații de tipul 
„Molnia-2“. Noul satelit va fi 
folosit in cadrul sistemului so
vietic de comunicații telefoni
ce și telegrafice prin radio la 
mari distanțe, la retransmiterea 
programelor de televiziune prin 
rețeaua „Orbita" și la realizarea 
unor acțiuni de colaborare in
ternațională în domeniul tele
comunicațiilor. 

țărmul cipriot, precum și la 
survolarea acestei regiuni.

După cum relatează agenția 
France Presse, traficul aerian 
internațional rămine interzis 
deasupra teritoriului Turciei.

GENEVA. — Ministrul turc al 
afacerilor externe, Turan Gu- 
nes, va reprezenta Turcia la 
Conferința tripartită de la Ge
neva — informează agenția 
France Presse, citind surse au
torizate ale delegației turcești 
pe lingă Națiunile Unite. Mi 
nistrul turc este așteptat in 
cursul dimineții de miercuri la 
Geneva.

WASHINGTON. — Președln 
tele Ciprului, arhiepiscopul 
Makarios, a avut, luni, la 
Washington, o întrevedere cu 
secretarul de stat al Statelor 
Unite, Henry Kissinger. într-o 
declarație făcută presei la ter
minarea întrevederii, Makarios a 
caracterizat convorbirea drept 
„constructivă și folositoare". El 
a declarat că Departamentul de 
Stat sprijină ordinea constitu
țională în Cipru. La rîndul său, 
Henry Kissinger a declarat, po
trivit agenției Associated Press, 
că va avea o nouă întrevedere 
cu președintele Makarios.

Glafkos Clerides 
instalat președinte 

interimar al Ciprului
NICOSIA — Nicholaos Sam

pson, șeful juntei militare ci
priote care a organizat lovitura 
de stat, a demisionat, marți, in 
favoarea lui Glafkos Clerides, 
președinte al Camerei Repre
zentanților și lider al comunită
ții greco-cipriote, anunță postul 
de radio Nicosia, reluat de a- 
gențiile internaționale de presă. 
Glafkos Clerides a depus marți 
jurămîntul in calitate de pre
ședinte al Ciprului.

Glafkos Clerides a comunicat 
Organizației Națiunilor Unite că 
va exercita funcția cu titlu in
terimar — a anunțat Ambasada 
Ciprului la Paris, informează 
agenția France Presse.

în cadrul unei conferințe de 
presă organizate la New York, 
președintele Ciprului, arhiepis
copul Makarios, a declarat : 
„Clerides a preluat cu acordul 
meu funcția de președinte 
interimar, pină la întoarcerea 
mea. Această decizie este con
formă cu prevederile Constitu
ției Ciprului" — a adăugat pre
ședintele Makarios.

NICOSIA — Glafkos Clerides, 
care a preluat, marți, cu titlu 
interimar, funcția de președinte 
al Ciprului s-a intîlnit, in a- 
ceeași zi, la Nicosia, cu vice
președintele Rauf Denktaș, li
der al comunității turco-cipriote 
din insulă — informează agen
ția Reuter.

Potrivit postului de radio Ni
cosia, întîlnirea la care au asis
tat și reprezentanți ai trupelor 
O.N.U. din Cipru, a fost consa
crată analizării măsurilor ce 
trebuie adoptate pentru respec
tarea cu strictețe a acordului de 
încetare a focului.

Constantin Caramanlis, care se 
afla în exil la Paris, să se în
toarcă în Grecia pentru a con
duce un guvern de uniune na
țională. Noul premier desemnat 
a anunțat că a acceptat invita
ția, urmînd să părăsească, marți 
seara, Parisul, pentru a veni la 
Atena — informează agenția 
France Presse.

★
Comunicatul precizează că la 

întrunire au luat parte P. Ka- 
nellopoulos, G. Mavros, S. Mar- 
kezinis, A. Novas, P. Garoufa- 
lias, S. Stefanopoulos și X. Zo- 
lotas, E. Averoff-Tositsas, lideri 
ai fostelor partide Uniunea Na
țională Radicală (E.R.E.), Uniu
nea de centru și Partidul Pro
gresist.

• CU PRILEJUL celei 
de-a XXII-a aniversări a re
voluției de la 23 iulie 1952, 
care a dus la răsturnarea 
monarhiei și la proclamarea 
republicii, la Cairo a avut 
loc, marți, o reuniune a C.C. 
al Uniunii Socialiste Arabe 
și a membrilor Adunării Po
porului, la care a luat cu- 
vintul președintele Anwar 
Sadat.

