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Dialogul dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Siaka 
Stevens, dialog rodnic, ca
racterizat prin înțelegere, 
sinceritate și cordialitate, e- 
vidențiază statornicia efor
turilor pe care România so
cialistă le consacră aprofun
dării legăturilor sale cu sta
tele independente ale conti
nentului african, cu popoa
rele care pășesc pe drumul 
unei dezvoltări de sine stă
tătoare. Politica externă ro
mânească are ca o coordonată 
fundamentală, atestată de 
întreaga desfășurare a eve
nimentelor, sprijinirea fermă 
a luptei pe care aceste state 
o desfășoară pentru apărarea 
și consolidarea independen
ței lor naționale, împotriva 
imperialismului, colonialis
mului ;,i neocolonialismului. 
Vizitele efectuate de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
în o serie de țări africane, 
convorbirile sale cu șefi de 
state de pe acest continent, 
cu exponenți ai mișcării de 
eliberare națională din A- 
frica, au impulsionat puter
nic raporturile de prietenie 
și conlucrare reciprocă, au 
consolidat solidaritatea in 
lupta comună pe care o pur
tăm sub semnul acelorași 
aspirații nobile. Evoluția me
reu ascendentă a legăturilor 
României cu statele africane 
și-a găsit o nouă și conclu
dentă expresie în vizita pe 
care președintele Republicii 
Sierra Leone, Siaka Stevens, 
a întreprins-o în țara noas
tră la invitația președintelui 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Această vizită a 
avut o profundă semnifica
ție pe planul legăturilor bi
laterale, reliefînd năzuința 
comună de a extinde și am
plifică raporturile în toate 
domeniile. In același timp, 
convorbirile dintre conducă
torii celor două state, docu
mentele pe care ei le-au 
semnat, pot fi apreciate 
drept o valoroasă contribu
ție la cauza păcii și progre
sului în întreaga lume, la 
imprimarea unui curs nou, 
pozitiv, politicii mondiale, 
relațiilor dintre toate țările 
lumii, indiferent de dimen
siunile lor.

Convorbirile de la Bucu
rești dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Siaka 
Stevens au permis să se în
registreze cu satisfacție pro
gresele realizate in dezvol
tarea relațiilor dintre Româ
nia și Sierra Leone și să se 
identifice căile pentru adin- 
cirea colaborării în diferite 
domenii. Hotărîrea celor două 
state de a da noi dimensi
uni relațiilor de cooperare 
dintre ele, dorința lor de a 
contribui eficace la făurirea 
unei lumi a păcii și bunei 
înțelegeri între națiuni, 
și-au găsit reflectarea în 
Declarația- solemnă comună 
pe care cei doi președinți 
au semnat-o. document care 
reafirmă adeziunea Româ
niei și Sierrei Leone la 
principiile fundamentale ale 
dreptului internațional. A- 
dăugîndu-se altor documente 
pe care țara noastră le-a 
elaborat cu state de pe di-
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GIANCARLO ELIA VALORI
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit, joi dimineață, pe prof, 
univ. Giancarlo Elia Valori, se-

cretarul general al Institutului 
Italian de Relații Internaționale.

Oaspetele este autorul volu
mului „Ceaușescu", apărut anul 
acesta în editura „Bulzoni" din 
Roma, lucrare care s-a bucurat 
de mult succes.

La convorbirea care a avut 
loc cu acest prilej a participat 
tovarășul Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R.

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

NOUĂ COMUNIȘTI lNTR-0 FAMILIE 
prea multă vreme de carte n-a 
fost. Eu cînd m-am născut a- 
bia începuse de opt ani veacul 
acesta.

VEACUL ACESTA — RĂS
CRUCE. într-o fundătură astu
pată de spinările caselor de pe 
Colentina 
de hrănit, 
ram mici, 
mea și cu 
Avea 14 ani, Cristea Constan
tinescu, atunci cînd a început 
să muncească : „Am intrat uce
nic la unu’, Tănase Anghel. Nu
mai el și uzina stau scriși în 
cartea mea de muncă. Nu vă

Bătrînul acela, ostenindu-se 
să cuibărească în glie sămînță 
de pom răcoros, bătrînul acela 
sîcîit de curiozitatea ușuratică a 
drumeților mirați de ce își chi- 
nuie trupul și mîinile cu o lu
crare menită să se împlineas
că abia după ce el nu va mai 
fi, bătrînul acela răspunzînd tu
turor : „cei după mine veniți 
vor avea, prin mine, umbră și 
roade"...

...bătrinul acela e și el, Cris- 
tea Constantinescu.

Rămîne pe ginduri: iată, zice, 
am izbutit și noi cite ceva. Pen
tru feciorii ăștia ai noștri. Dar 
fără să cunosc povestea, că

Hotărîrea

se ivea îfică o gură 
„Tata a murit cînd e- 
A trebuit ca maică- 
mine să ducem casa".

uitați că-s mai multe nume aco
lo. Aceia-s patronii uzinei"...

Ați lucrat 38 de ani numai la 
uzina de pompe !

„înțeleg. Eu ăstora puși așa, 
pe plimbare, le zic cocori. Păi 
în 1933,. cînd am început eu să 
lucrez, ziceai bogdaproste dacă 
găseai de lucru. Eu terminasem 
armata, Ștefan, feciorul cel ma
re, avea un an și nu mă primeau 
rjicăieri. Descărcăm lemne în ga
ră,. pînă un văr, muncitor, aici, 
la uzina noastră a vorbit cu pa-

SOFIA SCORȚARU

(Continuare în pag. a lll-a)

privind noua majorare

Tinerii mulțumesc
tovarășului

Nicolae Ceaușescu
Hotărîrea, recentă, a Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 

prin, care se trece eșalonat la mărirea retribuției oamenilor muncii 
începînd de la 1 august anul acesta a creat, firesc, o stare de 
satisfacție generală. încă o dată, conducerea partidului nostru se 
dovedește nu numai consecventă cu principiul de a se respecta 
programul de dezvoltare propus poporului, program validat de 
popor, dar și plină de grijă pentru ca proiectele să fie aduse la 
împlinire mai înainte, chiar mai bine decît era prevăzut.

Majorările substanțiale cuprinse în Decretele publicate sînt grăi
toare.

Ceea ce mi se pare însă cu totul semnificativ în reacția oame
nilor, reacție consemnată și în scrisorile și telegramele trimise 
conducerii partidului, este pătrunderea sensurilor profunde ale 
legăturilor dintre creșterea nivelului lor de trai și efortul depus de 
fiecare la locul său de muncă. De ce mulțumesc ei totodată condu
cerii partidului și în primul rînd tovarășului Nicolae Ceaușescu 
— tocmai intr-un asemenea moment — nu este greu de deslușit. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu are marele merit ca, încă de la 
venirea sa in fruntea partidului, să fi schimbat pentru această 
țară a noastră o optică fundamentală, direcționind-o spre destinul 
ei de azi, spre împlinirile de mîine. Ne mai lăsam, într-o perioadă 
anterioară, amăgiți de ideea că fiind stăpinii țării este de ajuns 
să dorim un nivel al bunăstării, pentru a-1 și avea. De la tribuna 
Congresului al IX-lea, cu numai nouă ani în urmă, tovarășul 
Ceaușescu a fost acela care a înlăturat, amăgirea voluntaristă și a 
restabilit, logic și dialectic, raportul dintre munca întregului popor 
și bunăstarea lui, judecata de bază a națiunii noastre, azi. De 
atunci, la cele două Conferințe Naționale, la Congresul al X-lea, 
la toate plenarele partidului, în cadrul sutelor de vizite și întîlniri 
cu oamenii muncii conducătorul nostru n-a încetat o clipă să ne 
amintească, să ne convingă că dorințele noastre nu-și pot găsi 
împlinirea decit în munca noastră. Lenin. spusese despre Marx că 
între termenii de „important" și „neimportant", cu care se specula 
în filosofie, el a impus un criteriu nou — insistînd asupra factori
lor determinanți. Pentru națiunea română, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, aflat în fruntea conducerii poporului, are marele merit 
de a fi pus in centrul 
riile de determinare a 
tea, creșterea venitului 
cu ideea că dacă sînt 
stea undeva, mai la o 
la statutul nostru de

politicii efective a partidului tocmai crite- 
bunăstării, producția efectivă, productivi ta- 
național. Ne mai amăgeam, într-o perioadă, 
toate ale noastre, contabilitatea trebuie să 
parte. Că socotelile n-ar fi prea importante 
proprietari. Că ne-am permite risipa. Că 

ne-am putea uita cu dispreț la cheltuieli. Secretarul general ne-a 
adus la realism, impunîndu-ne principiul ordinii, al disciplinei, al 
socotelilor exacte, al comparațiilor cu ceea ce. este mai bun in lume. 

Și iată că, la mai puțin de un deceniu — așa cum arată și gra
ficele alăturate — politica aceasta, proprie unor oameni inimoși, 
plini de inițiativă, echilibrați și gospodari, dă roade miraculoase : 
practic, in multe domenii, avem de-a face cu o dublare a venituri
lor, ceea ce a permis uneori chiar mai mult decit o dublare a 
ciștigurilor.

De ce mulțumesc oamenii direct, personal, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ? Pentru că ei simt că în viața țării și a lor, gîndirea 
proaspătă adusă de către conducătorul partidului și al țării a 
determinat schimbările calitative de care beneficiem. „Mulțumim, 
scria un muncitor de la Uzinele „23 August", in ziarul „Scinteia" 
de. ieri, deși înțelegem că nu este vorba de un cadou, că doar 
partidul n-are casă de bani de unde să scoată și să facă daruri. 
Dar mulțumim pentru că aceste cîștiguri se datoresc politicii parti
dului nostru, căci ea asigură înflorirea țării, mersul economiei pe 
un drum sănătos, pe un drum trainic de adevărată bunăstare 
pentru întregul nostru popor".

Și, știind, desigur, că 
conducătorul partidului 
țării, oamenii, mulțumind, 
tuiri.

Ceea ce este esențial...

nu există bucurie mai mare pentru 
decit contribuția fiecăruia la înflorirea 
se bucură și se angajează la noi infăp-

EUGEN FLORESCU

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Frontului Uni
tății Socialiste, a avut loc, în ziua de 25 
iulie a.c., ședința Biroului Executiv al 
Consiliului Național al Frontului Uni
tății Socialiste.

Biroul Executiv a examinat modul în 
care se aplică hotărîrea Congresului 
F.U.S. privind participarea Frontului 
Unității Socialiste la organizarea și des
fășurarea acțiunilor în cinstea celei 
de-a XXX-a aniversări a eliberării pa
triei de sub dominăția fascistă.

Exprimîndu-și satisfacția pentru acti
vitatea desfășurată pînă în prezent de 
organizațiile componente ale Frontului 
Unității Socialiste, Biroul Executiv a 
stabilit să se ia în continuare măsuri 
politice și organizatorice pentru reali
zarea în cele mai bune condițiuni a an
gajamentelor asumate de oamenii mun
cii în întrecerea socialistă, pentru a se 
folosi toate posibilitățile în vederea în
deplinirii cincinalului înainte de termen. 
S-a indicat ca organizațiile componente 
să acționeze pentru promovarea largă a 
inițiativelor înaintate care să conducă 
Ia utilizarea deplină a capacităților de 
producție, economisirea materiilor pri
me și combustibililor, la sporirea pro
ductivității muncii, pentru întărirea or
dinii și disciplinei in muncă, creșterea 
spiritului de răspundere profesională a 
muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor, 
a tuturor oamenilor muncii, în vederea 
ridicării la un nivel calitativ superior a 
întregii activități productive.

Biroul Executiv a stabilit să se inten
sifice eforturile organizațiilor sătești in 
scopul stringerii la timp a recoltei, a 
efectuării tuturor muncilor in campania 
de vară, al folosirii judicioase a între
gului fond funciar, în vederea creșterii 
producției vegetale și animale, a înde-

plinirii in bune condițiuni a tuturor 
sarcinilor care se pun în fața agricul
turii noastre.

In numele organizațiilor componente, 
Biroul Executiv a exprimat via sa satis
facție în legătură cu recentele măsuri 
stabilite de Comitetul Executiv al C.C. 
al P.C.R. privind majorarea eșalonată 
pe ramuri și activități a retribuției oa
menilor muncii. Biroul Executiv a apre
ciat că este de datoria tuturor organi
zațiilor componente ale Frontului Uni
tății Socialiste de a acționa, în fiecare 
unitate, pe toate căile, pentru creșterea 
eficienței activității economice și reali
zarea tuturor sarcinilor care decurg din 
planul de dezvoltare economico-socială 
a țării, pentru sporirea venitului națio
nal — baza trainică a îmbunătățirii con
tinue a nivelului de trai al poporului.

Biroul Executiv își exprimă convin
gerea că oamenii muncii din industrie 
și agricultură, transporturi și construc
ții. din toate domeniile de activitate iși 
vor intensifica eforturile pentru a ob
ține noi și importante realizări in dez
voltarea economică și culturală a țării, 
intimpinind cu rezultate tot mai însem
nate cea de-a XXX-a aniversare a eli
berării patriei și Congresul al XI-lea 
al partidului.

Biroul Executiv a ascultat o infor
mare în legătură cu activitatea interna
țională desfășurată pe semestrul I de 
Frontul Unității Socialiste și a aprobat 
programul activității internaționale 
a Frontului pe semestrul II al acestui an.

Biroul Executiv și-a însușit întru to
tul aprecierile date în ultima ședință a 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. cu 
privire la vizitele de prietenie făcute 
in Republica Socialistă România de

Daddah; de pre- 
Arabe Egipt, pre- 
Socialiste Arabe, 
El Sadat; de pre-

National al Frontului Unității Socialiste
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președintele ales al Republicii Colum
bia, Alfonso Lopez Michelsen; de secre
tarul general al Partidului Poporului, 
președintele Republicii Islamice Mauri
tania, Moktar Ould 
ședințele Republicii 
ședințele Uniunii 
Mohammed Anwar
ședințele Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, președintele Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, Iosip Broz Tito. 

Biroul Executiv a dat o înaltă apre
ciere activității desfășurate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, consecvenței cu care 
secretarul general al partidului acțio
nează pentru aplicarea orientărilor fun
damentale stabilite de Congresul al 
X-lea și Conferința Națională ale Parti
dului Comunist Român, de întărire a 
relațiilor de prietenie frățească cu toate 
țările socialiste, de adincire continuă a 
solidarității și colaborării cu țările care 
au pășit pe calea dezvoltării indepen
dente, de conlucrare cu toate statele lu
mii, indiferent de orinduirea lor socială. 

