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Plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

Sîmbâtâ, 27 iulie 1974, au inceput lu
crările Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

Lucrările plenarei au fost deschise de 
tovarășul Nicolae Ceausescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român.

La plenară participă ca invitați primii 
secretari ai comitetelor județene de 
partid, membrii guvernului, conducători 
ai unor instituții centrale de stat și ob
ștești, adjuncți ai șefilor de secții ale Co
mitetului Central, cadre de conducere 
din presă — care nu sint membri ai C.C. 
al P.C.R.

La propunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, plenara a păstrat un moment 
de reculegere in memoria lui Miron 
Constantinescu, vechi activist al parti
dului, care a încetat din viața.

Plenara C.C. al P.C.R. a adoptat, în 
unanimitate, următoarea ordine de zi:

1. — Probleme organizatorice.

2. — Proiectul programului Partidu
lui Comunist Român de făurire a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism ;

3- — Proiectul de directive ale Con
gresului al Xl-lea cu privire la planul 
cincinal pe 1976—1980 și liniile direc
toare ale dezvoltării economico-sociale 
a României pentru perioada pinâ în 
1990 ;

4. — Proiectul planului național unic 
de dezvoltare economico-socialâ și Pro
iectul Bugetului pe anul 1975 ;

5. — Proiectul de hotârîre privind 
convocarea, ordinea de zi și norma de 
reprezentare la cel de-a| Xl-lea Congres 
al Partidului Comunist Român ;

6. — Criteriile cu privire la candidații 
ce urmează a fi aleși în organele cen
trale și locale ale partidului.

In cadrul lucrărilor de simbătâ ale 
plenarei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
prezentat propunerile Comitetului Execu
tiv în legătură cu problemele organiza
torice înscrise la ordinea de zi.

Plenara a ales, în unanimitate, ca se
cretar al C.C. al P.C.R. pe tovarășul Io
sif Uglar și ca membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R. pe 
tovarășul Emil Bobu.

Dată fiind însemnătatea deosebită a 
documentelor ce urmează a fi dezbătute, 
Plenara C.C. al P.C.R. a hotărit ca 
acestea să fie studiate în cursul zilelor 
de sîmbâtâ și duminică, urmînd ca lucră
rile in plen să se reia luni dimineața.

Prima sesiune națională de comunicări»

tehnico-științifice a tinerilor energeticieni
Sîmbătă, 27 iulie, s-au înche

iat la Institutul politehnic din 
București lucrările primei se
siuni naționale de comunicări 
tehnico-științifice a tinerilor e- 
nergeticieni, una din manifes
tările importante organizate de 
Uniunea Tineretului Comunist 
în cinstea apropiatei aniversări 
a 30 de ani de la Eliberare și 
Congresului XI al P.C.R. La 
ședința plenară de închidere au 
participat tovarășul Ion Traian 
Ștefănescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pentru 

Ț iblemele tineretului, prof, 
univ. dr. inginer Nicolae Dăni- 
lă, prof. dr. ing. Constantin 
Apetrei și alte personalități ale 
energeticii românești. Bilanțul 
sesiunii este cit se poate de 
bun. Au fost prezentate nume
roase lucrări de valoare, s-au 
purtat discuții fructuoase de un 
înalt nivel științific pe margi
nea lor, ceea ce atestă seriozi
tatea cu care tinerii energeti
cieni ai țării participă la solu
ționarea unor probleme de 
strictă actualitate: folosirea ra
țională a resurselor de combus
tibil. 'economisirea energiei e- 
lectrice și termice și realizarea 
unor utilaje de mare randa
ment. Trei tineri ingineri de la 
ICPET — Ion Hulea, Ion Ada- 
meșteanu și Ion Sculy, pentru 
a da doar un exemplu, au pre
zentat un proiect îndrăzneț al 
unui cazan de abur pentru ar
derea șisturilor bituminoase. 
Alți tineri au venit cu soluții 
ingenioase de mărire a randa
mentului arzătoarelor, cu studii 
în domeniul folosirii resurselor 
secundare. De o largă apreciere 
s-a bucurat, de asemenea, con
tribuția unor tineri de la ICPET 
și ISPE la proiectarea sălii de 
mașini pentru prima centrală 
nuclearo-electrică din țara noas
tră. Majoritatea lucrărilor oferă 
soluții de o eficiență deosebită, 
de o largă aplicabilitate, ce pot 
fi preluate ca atare de între
prinderi. Un amănunt. semnifi
cativ: unii dintre autorii aces
tor comunicări au fost invitați 
să le dezvolte pentru a deveni 
lucrări de doctorat. Cele mai 
bune dintre ele vor fi prezen
tate, în octombrie, în cadrul 
Conferinței Naționale a energe- 
ticienilor.

Dar sesiunea nu a constituit 
doar o izbindă tehnico-științifi- 
că, ci și un foarte bun. prilej 
pentru un bogat schimb de ex

periență. In încheiere a avut 
loc o masă rotundă cu tema: 
„Forme și metode de antrenare 
a tineretului “la transpunerea în 
viață a programului stabilit de 
partid pentru dezvoltarea ener
geticii în țara noastră." Pe par
cursul discuțiilor s-au făcut nu
meroase propuneri, s-au prezen
tat multe inițiative și experien
țe pozitive de larg interes. Cu 
această ocazie s-a hotărît ca 
astfel de sesiuni să se țină pe

riodic, atît la nivel național cit 
și județean pentru ca tinerii 
specialiști să-și poată aduce o 
contribuție și mai mare la re
zolvarea unor probleme de 
strictă actualitate ale științei și 
tehnicii românești.

Participanții la sesiune au a- 
dresat Comitetului Central al 
partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, o telegramă.

IUSTIN MORARU

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 

TOVARĂȘULUI SECRETAR GENERAL 
NICOLAE CEAUȘESCU

Prima sesiune națională de comunicări tehnico-științifice, or
ganizată la inițiativa Comitetului Central al U.T.C. și dedicată 
celei de-a XXX-a aniversări a eliberării patriei și Congresului al 
Xl-lea al Partidului Comunist Român ne-a prilejuit nouă, tine
rilor energeticieni, conștienți de valoarea programatică și de im
portanța deosebită a măsurilor privind dezvoltarea bazei ener
getice și folosirea mai judicioasă a .combustibililor și energiei, 
exprimarea hotărîrii ferme de a contribui cu tot elanul nostru 
tineresc, cu întreaga capacitate creatoare la transpunerea lor 
in viață.