Referindu-se la evenimen
tele din iulie 1952, șeful sta
tului egiptean a arătat că a- 
cestea s-au bucurat de spri
jinul întregului popor, El a 
menționat că revoluția a 
permis Egiptului să-și con
struiască o bază industrială 
puternică, să înfăptuiască re
forma agrară, să creeze sec
torul public al economiei și 
să întreprindă pași impor
tanți pe calea progresului și 
bunăstării poporului.

în continuare, președintele 
egiptean s-a referit la evo
luția din ultimii ahi a situa
ției din Orientul Apropiat, 
în context, el a amintit Re
zoluția 338 a Consiliului de 
Securitate, din octombrie 
1973, arătind că aceasta sub
liniază necesitatea aplicării 
Rezoluției Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967 
cu privire la situația din re
giune. Totodată, el a men
ționat că Egiptul acționează, 
în prezent, pentru realizarea 
coordonării între toate for
țele și țările arabe interesa
te, inclusiv Iordania, rele- 
vînd importanța acestei co
ordonări pentru etapa urmă
toare.

Reuniunea tineretului polonez 

„Varșovia—74“
Corespondență telefonică 

pentru „Scînteia tineretului• **

• O DELEGAȚIE a Mișcării 
Tineretului Comunist din Fran
ța, condusă de secretarul gene
ral al organizației, Jean Michel
Catala, a efectuat o vizită in 
R.P.D. Coreeană. Delegația a

Anual, conform tradiției, fruntași ai tineretului polonez 
participă în luna iulie la o reuniune națională găzduită prin 
rotație de capitalele voievodale. In anul celei dc-a 30-a ani
versări a Renașterii Poloniei, Varșovia a fost aleasă drept 
locul marii intîlniri a tineretului la care au participat de
legați din toate regiunile țării, reprezentanți ai tuturor or
ganizațiilor reunite in cadrul Federației Uniunilor Socialiste 
ale Tineretului Polonez. Ei au sosit in capitala țării pentru 
a raporta îndeplinirea angajamentelor colective și individuale 
asumate în vederea marcării celor 3 decenii de viață nouă, 
sub lozinca „Succesul meu — dedicat patriei socialiste".

„Sintem bucuroși, nc-a declarat Jan Kania, comandantul 
reuniunii, că tocmai capitala — orașul ce simbolizează lupta 
și munca, forța creatoare și izbinzile poporului nostru — a 
găzduit în acest moment de deosebită semnificație pentru 
Polonia pe cei mai activi reprezentanți ai tinerei generații : 
muncitori, tehnicieni, ingineri, cadre didactice, elevi, stu- 
denți și militari. Realizările lor constituie o parte însemnată 
din realizările întregului popor, ținînd seama de faptul că 
45 la sută din populația țării nu a împlinit virsta de 30 de 
ani, constituind generația născută și educată in anii so
cialismului".

în toate marile construcții din ultimul an ca, de exemplu, 
Combinatul metalurgic „Katowice", Portul Nordic sau Fa
brica de autoturisme de mic litraj de la Bielsko-Biala, ti
neretul își are contribuția sa directă.

Participant» la reuniune au raportat succesele obținute în 
cadrul unei ample mișcări a raționalizatorilor, cele 42 000 de 
propuneri și soluții tehnice aparținind tinerilor, soldindu- 
se în urma aplicării lor in producție cu economii în valoa
re de 3,3 miliarde zloți.

Programul reuniunii din acest an a fost deosebit de 
bogat înscriind intîlniri ale tineretului cu veterani ai miș
cării muncitorești și ai luptelor de eliberare de sub ocupația 
fascistă, intîlniri cu fruntași în muncă din marile colective 
industriale, participarea la acțiuni patriotice pentru împo
dobirea sărbătorească a orașului. Tabăra tineretului, un 
adevărat oraș de corturi ridicat în apropierea Varșoviei, a 
primit, de asemenea, cu căldură oaspeți de peste hotare in
vitați pentru a participa alături de întregul popor la mani
festările prilejuite de cea de-a 3C-a aniversare a Renașterii 
Poloniei. Printre invitați s-a aflat și tovarășul Ion Traian 
Ștefănescu, prim secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, membru al delegației Frontului Uni
tății Socialiste din Republica Socialistă România.