Biroul Executiv a indicat ca organele 
componente ale Frontului Unității So
cialiste să acționeze cu consecvență și 
fermitate pentru aplicarea in viață a 
politicii externe a Partidului Comunist 
Român, să întărească legăturile de prie
tenie cu organizațiile similare din țările 
socialiste și din alte țări, cu mișcările 
de eliberare națională, cu partidele de
mocratice, cu toate forțele care se pro
nunță pentru relații noi intre state, ba
zate pe egalitate și respect al indepen
denței naționale, pentru pace, destindere 
și cooperare internațională.

Biroul Executiv a procedat, de ase
menea, la organizarea comisiilor pe do
menii ale Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste și a rezolvat 
unele probleme ale activității curente.

a retribuției oamenilor muncii PREȚUIRE
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Efortul pentru sporirea eficienței producției materiale, 
pentru ridicarea calitativă a întregii noastre activități economice 
reprezintă o problemă fundamentală a construcției socialismului 
în etapa actuală. Realizarea acestui obiectiv va asigura dezvol
tarea tot mai dinamică a României pe calea progresului și bunei 
stări, va accelera mersul nostru înainte pe drumul civilizației socialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU

Oamenii cifrelor arată negru 
pe alb că din cele 23 miliarde 
cu care . _ 'A' _____
muncii s-a mărit prin majora
rea retribuțiilor, circa două
sprezece miliarde intră în bu
getul tinerilor. Tinerii ingineri 
stagiari. Tinerii învățători. Ti
nerii care sînt în primii ani ai 
meseriei lor. Tinerii care tre
buie să se bucure de viață - 
de viața pe care ei înșiși și-o 
alcătuiesc din ce în ce mai fru
moasă. în aceste miliarde exis
tă, pulsînd viu, inteligența șf 
priceperea lor, dăruirea și en
tuziasmul lor. Douăsprezece 
miliarde de lei înseamnă două
sprezece miliarde de unități de 
gînd și douăsprezece miliarde 
ae clipe de iubire. Pentru că la 
noi, pentru toate generațiile, 
munca înseamnă iubire. Este 
firesc ca dragostea să se în
toarcă la cel care iubește, este 
firesc ca gîndul să nască gîn- 
duri nobile. Firește, tinere
tul este obligat să onoreze 
încrederea partidului și a sta
tului în maturitatea și seriozi
tatea entuziasmului său. Nu de 
aceasta ne îndoim. Și nu este 
în nici un chip clipa îndoielii. 
Ne gîndim numai cu tinerească 
bucurie, cîte nu se pot face cu 
acești bani! Ne gîndim la tînă- 
rul intrat în viață cu un cuan
tum de existență care-i permite 
să-și trăiască tinerețea la un 
nivel și mai bun decît înainte- 
Ne gîndim la faptul că, dacă 
pînă acum tînărul avea asigu
rat oricum traiul, surplusul de 
venjt îi îngăduie mai mult ca 
pînă acum să-și împlinească 
visuri și pasiuni. îi îngăduie 
să-și cumpere mai multe cărți 
dacă iubește cititul, li îngăduie 
să-și cumpere mai multe 
discuri dacă e meloman, li în
găduie să-și cumpere albume 
de artă.

Ne gîndim la studentul care 
va avea asigurate condiții su
perioare de confort și lirană. 
Ne gîndim mai ales, și dincolo 
de toate acestea, la mîndria și 
demnitatea cu care tînărul are 
conștiința că munca lui este a- 
preejată și siguranța că zborul, 
îndrăzneala, vigoarea și inteli
gența nu îi sînt numai premise, 
dar sînt înseși imperativele 
vîrstei sale, necesitățile vitale 
care decurg din statutul său 
de constructor al socialismului. 
Construim o lume avînd conști
ința că o construim pentru noi. 
Nu cunosc mai sigur reper 
pentru fericire, nu cunosc mai 
sigură speranță că această fe
ricire stă în propriile noastre 
mîini. Pentru fericire, un zîm- 
bet. Pentru speranță - angaja
mentul că vom face totul ca a- 
cest zîmbet să înnobileze în
totdeauna chipul nostru de 
constructori.

venitul oamenilor

SMARANDA JELESCU
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BRIGADIERI AI ANULUI XXX

EXAMENELE MUNCII
LA GIURGIU-RĂZMIREȘTI

VIZITA PREȘEDINTELUI 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI AL 

REPUBLICII POPULARE POLONE
SOSIREA ÎN CAPITALA

Detașamentul 
Pietrișu 
din nou 

în frunte
De la deschiderea șantierului 

fi pînă in prezent drapelul de 
detașament fruntaș este deținut 
de punctul Pietrișu. La ultimul 
careu s-a remarcat încă o dată 
buna organizare a detașamen
tului, ordinea, disciplina și res
ponsabilitatea fiecărui membru 
al său. O apreciere deosebită a 
fost adusă celor 28 de studenți 
de la Institutul agronomic „Dr. 
Petru Groza“ din Cluj pentru 
felul în care s-au achitat de 
sarcinile de producție. In ceea 
ce privește drapelul de brigadă 
fruntașă, el va fi purtat și săp- 
tămîna aceasta de elevii din 
Bechet.

Criteriile de decernare a celor 
două drapele au avut în vedere, 
in primul rind, menținerea u- 
nui ritm înalt al producției, păs
trarea riguroasă a ordinii și 
disciplinei, învingerea unor 
greutăți legate de aproviziona
rea cu unelte de lucru, menți
nerea în stare de funcționare 
pe întreg timpul de muncă a 
mașinilor și utilajelor. In acest 
sens, raportul comandantului 
șantierului, inginerul Vlad Ga
lin, a scos în evidență contribu
ția deosebită a unor elevi, stu
denți și muncitori de la cele 
trei puncte de lucru. Printre cei 
citați am reîntîlnit pe elevii Li
ceului agricol Brănești (Valeriu 
Neagu și Gheorghe Trifu), pe 
elevii Liceului agricol Dragomi- 
rești-Vale (Florin Benghe și 
Marian Popa) și ai Liceului a- 
gricol Călărași (Nicolae Moraru, 
Gheorghe Pințea și Ion Rișno- 
veanu), elevi aflați sub compe
tenta îndrumare a lui Vasile 
Dragomir, activist al Comitetu
lui județean Ialomița al U.T.C. 
Am reținut, de asemenea, nu
mele unor studenți de la Insti
tutul de construcții București 
(Valeriu Melu și Dan Ionescu) 
și de la Facultatea de îmbunătă
țiri funciare a Institutului agro
nomic „Nicolae Bălcescu" (An
drei Gurban și Valentin Apos
tol).

Ultimele cuvinte ale coman
dantului șantierului le-am auzit 
clar și răspicat: „Vă mulțumim, 
tovarășe profesor", M-am dus 
să-l cunosc pe cel mai în virstă 
brigadier de pe șantierul Giur- 
giu-Răzmirești. Este conferen
țiar universitar la Institutul a- 
gronomic din Cluj. îl cheamă 
Zeno Meteș. Are 49 de ani. Aici 
i-a împlinit, într-o scurtă și e- 
moționantă clipă petrecută în 
mijlocul studenților săi. Un om 
plin de modestie, o fire delica
tă, care refuză de la început 
pedanteria în fața muncii fizice 
(știu că într-una din zile a fi
nisat cu propriile brațe 107 dale 
pe poligonul de la Pietrișu). 
Profesorul Zeno Meteș este o- 
mul care a realizat cel mai dis
ciplinat și mai productiv colec
tiv de muncă.

— No, asta nu-i nimic, l-am 
auzit. Să muncim șl să-1 men
ținem încă șase săptămîni de 
acum încolo.

Petru Mureșan, șeful brigăzii, 
Vasile Topan, Vasile Dragoș, 
Istvan Soo, Radu Brujbu, Istvan 
Sasz, Adrian Burghele ; toți cei 
28 de tineri n-au spus un cu- 
vînt. Un zîmbet însă, abia schi
țat, le-a trădat intenția : „Tre
buie. Am venit aici să muncim. 
Și. titlul de fruntaș numai prin 
asta se cîștigă".

întreprinderea de Transport București
ORGANIZEAZĂ:

• CURSURI DE CALIFICARE pentru :
— șoferi de autobuze (categoria D) cu o 

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

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

de 22—35 ani.

• CURSURI DE SCURTA DURATA pen
tru calificare in meseriile de :

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

— conducători tramvaie, cu durata de 
3 luni, virsta 22—45 ani ;

— încasatori (absolvenți ai școlii gene
rale) șl controlori (absolvenți de li
ceu), cu durata de 15 zile, vîrsta 18— 
45 ani, fără antecedente penale.

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

Durata cursului:
— 10 zile pentru conducătorii auto cu 

un stagiu in meserie de peste 3 ani;
— 3 luni pentru conducătorii auto cu 

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

TII BENEFICIAZĂ DE;
— Indemnizații (mal puțin Încasatorii și 

controlorii);

— masă la cantină la prețuri convena
bile ;

— legitimații de călătorie pe mijloacele 
de transport în comun ;

—■ pentru nefamiliști cazare în căminele 
întreprinderii ;

— stabilirea domiciliului în municipiul 
București, potrivit prevederilor De
cretului 307/1971, pentru conducătorii 
de vehicule.
Doritorii se vor adresa la biroul în- 
vățămînt din str. Dr. Grozovici nr. 4, 
telefon : 12 24 14 și 12 19 30.

PENTRU COMPLETAREA NECESARU
LUI DE PERSONAL DE BORD, I.T.B. 
RECRUTEAZĂ :

— conducători auto categoria D pentru 
autobuze. Doritorii se pot adresa in 
Calea Șerban Vodă nr. 164—166, tele

fon : 23 6154 și 23 88 70;

— conducători auto categoriile B și C 
pentru taximetre și autocamioane. 
Doritorii se pot adresa in strada Ga
lați nr. 216, telefon : 1139 20. 
întreprinderea dispune de un parc 
nou de autovehicule.

Solicitanțil beneficiază de încadrarea 
Intr-o categorie superioară de remune
rare, conform noilor limite îmbună
tățite.

0 omologare discutabila...
întreprinderea de industrie 

locală „Metalurgica" București 
a produs și produce roabe cu 
pneuri pe care le-a livrat (și 
le livrează) Filialei de produse 
din metal, unelte și scule a Ba
zei de aprovizionare tehnico-ma- 
terială a municipiului București. 
De aici, o parte din aceste unel
te ajung la T.C.I.F. București, 
care le distribuie șantierelor de 
îmbunătățiri funciare din țară. 
Iar șantierele le iau frumos, le 
stivuiesc și trimit în continuare 
adrese forurilor tutelare, cum că 
duc o lipsă acută de roabe cu 
pneuri. Și credeți-mă, un șan
tier, oricît de mecanizat ar fi, 
nu poate fi conceput fără roabe 
cu pneuri. Roabe care să nu 
transporte doar pene de gîscă, 
frunze uscate sau stofă veche 
dărăcită, ci — -eventual — și 
beton, balast, piatră neconcasa- 

• • ,x* a' w lv II ,IW...și o inițiativa laudabila
Pînă la venirea comisiei, problema a fost rezolvată pe plan 

local. 30 de tineri de la atelierul mecanic al Șantierului na
val Giurgiu s-au angajat să repare, în afara orelor de pro
gram, toate roabele de pe șantierul Giurgiu-Răzmirești. ln- 
tr-o după-amiază s-au apucat de lucru șt au repus în stare 
de funcționare 20 de roabe. Intr-o altă după-amiază alte 20. 
O inițiativă lăudabilă, o participare indirectă dar sinceră, 
plină de căldură la marele efort colectiv al tinerilor șan- 
tieriști.

Grupaj realizat de 
PAVEL PERFIL

tă. Or, cu roabele fabricate la 
„Metalurgica" nu poți transpor
ta nici măcar pene de gîscă. Ba 
se rupe o bucșă, ba se desface 
o sudură, ba le cade roata. Și 
totul, dacă vă gîndiți bine, se 
trage de la o omologare. S-au 
adunat o seamă de tovarăși de
semnați pentru „îmbunătățirea 
calității" șl „reducerea consumu
rilor de metal". Au făcut un ra
port (analitic și sintetic) privind 
modificările ce se cuvin și au 
plecat mulțumiți cu gîndul la 
o altă utilă și eficientă modifi
care. Sfios, mă încumet însă 
să-i întrerup din prestigioasa 
lor activitate și să-i invit pe 
șantierul Giurgiu-Răzmirești la 
o omologare a omologării lor. 
Poate că aerul de șantier le va 
inspira idei mai bune.

TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul MANEA MANESCU, prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, au trimis tovarășului FIDEL CAS
TRO RUZ, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Cuba, prim-ministru al Guvernului Revoluționar 
al Republicii Cuba, tovarășului OSVALDO DORTICOS TORRA- 
DO, președintele Republicii Cuba, următoarea telegramă :

Cu ocazia celei de-a XXI-a aniversări a Insurecției naționale 
cubaneze, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, al Guvernului Republicii Socialiste România, al poporu
lui român și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră, 
Partidului Comunist din Cuba, Guvernului Revoluționar al po
porului frate cubanez un călduros salut tovărășesc și cele mai 
cordiale felicitări.

Comuniștii, întregul popor român se bucură din toată inima 
de realizările remarcabile obținute de poporul cubanez, sub 
conducerea partidului său comunist, in opera de edificare a so
cietății socialiste și îi urează noi și mari succese în activitatea 
pe care o desfășoară pentru Înflorirea și propășirea continuă a 
patriei, pentru apărarea suveranității naționale și consolidarea 
cuceririlor sale revoluționare.

Poporul și partidul nostru acordă o deosebită însemnătate re
lațiilor de prietenie frățească, solidaritate și colaborare multila
terală statornicite între partidele și țările noastre, puternic im
pulsionate și ridicate la un nivel superior de convorbirile și 
înțelegerile convenite cu prilejul vizitelor oficiale reciproce des
fășurate in ultimii ani.

Folosim acest prilej pentru a ne exprima convingerea că 
raporturile strinse dintre Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist din Cuba, dintre Republica Socialistă România și Re
publica Cuba se vor extinde și adinei continuu, pe baza princi
piilor marxist-leninismului și internaționalismului socialist, spre 
binele popoarelor român și cubanez, în interesul unității țărilor 
socialiste, al tuturor forțelor angajate în lupta împotriva impe
rialismului, colonialismului și neocolonialismului, pentru pace, 
securitate și' înțelegere între popoare.

Primiți, dragi tovarăși, expresia sentimentelor noastre de înal
tă stimă și prietenie.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So
cialiste România, a trimis președintelui Republicii Liberia, 
dr. WILLIAM R. TOLBERT JR., următoarea telegramă :

Aniversarea Zilei naționale a Republicii Liberia îmi oferă pri
lejul deosebit de plăcut ca, în numele Guvernului Republicii 
Socialiste România, al poporului român, ca și al meu personal, 
să transmit Excelenței Voastre felicitări călduroase și urări 
cordiale de sănătate, succes și fericire personală, iar poporului 
liberian prieten, cele mai bune urări de progres și prosperitate, 
de înflorire neîncetată a patriei sale.