Avînd ca temă „Contribuții ale tinerilor privind folosirea ra
țională a resurselor de combustibil, a economisirii energiei elec
trice și termice și realizarea de utilaje de mare randament", 
sesiunea noastră s-a desfășurat sub puternica influență a indi
cațiilor date de Dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, la intilnirea cu membrii Biroului Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Comunist și Biroului Comitetului 
Executiv al Consiliului U.A.S.C.R.

Lucrările sesiunii au scos in evidență justețea politicii econo
mice a partidului nostru, grija permanentă pe care Dumnea
voastră personal o manifestați pentru găsirea și adoptarea celor 
mai bune măsuri care să conducă economia țării noastre spre 
un progres continuu, multilateral. Sesiunea a prilejuit un am
plu schimb de experiență privind sarcinile organelor și organiza
țiilor U.T.C.. ale tinerilor energeticieni antrenați prin întrecerea 
„Tineretul — factor activ in realizarea cincinalului înainte de 
termen", parte integrantă a intrecerii socialiste condusă de or
ganele și organizațiile de partid, la transpunerea in practică a 
celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, a propriilor creații 
în domeniul energetic.

Mulțumindu-vă din toată inima pentru recentele măsuri pri
vind majorarea retribuției tinerilor muncitori, tehnicieni, ingi
neri și specialiști, vă încredințăm, mult stimate și iubite tovară
șe Nicolae Ceaușescu, că noi tinerii energeticieni, conștienți de 
răspunderile și sarcinile ce ne revin în domeniul nostru de acti
vitate vom munci cu devotament și responsabilitate pentru des
coperirea și valorificarea de noi rezerve energetice și crearea 
unor utilaje de mare randament, pentru traducerea în viață a 
politicii partidului nostru de dezvoltare social-economică ascen
dentă a patriei noastre socialiste.

PARTICIPANT!! LA PRIMA SESIUNE 
NAȚIONALĂ DE COMUNICĂRI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE 

A TINERILOR ENERGETICIENI

PUTERNIC 
IMBOLD

ÎN MUNCĂ, 
CONVINGĂTOR 
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TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, C.C. AL P.C.R.
Tinerii răspund prin acțiuni 
rodnice, concrete, chemării 
Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

• Un grup de elevi și studenți americani

Președintele Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
primit, sîmbătă la amiază, la 
sala Palatului Republicii, un 
grup de pest£ 300 de elevi și 
studenți americani care ne vizi
tează țara în cadrul cunoscutu
lui program „Ambasadorii prie
teniei".

La întîlnire au participat to
varășii Emil Bodnaraș, Manea 
Mănescu, Gheorghe Cioară, Paul

Niculescu-Mizil, Cornel Burtică,
Ștefan Andrei, Ion Cosma, mi
nistrul turismului, Ion Traîan 
Ștefănescu, prim-secretar al
C.C. al U.T.C., ministru pentru
problemele 
Ceaușescu, 
Consiliului

tineretului, Nicu 
vicepreședinte al 
U.A.S.C.R., Radu-

Enaehe și Cristina Luca, secre
tari ai C.C. al U.T.C.

Au fost de față, de asemenea. 
Harry W. Morgan, președintele 
Fundației „Ambasadorii priete

niei" — A.F.F.. împreună cu 
soția. Au participat, de aseme
nea, Richard Stratton, reprezen
tantul permanent al A.F.F. în 
România, Russell Mathis, pre
ședintele Asociației americane a 
dirijorilor de coruri. Gregory 
Gould, Michael Gould, Tim Ford 
și Pam Ford, directori ai pro
gramului, precum și o delegație 
de profesori reprezentind fun-

(Continuare in pag. a lll-a)

Cuvîntul președintelui Nicolae Ceaușescu
Domnule Morgan,
Doamnă Morgan,
Doamnelor și domnilor,
Dragi prieteni,
Este o deosebită plăcere pen

tru mine și pentru soția mea, 
precum și pentru ceilalți tova
răși prezenți aici, să ne intîlnim 
din nou cu dumneavoastră, cu 
„ambasadorii prieteniei". Aș 
dori să exprim mulțumirile 
noastre pentru această ini
țiativă a fundației și mai cu 
seamă pentru activitatea dum
neavoastră, care timp de trei 
ani ați desfășurat o muncă in
tensă și ați fost an de an in 
România.

Fără îndoială, faptul că 5 000 
de „ambasadori ai prieteniei" de 
diferite vîrste — tineri, copii — 
au fost in acești ani in România

și s-au intilnit cu tineri și cu 
copii români constituie un eve
niment important în dezvolta
rea prieteniei și colaborării din
tre tineretul și dintre popoarele 
noastre.

Aș putea spune că ceva din 
rezultatul activității „ambasado
rilor prieteniei" am putut con
stata in luna decembrie anul 
trecut, cu prilejul vizitei pe 
care am făcut-o în S.U.A. ; in 
orașele din S.U.A., prin care am 
trecut, ne-am intilnit cu mulți 
dintre acești „ambasadori" care 
au vizitat România, inclusiv cu 
părinții lor — și am văzut și 
simțit spiritul de prietenie, de 
ospitalitate cu care am fost în- 
tîmpinați. De altfel în S.U.A., 
de numeroase ori, ne-ați însoțit 
pretutindeni in toate orașele 
prin care am fost — și deci am

simțit că intr-adevăr „ambasa
dorii prieteniei" vor să-și înde
plinească în cele mai bune con
diții această menire de a 
contribui la apropierea și mai 
buna cunoaștere a popoarelor 
noastre.

Am ascultat cu multă satis
facție faptul că ați realizat an
gajamentul de a vizita România 
cu un număr de 5 000 de „am
basadori" ; chiar ați depășit a- 
cest plan, ceea ce înseamnă că 
v-ați însușit ceva din experiența 
poporului român, care se pre
ocupă să îndeplinească planul 
de dezvoltare înainte de termen. 
(Aplauze).

Deoarece v-ați realizat planul 
înainte de termen, cred că veți 
avea in vedere să continuați ac-

(Continuare in pag. a lll-a)

Cuvîntul domnului Harry W. Morgan
Excelență, domnule președinte 

Ceaușescu,
Doamnă Ceaușescu,
Astăzi este o zi care reprezin

tă pentru noi toți un prilej de 
satisfacții deosebite, o adevăra
tă piatră de hotar în relațiile 
româno-americane. Pentru noi, 
acesta este cel de-al treilea an 
consecutiv de cînd acordați „am
basadorilor prieteniei" onoarea 
de a fi gazda unei primiri și 
unui moment de salut atît de 
splendid. Ne amintim și nu vom 
uita niciodată primele două în- 
tilniri pe care le-am avut cu 
dumneavoastră, la Neptun ; 
știm, de asemenea, că nu vom 
uita niciodată faptul că ne aflăm 
astăzi aici, în această minunată 
sală a Palatului Republicii. îmi 
amintesc bine, domnule pre

ședinte, prima discuție pe care 
am avut-o în 1972, cind am rele
vat împreună semnificația și va
loarea internațională ale unor 
asemenea schimburi culturale 
intre tineri din lumea întreagă.