Acțiunile organizate în cadrul reuniunii tineretului au în
scris impresionanta ceremonie 3 depunerii jurămintului in 
fața „Monumentului Eroilor Varșoviei" unde participant» au 
dat glas atașamentului lor față de patrie și idealurile ei so
cialiste, precum și ampla manifestație a tineretului. Demon
strația tineretului a avut loc sub lozinca „Sub conducerea 
partidului continuăm hotărirea părinților noștri : edificarea 
patriei socialiste".

Marți în orășelul tineretului de lingă Varșovia a avut loc 
apelul final — ultimul act al reuniunii „Varșovia — ’74", 
nerticipanții plecînd spre locurile lor de muncă cu sentimen
tul că au reușit să prezinte partidului și țării victorii deosebite 
obținute pe frontul muncii și învățăturii de tînăra genera
ție poloneză.

GH. CIOBANU

Imagine din Singapore

• MINISTRUL DE FINANȚE 
AL S.U.A., William Simon, a 
avut, la Roma, o întrevedere cu 
Emilio Colombo, ministrul ita
lian al trezoreriei. Au participat, 
de asemenea, și alți miniștri ai 
cabinetului. Au fost abordatș as
pecte ce privesc consecințele 
presiunilor inflaționiste asupra 
economiilor țărilor occidentale, 
criza energetică și problema acu
mulării unor cantități masive de 
„eurodolari" pe piețele de schimb 
vest-europene.

După încheierea acestei între
vederi, care a durat două ore, 
William Simon a părăsit Roma, 
plecînd la Paris.

Noul consilier economic 
al Casei Albe

• PREȘEDINTELE RICHARD 
NIXON l-a numit pe Alan 
Greenspan în funcția de pre
ședinte al Consiliului consilie
rilor economici al Casei Albe.

• DUPĂ CUM ANUNȚĂ a- 
genția Prensa Latina, Cuba și 
Columbia au semnat o conven
ție privind prevenirea seches
trărilor de avioane și de nave, 
precum și a altor delicte care 
pun în pericol securitatea și 
desfășurarea normală a navi
gației maritime și aeriene. Do
cumentul a fost semnat, conco
mitent la Havana și Bogota.

• CONSILIUL MINISTERIAL 
AL PIEȚEI COMUNE, reunit 
la Bruxelles, l-a desemnat pe 
ministrul de externe francez. 
Jean Sauvagnargues, să încea
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pă. la 31 iulie, la Paris, dialo
gul dintre C.E.E. șl reprezen
tanții Ligii Arabe. în cursul 
convorbirilor pe care ministrul 
francez le va avea cu Mahmud 
Riad, secretar general al Ligii 
Arabe, și șeicul Sabah Al Ah
med Al Jaber, ministrul kuwei- 
tian de externe, vor fi abordate 
o seric de probleme ce privesc 
extinderea cooperării dintre 
Piața comună și țările arabe in 
domeniile economic și cultural.

Sikkim : primul guvern 
constituțional

• PRIMUL GUVERN CON
STITUȚIONAL al Sikkimului, 
condus de Khazi Lhendup, care 
deține și funcția de președinte 
al Adunării Naționale, a depus, 
marți, jurămîntul în fața mo
narhului Palden Thondup Nam- 
gyal. Ceremonia s-a desfășurat 
în capitala țării — orașul Gang
tok.

Toți miniștrii aparțin Partidu
lui Congresului, care a obținut 
30 din cele 32 de locuri în Adu
narea Națională cu prilejul ale
gerilor din luna aprilie a.c.

Cazuri de holeră în 
Portugalia

• ÎNTRE 12 și 18 IULIE, în 
Portugalia au fost înregistrate 
98 de cazuri de holeră, a anun
țat Direcția generală a sănătă
ții. Se precizează că, de la în
ceputul epidemiei de holeră, au 
fost înregistrate 541 de cazuri, 
dintre care 11 mortale.

Orientul
Apropiat

• ÎNTR-O DECLARAȚIE da
tă publicității luni, primul mi
nistru iordanian, Zeid Rifai, a 
anuntat că Iordania a remis E- 
giptului și Siriei o invitație pen
tru tinerea unei reuniuni la ni
velul miniștrilor afacerilor ex
terne, cu participarea unui re
prezentant al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, în ve
derea coordonării pozițiilor ara
be la negocierile de pace privind 
Orientul Mijlociu.