îmi amintesc cu multă plăcere și deosebită satisfacție de în- 
tilnirile și convorbirile avute cu Excelența Voastră, într-o 
atmosferă de caldă prietenie și deplină înțelegere, precum și de 
desăvîrșita ospitalitate de care ne-am bucurat, soția mea și eu 
personal, cu ocazia vizitei de neuitat pe care am efectuat-o re
cent în frumoasa dumneavoastră țară.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că 
recentele documente pe care le-am semnat vor contribui la 
dezvoltarea pe multiple planuri a relațiilor de prietenie și 
cooperare dintre cele două țări ale noastre, spre binele popoare
lor român și liberian, al cauzei păcii, cooperării și înțelegerii 
internaționale.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit din partea regelui Marocului, 
HASSAN al II-lea, următoarea telegramă :

Am fost deosebit de impresionat primind mesajul de felicitări 
și urările pe care Excelența Voastră a binevoit să mi le adreseze 
cu ocazia celei de-a 45-a aniversări a zilei mele de naștere.

Mesajul dumneavoastră dă expresie spiritului de prietenie 
care caracterizează relațiile dintre cele două țări ale noastre.

Urind Excelenței Voastre fericire și sănătate, vă rugăm să 
primiți asigurarea înaltei noastre considerații.

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit o telegramă de condoleanțe din partea Mă
riei Estela Martinez de Peron, președintele Națiunii Argentinia
ns, în legătură cu încetarea din viață a tovarășului Miron Con- 
stantinescu, președintele Marii Adunări Naționale.

Au adresat, de asemenea, telegrame de condoleanțe Marii 
Adunări Naționale, Israel Yeshayahu, președintele Knesetului 
(Parlamentul Israelian) și Giuseppe Vedovato, președintele 
grupului interparlamentar italian.

Tovarășul MANEA MANESCU, prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, a trimis primului ministru al Ca
nadei, PIERRE ELLIOTT TRUDEAU, următoarea telegramă :

Cu ocazia reinvestirii dv. în Înalta funcție de prim-ministru al 
Canadei, vă transmit, Excelență, în numele guvernului român și 
al meu personal, calde felicitări însoțite de urări de sănătate și 
succes in activitatea dv. de mare răspundere, de fericire și 
prosperitate poporului canadian.

îmi exprim speranța că bunele relații existente între Repu
blica Socialistă România și Canada se vor dezvolta in interesul 
reciproc ai popoarelor român și canadian, al păcii și colaborării 
in lume.

PRIMIRI
Tovarășul Emil Bodnaraș, 

vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, a primit pe Bohdan Le
wandowski, secretar general ad
junct al Organizației Națiunilor 
Unite, care efectuează o vizită 
în tara noastră. La primire a 
participat Mircea Malița. minis
tru secretar de stat la Consiliul 
de Stat, secretar general al Co
mitetului național român pen
tru pregătirea Conferinței mon
diale a populației.

Au fost discutate aspecte re
feritoare la apropiata Conferință 
mondială a populației, care va 
fi găzduită in țara noastră, la 
București. în perioada 19—30 
august 1974.

La 24 iulie a.c., oaspetele a 
fost primit de ministrul aface
rilor externe, George Macovescu.

Cu acest prilej a avut loc o 
discuție despre problemele ac
tuale care stau în atentia Orga
nizației Națiunilor Unite, pre
cum și despre participarea 
României la activitatea desfă
șurată de această organizație.

★
Tovarășul Mihai Dalea, preșe

dintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor, 
a primit, joi dimineața, dele
gația Sindicatului unificat al me- 
talurgiștilor din Australia, con
dusă de R. T. Scott, secretar 
federal, care face o vizită în 
țara noastră.

A avut loc un schimb de 
păreri referitor la preocupările 
organizațiilor sindicale din cele 
două țări, exprimindu-se do
rința comună de a dezvolta le
găturile lor de prietenie și co
laborare.

ÎNTÎLNIRE
Joi dimineața, tovarășul Ște

fan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., s-a întîlnit cu tovarășul 
Khalil Debs, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 
P.C. Libanez, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., se află la odih
nă In țara noastră. La întil- 
nire a participat tovarășul Con
stantin Vasiliu, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

în cadrul convorbirii, au fost 
abordate probleme privind acti
vitatea și preocupările actuale 
ale celor două partide, precum 
și dezvoltarea relațiilor dintre 
P.C.R. și P.C. Libanez.

TELEGRAME
Cu prilejul celei de-a XXI-a 

aniversări a zilei Insurecției na
ționale cubaneze, Consiliul Na
țional al Frontului Unității So
cialiste, Consiliul Central al U- 
niunii Generale a Sindicatelor 
din România, Comitetul Central 
al Uniunii Tineretului Comu
nist. Consiliul Național al Fe
meilor, Comitetul Național pen
tru Apărarea Păcii, precum și 

alte organizații și Instituții cen
trale din România au trimis 
telegrame de felicitare instituții
lor și organizațiilor similare din 
Cuba.

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a trimis o 
telegramă de felicitare ministru
lui relațiilor externe al Repu
blicii Cuba, Raul Roa Garcia, 
cu ocazia celei de-a XXI-a ani
versări a Insurecției naționale 
cubaneze.

Cu același prilej, general de 
armată Ion Ioniță, ministrul 
apărării naționale al Republicii 
Socialiste România, a adresat o 
telegramă de felicitare coman
dantului de divizie Raul Castro 
Ruz, viceprim-ministru și mi
nistrul forțelor armate revoluțio
nare ale Republicii Cuba.

VIZITĂ
Joi dimineața, Mohammad Isa- 

neni, vicepreședinte al Parla
mentului indonezian, președinte
le general al Partidului demo
cratic indonezian, care ne vizi
tează țara, a avut o întrevedere 
cu tovarășul Iosif Uglar, mem
bru supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., secretar 
al Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste.

In aceeași zi, oaspetele a avut 
o întrevedere cu ministrul afa
cerilor externe al Republicii So
cialiste România, George Maco
vescu.

CRONICA
U. T. C.

La invitația C.C. al U.T.C.. 
ieri a sosit în Capitală o de
legație a Mișcării Tineretului 
Uniunii Progresiste Senegale- 
ze (M.J.U.P.S.) condusă de 
Boubacar N’Gom, secretar cu 
problemele internaționale al
M.J.U.P.S., care va efectua o 
vizită în țara noastră.

CONFERINȚĂ 

DE PRESĂ
Joi dimineața, la Ambasada 

R. P. Bulgaria din București, a 
avut loc o conferință de presă, 
consacrată celei de-a 30-a ediții 
a Tirgului internațional de la 
Plovdiv care se va deschide la 
începutul lunii septembrie.

Ediția din acest an a Tîrgului 
de la Plovdiv coincide cu a' 30-a 
aniversare a victoriei revoluției 
socialiste în Bulgaria, prilej de 
trecere în revistă a succeselor 
obținute în toți acești ani de 
poporul bulgar — a spus Spas 
Gospodov. ambasadorul acestei 
țări la București, prezent la 
conferință.

Joi dimineața, a sosit în Ca
pitală președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Popu
lare Polone, Piotr Jaroszewicz, 
care face o vizită oficială de 
prietenie în țara noastră, la in
vitația primului ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste 
România, Manea Mănescu.

Pe aeroportul Otopeni, oaspe
tele a fost întimpinat de tova
rășii Manea Mănescu. Janos Fa- 
zekas, viceprim-ministru, mi
nistrul comerțului interior, Ion 
Pățan, viceprim-ministru, mi
nistrul comerțului exterior și 
cooperării economice interna
ționale, George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, Ni
colae Agachi, ministrul indus

în cursul zilei de joi, au în
ceput convorbirile oficiale din
tre tovarășul Manea Mănescu, 
primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
și Piotr Jaroszewicz, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Polone.

La convorbiri participă, din 
partea română, tovarășii : Ja
nos Fazekas, viceprim-ministru 
al Guvernului, ministrul co
merțului interior, președin
tele părții române în Comisia 
mixtă de colaborare economică 
româno-polonă, loan Avram, 
ministrul industriei construcții
lor de mașini grele, Mihail Flo
rescu, ministrul industriei chi
mice, Virgil Actarian, ministrul 
industriei construcțiilor de ma
șini-unelte și electrotehnicii, 
Ion St. Ion, secretar general 
al Consiliului de Miniștri, ■ Cor

DINEU
Seara, la Palatul din Piața 

Victoriei, primul ministru, al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, Manea Mănescu, a 
oferit un dineu oficial în onoa
rea președintelui Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Polone. Piotr Jaroszewicz.

La dineu au luat parte Janos 
Fazekas, Ion Pățan. viceprim- 
miniștri ai guvernului, George 
Macovescu, Nicolae Agachi, loan 
Avram, Mihail Florescu, Virgil 
Actarian, Octavian Groza, Emi
lian Dobrescu, Nicolae M. Nico
lae, miniștri, Ion Șt. Ion, secre
tar general al Consiliului de Mi
niștri, Nicolae Popa, prim-vice
președinte al Consiliului Popular

SOLIDARI CU LUPTA
POPORULUI

In cadrul manifestărilor orga
nizate in țara noastră cu prilejul 
Lunii de solidaritate cu lupta 
poporului coreean, joi, la Șan
tierul naval din Galați, a avut 
loc un miting, la care au parti
cipat numeroși constructori de 
nave.

Luînd cuvîntul, loan Bejan, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal Galați al P.C.R., pre
ședintele Comitetului Executiv 
al Consiliului popular munici
pal, a relevat interesul cu care 
oamenii muncii de la Șantierul 
naval, alături de întregul nostru 
popor, urmăresc realizările ob
ținute de poporul frate coreean 
și a transmis, în numele aces- . 
tora și al tuturor locuitorilor 
din Galați, oamenilor muncii 
din R.P.D. Coreeană, locuitori
lor din orașul înfrățit Nam- 
pho, profundele sentimente 
de prietenie și solidaritate.

In continuare, a vorbit Iang 
Miăng Sul, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al R.P.D. Co
reene la București. După ce a 
evocat eroismul de masă al po
porului coreean care a dus la 
grandioasa victorie repurtată în 
Războiul de Eliberare a patriei, 
vorbitorul a relevat momentele- 
principale ale luptei perseve
rente pe care Partidul Muncii 
din Coreea și guvernul R.P.D. 
Coreene o duc pentru unificarea 
țării.

Relevînd sprijinul activ pe

Prima sesiune de comunicări 
tehnico-științifice 

a tinerilor energeticieni
Ieri, s-a deschis la Institu

tul politehnic din București, 
prima sesiune națională de 
comunicări tehnico-științifice 
a tinerilor energeticieni. Or
ganizată de C.C. al U.T.C. și 
Consiliul U.A.S.C.R. cu spri
jinul larg al specialiștilor 
din Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie, Con
siliul Național al Inginerilor 
și Tehnicienilor și ministere
le economice, sesiunea este 
una din manifestările im
portante, dedicate eliberării 
țării de sub dominația fas
cistă și Congresului al XI-lea 
al P.C.R. Participă un mare 
număr de tineri maiștri, teh
nicieni, ingineri, cercetători, 
proiectanți, din intreprinderi. 
institute de proiectări, cer
cetări și invățămînt supe
rior, tineri preocupați de re
zolvarea unei probleme de 
interes național : folosirea 
rațională a resurselor de 
combustibil, a economisirii e- 
nergiei electrice și termice 
și realizarea unor utilaje 
de mare randament. Sesiu
nea constituie un prilej bine
venit de cunoaștere pentru 
aplicarea in practică a celor 
mai noi cuceriri ale științei 
și tehnicii, a propriilor crea
ții in domeniul energetic, dar 
mai ales un bogat schimb de 
experiență privind antrena
rea tinerilor la ampla mișca
re de creație tehnico-științi- 

triei metalurgice, loan Avram, 
ministrul industriei construcți
ilor de mașini grele; Mihail 
Florescu, ministrul industriei 
chimice, Virgil Actarian, minis
trul industriei construcțiilor de 
mașini-unelte și electrotehnicii, 
Octavian Groza, ministru se
cretar de stat, prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, 
Emilian Dobrescu, ministru se
cretar de stat, prim-vicepre- 
ședinte al Comitetului de Stat 
al Planificării, Ion St. Ion, se
cretar general al Consiliului de 
Miniștri, de alte persoane ofi
ciale.

Au fost de față Aurel Duca, 
ambasadorul României la Var

CONVORBIRI OFICIALE
nel Pacoste, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Ion 
Florescu, • adjunct al ministru
lui comerțului exterior și 'co
operării economice internațio
nale. Ion Bucur, vicepreședin
te al Comitetului de Stat al 
Planificării, Aurel Duca, am
basadorul României la Varșo
via, Mircea Georgescu, con
silier la Consiliul de Miniștri, 
precum și consilieri și experți.

Din partea polonă participă 
tovarășii : Tadeusz Pyka, prim- 
vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării, Jerzy O- 
laszewski, ministrul industriei 
chimice, Stanislaw Trepczynski, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Franciszek Adamkie
wicz, adjunct al ministrului in
dustriei grele, Edward Meisner, 
adjunct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini, Wla

Municipal București, reprezen
tanți ai conducerii unor minis
tere.

Au participat Tadeusz Pyka, 
Jerzy Olszewski, Stanislaw 
Trepczynski, Franciszek Adam
kiewicz, Edward Meisner, Wlo
dzimierz Janurek și alte per
soane oficiale poloneze.

Au fost de față Aurel Duca, 
ambasadorul României la Var
șovia, și Wladyslaw Vojtasik, 
ambasadorul Poloniei la Bucu
rești.

In timpul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească, cei doi șefi de guverne 
au rostit toasturi.

COREEAN
care Partidul Comunist Român 
și guvernul Republicii Socialiste 
România îl aoordă cauzei drepte 
a poporului coreean pentru edi
ficarea socialismului în R.P.D. 
Coreeană, pentru realizarea uni
ficării independente și pașnice a 
patriei sale. Iang Miăng Sul a 
spus: Relațiile de prietenie și co
laborare dintre cele două popoa
re se dezvoltă tot mai mult ca 
rezultat al contactelor nemijlo
cite dintre conducătorii partide
lor și țărilor noastre. Vizita e- 
fectuată în țara noastră în anul 
1971 de către delegația de partid 
și guvernamentală a Republicii 
Socialiste România, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
convorbirile rodnice avute cu 
acest prilej cu secretarul general 
al Partidului Muncii din Coreea, 
tovarășul Kim Ir Sen, au con
stituit un eveniment de mare în
semnătate în dezvoltarea legătu
rilor de prietenie și colaborare 
în toate domeniile.