Ne-a făcut o mare plăcere în 
acel an de pionierat faptul că 
peste 1 000 de tineri americani 
au venit în România, în calitate 
de ambasadori ai prieteniei, 
pentru a călători și a da spec
tacole pe tot întinsul frumoasei 
dumneavoastră țări. Personal am 
fost profund încurajat atunci 
cînd ați sugerat că ați dori să 
vedeți nu numai 1 000, ci 5 000 
de ambasadori ai prieteniei, ca
re să călătorească prin întreaga 
Românie. Am marea mîndrie și 
satisfacție de a putea să vă ra
portez astăzi, dumneavoastră șl 
doamnei Ceaușescu, că spre sfîr-

șitul acestei veri vor fi venit in 
România peste 5 000 de tineri 
ambasadori ai prieteniei. Aceas
ta ne produce o mare bucurie 
și știu că dumneavoastră și po
porul român împărtășesc min- 
dria noastră față de o astfel de 
realizare. Ar fi imposibil să cal
culăm sutele de mii de români 
ce au participat la concertele 
noastre și care și-au deschis ini
mile și casele față de noi. Nu 
putem traduce și aprecia aces- 
tă ospitalitate numai in cifre 
pentru că amintirile de durată 
și prietenia profundă sint infi
nite.

Puteți fi siguri, domnule pre
ședinte și doamnă Ceaușescu, că 
ambasadorii prieteniei, dintre 
care fiecare a petrecut trei săp-

(Continuare în pag. a lll-a)
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Duminică, 28 iulie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, a primit pe tovarășul 
Roland Leroy, membru aT Bi
roului Politic, secretar al C.C. 
al Partidului Comunist Francez, 
care se află la odihnă în țara 
noastră, la invitația C.C. al 
P.C.R.

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

In cadrul convorbirii a avut 
loc un schimb de vederi privind 
principalele preocupări ale ce
lor două partide, stadiul și per
spectivele de dezvoltare ale re
lațiilor dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist 
Francez, precum și în legătură 
cu unele probleme actuale ale 
vieții politice internaționale.

în spiritul tradiționalelor le
gături de prietenie existente 
între cele două partide, s-a ex

primat dorința de a se adinei 
și extinde aceste raporturi de 
colaborare și solidaritate, in in
teresul prieteniei dintre cele 
două țări și popoare, al unității 
mișcării comuniste și munci
torești internaționale, al cauzei 
păcii în lume.

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

• Ahmed Abdel Halim, membru al Biroului

Politic al C.C. al Uniunii Socialiste Sudaneze
Tovarășul Nicolae Ceaușescu,- 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a primit pe Ahmed Abdel Ha
lim, membru al Biroului Politic 
al C.C. al Uniunii Socialisto 
Sudaneze, asistent al secretaru
lui general al U.S.S., lider al 
Adunării Poporului, care se află 
la odihnă în țara noastră, la in
vitația C.C. al P.C.R.

La întrevedere a participat 
tovarășul Cornel Burtică, mem— 
bru supleant al Comitetului E- 
xecutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Ahmed Abdel Halim a tran
smis expresia profundelor senti
mente de prietenie și respect 
față de președintele Nicolae 
Ceaușescu și poporul român din 
partea secretarului general al 
Uniunii Socialiste Sudaneze, 
președintele Republicii Sudan. 
Gaffar Mohamed Numeiri, îm
preună cu asigurarea dorinței 
sale de a consolida și intensifi
ca relațiile dintre cele două 
popoare, țări și partide.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat pe oaspete 
ca la înapoierea în patrie să 
transmită secretarului general 
al Uniunii Socialiste Sudaneze, 
președinte al Republicii Sudan, 
și poporului sudanez urările sa
le cele mai bune, odată cu 
convingerea că relațiile de prie

tenie româno-sudaneze se vor 
dezvolta la un nivel tot mai 
înalt.

Ca activist pe tărim politic. 
Ahmed Abdel Halim a ținut să 
transmită șefului statului român 
sincere felicitări pentru recenta 
hotărîre adoptată de conduce
rea de partid în legătură eu 
creșterea veniturilor muncitori
lor și țăranilor în diferite do
menii de activitate, subliniind că 
aceasta reflectă nivelul puternic 
de dezvoltare a economiei na
ționale a României, ca urmare 
a politicii înțelepte a Partidului 
Comunist Român, în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că aceste 
măsuri- fac parte integrantă din 
politica generală a partidului de 
edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, ridica
rea continuă a nivelului de via
ță material și spiritual al po
porului fiind însăși esența so
cialismului.

In cursul convorbirii au fost 
evocate cu satisfacție întîlnirile 
și convorbirile fructuoase dintre 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Gaffar Mohamed Numeiri, rela
țiile prietenești stabilite între 
cei doi președinți, câre au pus 
bazele unei prietenii și colabo
rări trainice între popoarele 
român și sudanez. S-a relevat

dorința comună de a acționa 
pentru realizarea in cele mai 
bune condiții a tuturor acor
durilor privind cooperarea din
tre cele două state, de a găsi noi 
căi și mijloace în vederea ex
tinderii și adincirii conlu
crării reciproc avantajoase, pe 
planuri multiple, în folosul po
poarelor român și sudanez, al 
luptei generale împotriva impe
rialismului și neocolonialismu- 
lui, pentru pace, progres social 
și înțelegere între popoare.

In cadrul întrevederii s-a ex
primat, totodată, hotărîrea de a 
milita în continuare pentru 
dezvoltarea relațiilor de colabo
rare dintre Partidul Comunist 
Român și Uniunea Socialistă 
Sudaneză. De asemenea, s-a ex
primat dorința de a consolida și 
dezvolta relațiile dintre organi
zațiile de tineret din România și 
Sudan, pleeîndu-se de la con
vingerea că tînăra generație are 
un rol important de jucat in 
propășirea economică și progre
sul social al celor două țări, 
în lupta pentru promovarea în 
viața internațională a Onor re
lații noi, de egalitate și respect 
a independenței naționale, a 
unei noi ordini economice, în 
edificarea unei lumi mai drepte 
și mai bune.