• LUCRĂRILE DE RECON
STRUCȚIE și normalizare a vie
ții în zona Canalului Suez se 
desfășoară potrivit planului, a 
declarat ministrul reconstrucției, 
Ahmed Osman. Pentru realiza
rea proiectelor de primă urgen
ță au fost alocate 25 milioane de 
lire egiDtene și se prevede alo
carea altor 49 milioane de lire 
pentru noi lucrări. Astfel, vor 
fi create condițiile pentru ca toți 
refugiat» să se poată reîntoarce 
la casele lor încă înaintea sfir- 
șitului acestui an.

După cum relatează ziarul 
„Al-Ahram“, 60 de societăți și 
institute de proiectare dintr-o 
serie de țări și-au oferit servi
ciile pentru reconstrucția orașu
lui Port Said. La Suez se aduc 
100 000 tone de construcții meta
lice și 70 000 metri cubi de che
restea, necesare lucrărilor de re
construcție. La Port Fuad ur
mează să fie construite 60 de 
noi blocuri de locuințe,

Manifestări consacrate 
aniversării eliberării României

O EXPOZIȚIA „30 de ani 
de la eliberarea României de 
sub dominația fascistă", 
inaugurată acum cîteva zile 
la Muzeu] revoluției popoa
relor și naționalităților din 
Iugoslavia, a fost vizitată, 
marți, de Dușan Cikrebici, 
președintele Consiliului Exe
cutiv al Adunării R. S. Ser
bia. însoțit de un grup de 
conducători de partid și de 
stat din această republică 
iugoslavă, precum și de am
basadorul României la Bel
grad, Vasile Șandru, preșe
dintele Consiliului Executiv 
al Serbiei a vizitat sălile ex
poziției luînd cunoștință, prin 
intermediul exponatelor, de 
aspecte ale evenimentului is
toric de la 23 August 1944, 
precum și de realizările obți
nute de țara noastră în pe
rioada construcției socialiste.

Semnînd in cartea de o- 
noare a expoziției, Dușan 
Cikrebici a relevat că această 
manifestare contribuie Ia a- 
propierea dintre România și 
Iugoslavia.

Prin sălile expoziției se 
perindă zilnic un mare nu
măr de vizitatori, fapt care 
demonstrează interesul publi
cului belgrădean față de isto
ria țării noastre și de reali
zările obținute în construc
ția socialistă de România 
vecină și prietenă.

• ÎN CADRUL ACȚIUNI
LOR organizate în Marea

De la sfîrșitul lunii iunie 600 000 
de tineri francezi sînt în căutarea 
primului lor loc de muncă. Fiecare 
dintre ei se prezintă zilnic la ofi
ciile de plasare cu speranța că 
proaspătul certificat de absolvire 
îl va ajuta. Dar ofertele de servi
ciu, atîtea cîte sînt, precizează : 
„Nu preferăm tineri absolvenți".

Acești 600 000 de ti
neri caută totuși 
locuri de muncă. După 
grija examenelor ur
mează acum neliniș
tea determinată de ne
siguranța zilei de 
mîine. în locul bine
meritatei vacanțe — 
peregrinări zilnice de 
la un birou de plasare 
la altul. Pentru ei a 
început „vacanța neli
niștii", după cum se 
exprimă revista L’EX- 
PRF.SS. Această revis
tă a întreprins recent o 
anchetă printre tinerii 
absolvenți în căutare 
tie lucru. Majoritatea 
:elor chestionați — 
absolvenți ai unor 
școli tehnice și profe
sionale sau instituții 
de învățămînt superior 
— au pină in 25 de 
ani și sînt șomeri fără 
să fi lucrat vreodată. 
Mulți dintre ei speră 
că vor găsi în cele din 
urmă un loc de muncă 
deoarece de la absol
vire și pină acum nu 
au trecut decit două

In căutarea unei slujbe.

Pentru măsuri concrete 
de dezangajare militară 
și dezarmare in Europa 
Cuvintul delegatului român in subcomisia mili

tară a Conferinței general-europene pentru 
securitate și cooperare

In subcomisia militară a Conferinței pentru securitate și coo
perare în Europa s-au manifestat unele tendințe de evitare a 
formulărilor care să menționeze Europa in mod expres, sub 
pretextul că măsurile de dezangajare militară și dezarmare ar 
avea numai caracter global și nu ar putea face obiectul nego
cierilor regionale.