în încheiere, vorbitorul a urat 
poporului român ca in întimpi- 
narea celei de-a XXX-a aniver
sări a eliberării patriei și a ce
lui de-al XI-lea Congres al parti
dului să obțină, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, succese tot mai mari 
în lupta pentru edificarea socie
tății socialiste multilateral dez
voltate.

fică de la noi din țară. Pe 
parcursul celor trei ziie cit 
durează sesiunea, vor fi pre 
zentate și discutate 182 de 
comunicări științifice la ela
borarea cărora au participat 
peste 300 de tineri. Dezbate
rile se desfășoară pe 5 sec
țiuni — termoenergctică, e- 
nergetică nucleară, hidroe
nergetică, electroenergetică. 
automatică și informatică — 
sub conducerea directă a 
prof. univ. dr. ing. Nicolae 
bănică, prof. univ. emerit 
ing. Constantin Dincuiescu, 
de la Institutul politehnic 
București, prof. dr. ing. Con
stantin Apetrei, director ad
junct la I.C.P.E.T. și a altor 
personalități cunoscute ale 
energeticii românești. Aceas
tă acțiune precede prima 
conferință pe țară a energe- 
ticienilor și evidențiază par
ticiparea activă a tinerilor, 
alături de oamenii de știință, 
de toți oamenii muncii din 
țara noastră pentru soluțio
narea eficientă și operativă a 
problemelor energeticii. Lu
crările sesiunii se vor în
cheia cu o amplă dezbatere 
pe tema „Forme și metode 
de antrenare a tineretului la 
transpunerea in viață a pro
gramului stabilit de partid 
pentru dezvoltarea energeti
cii în tara noastră".

I. MORARU 

șovia, și Wladyslaw Wojtasik, 
ambasadorul Poloniei la Bucu
rești.

împreună cu primul ministru 
polonez au sosit, de asemenea, 
tovarășii Tadeusz Pyka, prim- 
vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării, Jerzy 
Olszewski, ministrul industriei 
chimice, Stanislaw Trepczynski, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe. Franciszek Adamkie
wicz, adjunct al ministrului in
dustriei grele, Edward Meisner, 
adjunct al ministrului indus
triei construcțiilor de mașini, 
Wlodzimierz Janurek, subsecre
tar de stat pentru probleme de 
informații și presă, consilieri și 
experți.

dyslaw Wojtasik, ambasadorul 
R.P. Polone la București, Vlo- 
dzimierz Janurek, subsecretar 
de stat pentru probleme de in
formații și presă, consilieri și 
experți.

In centrul discuțiilor s-au 
situat problemele relațiilor bi
laterale, relevindu-se cu satis
facție evoluția lor ascendentă 
pe linia celor convenite cu pri
lejul întilnirilor dintre tovșrășii 
Nicolae Ceaușescu, secretau.ge
neral al Partidului Comusaist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și Edward 
Gierek, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, de 
înțelegere tovărășească. în spi
ritul bunelor relații existente 
între partidele, țările și popoa
rele noastre. i

Depuneri 
de coroane

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Polone, Piotr Jaroszewicz, și 
persoanele oficiale care îl înso
țesc, au depus, joi după-amiază, 
o coroană de flori la Monumen
tul eroilor luptei pentru liberta
tea poporului și patriei, pentru 
socialism.

In f.<ța monumentului era 
aliniată o gardă militară de 
onoare. Au fost intonate imnu
rile de stat ale Republicii So
cialiste România ți ale Republi
cii Populare Polone.

După depunerea, coroanei, pre
mierul polonez și celelalte per
soane oficiale au păstrat un 
moment de reculegere. In con
tinuare, a fost vizitată rotonda 
monumentului.

PATRU DECENII DE LA 
CREAREA ASOCIAȚIEI 
,.AMICII U.R.S.S.h

ADUNARE 
FESTIVĂ

La Casa prieteniei româno- 
aovietice din Capitală a*fcvut 
loc, joi după-amiază, o aduna 
festivă consacrată împlinirii a SS 
de ani de la crearea Asociației 
„Amicii U.R.S.S.".

La adunare au participat to
varășii Mihai Dalea, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului General 
A.R.L.U.S.. academicienii Iile 
Murgulescu și Iorgu Iordan, 
vicepreședinți ai Consiliului Ge
nerai A.R.L.U.S., Petre Constan
tin, secretar al Comitetului mu
nicipal București al P.C.R., San
da Rangheț, secretar al Comite
tului Național pentru Apărarea 
Păcii, academicieni, oameni de 
știință, artă și cultură, membri 
fondatori ai Asociației „Amicii 
U.R.S.S.", oameni ai muncii, 
precum și membri ai Ambasa
dei Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

La adunare au luat cuvîntul 
Ion Popescu-Puțuri. directorul 
Institutului de studii istorice și 
social-politice de pe lingă C.C. 
al P.C.R., și acad. Șerban Ciocu- 
lescu, care au evocat momente 
semnificative ale dezvoltării le
găturilor tradiționale de priete
nie dintre poporul român și po
poarele sovietice.

N. V. Maslennikov, însărcina
tul cu afaceri ad-interim ăl 
Uniunii Sovietice la București, 
a dat citire apoi Mesajului Pre
zidiului Uniunii Asociațiilor so
vietice de prietenie și relații 
culturale cu străinătatea și al 
conducerii centrale a Asociației 
de prietenie sovietb-române, a- 
dresat Consiliului General al 
Asociației române pentru legă
turile de prietenie cu U.R.S.S. 
— A.R.L.U.S.

ÎN EDITURA POLITICĂ 
AU APĂRUT:

în colecția „Probleme interna
ționale"

RODICA GEORGESCU : Or
ganizația Țărilor Exportatoare 
de Petrol (O.P.E.C.) — Docu
mentar.

MARIN BUHOARA : Organi
zația Mondială a Sănătății 
(O.M.S.) — Documentar.

NICOLAE DINU, ȘTEFAN 
MAȘU: Comisia Economică a
O.N.U. pentru Europa (C.E.E./ 
O.N.U.) — Documentar.

TEODOR MELEȘCANU : Or
ganizația Internațională a Mun
cii (O.I.M.) — Documentar.

ION NIȚA : Programul Națiu
nilor Unite pentru Dezvoltare 
(P.N.U.D.) — Documentar.

GH. PĂUNESCU : Organizații 
economice regionale din Ame
rica Latină — Documentar.
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Hotărirea privind noua majorare a retribuției oamenilor muncii

LA MUNCĂ RODNICĂ
)

TINERETUL STUDENȚESC 
IȘI EXPRIMĂ RECUNOȘTINȚA

Luind cunoștință de Hotărirea Co
mitetului Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român cu 
privire la mărirea bursei pentru studenți, 
participanții la tabăra de instruire a acti
vului asociației studenților comuniști de la 
Izvorul Mureș iși exprimă unanim recunoș
tința profundă față de Partidul Comunist 
Român, fată de dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, iniția
torul multiplelor măsuri cu privire la edu
cația in chip comunist a tinerei generații, la 
perfecționarea continuă a școlii superioare, a 
întregii vieți social-politice din tara noastră. 
Făcind parte din ansamblul preocupării per
manente a conducerii partidului și statului 
nostru pentru ridicarea continuă a nivelului 
de trai al întregului popor, această Hotă- 
rire constituie o nouă și vie expresie a gri
jii pentru asigurarea condițiilor optime de 
viată și studiu tineretului universitar.

Noi. activiști ai asociațiilor studenților co
muniști, studenti români, maghiari și de alte 
naționalități, pregătindu-ne în tabăra de in
struire de la Izvorul Mureș pentru a da 
viată in noul an universitar indicațiilor date 
de dumneavoastră la ședința de analiză cu

Biroul C.C. al U.T.C. și Biroul Comitetului 
Executiv al Consiliului U.A.S.C.R., ne anga
jăm în fața conducerii partidului că vom 
consacra elanul nostru tineresc în slujba pa
triei și poporului, că ne vom angaja cu toa
te eforturile pentru a sluji fără preget 
înaltele comandamente, puse de partid in 
fața întregului popor, făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate și înaintarea 
României spre comunism. Ne vom Intensi
fica participarea la perfecționarea școlii su
perioare, ne vom pregăti temeinic pentru 
a putea deveni specialiști bine pregătiți po
litic și profesional, constructori de bază ai 
Socialismului pe pămintu! României.

Folosim acest prilej pentru a exprima 
încă o dată atașamentul nostru profund față 
de politica internă și externă a partidului 
și statului, fată de dumneavoastră, mult iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă în
credințăm că vom urma neabătut pilduitoa- 
rea și neobosita activitate ce vă caracteri
zează, dăruirea pentru cauza socialismului 
și comunismului in România.

STUDENȚII PARTICIPANT! LA TABĂRA 
DE INSTRUIRE DE LA IZVORUL MUREȘ

A.

I
n telegrama semnată de muncitorii, 
inginerii și tehnicienii din întreprin
derea de mașini grele din Bucu-, 
rești se spune : „Vedem în aceasta întru
chiparea vie a principiilor politico-sociale 

ale partidului și ale dumneavoastră per
sonal. scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
principii care converg spre creșterea nive
lului de trai al poporului muncitor, prin 
prezenta hotărîre urmărindu-se asigura
rea unei proporții mai judicioase intre 
venitul minim și maxim prin creșterea 
mai accentuată a veniturilor mici.

Acționind în spiritul indicațiilor dum
neavoastră, multe dintre ele date cu pri
lejul vizitelor cu care ne-ați onorat, orga
nizația de partid a întreprinderii și-a in
tensificat munca politico-organizatorieă in 
vederea îmbogățirii, diversificării și per
fecționării formelor de educație comunis
tă, revoluționară, in concordanță cu marile 
cerințe ale procesului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate.

Rezultatul acestei activități se reflectă 
și in angajamentele pe care comuniștii și 
alături de ei toți lucrătorii întreprinderii 
și le-au asumat în cinstea celor două mari 
evenimente pe care poporul nostru le săr
bătorește anul acesta: a XXX-a aniver
sare a eliberării patriei și Congresul al

statornic și vă adresează cele mai vii mul
țumiri pentru tot ce faceți spre binele și 
fericirea țărănimii și a întregului popor.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom milita neabă
tut pentru întărirea ordinii și disciplinei 
în muncă, în executarea integrală, de cea 
mai bună calitate, a tuturor lucrărilor a- 
gricole, pentru strîngerea la timp și fără 
pierderi a recoltei acestui an, pentru pre
gătirea temeinică și realizarea insămin- 
țărilor de toamnă în condiții agrotehnice 
superioare, asigurind premise favorabile 
recoltei anului 1975.

Așa cum dumneavoastră ne-ați indicat, 
în repetate rinduri, vom acționa energic 
pentru ridicarea ponderii zootehniei in 
ansamblul producției agricole, pentru 
creșterea continuă a producției de carne, 
lapte, lină și ouă, pentru dezvoltarea ne
încetată a producției legumicole, viticole și 
pomicole, asigurind aprovizionarea tot mai 
abundentă a populației cu aceste produse."

„Comuniștii, toți muncitorii, inginerii și 
tehnicienii întreprinderii mecanice Timi
șoara, se consemnează intr-o altă telegra
mă, vedem in această hotărîre grija deo
sebită a Partidului Comunist Român în 
frunte cu dumneavoastră, mult stimate

mă conducerii partidului, dumneavoastră 
personal pentru această politică minunată, 
pe care o vom urma întotdeauna cu cea 
mai deplină încredere.

în spiritul chemării Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., organizația 
județeană de partid Argeș va milita 
permanent pentru întărirea ordinii și 
disciplinei la fiecare loc de muncă, 
pentru creșterea continuă a produc
ției și productivității muncii, reducerea 
cheltuielilor materiale, asigurarea unei 
înalte eficiențe economice. Vom analiza 
cu atenție rezervele existente in fiecare 
colectiv de muncă și vom acționa ener
gic pentru valorificarea lor eficientă, ast
fel incit peste tot să se obțină rezultate 
superioare pentru îndeplinirea cincinalu
lui înainte de termen".

„Raportăm cu mindrie — se arată in 
telegrama constructorilor de tractoare 
brașoveni — că harnicul nostru colectiv, 
în frunte cu organizația de partid, a ob
ținut în primul semestru al acestui an, 
rezultate remarcabile, indeplinindu-și sar
cinile de plan la principalii indicatori. Au 
fost realizate peste prevederi 1 000 de 
tractoare și 2 000 tone turnate din fontă, 
resnectindu-se astfel cu cinste, cuvintul 
dat".

Asemenea 'întregului tineret studios al 
României socialiste, noi, studenții prezent! 
pe Șantierul național al tineretului Giurgiu- 
Răzmirești, adresăm conducerii partidului, 
dumneavoastră, stimat și iubit conducător, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, călduroase și vii 
mulțumiri pentru dragostea și grija pe care 
le manifestați fată de noi, pentru atenția cu 
care ne urmăriți și îndrumați activitatea.

Recenta Hotărîre a Comitetului Executiv 
al Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român privind majorarea bursei stu
denților in invățămintul superior este o 
nouă și puternică dovadă a preocupării per
manente a conducerii partidului, a dum
neavoastră. pentru asigurarea unor condiții 
optime de viață și de studiu. Vă încredin
țăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că noi, studenții brigadieri pre- 
zenți pe Șantierul național de la Giurgiu- 
Răzmirești pentru a da viață indicațiilor

date de dumneavoastră la ședința de anali
ză cu Biroul C.C. al U.T.C. și Biroul Comi
tetului Executiv al Consiliului U.A.S.C.R., 
vom răspunde. împreună cu întregul tineret, 
asemenea întregului nostru popor, la che
marea partidului de a face totul pentru afir
marea tot mai demnă a patriei noastre între 
națiunile lumii, că vom fi prezenți cu tot 
entuziasmul și puterea noastră de muncă a- 
colo unde patria are nevoie de noi.

Muncim aici pentru a ne îndeplini și de
păși sarcinile, vom munci pe băncile facul
tăților, vom face totul ca recunoștința și re
zultatele muncii noastre să fie la înălțimea 
dragostei cu care sîntem înconjurați.

DETAȘAMENTELE DE STUDENTI 
BRIGADIERI DE PE ȘANTIERUL 

NATIONAL AL TINERETULUI GIURGIU- 
RĂZMIREȘTI

Telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceausescu

Noi. studenții, veniți din toate centrele 
universitare ale țării în tabăra de odihnă de 
la Costinești, am primit alături de toți cole
gii noștri, cu deosebită bucurie, vestea adop
tării măsurilor cu privire la creșterea retri
buției personalului din unele ramuri și sec
toare de activitate și decretului pentru ma
jorarea bursei studenților, măsură care con
stituie o nouă dovadă a dragostei și grijii 
permanente pe care poporul, partidul, dum
neavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, o acordați tinerei generații uni
versitare.