Primirea a avut loc într-o am
bianță cordială, prietenească.



„SCInTEIA TINERETULUI" pag. 2 LUNI 29 IULIE 1974

TINERETUL ROMÂNIEI SOCIALISTE SPORT -TVRIȘM
LA CEA DE-A XXX-A ANIVERSARE A ELIBERĂRII PATRIEI AVANCRONICA CAMPIONATULUI 

NAȚIONAL DE FOTBAL

DE LA O EDIȚIE LA ALTA
general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU : „Ti
neri de pe tot cuprinsul țării ! 
Faceți din muncă suprema 
voastră datorie, dăruiți Întreaga 
energie, entuziasmul și pricepe
rea voastră, măreței opere isto
rice de construcție socialistă a 
patriei, făuririi viitorului comu
nist", colocviul național organi
zat recent la București de că
tre C.C. al U.T.C. și Con
siliul U.A.S.C.R. s-a consti
tuit ca o prestigioasă mani
festare în seria acțiunilor 
dedicate întîmpinării celor două 
mari evenimente ale acestui an, 
a XXX-a aniversare a Eliberă
rii patriei și cel de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român. Așa cum sublinia in 
deschiderea lucrărilor tovarășul 
Ion Traian Ștefănescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tinere
tului, colocviul a însemnat 
un prilej de profundă dezba
tere a problemelor de maximă 
actiualitate care solicită partici
parea activă a tineretului, creș
terea contribuției lui la opera 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate alături 
de eforturile întregului popor.

într-un asemenea context, des
fășurarea colocviului național 
al tineretului ■ a prilejuit un 
amplu dialog, deschis și com
bativ, o confruntare de opinii 
și păreri, un adevărat schimb 
de experiență în lumina obiec
tivului fundamental al organiza
ției de tineret, acela de 
forma membrii în spiritul 
cipiilor de muncă și de 
ale comuniștilor, ale eticii 
chității socialiste. A fost 
dentă. ca o trăsătură distinctivă 
a lucrărilor colocviului, preocu
parea permanentă de a se con
tura mijloacele și formele de 
acțiune în măsură să aducă 
efecte practice în perfecționarea 
întregii activități a organizații
lor U.T.C., să consfințească în
deplinirea prețioaselor indicații 
ale secretarului general al parti
dului. I 
intervențiilor 
neri de toate 
citori, țărani, 
cercetători și 
nizației de 
confirmare 
tului că ideea 
baza acestei valoroase 
și-a găsit pe deplin acoperirea 
practică. Mai cu seamă că a- 
ceastă participare reprezentativ 
vă a conferit colocviului nota 
unui adevărat forum al tinere
tului. asigurînd posibilitatea dez
baterii unor experiențe utile și

a-și 
prin- 
viață 
ți e- 
evi-

însuși numărul mare al 
formulate de ti- 
categoriile, muu* 
elevi și 
activiști 
tineret, 

elocventă 
care

studenți, 
ai orga- 
este o 
a fap- 

a stat la 
initiative

AL lll-LEA 
FORUM NATIONAL. 

AL PIONIERILOR
In atmosfera exuberantă a 

ultimului foc de tabără, sim- 
bătă, la Cimpulung Moldo
venesc, a avut loc închide
rea celui de-al treilea Fo
rum national al pionierilor, 
desfășurat în acest an sub 
semnul aniversării a trei de
cenii de la eliberarea patriei 
și a Congresului partidului.

Ultima zi a fost marcată 
de momentul solemn al dez
velirii grupului statuar din 
Parcul Prieteniei, inaugurat 
in centrul orașului Cimpu- 
lung Moldovenesc In amin
tirea Forumului ’74.

într-o atmosferă de însu- 
flețitor entuziasm, cei pre
zent! la festivitatea dc în
chidere au . adoptat textul 
unei telegrame adresate Co
mitetului Central al Parti
dului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceaușescu. 

tării.
Referatul „Semnificația isto

rică a actului de la 23 August 
1944. Rolul P.C.R. în pregătirea 
și înfăptuirea insurecției. Parti
ciparea tineretului la insurecția 
națională antifascistă armată" 
prezentat de Institutul de studii 
istorice și sociabpolitice de pe 
lingă C.C. al P.C.R., a supus a- 
tenției participanților la colocviu 
o imagine complexă a evenimen
telor de acum treizeci de ani, 
reliefînd cu deosebire rolul 
conducător, în concepție și exe
cuție, al Partidului Comunist 
Român în îndeplinirea planului 
politico-militar de doborire a 

însemnări despre colocviul național 
organizat la București de către 

C.C. al U.T.C. și Consiliul U.A.S.C.R.

care să garanteze 
profunde în . viata 
fel incit România 
pe drumul pe care 
treizeci de ani in-

regimului fascist, de întoarcere 
a armelor împotriva trupelor 
hitleriste, pentru făurirea unei 
Românii libere, democratice și 
independente. Preocuparea prin
cipală a comuniștilor de a mo
biliza toate forțele patriotice 
într-un singur front pentru 
salvgardarea intereselor națio
nale ; acțiunea desfășurată de 
partid pentru valorificarea ab
negației și eroismului cu care 
au luptat masele populare pen
tru instaurarea unui regim poli- 
tic care să asigure libertăți de
mocratice, 
transformări 
țării în așa 
să pășească 
pășește de 
coace, drumul construcției so
cialiste — au constituit ideea 
majoră în jurul căreia s-a 
concentrat imaginea istorică pil
duitoare, înfățișată în 
comunicare științifică.

Intervențiile care au 
au înfățișat multiple 
concrete ale luptelor purtate în 
diferite regiuni ale țării, la 
București, Cluj. Timișoara, în 
Moldova și Dobrogea, și în care 
tinerii au fost o prezență cu a- 
devărat eroică, aducindu-șl 
contribuția de singe și jert
fă pentru înfăptuirea cau
zei libertății. S-au subliniat, 
astfel. participarea tineretu
lui sub conducerea comu
niștilor la luptele de . parti
zani. în formațiunile de luptă 
patriotice, acțiunile întreprinse

această
urmat 

aspecte

Corespondență 
de la Mamaia

Comentăm concentrat, în con
semnările de față, ultimele 3 
zile ale concursului.