Luînd cuvintul, delegatul ro
mân, menționînd importanța 
dezbaterilor privind realizarea 
dezarmării ce se desfășoară la 
O.N.U., precum și în alte foruri, 
a subliniat aportul pe care-1 pot 
aduce eforturile depuse in a- 
ceastă direcție pe plan euro
pean. întrunite in cadrul Confe
rinței pentru securitate și coo
perare in Europa, cele 33 de sta
te europene, S.U.A. și Canada — 
a spus el — pot și trebuie să-și 
aducă propria lor contribuție, 
prin măsuri concrete de dezan
gajare militară și dezarmare — 
ca un aport propriu al acestui 
continent, alături de aportul ce
lorlalte continente — la progre

Britanie in intimpinarea ce
lei de-a 39-a aniversări a 
eliberării României de sub 
dominația fascistă, luni a a- 
vut loc la Norwich — centru 
politic și administrativ al 
comitatului Norfolk — des
chiderea unei expoziții de 
artă populară românească.

La festivitatea inaugurală, 
Ia care au fost prezente per
sonalități ale vieții politice, 
culturale și artistice, au luat 
cuvintul președintele comi
tatului Norfolk, W. J. Hay
den, și lordul primar al ora
șului Norwich, W. J. Spear. 
Vorbitorii au subliniat im
portanța unor asemenea ma
nifestări pentru mai buna 
cunoaștere între popoare, 
pentru întărirea relațiilor ro- 
mâno-britanice.

• RADIOTELEVIZIUNEA 
FINLANDEZA a prezentat 
în cadrul unei emisiuni in
titulate „Lumea de azi" un 
reportaj realizat de Esko Ki- 
tula, care ne-a vizitat recent 
țara. Reportajul înfățișează 
pe larg o serie de aspecte 
privind dezvoltarea economi
că și socială a României in 
ultimii ani, politica externă 
promovată de conducerea 
partidului și statului nostru, 
precum și felul în care po
porul român intimpină ani
versarea a 30 de ani de la 
eliberarea patriei de sub do
minația fascistă.

săptămini. Mai puțin 
optimiști sînt cei care 
caută de lucru de un 
an, doi sau chiar trei: 
în decembrie trecut

tă a aceleiași reviste, 
realizată în luna mar
tie a.c., releva că fie
care al treilea absol
vent al ultimei promo
ții a facultăților de li
tere, economie și pe
dagogie era înregis
trat ca șomer la 1 
martie al acestui an. 
Pe de altă parte, o 
anchetă organizată de 
Școala superioară teh
nică din Nancy stabi
lește că 52 la sută din 
absolvenții ultimelor 
două promoții lucrează 
in alte specialități teh
nice decit cele pentru 
care s-au pregătit. 
„Seriilor vechi" de șo

TINERETUL LUMII 

Incertitudinile
celor 600 000

numărul „armatei de 
tineri șomeri" era de 
187 000. Este vorba 
numai despre cei care 
au o calificare profe
sională sau o diplomă 
universitară. O anche

meri 11 s-au adăugat 
cei 600 000 de proas
peți absolvenți. Citi 
dintre ei vor găsi de 
lucru, în condițiile în 
care 174 de tineri 
muncitori sau specia
liști își dispută 100 de 
locuri rămase vacante 
prin pensionare ? Si
tuația tot nu ar fi a- 
tit de alarmantă dacă 
cel puțin cele 100 de 
locuri ar exista in 
realitate. Proporția 
stabilită este valabilă, 
insă, doar din punct 
de vedere teoretic. în 
ictuala conjunctură a 
economiei franceze tot 
mai numeroși sînt pa
tronii care, ca măsură 
de prevedere, reduc 
numărul salariaților, 
încetinind producția.

Anul acesta numai 
școlile profesionale au 
eliberat circa 250 000 
de certificate de ap
titudini profesionale. 
Totuși, oricit ar părea 
de paradoxal, Minis
terul Muncii a anunțat 
că existau, la sfirșitul

sul pe calea eliberării lumii de 
pericolul războiului. în acest 
sens, așa cum a propus Româ
nia, la conferință s-ar putea ne
gocia programul complex de 
măsuri efective in Europa.