Ne aflăm aici, împreună cu tineri munci
tori, țărani, elevi, după perioada susținerii 
cu succes în vara acestui an sărbătoresc, a- 
nul celei de-a XXX-a aniversări a eliberării 
și al Congresului al XI-lea al partidului, a 
examenelor practicii productive — compo
nentă esențială a procesului de învățămint, 
a muncii patriotice, evidențiind prezența 
entuziastă a studenților pe, șantierele țării 
sau in bătălia recoltei.

Condițiile minunate de viață și studiu ce 
ne sint create, eforturile susținute prin care 
partidul și statul vizează îmbunătățirea lor 
continuă, realizarea unui învățămînt mo
dern, în concordanță cu Cele mai noi ce-

rințe ale științei și tehnicii, se cer răsplătite 
printr-o muncă asiduă a fiecăruia dintre 
noi, pentru ridicarea continuă a nivelului 
pregătirii profesionale și politice. pentru 
îndeplinirea exemplară a tuturor obiective
lor organizației noastre revoluționare. Vă 
încredințăm, mult Stimate și iubite tovarășe 
secretar general, că vom face totul pentru 
a fi la înălțimea înaltelor exigențe formu
late de dumneavoastră studențimii, tineretu
lui. în vederea participării la procesul de 
dezvoltare multilaterală a patriei, că vom 
acționa fără preget pentru îndeplinirea a- 
cestei supreme datorii patriotice.

Pretutindeni unde va fi nevoie de noi, în 
fabrici-, pe ogoare, acolo unde se făuresc bu
nurile materiale și spirituale ale societății 
noastre, noi, studenții de azi, specialiștii de 
mîine, ne angajăm să dăm întreaga măsură 
a competentei și elanului nostru tineresc, să 
slujim cu abnegație, urmînd exemplul dum
neavoastră de înflăcărat luptător pentru 
cauza partidului nostru, patriei, poporului, 
pentru înaintarea României spre comunism.

STUDENȚII AFLAȚI IN TABĂRA 
DE ODIHNA DE LA COSTINEȘTI

XI-lea al partidului. Astfel, vom realiza 
suplimentar 12 milioane lei producție 
marfă, 185 tone utilaj metalurgic, 2100 
tone oțel total".

„Comuniștii. întregul activ de muncă de 
la Combinatul de prelucrare a lemnului — 
se arată intr-o telegramă sosită din Sighc- 
tul Marmației — conștienți de înalta mi
siune ce ne revine, alături de întregul 
nostru popor, vom răspunde acestor mă
suri acționind cu toată hotărirea, pricepe
rea și pasiunea noastră pentru identifica
rea de noi resurse in vederea creșterii 
suplimentare a producției, sporirii pro
ductivității muncii și reducerii cheltuie
lilor de producție. Ne vom ocupa cu toată 
răspunderea pentru întărirea ordinii și 
disciplinei în producție, în vederea obți
nerii unor rezulțate deosebite in toate do
meniile de activitate în întimpinarea ani
versării a 30 de ani de la eliberarea pa
triei și Congresului al XI-lea al partidu
lui. Vă asigurăm. scumpe tovarășe 
Ceaușescu, că întregul nostru colectiv de 
muncă va face totul pentru a răspunde 
prin fapte grijii pe care o purtați față 
de bunăstarea întregului popor."

„In numele milioanelor de cooperatori, 
Comitetul Executiv al Consiliului Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție exprimă, și cu acest prilej, con
ducerii partidului, dumneavoastră perso
nal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
sentimentele de înaltă prețuire și adîncă 
recunoștință pe care vi le poartă in mod

tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru con
tinua ridicare a nivelului de trai al între
gului nostru popor.

Cu acest prilej vă raportăm, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că har
nicul nostru colectiv de muncitori, ingi
neri și tehnicieni lucrează, începînd cu 
data de 23 iulie a.c„ in contul zilei de 15 
ianuarie 1975. Aceasta ne dă garanția că 
ne vom îndeplini angajamentul asumat 
de a realiza sarcinile actualului cincinal 
în 4 ani și 4 luni".

„întregul personal al Comandamentului 
apărării antiaeriene a teritoriului — ofi
țerii. maiștrii militari, subofițerii, grada
ții, soldații și încadrații civili — a primit 
cu entuziasm și nespusă bucurie Hotărî
rea Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. 
și Decretele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, cu privire la 
majorarea retribuției tarifare a oameni
lor muncii.

In continuare, se relevă că aceste noi 
măsuri ilustrează încă o dată, cu deosebi
tă pregnanță, grija permanentă pe care 
partidul și statul nostru, dumneavoastră 
personal, o manifestă față de ridicarea 
continuă a nivelului de trai al poporului 
român, constituie dovada convingătoare a 
faptului că bunăstarea celor ce muncesc 
este sensul fundamental al întregului 
efort de construire a noii orînduiri ’n 
patria noastră. Vom acționa cu toată pri
ceperea și puterea noastră de muncă 
ca in cinstea celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării patriei de sub do
minația fascistă și a celui de-al 
XI-lea Congres al partidului să obținem 
succese de prestigiu în ridicarea capaci
tății de luptă a marilor unități și a uni
tăților. in întărirea ordinii și disciplinei 
militare".

Din întreaga țară continuă să 
sosească vibrante mesaje prin 
care tineretul studios își expri
mă recunoștința pentru grija de 
care se bucură din partea parti
dului și statului.

„Studenții din Centrul univer
sitar Tirgu Mureș — români, 
maghiari, germani și de alte na
ționalități — conștienți de înaltele 
comandamente ale responsabili
tății sociale cu care sîntem în
vestiți, ne angajăm in fața parti
dului, a dumneavoastră, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
ne vom pregăti temeinic pentru 
a ne forma ca specialiști de va
loare, cu o temeinică pregătire 
politico-ideologică. hotăriți fiind 
să asigurăm o maximă eficiență 
muncii pe care o desfășurăm în 
amfiteatre, să purtăm mai de

parte făclia cunoașterii științi
fice, tradițiile universitare valo
roase pe care ni le transmit cu 
dragoste și pasiune dascălii 
noștri, păstrind in memorie ca 
un vibrant ecou îndemnurile pă
rintești ce ni le-ați adresat cu 
prilejul deschiderii anului uni
versitar. imperativul maximei 
exigențe".

Din partea Consiliului 
U.A.S.C. din Centrul univer
sitar Iași, a sosit următoarea 
telegramă :

„Vă asigurăm încă o dată 
de totala noastră adeziune 
la politica partidului, de ho
tărîrea noastră nestrămutată de 
a face tot ce ne stă in putință 
pentru înfăptuirea ei întocmai, 
pentru a ne aduce o contribu
ție sporită la efortul întregului

popor de făurire a socialismu
lui multilateral dezvoltat și de 
crearea condițiilor trecerii la e- 
dificarea comunismului pe pă- 
mintul scump al României".

„întregul nostru colectiv — 
scriu studenții Institutului de 
medicină și farmacie din Cluj 
— profund atașat politicii par
tidului și statului nostru se 
angajează ca, alături de stu
dențimea din întreaga țară, 
de toți oamenii muncii, să 
nu precupețească nici un 
efort pentru a răspunde a- 
cestei griji a partidului, prin
tr-o temeinică pregătire profe
sională și politică, pentru a de
veni buni specialiști și cetățeni, 
contribuind astfel la înfăp
tuirea neabătută a politicii par
tidului și statului nostru".

„Intr-un județ ca Argeșul, se sublinia
ză în telegrama Comitetului județean 
Argeș al Partidului Comunist Român, 
care prin grija partidului, a dumneavoas
tră personal, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, a cunoscut o puternică dez
voltare industrială, măsurile privitoare la 
majorarea retribuției vor influența di
rect și puternic creșterea nivelului de 
trai a sute de mii de oameni, a zeci de 
mii de familii. Totodată, sporirea cuantu
mului minimului garantat în cooperati
vele agricole asigură creșterea corespun
zătoare a veniturilor țărănimii. Permi- 
teți-ne de aceea, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să dăm glas 
sentimentelor ce animă pe toți argeșenii 
și să afirmăm încă o dată atașamentul 
nostru fierbinte față de politica științi
fică, clarvăzătoare a partidului — al că- 

*rui țel fundamental îl constituie înflori
rea patriei, îmbunătățirea necontenită a 
vieții poporului — să mulțumim din ini

In telegrama semnată de comuniștii, în
tregul colectiv al Întreprinderii „Electro- 
mureș" din Tg. Mureș se spune: „însu
flețiți de dorința fierbinte de a contribui 
și noi la dezvoltarea multilaterală a pa
triei noastre socialiste, raportăm, stimate 
tovarășe secretar general, că harnicul 
nostru colectiv, muncind cu pasiune și ab
negație, și-a realizat și depășit in primul 
semestru al anului 1974 angajamentul asu
mat pe întregul an, dind o producție su
plimentară de 63,2 milioane lei.

Muncind- în continuare cu o dăruire și 
mai mare ne angajăm cu această ocazie 
în fața partidului și a dumneavoastră 
personal, iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să ne intensificăm eforturile 
pentru a obține noi și importante realizări, 
cu care să întimpinăm și să cinstim cea 
de-a XXX-a aniversare a eliberării patriei 
și Congresul al XI-lea al P.C.R.".

MUNCIND MAI BINE, 
TRĂIM MAI BINE

în siderurgie, ramură care se 
bucură de o atenție deosebită, 
retribuția tarifară la categoria I, 
nivel de bază, va spori cu 300 
lei lunar, realizindu-se astfel o 
proporție mai judicioasă intre 
veniturile muncitorilor din a- 
ceastă importantă ramură. Noua 
măsură de ridicare a nivelului 
de trai va constitui pentru noi 
tinerii oțelari de la Hunedoara 
un puternic imbold in muncă. 
La agregatul pe care ii deser
vesc. cuptorul nr. 1. am reușit 
împreună cu celelalte echipe de 
topitori să elaborăm de la în
ceputul anului 4 000 tone oțel 
peste plan, cu 1 000 tone mal 
mult decit ne-am angajat. Con
sider, însă, că rezervele nu sint 
nici pe departe epuizate. Prin 
folosirea mai rațională a agre
gatelor și instalațiilor, prin per
fecționarea tehnologiei de fabri
cație, ne vom strădui să redu
cem durata de elaborare a șar
jelor pentru a raporta noi plu
suri de producție in cinstea 
Congresului al XI-lea al parti
dului. în același timp, ne vom 
preocuua să descoperim noi re
surse de creșterea producției și 
productivității muncii, de econo
misire a materiilor prime, ma
terialelor. combustibililor și e- 
nergiei electrice, cu alte cuvinte 
să ne ridicăm întreaga activitate 
la noi cote de eficiență și ran
dament. Numai pe această cale 
pot spori beneficiile întreprin
derii. venitul național — teme
lia trainică de îmbunătățire con
tinuă a nivelului de trai al po
porului.

ADRIAN DRAGULESCU, 
prim-topitor la O.S.M. 2, 

Combinatul siderurgic 
Hunedoara

„O RĂSPLATĂ MĂSU
RATĂ ÎN OMENIE SE 
CUVINE SĂ O ÎNTORCI 
CU ACEEAȘI MĂSURĂ"

Anul trecut, am încheiat anul 
de producție cu un ciștig total 
de 37 500 lei din care bani peșin 
23 000. Acum, că de la 1 august, 
prin noua lege ni s-a mărit cu 
încă 100 lei venitul garantat, eu 
voi putea ajunge la aproape 
40 000. Și sint convins de acest 
lucru fiindcă muncești cu și mat 
multă inimă atunci cind simți 
că cineva se gîndește mereu la 
viața ta și a familiei tale. Am 
în primire 30 de tăurași a căror 
totală greutate trebuie să creas
că în fiecare lună de vară cu 
850 kg. Pină acum nu m-am 
făcut de rușine cind tovarășul 
director, șeful nostru de fermă, 
a venit de mi-a cintărit munca 
la fiecare sfîrșit de lună și zic 
că mai ales de acum înainte 
sporul o să rămînă cel pe "are 
îl cunoaște. Că voi izbuti, eu 
sint convins. Sînt atiția ani buni 
de cind lucrez în zootehnie. Și 
apoi o răsplată măsurată în 
omenie se cuvine să o întorci 
cu aceeași măsură.

PETRU I. MARIN
țăran cooperator la C.A.P. 
Giarmata, județul Timiș 

VOM RĂSPUNDE CU 
FAPTE DE MUNCA

Am luat cunoștință cu deose
bită satisfacție de hotărirea 
privind majorarea retribuției 
oamenilor muncii și am reținut 
grija cu adevărat părintească 
cu care tinerii muncitori sint 
înconjurați. în acest act, atit eu 
cit și tovarășii mei de muncă, 
vedem consecvența cu care con
ducerea partidului, secretarul 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, militează neabătut 
pentru transpunerea în practică 
a hotărîrilor Congresului al 
X-lea al P.C.R., pentru crește
rea continuă a bunăstării ma
teriale și spirituale a poporului 
nostru.

Mărirea retribuției, atenția ce 
ni se acordă nouă, tinerilor 
muncitori abia ieșiți de pe 
băncile școlii profesionale, con
stituie un imbold pentru mobi
lizarea întregii noastre energii 
in realizarea și depășirea sar
cinilor ce ne stau în față.

DUMITRU GHEORGHE 
lăcătuș-mecanic, locțiitor al se
cretarului U.T.C. de la Între
prinderea de rulmenți Alexartdria

(Urmare din pag. I)

tronul și m-a primit. Pe atunci 
nu erau locuri peste tot, că fa
bricile erau puține și. de la cite 
erau, fuseseră concediați sute 
de muncitori. Cind m-au înca
drat, la Grivița fusese foc mare, 
peste tot începuse să se miș
te ceva. Eu auzisem încă in ar
mată de comuniști, dar de du
mirit pină la capăt m-au dumi
rit doi tovarăși din uzină. Mă 
știau că-s sărac și într-o zi, nu
mai la o lună după ce am în
ceput lucrul, unul a plecat îm
preună cu mine și a început 
să-mi vorbească despre ce vor 
comuniștii, despre ce putem fa
ce noi. muncitorii. Așa că pe noi 
ne băteau multe și grele gin- 
duri pe atunci. Dar nu gindul să 
ne plimbăm de la o fabrică Ia 
alta.

Și apoi, cind muncești ca lu
mea, nu prea te încearcă pofta 
de plimbare. Astă învățătură 
le-am dat-o și feciorilor mei..."

— Tata ne-a pus de mici să 
facem treabă, avea o vorbă că 
lenea îți dă tîrcoale de cind te 
naști și alt leac decit să te faci 
că n-o bagi in seamă, nu-i ! — 
își amintește Tudor, unul din 
cei cinci feciori ai lui Cristea 
Constantinescu și ai uzinei. Nu 
împlinisem nici zece ani, dar de 
pe atunci se supăra dacă mă 
găsea stind. La 14 ani mun
ceam : îl ajutam în fiecare 
noapte pe MaruliS, brutarul. O 
noapte întreagă pentru o pîine. 
„Să nu ke fure lenea, băiete, 
să nu te tragă că asta-i moarte 
sigură", îmi repeta tata.