In primul rînd mi-aș permite 
să anticipez sarcina dificilă a 
juriului precum și răminerea 
forțată în afara palmaresului a 
unor melodii valoroase. Cea 
de-a doua serie de 15 piese pre
cum și a doua interpretare au 
impus melodii-șlagăr cum ar fi : 
„Zi de mai" (cu Cristian Popes
cu) și „Ninge la Mamaia" (cu 
Mihaela Mihai) ambele de Geor
ge Grigoriu, „Astă seară nj-am 
îndrăgostit" de Temistocle Popa 
(cu Marina Voica), „Ani fericiți" 
de Ion Cristinoiu (cu Corina 
Chiriac și Stela Enache).

Am notat în primul rînd aceste 
piese deoarece cred că ele sînt 
acelea ce vor fi fredonate de pu
blic după festival. Acestea, îm
preună cu alte cîntece de o alea
să sensibilitate, cu o delicată 
țesătură muzicală : „De unde ai 
venit ?“ de Vasile Veselovschi 
(cu Marina Voica), „Ochiul tău 
iubit" de Florin Bogardo (cu 
Stela Enache), „Noaptea", de 
Edmond Deda (cintată de. Corina 

întreprinderilor și a altor obiec
tive împotriva incercărilor hitle- 
riștilor de a le distruge sau 
evacua.

„Sarcinile actuale ale Uniunii 
Tineretului Comunist și Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comu
niști din România in educarea 
revoluționară a întregului tine
ret și mobilizarea sa activă la 
Înfăptuirea programului P.C.R. 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate", referat 
elaborat de Comitetul Central 
al U.T.C., a adus in dezbatere 
cadrul responsabilităților ce re
vin organizației, tuturor tineri
lor de la orașe și sate, din fa-

i
brici și de pe ogoare, școli și 
facultăți, pentru desfășurarea 
unei activități în măsură să a- 
firme tineretul din țara noastră 
ca o forță socială activă, cu 
trăsături proprii, specifice, cu o 
contribuție crescindă la soluțio
narea problemelor construcției 
socialiste din țara noastră. Con
ferirea de către conducerea de 
partid, de către secretarul 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a unor atribuții din 
ce în ce mai importante in 
conducerea și organizarea între
gii activități sociale, pune în 
fața tineretului îndatorirea e- 
sențială de a răspunde prin 
fapte încrederii acordate, grijii 
pe care i-o poartă partidul. în 
acest sens, s-a arătat în refe-. 
rat, obiectivul central este ace
la al formării tinerilor în spi
ritul principiilor de viață co
muniste, al cultivării în rindu- 
rile lor a unui climat revoluțio
nar, care să le asigure un pro
fil civic și moral de înaltă ținu
tă, pe măsura răspunderilor cu 
care sînt investiți, al datoriei ce 
le revine, de a fi o prezență tot 
mai activă și mai eficientă in 
opera de construcție socialistă a 
României contemporane».

De această dată intervențiile 
au adus în dezbatere, intr-un 
autentic spirit de critică și au
tocritică. o serie de realizări 
ale organizației de tineret în în
deplinirea acestor responsabili
tăți, dar și a unor neajunsuri 

care se mai manifestă incă.

FESTIVALUL NATIONAL DE MUZICĂ UȘOARĂ
Chiriac), sau, mai ales, „Nu te 
cunosc de ieri" de Ion Cristi
noiu. piesă ce a beneficiat de 
două interpretări fără cusur a- 
parținînd Marinei Voica și lui 
Aurelian Andreescu. Mihaela 
Mihai a pus foarte bine în va
loare compoziția lui Mihai Dum
bravă „In numele tău" așa cum 
a reținut atenția și melodia unui 
alt debutant, Mihai Constanti- 
nescu „Vreau să fiu gindul tău" 
(o inspirată melodie de dra
goste, cu un refren memorabil).

Poate cea mai reușită dintre 
cele 3 melodii din concurs ale 
lui Marius Țeicu este „Doar pa
cea", o piesă in care alternează 
ritmul de samba cu un „soul* 
tipic compozitorului. Adrian 
Romcescu a dat interpretarea 
cea mai izbutită acestui cîntec 
(mă gîndesc între altele și la 
faptul că la o creație in care 
textul joacă un rol major este 
foarte important să se distingă 
cuvintele...).

Am lăsat intenționat la urmă 
3 cîntece cu o tematică gene
roasă, care s-au înscris, de alt
fel, in nota întregului festival. 

resc deficiențelor organizatorice, 
stilului de muncă, dar și men
talității greșite a unora dintre 
tineri despre munca lor, despre 
locul lor in societate. Perfecțio
narea activității, traducerea in 
viață a acestui imperativ, s-a 
relevat în dezbaterile colocviu
lui, sînt posibile numai prin 
conceperea întregii activități în
tr-o permanentă perspectivă po
litică și ideologică susținută de 
o gamă cit mai largă și variată 
de acțiuni concrete care să răs
pundă sarcinilor organizațiilor 
de tineret, precum și preocupă
rilor de viață și de muncă ale 
membrilor lor. A face din fieca
re acțiune, indiferent de natura 
ei, un act educativ și politic, 
constituie o cerință indispensa
bilă care determină valoarea și 
eficiența. vieții organizației, con
tribuția pe care și-o aduce la 
îndeplinirea sarcinilor colective
lor în care sînt constituite.

Reluate și in „Educarea tine
retului in spiritul cultului față 
de muncă — pîrghie fundamen
tală in formarea multilaterală, 
comunistă, a tinerei generații", 
referat elaborat de Comitetul 
municipal București al U.T.C., 
aceste comandamente au fost 
raportate de către partici- 
panți la imperativul soluționării 
problemei fundamentale care se 
află pe agenda de lucru a orga
nizației de tineret : educarea, 
prin muncă și pentru muncă. 
Arătindu-se că educarea in 
spiritul dragostei față de muncă 
verifică și confirmă semnificația 
și sensul întregii activități, s-a 
subliniat ca una din modalită
țile concrete de îndeplinire a 
acestui obiectiv preocuparea 
fiecărei organizații de a mobili
za tinerii, muncitori sau elevi, 
țărani sau studenți, să depună 
o activitate utilă, necesară so
cietății.

Făcînd un bilanț al desfășu
rării lucrărilor colocviului, este 
evident că el a reușit să reflec
te convingător atașamentul tine
retului față de politica Partidu
lui Comunist Român, sentimen
tele de mîndrie patriotică pen
tru marile înfăptuiri ale poporu
lui nostru în edificarea socia
listă a țării. Temele care au 
fost abordate au creat condițiile 
realizării unui larg și fructuos 
schimb de experiență privind 
sarcinile și acțiunile U.T.C. și 
U.A.S.C.R. în direcția îndeplini
rii respbnsabilităților încredin
țate de partid, a indicațiilor pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
li le-a adresat.