în același sens s-au pronun
țat, în cuvintul lor, și alți vor
bitori ; delegațiile Austriei, Ci
prului, Elveției, Finlandei, Iu
goslaviei și Suediei au prezen
tat și o serie de propuneri con
crete prin care se recunoaște 
interesul tuturor statelor parti
cipante în eforturile îndreptate 
spre slăbirea confruntării mili
tare și promovarea dezarmării, 
destinate să completeze destin
derea politică in Europa și să 
intărească securitatea lor.

De asemenea, s-a conturat, a- 
cordul asupra considerentelor de 
care trebuie să se țină seama 
în eforturile pentru diminuarea 
confruntării militare și promo
varea dezarmării. Astfel, se are 
în vedere sublinierea legăturii 
care există intre aspectele poli
tice și cele militare ale securi
tății. La negocierile privind li
mitarea armamentelor și înfăp
tuirea dezarmării în Europa — 
prevede acordul în curs de rea
lizare — trebuie să se țină sea
ma de interesele tuturor state
lor participante la conferință ; 
statele participante care nu sînt 
reprezentate la asemenea nego
cieri trebuie să fie informate in 
legătură cu evoluția acestora și 
cu măsurile preconizate.

• LA BRUXELLES s-au în
cheiat,_ marți seara, lucrările 
Consiliului miniștrilor afacerilor 
externe ai țărilor membre ale 
Pieței comune. Reuniunea a 
fost, în principal, consacrată 
pregătirii negocierilor prevăzute 
6ă aibă loc joi și vineri, la 
Kingston, în Jamaica, cu cele 
44 de state din Africa și zonele 
Mării Caraibilor și. Oceanului 
Pacific, în vederea încheierii de 
acorduri de cooperare între a- 
cestea și C.E.E. Miniștrii au 
adoptat o poziție comună față 
de situația din Cipru șl s-au 
consultat asupra dialogului cu 
țările arabe.

Reuniunea a abordat, de ase
menea, probleme ale politicii 
energetice și a căutat o formulă 
de acord asupra raporturilor co
merciale cu țările din bazinul 
mediteranean.

lunii aprilie, 232 000 de 
oferte de serviciu ne
satisfăcute. Cum se 
explică această situa
ție 7 Unele declarații 
făcute ziariștilor de la 
L’EXPRESS sînt edi
ficatoare. Directorul u- 
zinei Bregnet-Schmidt 
din Soissons : „De 
mai bine de zece ani 
noi simțim lipsa miinii 
de lucru strict califi
cate. Avem nevoie a- 
cută de cazangii insă 
invățămintul tehnic 
continuă să pregăteas- 
să mii de lăcătuși". O 
Întreprindere de me
canică fină din Alpes- 
Maritimes, recent în
ființată, are nevoie de 
10 000 de specialiști, 
dar nici un sector al 
sistemului de invăță- 
mînt nu pregătește a- 
semenea cadre. Tocmai 
de aceea, in ultimele 
luni multe dintre de
monstrațiile tinerilor 
francezi au avut drept 
scop îndeosebi recla
marea unei reforme a 
invățămintului tehnic, 
adaptarea lui la nece
sitățile producției.

Un alt aspect al pro
blemei șomajului în 
rindul tinerilor licen- 
țiați îl reprezintă fap
tul că mulți dintre ei, 
obosiți de zilele petre
cute inutil stind la 
coadă la biroul de pla
sare, acceptă așa-nu- 
mitele slujbe provizo
rii care nu au nici o 
legătură cu pregătirea 
lor. De cele mai multe 
ori, pentru a putea o- 
cupa un asemenea loc, 
ascund faptul că au o 
licență. O studentă în 
anul întîi al Facultă
ții de chimie-biologie 
a Universității din 
Grenoble declara re
porterilor revistei 
L’EXPRESS că prime
le cuvinte pe care le-a 
auzit din partea pro
fesorului, la inaugura
rea cursului de chimie 
au fost : „Trebuie să 
vă spun cu regret că 
v-ați ales o profesiu
ne fără debușeu se
rios"... Nu puțini sînt 
cei care, dezorientați, 
abandonează studiile. 
Cei mai multi insă, 
infruntînd incertitudi
nile, după patru ani 
au o diplomă care nu 
reprezintă un pașaport 
sigur pentru viitorul 
lor.

RODICA ȚEPEȘ
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