„In 1946 l-am adus cu mine 
la uzină pe Ștefan"... Peăte trei 
ani al doilea născut al lui Cris
tea Constantinescu a făcut cu
noștință cu lucrul și tot așa, 
din trei în trei ani. bătrînul a 
luat cu sine în spațiul profesio
nal din care nu s-a clintit a- 
proape o jumătate de secol, 
CINCI FECIORI. O adevărată 
familie muncitorească întemeia
tă pe lucrul alături, tată și fii, 
învățînd împreună din legile 
sigure ale efortului.

— Cum i-ați crescut, tovară
șe Cristea ?

— Cum 7 Apoi întîi să spună

făcut de rușine, păcat că nu s-a 
putut mai multă carte... Iată, 
cind mi-a dat titlul de Mamă 
Eroină, odată m-a prins o emo
ție mare : mă gîndeam, opt co
pii am avut, pe toți i-am în
vățat să fie oameni. Dar am fi 
vrut și noi să le dăm mai mult 
ajutor, să urmeze mai departe. 
Abia pe urmă s-a putut...

PE URMA. „Știți cum a fost 
cind i-am luat lui Voinea. pa
tronul, uzina — mă ațintește cu 
o privire glumeață bătrînul 
Cristea. Noi, comuniștii, eram 
pregătiți. Cîteva zile înainte de 
actul naționalizării nici unul din

tasem atiția ani : voi sînteți stă
pînii !“

— îi pregătiserăți să fie stă- 
pini ?

— întrebarea e grea și de 
mare greutate. Ce-i pregătisem 
eu, uite, să le luăm pe rînd : 
intii să fie cinstiți („aveam 
vreo opt ani, eram veșnic înfo
metați... pe ulița noastră treceau 
oltenii cu cobilițele pline, in 
timp ce mama tîrguia m-am fu
rișat și am luat un ardei gras... 
nu știu cum m-a zărit tata, dar 
pot să vă spun că m-au scos 
vecinii din miinile lui" — își a- 
mintește Ștefan); apoi să-și fa
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ea că a dus mai mult greul...

CUM I-AM. CRESCUT... re
petă rar, adincită in ginduri, 
Ana Constantinescu. Intii i-am 
păzit să trăiască. N-am să uit 
cit oi trăi bombardamentele : 
cind era și bărbatu-miu acasă, 
ne împărțeam ; el rămînea în 
curte cu doi copii, eu alergam 
cu ceilalți pe cimp, unde era 
un refugiu. Trebuie să scape 
careva, că doar n-om muri toți, 
îmi ziceam. Pe cel mic il ți
neam în brațe, ceilalți mă stri
gau pe întuneric : mamă, mă
mică ! Sînt aici dragii mei. nu 
vă temeți ! Și uite că i-am 
scos teferi...

Iar apoi, tot eu, eă omul meu 
era frint seara de muncă, ve
deam de cum invați. Nu m-au

secția noastră nu dormise aca
să, Voinea nu mai dădea prin 
fabrică, simțea el că se pre
gătește ceva. 11 lăsase numai pe 
ginere-su să vadă de treburi. 
Cind s-au oprit mașinile la 
poartă, noi, vreo douăzeci de 
oameni, membri de partid, ști
am ce urmează. I-am adunat 
pe toți in curte pină au ieșit 
oaspeții din clădirea direcției : 
s-au oprit în fața noastră și u- 
nul a luat cuvintul : „Tovarăși 
— așa a spus, tovarăși — uzi
na nu mai este a lui Voinea, ci 
a voastră, voi sînteți stăpînii !"

Lingă mine erau Ștefan și 
Tudor. Ei lucrau deja în uzină 
și uite abia începuseră lucrul și 
auzeau cuvinte pe care noi le 
așteptasem și pentru care lup

că treaba cum trebuie („noi altă 
mindrie n-avem — ne dăscălea 
tata — decit lucrul ieșit din mii
nile noastre. După el ne știm 
că sintem buni, ori nu sîntem. 
Cind am dat proba de lucru, un 
cuțit pentru anume tăiere, nu 
știu cum s-a făcut de mi-a alu
necat din mină. Bătrînul mi l-a 
luat și mi l-a aruncat cit colo : 
„ce fel de muncitor o să ieși 
băiete 7". Șoptea și spumega de 
furie"); pe urmă ce i-am 
mai învățat a fost să nu 
fugă de greu (uite Ion : 
acum e șef de echipă, dar 
întîi... Mă pomenesc că după ce 
deprinsese meseria, nu mai vo
ia s-o facă : ba că-s schimburi 
de noapte, ba că-i prea greu să 
fii lăcătuș... Pleacă de la fabri

că și se încadrează zilier la ga
ră la Pantelimon, să descarce 
trestii. Nevastă-mea în fiecare 
dimineață, dă-i cu bocetul, ’că 
umblă dezbrăcat — ajunsese de 
avea în picioare o cizmă 41 și 
una 45, din cele de protecție ! — 
ba că să-1 iau înapoi în uzină : 
„Să vină el să recunoască", zi
ceam. Pină într-o dimineață 
cind s-a înființat : „tată, nu 
mai pot ! vreau să merg îna
poi la lucru !“ „Dacă nu ți-i 
greu, apoi vino ! Și am pornit 
amîndoi la uzină..."). Iar acum 
înainte a vă spune ultimul lu
cru care i-am învățat trebuia să 
vă spun că noi am fost prima 
familie din București căreia i-a 
dat partidul locuință la bloc. In
tr-o dimineață am fost învoit 
de la lucru și trimis la primă
ria Capitalei : de acolo tovară
șul primar mi-a dat trimitere 
la spațiul locativ, iar acolo, nu 
mi-a mai dat nimic decit direct 
cheile. Am primit casă pe Bd. 
Dimitrov, unde-i farmacia, pe 
colț. Pină atunci, Ana, cu mine 
și cu opt copii stătusem la ma
re întuneric într-o cocioabă pe 
Colentina, nu vă pot spune care 
că, uite, s-a dărîmat. Vasă- 
zică partidul ne-a dat dreptul 
să locuim la lumină și tot el 
i-a făcut și pe ăști feciori ai 
mei stăpini laolaltă cu ceilalți 
în locul patronilor. Deci ce 
i-am învățat a fost să iubeas
că partidul și să creadă în cu
vintul lui pină Ia capăt. Comu
nist mi-s și eu, la fel șase fe
ciori pe care îi am și două fete. 
NOUA COMUNIȘTI IN FAMI
LIA CONSTANTINESCU.

Răspunsul faptelor
Scrisorile pe care tinerii cititori le adresează, in aceste zile, 

ziarului sînt o mărturie elocventă a hotăririi de a răspunde 
prin fapte la chemarea întăririi ordinii și disciplinei in pro
ducție, a intensificării eforturilor consacrate obținerii unor noi 
și importante realizări. Grupajul de astăzi alege doar cîteva.

Prezent 
în întrecerea 
„Tineretul — 
factor activ 

in îndeplinirea 
cincinalului 

înainte 
de termen" 

însuflețiți de actualele 
măsuri de aplicare eșalo
nată, pină la sfîrșitul anului 
1975. a măsurilor privind 
majorarea retribuțiilor tari
fare de care vor beneficia 
toate categoriile de perso
nal, de faptul că acestea 
prevăd în egală măsură 
sporirea atit pentru munci
torii din industrie, pentru 
membrii cooperativelor a- 
gricole de producție, cit și 
in privința burselor studen
țești, gălățenii au răspuns 
cu mai multă vigoare pre

zent la întrecerea „Tinere
tul — factor activ in înde
plinirea cincinalului înainte 
de termen". Antrenați în 
acțiuni concrete de către or
ganizațiile U.T.C. din care 
fac parte, tinerii din Corod, 
Ghidigeni șt Cerțești, de la 
C.A.P. Blinzi și Cerțești, 
Școala generală nr. 3 Corod, 
de la Fabrica de spirt Ghi
digeni au participat la co
lectare de fier vechi (pes
te 12 tone în ultimele 
zile), precum și, In timpul 
lor liber, la strîngerea re
coltei de pe cimp.
DIONISIE MANOLACHE

Munca 
de fiecare zi — 

contribufie 
la ridicarea 

nivelului 
nostru de trai
Poliamid IV, secția în care 

lucrez, este una din cele mai

noi din marea uzină săvi- 
neșteană. De fapt, ea a in
trat în funcțiune abia in 
urmă cu cițeva luni. în sec
ția noastră ponderea tinerilor 
este de peste 90 la sută. Ma
joritatea au absolvit școala 
în ultimii 2 sau 3 ani. Vă 
dați seama ce înseamnă pen
tru noi recentele măsuri care 
prevăd majorarea retribuției 
tarifare, cu precădere a celor 
care se află la începuturile 
meseriei ! Lăsind la o parte 
faptul că beneficiem de im
portante înlesniri acum pînd 
avem cea mai mare nevoie 
de ele. dar însăși pregătirea 
noastră profesională, școlari
zarea, reprezintă un sprijin 
deosebit pentru realizarea 
noastră ca oameni utili so
cietății. Iată de ce hotărirea 
noastră nestrămutată este să 
muncim în fiecare zi cu 
rivnă, să ne Îndeplinim cu 
conștiinciozitate sarcinile de 
producție, pentru că în mo
mentele acestea înțelegem 
mai bine că depinde de noi 
ca fiecare zi să însemne o 
nouă contribuție la ridica
rea neîncetată a nivelului 
nostru de trai.

GH. MOROȘANU 
operator chimist, Săvinești



. 4Un dialog
fertil

(Urmare din pag. I)

ferite continente, documen
tul ce poartă semnătu
rile președinților Nicolae 
Ceaușescu și Siaka Stevens 
reflectă conștiința res
ponsabilității ce incumbă 
statelor mari, mijlocii 
sau mici, indiferent de 
sistem social-politic, nivel 
de dezvoltare sau potențial 
economic, pentru realiza
rea păcii, securității și coo
perării în lume. Năzuința de 
a extinde relațiile de priete
nie, manifestată clar in în
treaga desfășurare a dialo
gului la nivel inalt, a fost 
pregnant evidențiată prin 
Acordul general de colabo
rare — acord care abordează 
o sferă largă de domenii de 
conlucrare : economic, știin
țific, tehnologic, cultural etc. 
Cele două părți au decis să 
stabilească o cooperare pe 
termen lung folosind forme 
reciproc avantajoase, inclu
siv înființarea in Sierra Le
one de societăți mixte care 
să activeze in sectorul geo
logic, minier, petrolier, ce
ramică, forestier și prelucra
rea lemnului. Această înțe
legere largă, de perspectivă, 
ca și semnarea mai multor 
acorduri in aceste zile la 
București, asigură o bază 
trainică pentru o dezvoltare 
continuă, ordonată și cuprin
zătoare a relațiilor bilate
rale.

Comunicatul comun dat 
publicității la încheierea vi
zitei menționează schimbul 
de păreri al conducătorilor 
celor două state în legătură 
cu probleme internaționale 
de interes mutual. Președin
ții României și Sierrei 
Leone au subliniat necesi
tatea ca relațiile dintre toate 
statele lumii, indiferent de 
sistem, mărime sau potențial, 
să fie fundamentate pe res
pectarea strictă a principii
lor suveranii iții și indepen
denței naționale, egalității 
in drepturi și avantajului re
ciproc, neintervenției in tre
burile interne ale altor sta
te, nereeurgerii la amenința
rea cu forța sau la folosirea 
forței, reglementării prin 
mijloace pașnice a diferen
delor internaționale. Dialo
gul de la București a subli
niat rolul semnificativ și 
contribuția importantă a sta

telor africane la cauza păcii, 
înțelegerii și cooperării in
tre națiuni libere și indepen
dente, solidaritatea deplină 
cu mișcările de eliberare na
țională de pe continentul a- 
frican, holărirea de a spri
jini in continuare popoarele 
ce luptă împotriva colonia
lismului, discriminării ra
siale și apartheidului. Turul 
de orizont al situației inter
naționale a permis examina
rea unor probleme de actua
litate — evoluția europeană, 
conflictul din Orientul Apro
piat, situația din Cipru, e- 
forturile pentru restabilirea 
păcii în Indochina — relie- 
findu-se pozițiile comune ale 
celor două țări. O concluzie 
importantă a schimbului de 
păreri este menționată in 
comunicatul comun, .și anume 
rolul care revine țărilor mici 
și mijlocii, țărilor în curs de 
dezvoltare, țărilor nealiniate, 
in asigurarea rezolvării juste 
și echitabile a problemelor 
majore care confruntă ome
nirea. Aceste țări au dreptul 
și îndatorirea de a participa 
plenar atât la dezbatere, cit 
și la luarea hotăririlor in 
problemele cardinale ale lu
mii contemporane.

Primirea caldă și priete
nească pe care opinia pu
blică 
cut-o 
nicia 
inalt, 
documentelor semnate, ilus
trează trăinicia legăturilor 
dintre România și 
Leone. Tovarășul 
Ceaușescu aprecia 
președintelui Siaka 
drept „o expresie a dorin
ței comune a celor două țări 
și popoare ale noastre de a 
dezvolta relații tot mai bune 
între ele. de a se cunoaște 
mai bine și de a conlucra 
fructuos in interesul dezvol
tării economieo-sociale a fie
căreia dintre ele, al cauzei 
păcii și colaborării interna
ționale".

Deplinul succes al vizitei 
in România a președintelui 
Siaka Stevens și al dialogu
lui cu președintele Nicolae 
Ceaușescu creează largi pers
pective relațiilor dintre ță
rile noastre, conlucrării re
ciproc avantajoase pe mul
tiple planuri, in interesul ce
lor două popoare, al păcii și 
progresului.

din țara noastră a fă- 
inallului oaspete, rod- 
convorbirilor la nivel 
valoarea deosebită a

Sierra 
Nicolae 

vizita 
Stevens

Mesajul 
premierului

grec
ATENA. — Noul prim-minis- 

tru al Greciei, Constantin 
ramanlis, a adresat, joi 
națiunii elene un mesaj radio
televizat. Premierul grec a rea
firmat intenția noului guvern 
grec de a sprijini cu toate for
țele și cu consecvență si încre
dere in principiile dreptului și in 
tradițiile istoriei, independen
ta și integritatea Ciprului.’ Pe 
de altă parte, șeful guvernului 
grec a făcut cunoscută intenția 
noului cabinet de a se ocupa de 
problemele presante ale tării, 
principala fiind trasarea rapidă 
a procedurii care să conducă la 
fundamentarea unei democrații 
reale și progresiste. Evidențiind 
caracterul dificil și critic pe care 
îl are stadiul de trecere de la 
dictatură la deplina restabilire 
a democrației și necesitatea u- 
nei maturități politice, premie
rul Caramanlis și-a exprimat 
speranța in obținerea sprijinu
lui necesar din partea tuturor 
grecilor.