TRAIAN GINJU

In primul rînd „Omagiu" de 
Temistocle Popa, un imn de o 
intensă vibrație căruia i-au dat 
viață Doina Badea și Cornel 
Constantiniu, „Cine aș fi ?“ 
de Mișu Iancu (cu Mihaela Mi
hai) și „Pe undeva o mare în 
virf de munte" de Gelu Solo- 
monescu (cintată pe fondul unei 
orchestrații de mare finețe de 
Corina Chiriac). Mi-am permis 
să citez doar interpretările cele 
mai valoroase sau care au pro
dus cea mai favorabilă impresie.

în ceea ce privește microreci- 
talurile, pot afirma că trei din
tre ele au ieșit în mod deose
bit în evidență. Este vorba de 
cel susținut de Marina Voica —

PREMIUL I : Omagiu, muzica
Mircea Bloc.

PREMIUL II : Te iubesc, muzica Vasile Veselovski, versu
rile Mihai Maximilian.

PREMIUL III : Doar pacea și Acum te-am regăsit, muzica 
Marius Țeicu, versurile Mihai Dumbravă ; Ziua care nu se uită, 
muzica George Grigoriu, versurile Angel Grigoriu și Romeo 
lorgulescu.

Săptămîna trecută a fost dat 
publicității comunicatul Federa
ției române de fotbal care omo
loga rezultatele definitive ale 
campionatului național de fotbal. 
Presa a publicat și programul 
competițional al campionatului 
de fotbal, ediția 1974—1975. 
Omologarea atit de tîrzie a 
trecutului campionat iși are 
explicația ei și nimeni nu a 
avut de obiectat. Așadar, înce- 
pînd cu 11 august a.c. ne vom 
îndrepta din nou spre stadioane, 
vom face pronosticuri, vom a- 
sista la meciuri mai mult sau 
mai puțin spectaculoase. Ceea 
ce înseamnă, într-un fel, că so
cotelile cu precedenta ediție au 
fost încheiate. Greu de crezut și, 
mai ales, de acceptat. La timpul 
cuvenit s-au semnalat multe de
ficiențe ale trecutului campio
nat, deficiențe care, în ultimă 
instanță, au dus la vicierea cla
samentului final. Și dacă ar fi 
numai atit... Dar ceea ce mi se 
pare mai important, nu este a- 
tît faptul că una sau alta din 
echipe a promovat sau retrogra
dat pe nedrept, cit îndeosebi 
existența unui climat moral 
care favorizează asemenea defi
ciențe, climat care, din lipsă de 
probe materiale, prin consens, 
a fost denumit cu un termen 
tehnic „lipsă de interes în abor
darea unor întilniri și desconsi
derarea adversarului". Or, din
colo de existența in subsidiar a 
unor „înțelegeri", această lipsă 
de interes și desconsiderare a 
campionatului este ea însăși su
ficientă pentru a argumenta 
lipsa de seriozitate și incapaci
tatea morală a unor jucători, 
antrenori sau cluburi, o stare 
de fapt care ar fi trebuit să ne 
îngrijoreze și care, fără îndoiâlâ, 
ar fi impus măsuri. Măsuri se
vere de natură să curme răul, 
să taie în viitor pofta oricui de 
a se prezenta pe teren așa cum 
s-au prezentat unele echipe : 
F.C. Argeș, C.F.R. Cluj, A.S.A.

Tg. Mureș, U.T.A. în loc de 
toate acestea ni se oferă aver
tismente scrise (?!). (Suspenda
rea lui Kun și Broșovschi, în 
măsura in care ne vom dovedi 
consecvenți cu propriile noastre 
hotăriri, devin în acest context 
timide încercări de a face or
dine). Secțiile de fotbal ale 
cluburilor amintite au primit 
aceste avertismente, le-au „pre
lucrat" cu factorii și, normal, 
le-au încopciat la dosar. Iși ‘ 
chipuie oare cineva că astfel 
pus capăt stării de lucruri 
care o cunoaștem cu toții ? 
s-a acționat suficient pentru 
sănătoșirea radicală a climatu
lui moral din mișcarea noastră 
fotbalistică ? Greu de presupus. 
Adică nici nu trebuie să ne în
chipuim așa ceva. Și unele știri 
de ultimă oră ne fac să credem 
că lucrurile vor continua în a- 
celași spirit și anul viitor. Cui 
folosește și cine are nevoie de 
un asemenea climat ?

De la F.C. Argeș, unul din 
cluburile cu comportare discu
tabilă in trecutul campionat, au 
cerut transferul nu mai puțin 
de opt (•!) jucători din prima 
garnitură. Dobrin, cocoțat »pe 
camionul cu mobilă, face naveta 
intre Craiova și Pitești. Pină la 
urmă s-ar putea să fie suspen
dat, la cererea clubului său. Dar 
numai Dobrin să fie vinovat ? 
Și de ce doar el să fie. astfel 
sancționat ? Perioada transferă
rilor a cunoscut un du-te-vino 
în stare să amețească chiar și 
pe cei familiarizați. ~ "
băieții cluburile * ' 
nea ritm că nici 
ține socoteala, 
sînt, . unii fiind 
între fostul club 
cu care cochetează în vederea 
transferului. Federația de spe
cialitate a înregistrat peste 1 900 
de astfel de cereri. Ce determină 
această migrație, care sînt resor
turile care o declanșează ? Și 

EDIȚIA DE VARĂ A „CUPEI
• întrecerile rezervate sportivilor pină la 30 de ani • Con

cursuri atractive pe lacul Herăstrău • Finaliștii sectorului I al 
Capitalei se pregătesc pentru etapa pe municipiu • La Bra
șov, Tîrgu Mureș și Craiova vor fi desemnați campionii pe țară.

Populara competiție republi
cană „Cupa tineretului", ediția 
1974, dedicată celor două eveni
mente de 
niversare 
greșul al 
continuă 
sportiv estival, avînd 
mate, la ora actuală, interesante

seamă : a XXX-a a- 
a eliberării și con- 
XI-lea al partidului, 
să domine sezonul 

progra-

poate cel mai complet, sub as
pectul diversității, Mihaela Mi
hai — un recital de mare ținu
tă, străbătut de un puternic fior 
dramatic, și de veșnic tînărul 
Gică Petrescu, — care a oferit 
o lecție de profesionalism. Aura 
Urziceanu a susținut un micro* 
recital special, care a reliefat 
cunoscutele-i calități vocale ex
traordinare, dar și lipsa unui 
repertoriu adecvat.