Ca- 
seara,

și-a început lucrările

Ministrul afacerilor externe

reprezentat la această con
genera! adjunct al O.N.U. 
asista în calitate de obser-

vîrstei

Conferința tripartită 
privind Ciprul

La Palatul Națiunilor din Geneva au început, joi seara, la 
ora 19,50 G.M.T., lucrările Conferinței tripartite asupra Cipru
lui, la care participă reprezentanții celor trei state garante ale 
statutului insulei stabilit prin Acordul de Ia Londra din 1960.

Din partea Marii Britanii, participă ministrul de externe 
James Callaghan, a Greciei — noul șef al diplomației elene, 
Gheorghios Mavros, iar a Turciei — ministrul de externe Turan 
Gunes.

Secretarul general al O.N.U. va fi 
ferință de Robert Guyer, secretar 
pentru problemele speciale, care va 
vator.

Conferința a fost 
de Marea Britanie 
zoluției Consiliului 
te din 20 iulie a.c. 
al acestei rezoluții 
devăr, „Greciei și ' 
cum și Marii Britanii să încea
pă, fără întîrziere, negocieri in 
scopul restabilirii păcii în re
giune și al reinstalării guvernu
lui constituțional al Ciprului și 
să-l țină la curent cu evoluția 
acestora pe secretarul general 
al O.N.U.".

organizată 
pe baza re
de Securita- 
Paragraful 5 
cere, într-a- 
Turciei, pre-

•

al Turciei, Turan Giines, sosit la 
Geneva pentru a participa la 
lucrările Conferinței tripartite a- 
supra Ciprului, a declarat : „Con
ferința se deschide sub semne 
de bun augur". „Am sosit aici cu 
o mare speranță. Aceasta nu în
semnează insă că vom putea re
glementa problemele Ciprului 
intr-un interval relativ scurt" — 
a adăugat șeful diplomației tur
cești.

Scînteia tineretului”

de dTum

SâMom
tinere

_ • Intr-o scurtă declarație făcu
tă la sosirea la Geneva, ministrul 
de externe britanic, James 
Callaghan, a subliniat că primul 
obiectiv al Conferinței tripartite 
asupra Ciprului îl va constitui 
„restabilirea încrederii între cele 
două comunități din insulă. Tre
buie să facem in așa fel incit 
să nu mai existe ostilități, iar 
acordul de incetare a focului să 
fie respectat cu strictețe" — a 
adăugat el.

GENEVA. — Ministrul aface
rilor externe al Greciei, Ghe
orghios Mavros, sosit, joi după- 
amiază, la Geneva, a declarat 
presei pe aeroport : „Delegația 
mea este animată de o profun
dă dorință de a acționa pentru 
restabilirea ordinii, păcii, si
tuației normale și, mai ales, 
calmului in Cipru și in re
giune. Dorim ca toți participan- 
ții la această conferință să fie 
animați de aceleași sentimente 
și avem speranța că vom ajunge 
la rezultate concrete".

TUNISIA : O școală recent construită

în dezbatere la
în localitatea Sousse.

Geneva
cooperarea economică

Evoluția situației din Cipru
europeana

Cuba e frumoasă, Cuba e 
pasionantă. După o noapte 
de zbor — și ce zbor ! — 
peste oceane de mări și de 
apă in care timpul se com
primă parcă și neliniștește 
răminind o dungă numai in
tre plutirea stelară și navele 
de dedesubt, luminiscente, ca 
niște insule care atunci se 
nasc și dispar, prin ochiul 
de geam al avionului care a- 
vea să ne lase — pentru 
douăsprezece ore, cel puțin 
mirați de acea formidabilă 
maree de spumă noptatică, 
lunară, in care singurul, uni
cul nostru punct de sprijin 
putea fi propria noastră ne
mișcare (pasagerii citesc 
sau dorm în avion !), pentru 
ca, apoi, in dimineața 
se bănuia 
punsă de ) 
ple lin 
coborim 
cosmică 
chiar dacă pleoapele, 
de nesomn, 
precum plumbul vederea și 
oboseala nu mai era o sim
plă aventură. Dar dincolo e- 
ra Havana, coborim Ia Ha
vana. Mirific oraș spălat de 
briza oceanului, alb pină la 
obsesie, în dialog, in repli
că amplă cu marea, cu al
bastrul ei pur, rarefiat. Ni
căieri ca aici 
lepezi haina 
lași, o clipă

care 
i limpede și stră- 
palmieri să ne um- 
dintr-odată și să 
într-o fascinantă, 
lume a realului, 

grele 
ne încingeau

nu-ți vine să-ți 
parcă și să te 
măcar, în voia

mult timp să te convingi : 
a învăța și a munci, a în
văța pentru muncă, a munci 
pentru Învățătură. Am par
ticipat in zilele vizitei la o 
plenară a organizației de ti
neret din Havana și, in pro
gramul dezbătut și aprobat, 
unul din punctele forte aces
ta era, dubla, permanenta 
acțiune care să confere tâ
nărului statutul de partici
pant activ la edificarea noii 
orînduiri. Elevii învață și în 
același timp muncesc, stu
denții învață și în același 
timp muncesc, muncitorii și 
țăranii muncesc și învață. 
„Școala din cîmp", o formă 
de organizare a invățămîntu- 
lui, împarte în două timpul 
elevilor, zilnic — ore de stu
diu și ore de practică. Pen
tru profesori același lucru. 
Școala se autofinanțează și 
produce, in plus, pentru so
cietate. La Santa Clara, de 
pildă, intr-o asemenea școa
lă, elevii și profesorii lucrea
ză peste 600 hectare. Discut 
cu ei, seara, în amurg, lin
gă piscina din patrulaterul 
școlii construită eu abia doi 
ani în urmă. Mai încolo, in 
fața plantației de bananieri, 
se află hala cu mașini agri
cole. Alături e un laborator. 
Și jur-împrejurul nostru, 
sub brizarea amurgului, alte 
clădiri ale școlii, 
bibliotecă, pasaje

internate, 
de beton și

un calm 
la Nicosia 

de miercuri

NICOSIA. — După 
provizoriu înregistrat 
in cursul nopții d 
spre joi, acordul de îritetare a 
focului a fost . încălcat de mai 
multe ori in restul zilei de ieri, 
mai ales in cîteva localități ru
rale — informează agențiile 
Reuter și United Press Interna
tional. Se relatează, între altele, 
că o oarecare tensiune continuă 
să se mențină in jurul aeropor-

NORMALIZAREA

tului din. capitala cipriotă, aflat 
sub controlul forțelor O.N.U.

Pe de altă parte, agențiile 
France Presse și Associated 
Press informează că noi debar
cări de trupe turcești au fost 
observate în cursul zilei de joi 
în portul Kyrenia, din nordul 
insulei. Se relatează că au fost 
folosite aproximativ 20 de nave 
militare pentru această nouă 
debarcare și că mai multe de
plasări de trupe au fost obser
vate pe coridorul Kyrenia — Ni
cosia, controlat de trupele tur
cești.

Propuneri ale delegației române

VIEȚII IN GRECIA
Măsurile noului guvern au început

să fie puse in aplicare
ATENA 

După mai 
ne, în care prevalente au fost 
măsurile speciale și restricțiile, 
începînd de marți după-amiază, 
viața și-a reluat cursul normal în 
Grecia. Posturile de radio și de 
televiziune din Atena au început 
să transmită programele obișnui
te, cinematografele au fost des
chise, precum și magazinele și în
treprinderile al căror program fu
sese afectat.

Pe de altă parte, miercuri și 
joi, au început să intre în apli
care măsurile anunțate de noul 
guvern grec, condus de premie
rul Caramanlis, în privința amnis
tiei generale și a repatrierii per
soanelor aflate, în exil, în străi
nătate. Un prim grup de 46 de 
persoane deținute în lagărul de

25 (Agerpres). — 
multe zile de tensiu-

pe Insula Yaros a sosit, joi di
mineața, la bordul unor ambarca
țiuni pescărești în Insula Syros, 
situată în apropiere. Reamintim 
că decretul de amnistie emis 
miercuri de guvernul grec preve
de desființarea lagărului din 
Yaros.

• în noaptea de miercuri spre 
joi, la Națiunile Unite a avut 
loc o reuniune a Consiliului de 
Securitate, convocată la cererea 
secretarului general al O.N.U., 
pentru a analiza situația trupe
lor O.N.U. care controlează 
roportul din Nicosia.

Un purtător de cuvînt al 
țiunilor Unite a precizat că 
vernul Turciei a dat asigurări 
Consiliului de Securitate „că nu 
va face uz de forță pentru a pre
lua controlul aeroportului din 
Nicosia. Aceste asigurări au fost 
acceptate de secretarul general" 
— a precizat purtătorul de cu- 
vint.

ae-

Na- 
gu-

In subcomisia pentru cooperare industrială și proiecte econo
mice de interes comun a Conferinței pentru securitate și coope
rare în Europa, s-au dezbătut, în ultimele zile, noi propuneri 
menite să contribuie la diversificarea și consolidarea cooperării 
intre toate statele participante și să permită, totodată, accelera
rea dezvoltării economice a statelor europene.

Desfășurate într-o atmosfe
ră de lucru și de interes ge
neral, dezbaterile s-au soldat 
cu înregistrarea provizorie a 
unor prevederi care sublinia
ză că resursele energetice — 
în special cele petroliere, de 
gaze naturale și cărbune — 
precum și exploatarea materi
ilor prime minerale — în pri
mul rînd a minereurilor de 
fier și bauxită, — reprezintă do
menii care pot intra în circui
tul cooperării1 economice și 
comerciale. S-a ajuns, totoda
tă, la înregistrarea unui text 
în care se menționează că 
există, posibilități pentru dez
voltarea cooperării în dome
nii cum sînt : schimbul de e- 
nergie electrică, cercetarea în 
scopul identificării de noi 
surse de energie — în special

PE SCURT• PE SCURT• PE SCURT• PE SCURT*PE SCURT

energia nucleară — dezvolta
rea rețelelor rutiere și a unei 
rețele navigabile coerente în 
Europa, cercetarea pentru pu
nerea în exploatare a unor 
echipamente de transport 
combinat (inclusiv conteineri- 
zat).

La propunerea delegației 
române. în textele adoptate 
s-au inclus prevederi care 
subliniază necesitatea instau
rării cooperării economice pe 
termen lung între statele par
ticipante. De asemenea, sub
liniind importanța pe care 
toate statele o acordă dezvol
tării, utilizării și aprovizionă
rii cu energie și materii pri
me și susținînd, în consecință, 
ideea includerii acestor do
menii în sfera cooperării, de
legația română a pledat pen
tru intensificarea cooperării 
în scopul descoperirii de noi 
surse de energie, propunere 
care a fost reținută, la rîn
dul său, în textele adoptate.

Bâtâlia Zafrei se poarta acum cu mijloace mecanizate.

PENTRU 0 AUTENTICĂ
REPREZENTARE LA CONFERINȚA 

MONDIALĂ A POPULAȚIEI

• A FOST LANSATA nava 
petrolieră „Crișana", cu un de
plasament de 85 250 tone, con
struită pentru România la șan
tierele navale din localitatea 
Aioi, ale firmei „Ishikawajima- 
Harima Heavy Industries" — 
„Ihi", eu asistența unei echipe 
de specialiști români. Petrolie
rul „Crișana" este al treilea 
din seria celor patru nave 
contractate la acest șantier de 
„Navimpex".

In alocuțiunea rostită 
prilejul lansării, Hisashi 
da. director general in 
trala firmei, a arătat că 
sarea navei „Crișana' 
in preajma celei de-a 30-a ani
versări a eliberării României, 
perioadă in care poporul ro
mân a obținut mari succese in 
dezvoltarea economică a țării.

opere. Recitalul s-a bucurat de 
un mare succes, tenorul român 
fiind aplaudat cu căldură de cei 
peste 2 000 de spectatori.

cu 
Wa- 
cen- 
lan- 

are loc

„Cosmos — 661"
ln U.R.S.S. a fost lansat, 

joi, un nou satelit artificial al 
Pământului — „Cosmos-667", 
avînd la bord aparatură desti
nată studierii în continuare a 
spațiului cosmic.

După cum relatează agen
ția TASS, aparatele de la bor
dul satelitului funcționează 
normal, iar datele științifice 
pe care le transmit sint pre
lucrate la centrul de coordo
nare și calcul de la sol.

• ZIARUL japonez de limbă 
engleză „The Daily Yomiuri" a 
consacrat, in numărul său din 
25 iulie, o pagină întreagă „Mu
zeului satului" din București, 
prezentând imagini sugestive 
pentru arhitectură și arta popu
lară românească. Fotografiile 
sint însoțite de texte explicative, 
care evidențiază măiestria 
sculpturii în lemn, a arhitectu
rii și artei decorative populare 
din diverse regiuni ale Româ
niei.

AMBASADORUL
ROMÂNIEI

LA
DE

La

BONN PRIMIT
WILLY BRANDT

Poziția României de sprijinire a participârii la
Conferință a G.R.P. al Republicii Vietnamului de 

Sud

Ansamblul „Maramure
șul" la Ulan Bator

La Palatul Națiunilor conti
nuă cea de-a 57-a sesiune a 
Consiliului Economic și Soci
al — ECOSOC. In cadrul lucră
rilor Comitetului de coordonare 
a politicii și programelor, șeful 
delegației române, ambasadorul 
Constantin Ene, referindu-se la 
apropiata deschidere, la Bucu
rești. a Conferinței mondiale a 
populației, a subliniat că Româ
nia, ca țară gazdă, este profund 
interesată într-o autentică re
prezentare la lucrările conferin
ței a tuturor popoarelor lumii. 
In acest context, el a exprimat 

hotărîrea 
mișcările 
recunos- 
Liga A-

tei a tuturor popoa 
In acest context, el 
satisfacția față de 
ECOSOC de a invita 
de eliberare națională 
cute de O.U.A. și de 
rabă, pentru a lua parte la con
ferința de la București, decizie 
înțeleaptă, în conformitate de
plină cu obiectivele conferinței.

Ambasadorul român a deplins 
faptul că, pină acum, ECOSOC 
nu a fost capabil : 
problema participării 
rință a Guvernului 
nar Provizoriu al 
Vietnamului de Sud, 
că nu trebuie afectat 
fel caracterul universal al hotă- 
ririlor ce urmează a fi luate la 
conferință și nu trebuie făcută, 
în această privință, nici o dis
criminare. El a relevat apoi că 
G. R. P. al Republicii Vietna
mului de Sud este semnatar e- 
gal al acordurilor de Ia Paris, 
subliniind că guvernul român se 
pronunță in mod hotărit pentru 
invitarea acestui guvern de a 
participa, pe picior de egalitate, 
la conferința de la București, 
hotărire ce 
în cursul 
ECOSOC.