în sfîrșit, calde felicitări celor 
care de multe săptămîni au pre
gătit, pentru a le da viață in 
festival, cele 30 de cîntece : in- 
terprețil și orchestra lui Sile 
Dini cu.

OCTAVIAN URSULESCU

Temistocle Popa, versurile

în- 
s-a 
pe 
Că 
în-

Schimbă 
într-un aseme- 
nu le mai pot.i 
care pe unde 
cum spuneam, 
și cel sau cele

concursuri rezervate categoriei 
de sportivi pină la 30 de ani.

Intr-o scurtă convorbire avută 
cu tov. Gheorghe Nicolae, res
ponsabilul comisiei sport și tu
rism din Comitetul sectorului I 
al U.T.C., acesta a ținut să sub
linieze că ediția de vară a „Cu
pei tineretului" a avut darul să 
.impulsioneze activitatea mai 
multor asociații sportive, care 
au inițiat, în această perioadă, 
o serie de manifestații atractive, 
sub forma de duminici cultural- 
sportive, reunind Un număr 
mare de tineri din întreprinderi 
și elevi. Bunăoară, la ultima ac
țiune sportivă de masă desfășu
rată la Herăstrău, la mijlocul 
lunii iulie, în organizarea comi
tetelor U.T.C. și asociațiilor spor
tive P.T.T. și C.P.B., au partici
pat aproape 4 000 de tineri și 
tinere, avînd prilejul să pe
treacă ore plăcute în aer liber. 
Programul a cuprins concursul 
de înot, tenis de cîmp, popice 
și jocuri pe echipe.

Interlocutorul nostru a preci
zat că la etapa de masă a „Cu
pei tineretului", la probele pen
tru categoria 11—19 ani au luat 
parte circa 16 000 de tineri și 
elevi, iar la categoria peste 19 
ani au evoluat peste 2 500 de 
concurenți din întreprinderi. Cu 
acest prilej s-au organizat con
cursuri de selecție la atletism, 
popice și handbal. Pe această li
nie s-au evidențiat asociațiile 
sportive P.T.T., unde s-au creat 
șase formații_de handbal, A.MX1. 

' Otopeni, " ‘
clasate, 
locuri la 
sector. Turneul feminin de 
handbal a fost ciștigat de for
mația P.T.T., iar la băieți vic-

I.R.M.A. și C.P.B., 
dealtfel, pe primele 
întrecerile finale pe 

Turneul feminin

sezoniere... A- 
din prima 
promovate 
Bineînțeles 

vioara întii.

cum rămîne cu ceea ce înde
obște numim atașamentul și dă
ruirea față de culorile clubului? 
Pentru că nu e vorba numai de 
un termen oarecare, ci de o noți
une care implică un conținut 
adecvat. Ceea ce contravine a- 
cestor „iubiri" 
fluența de jucători 
divizie către noile 
este considerabilă, 
vin aci in rolul de
Dar ce se va întîmpla cu acei 
jucători care, buni-răi, au mun
cit și au luptat pentru a reuși 
pătrunderea in eșalonul de frun
te ? îi păstrăm pe tușă pină la o 
viitoare posibilă retrogradare 
pentru a apela din nou la ser
viciile lor. Ar mai fi o ultimă 
întrebare. Transferările de jucă
tori pornesc de la premisa întă
ririi cluburilor dezavantajate, de 
la stabilirea unui cit de cit echi
libru între loturile divizionarelor. 
A fost avantajat „Steagul roșu" 
din Brașov aflat în fața unor 
importante confruntări interna
ționale prin plecarea lui M. Ol- 
teanu. Anghelini și Anghel ? A 
ieșit el mai întărit ?

Iată un șir de probleme de e- 
sență și întrebări la care, firesc, 
ar fi trebuit să se răspundă 
pină acum. încă nu este tîrziu. 
Cu condiția numai să se acțio
neze cu toată exigența și cu mă
suri a căror eficiență să fie 
imediată, palpabilă. Cei chemați 
să facă acest lucru sînt datori 
să acționeze ferm, răspunzind 
unor necesități ce privesc fotba
lul românesc nu numai prin 
prisma zilei de mîine, ci într-o 
largă perspectivă care să ne a- 
ducă satisfacții și rezultate pe 
măsura așteptărilor, a condiții
lor pe care le avem, a potenția
lului de care dispune fotbalul 
românesc. Pe măsura atenției 
cu care publicul nostru, cald și 
generos, înconjoară sportul atit 
de gustat și iubit: fotbalul.

AL. DOBRE

TINERETULUI"
toria a revenit echipei C.P.B. 
La întrecerile de popice, pe 
primele locuri s-au clasat se
lecționatele asociațiilor sportive 
A.M.C. Otopeni, C.P.B., la fete, 
iar concursul masculin a fost 
ciștigat de C.P.B. întrecerile de 
atletism au fost dominate de ti
nerii de la Telefoane. T. Ion s-a 
clasat pe primul loc în cursa 
de 1 500 m și Doina Vasile a 
ocupat locul 1 în proba de 800 
m. Acum, sportivii din sectorul 
I se pregătesc în vederea etapei 
superioare a „Cupei tineretului", 
faza pe municipiul București, 
programată duminică 4 august.

Amintim că întrecerile finale 
pe țară pentru asociațiile spor
tive din întreprinderi au loc la 
Brașov, în zilele de 17—18 au
gust. Bazele sportive din Tîrgu 
Mureș vor găzdui, ' ’ —
august, finalele 
pentru asociațiile 
cooperativelor ______ ..
iar la Craiova au loc, între 25— 
27 august, întrecerile decisive 
pentru sportivii din mediul ru
ral, la atletism, oină și handbal.

M. LERESCU

între 23—25 
concursurilor 
sportive ale 

meșteșugărești.

concursului inter- 
tir de la Wroclav

TIR
In cadrul 

național de 
un frumos succes a repurtat țin- 
tașul român Mihai Ispasiu. El 
a ciștigat proba de talere arun
cate din șanț realizînd 123 
puncte.

tenis
La Donet a continuat dumi

nică meciul de tenis dintre e- 
chipele U.R.S.S. și Cehoslova
ciei din cadrul „Cupei Davis" 
(finala grupei B a zonei euro
pene). în proba de dublu, pere
chea cehoslovacă Kodes-Zednik

INVITAȚIE 
PENTRU TINERII 

CAPITALEI

EXCURSIILE
LUNII

AUGUST
Preocupată pentru asigurarea 

petrecerii timpului liber, a 
vacanței sau concediului de 
odihnă al tinerilor in mod cit 
mai plăcut și reconfortant, A- 
genția BTT București organi
zează în luna august, ca de 
altfel și pină acum, o serie de 
excursii cu durată și pe trasee 
variate.- Pentru a veni in 
sprijinul tinerilor bucureșteni, 
care doresc să beneficieze de 
aceste posibilități, reproducem 
mai jos principalele acțiuni 
inițiate de agenția mai sus nu
mită :