România, 
dorul, se declară ferm pentru 
recunoașterea și acordarea de 
ajutor mișcărilor de eliberare 
națională și 
In lupta lor

dependență deplină și dezvolta
re internă de sine stătătoare. 
Intîlnirile și contactele frecven
te, precum și convorbirile ofi
ciale ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu cu conducători a nu
meroase mișcări de eliberare na
țională, sprijinul politic, diplo
matic și material acordat acestor 
mișcări de către guvernul și po
porul român constituie o do
vadă evidentă a politicii de so- 

- lidaritate militantă a României 
cu popoarele aflate sub domina
ție colonială.

în cadrul aceleiași ședințe, re
prezentanți a numeroase alte 
state au sprijinit punctul de ve
dere al României privind invi
tarea, la lucrările Conferinței 
mondiale a populației de la 
București, a G. R. P. al Repu
blicii Vietnamului de Sud, 
condiții de deplină egalitate 
ceilalți participanți.

• ANSAMBLUL de cîntece și 
dansuri populare „Maramure
șul", care întreprinde un turneu 
in R. P. Mongolă, a prezentat un 
spectacol la Teatrul dramatic de 
stat din Ulan Bator. Alături de 
un numeros public, la spectacol 
au participat Tevegmid Dondo- 
ghiin, vicepreședinte al 
fiului de Miniștri, T. 
și T. Davagsuren, șefi ( 
la C.C. al Partidului 
Revoluționar Mongol, 
sanrandan, adjunct al 
lui culturii, personalități 
vieții politice și culturale, mem
bri ai corpului diplomatic și ai 
Ambasadei române la Ulan 
Bator.

Spectacolul s-a bucurat de un 
deosebit succes.

• DOUA avanposturi lonno- 
liste din provinciile de la nord 
de Pnom Penh au fost atacate 
săptămina aceasta de forțele de 
eliberare cambodgiene, garni
zoanele respective fiind obliga
te să abandoneze pozițiile cu 
pierderi considerabile — rela
tează agenția Associated Press.

• IN PRIMELE CINCI LUNI 
ale anului curent, autoritățile 
de la Seul au emis mandate de 
arestare împotriva a peste 
60 000 de locuitori, intemnițind 
zilnic circa 400 de persoane din 
rîndul acelora care s-au pro
nunțat, in diferite moduri, îm
potriva politicii antipopulare a 
regimului sud-coorean.

Arătind că, în realitate, nu
mărul persoanelor reținute de 
agenții organelor represive este 
mult mai mare, agenția A.C.T.C. 
relevă că această campanie de 
arestări demonstrează convin
gător criza politică deosebit de 
gravă a regimului dictatorial din 
Coreea de Sud.

in 
cu

să rezolve 
la confe- 

Revoluțio- 
Republicii 
subliniind 
in nici un

SESIUNEA 
SUPREM

La Kremlin 
prima sesiune

SOVIETULUI
AL U.R.S.S.

joi

trebuie luată chiar 
actualei sesiuni a

a declarat ambasa-

forțelor progresiste 
pentru libertate, in-

s-a deschis
____ a Sovietului Su

prem al U.R.S.S. al celei de-a 
9-a legislaturi. în prima zi a 
lucrărilor au avut loc ședin
țele celor două camere — So
vietul Naționalităților și Sovie
tul Uniunii — în cadrul cărora 
au fost aleși președinții celor 
două camere, s-a adoptat or
dinea de zi a sesiunii care pre
vede, între altele, alegerea pre
zidiului Sovietului Suprem, nu
mirea guvernului sovietic și a 
procurorului general al U.R.S.S. 

în prima sa ședință, Sovietul 
Naționalităților l-a ales în ca
litate de președinte pe Vitaji 
Ruben, președintele prezidiului 
Sovietului Suprem al R.S.S. Le
tone.

Sovietul Uniunii, întrunit după 
aceea, l-a reales in funcția de 
președinte pe A. P. Șitikov.

Consi- 
Balhajjv 
de secție 

Popular 
S. Luv- 
ministru- 

aie

Apelul noului premier 
etiopian

• NOUL PRIM-MINISTRU al 
Etiopiei, Michael Imru, s-a în
tors, joi, la Addis Abeba, ve
nind de la Geneva, unde se afla 
in momentul desemnării sale în 
fruntea 
ocazie, 
unitate 
aceasta 
tru ca guvernul său să poată duce 
la bun sfîrșit reformele necesa
re. Totodată, Michael Imru a 
menționat că generația etiopiană 
actuală are menirea de a con
strui o națiune viabilă din punct 
de vedere politic și economic 
pentru generațiile viitoare.'

guvernului. Cd această 
el a lansat un apel la 
națională, subliniind că 
este indispensabilă pen-

• LA 24 IULIE, tenorul ro
mân Ludovic Spiess, invitat în 
Japonia — cu ocazia celei de-a 
30-a _ aniversări a eliberării 
României — de către Comitetul 
organizatoric al Concursului in
ternațional „Madame Butterfly", 
a susținut, în „Sala festivalu
lui" din orașul Osaka, un reci
tal de cîntece românești, lieduri, 
canțonete și arii celebre din

• Ambasadorul Republicii Socialiste România in Peru, Mircea 
Nicolaescu, a fost primit de general de brigadă Pedro Richter 
Prada, ministrul de interne și președintele Comitetului Național 
pentru Apărarea Civilă. Ministrul peruan a mulțumit pentru 
ajutorul medical acordat de România populației afectate de inun
dațiile riului Mantaro și și-a exprimat credința că populația din 
zona afectată va aprecia prețiosul ajutor ca o mărturie a uma
nismului și a solidarității manifestate de poporul român.
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TUNURILE DIN NAVARONE : 
Sala Palatului (ora 17,30); Patria 
(orele 9; 12.30; 16; 19,30).

URMÂREȘTE-MA!; 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: Giulești 
(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).

ASEDTUL- Gloria (ora 16.30).
VALEA: Vltan (orele 15.30: 17,45: 

20)
CAT BALLOU* Doina (orele 11: 

13.15: 15.45; 18; 20.15).
JOE LIMONADA: Buzeștl (orele

25 iulie, ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
în R.F. Germania, Constantin 
Oancea, a fost primit in vi
zită de rămas bun de pre
ședintele Partidului Social- 
Democrat, Willy Rrandt. Pre
ședintele P.S.D. a transmis, 
cu acest prilej, secretarului 
general at Partidului Comunist 
Român, președintele Republi
cii Socialiste România, to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
cele mai bune urări de sănă
tate și succese în activitatea 
sa. S-au evidențiat cu acest 
prilej bunele relații statornici
te între P.S.D. și P.C.R., ex- 
primîndu-se dorința ca aces
tea să cunoască o dezvoltare 
favorabilă și în viitor, în in
teresul celor două țări, al pă
cii și înțelegerii pe continen
tul european. Intîlnirea s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
deosebit de cordială.

soarelui și a mării, să simți 
cum troznesc sărurile în aer 
și-ți intră prin toți porii in 
carne, respirația fiind singu
ra, incredibila umbră, o sus
pendare aproape, un balans 
între spațiu și timp. Dar ziua 
se scurge in ziduri și ape și 
orașul, seara, iese maiestuos 
din mare și clipocește in 
pietre eu mari, nesfirșite lu
mini. Noaptea, în Cuba, e ti- 
nără, noaptea e fascinantă.

M-am nimerit acolo exact 
cind calendarul proclama un 
echinocțiu al vîrstei tinere : 
sărbătoarea îndrăgostiților. O 
zi și o noapte cind orașele 
și satele Cubei trăiesc far
mecul și energia vîrstei tine
re. Un eveniment simbol ale 
cărui semnificații stau în 
realitatea insăși, dacă ne 
gindim la faptul că populația 
primei țări socialiste din A- 
merica Latină a cunoscut o- 
dată cu victoria revoluției 
și primul său reviriment de
mografic, întinerirea în idea
luri, dar și la propriu, în nu
mărul și ființa celor ce con
struiesc noua societate. Săr
bătoarea îndrăgostiților adu
ce în fiecare casă o floare. 
Pe fiecare stradă un*cîntec. 
Perechi, 
sub luna 
palmieri 
magnolii
rechi, perechi de tineri care, 
cu o zi înainte puteau fi în
tâlniți în școli și facultăți, pe 
șantiere și-n fabrici, liant 
pasionant al unei idei pentru 
care, în Cuba, nu-ți trebuie

perechi de tineri 
care seînteie în 

și leandri, peste 
și chiparoși. Pe-

sticlă arcuite peste mici rom
buri de iarbă, sălile de cla
să în ferestrele cărora tres
tia de zahăr aruncă lumini 
verzi, fosforescente. Cei ce 
vor absolvi școala vor fi nu 
numai deprinși cu munca — 
ei produc, deja — ci îi vor 
da o prospețime în plus, cu
noștințele pe care și le-au 
însușit. Elevii și profesorii 
sint împreună muncitori și 
economiști, organizatori ai 
frontului de lucru, mecanici, 
contabili, șefi de echipe, 
laboranți. Pe pereți văd gra
fice în care singuri urmăresc 
și consemnează la zi linia e- 
fortului la clasă și în cîmp. 
Ei răspund de ei înșiși și în 
acest chip acționează însăși 
organizația de tineret. Un a- 
mănunt : la această școală, 
nici un învățător sau pro
fesor nu era în vîrstă. La 
plecare, o elevă îmi arată un 
fanion. Tricolorul. întâmpi
nase cu el, la Havana, prin
tre miile și miile de ti
neri, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în vizita pe care 
a întreprins-o aici. O vizită 
în spiritul căreia prietenia 
româno-cubaneză, mă gin- 
deam, are un proaspăt suflu 
tinăr. Nimerisem acolo exact 
în ziua și la sărbătoarea în
drăgostiților, cind orașele și 
satele Insulei Libertății erau 
pur și simplu asaltate de ti
neri. In fiecare casă era a- 
dUsă o floare, pe fiecare 
stradă se auzea un cîntec.

A. I. ZĂINESCU

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

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

15.45).
50 000 DE DOLARI RECOM

PENSA: 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 15,30; 18;
20.15) ; 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 SA ALEGI: Dacia (o- 
rele 9: 11.15; 13.30; 16; 18,15; 20.30): 
Cosmos (orele 15,30: 18;

UN COMISAR ACUZA: 
(orele 15.30; 18: 20.15).

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

ADAM ȘI EVA ÎN CONFLICT : 
Progresul (orele 15.30: 18: 20.15).

ȘAPTE PACATE: 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).

CĂLUȚUL ROIB: Bucegi (orele 
15,30; 18); Grădina Bucegi (ora

20,15). 
Ferentari

BANG 
Lira (o-

20,30); Viitorul (orele 15,30; 18;
20.15).

INAMICUL PUBLIC NR. 1: Co- 
troceni (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: 
Crîngași (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).

FARSA TRAGICĂ: înfrățirea 
(orele 16: 18: 20).

AFACEREA DOMINICI: Flacăra 
(orele 15.30:

LUMINILE
(orele 15,30;
Aurora (ora 
(ora 20,15).

B. D. ÎN ALERTA: Grădina Vi- 
tan (ora 20.15).

ora 20; Teatrul „C. Tănase" (Gră
dina Boema); UN BĂIAT DE ZA
HĂR... ARS — ora 20; Ansamblul 
..Rapsodia Română": ȚARA BO- 
GATĂ-N FRUMUSEȚI _ ora 18.30; 
Circul „București"; CIRCUL MARE 
DIN MOSCOVA — ora 19,30.
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18: 20.15).
ORAȘULUI: Arta 

17,45; 20): Grădina 
20.15); Grădina Arta

Teatrul Național (Sala Mică) : 
TREI FRAȚI GEMENI VENETIENI 
— ora 19.30: Teatrul „Ion Vasiles- 
cu“ (la Teatrul de vară Herăs
trău) : CADOURI MUZICALE —

17,30 Emisiune în limba germană. 
19,30 Telejurnal. în întîmpinarea 
gloriosului jubileu. 20,00 România 
— Anul XXX. Revistă social-poli- 
tică TV. Editorial. ,,Pîinea“; Cro
nica ideilor. Angajare social-poli- 
tică și angajare estetică. Participă 
prof. dr. Ion Ianoși. Interviu rea
lizat de Petre Niță; Reportajul re
vistei: „Florile negre ale pămin- 
tului“. Reportaj despre dezvoltarea 
industriei carbonifere. * • Repprter 
Florica Rădulescu; Șantier oma
gial: Lucrări ale compozitorilor ie
șeni. Reporter Ada Brumaru ; 
România în lume. Ocrotirea sănă
tății în România. De vorbă cu 
prof. univ. Samuel Halter, secre
tar general în Ministerul Sănătă
ții Publice din Belgia, consilier al 
Biroului pentru Europa al O.M.S. 
Reporter Catinca Ralea. 20,30 Sea-

Tiparul I Combinatul poligrafic ..Casa Sclntell".

ra Televiziunii cubaneze. — Film 
artistic: „Oedip Rege". Spectacol 
de balet filmat realizat de stu
diourile cinematografice cubaneze.
21.30 „Carnaval la Matansas". 21,45 
„Imagini din Cuba" — film docu
mentar de Dionisie Șincan și Mir
cea Gherghinescu. 22,05 Zone tu
ristice din Cuba. Reportaj de Ci- 
prlan Enache și Florin Cornea. 
22.15 24 de ore.

PROGRAMUL 2
17,30 Telex. 17,35 Luna culturii 

muzicale românești — „Omagiu ce
lei de-a XXX-a aniversări a eli
berării". In program: secvențe din 
balete românești: „La piață" de 
Mihail Jora; „Priculiciul" de Zeno 
Vancea; Rapsodia I de George 
Enescu; „Primăvara" de Cornel 
Trăilescu. Interpretează ansamblul 
de balet al Operei Române din 
București. 18,10 Bucureștiul azi.
18.30 Seara Televiziunii cubaneze : 
„Cordonul Havanei". Reportaj de 
George Popa și Emeric Irșai; Să 
învățăm peloba — reportaj sportiv 
despre un joc național cubanez ; 
La sud de Maniadero — vînătoare 
de crocodili. 19,30 Telejurnal. In 
întîmpinarea .gloriosului jubileu. 
20,00 Seara Televiziunii cubaneze. 
„Insula soarelui". Incursiune în 
istoria artei cubaneze. Film cuba
nez. 20.25 Ansamblul de cîntece și 
dansuri cubaneze „Directo de 
Cuba". Film muzical realizat de 
Radioteleviziunea Română. 21,00 
Pagini de mare popularitate din li
teratura violonistică. Interpretează 
Ildiko Aderjani. La pian Ștefan 
Ronal. 21,30 Teatru 
dentul" de Cristian

scurt: „Accl- 
Munteanu.
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