EXCURSII LA SFÎRȘIT DE 
SAPTĂMÎNA, ■ cu durata de 
o zi se organizează, cu trenul, 
pe două trasee : Valea Praho
vei și litoralul Mării Negre. 
Excursii de o zi și jumătate, 
cu trenul și autocarele, pe 
traseele : 1. Scropoasa — Ză- 
noaga — Padina — Babele — 
Piatra Arsă — Cota 1 500 — 
Poiana Izvoare — Gura Di
ham — Diham — Poiana Secui
lor — Girbova Susai — Piatra 
Mare ; 2. București — Brașov
— Zărnești — Bran — Rucăr
— Cimpulung Muscel — Pi
tești ; 3. București — Pitești
— Rm. Vilcea — Călimănești
— Cozia ; 4. București — Pi
tești — Sibiu — Făgăraș — 
Brașov. De reținut citeva amă
nunte : cazarea se face, in 
funcție de traseu, la cabanele 
Plaiul Foii, Gura Riului, ho
tel Cozia etc. Plecarea are loc 
simbătă la orele 12 sau 15,05. 
Pentru tinerii care lucrează în 
schimbul II se organizează ex
cursii cu plecarea duminică 
dimineața și întoarcerea luni la 
prinz.

Excursii de 4 zile în Delta 
Dunării, pe următorul traseu : 
Tulcea — Maliuc — Crișan — 
punctul turistic BTT „Caraor- 
man“ — Dunărea Veche — Mila 
23 — punctul turistic BTT „For
tuna" — Lacul Fortuna — Buli
na — Tulcea. In program sînt 
incluse concursuri de pescuit 
sportiv, plimbări cu barca, în
treceri sportive, focuri de ta
bără. Pentru luna august sînt 
programate două astfel de ex
cursii : 3—7 atigust și 31 august
— 4 septembrie.

Tinerii care doresc să-și pe
treacă concediul de odihnă pe 
litoral o pot face, in serie de 
zece zile, la Năvodari; între 25 
august — 3 septembrie. Pentru 
perioada 22—25 august se orga
nizează drumeții de trei zile 
și jumătate la cabanele Diham
— Piatra Mare — Susai — Pa
dina — Zănoaga — Scropoasa. 
în program — drumeții, con
cursuri de orientare turistică, 
seri distractive, concursuri gen 
„cine știe ciștigă" pe tema 
„Frumoasă ești, patria mea".

Deci, nu ne rămîrte decît să 
ne hotărim și să ne înscriem 
din timp.

N. STEREA

a învins cu 6—4, 6—1, 6—3 pe
Metreveli și Korotkov. După 
două zile de întreceri, scorul 
este de 2—1 în favoarea echipei 
cehoslovace.
CICLISM

Duminică a luat sfîrșit com
petiția ciclistă internațională da
tată cu „Cupa Voința". Victo
ria finală a revenit alergătoru
lui dinamovist Teodor Vasile, 
care în cele 6 etape a totalizat 
cel mai bun timp. El a fost ur
mat în clasament la 40” de M. 
Ramașcanu (Dinamo) și la 50” 
de N. Gavrilă (Steaua). Polone
zul Parsek s-a clasat pe locul 4 
la 1’20”.

8 i ■ 1 i imireprinoerea ae transpari bucurești
O RGANI

ti —\ : ■ ' ' J. ' \
• 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 inscrie bărbați și femei în vîrstă 
de 22—35 ani.

ZEAZĂ:
— 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.

• CURSURI DE SCURTA DURATA pen-
tru calificare în meseriile de :

— conducători troleibuze, cu durata de Doritorii se vor adresa la biroul în-
4 luni, vîrsta 22—45 ani ; vățămînt din str. Dr. Grozovici nr. 4,

— conducători tramvaie, cu durata de telefon: 12 2414 și 1219 30.
3 luni, virsta 22—45 ani; PENTRU COMPLETAREA NECESARU-

— încasatori (absolvenți ai școlii gene- LUI DE PERSONAL DE BORD, I.T.B.
râie) și controlori (absolvenți de li- RFCR.UTRAZA :ceu), cu durata de 15 zile, vîrsta 18—
45 ani, fără antecedente penale. — conducători auto categoria D pentru

• CURSURI DE SPECIALIZARE pentru autobuze. Doritorii se pot adresa in
conducători auto, posesori ai permisului Calea Șerban Vodă nr. 164—166, tele-
de conducere C, in vederea obținerii ca- fon: 23 61 54 și 23 88 70;
tegoriei D. — conducători auto categoriile B și C

Durata cursului : pentru taximetre și autocamioane.
— 10 zile pentru conducătorii auto cu Doritorii se pot adresa in strada Ga-

un stagiu in meserie de peste 3 ani; lăți nr. 216, telefon : 11 39 20.
— 3 luni pentru conducătorii auto cu întreprinderea dispune de un parc

un stagiu in meserie de peste un an. nou de autovehicule.
PE TIMPUL ȘCOLARIZĂRII CURSAN- Solicitanții beneficiază de încadrarea

ȚII BENEFICIAZĂ DE: intr-o categorie superioară de remune-
— indemnizații (mai puțin încasatorii și rare, conform noilor limite imbună-

controlorii) ; tățite.

ÎNTREPRINDEREA r ELECTROMAGNETICA
Calea Rahovei nr. 266—268, sector 6,

caută bărbați și femei, pentru calificare prin cursuri Gr. I. și postiiceale 
de scurtă durată in meseriile :

găuritor — filetator,
presa tor metale la rece,
operator mase plastice și bachelită, 

mașinist la mașini de rulat șuruburi,

Informații la serv, personal - învățămînt —
sau 802020, interior 165

bobinator ap. electrice, 
lăcătuși mecanici I.C.M.,' 
frezori la lucrări de serie 
debitori materiale.

telefon 804780

*

MINISTERUL ENERGIEI ELECTRICE 
LICEUL DE ELECTROTEHNICA 

cu sediul in orașul Buftea, jud. Ilfov, Șos.
km. 21, Tel. 1616 47

BUFTEA, 
București-Tirgoviște

școală profesională,Primește inscrieri pentru admiterea fn 
meseria montator elemente prefabricate din beton armat. în
scrierile se pot face Ia secretariatul școlii și la sediul între
prinderilor :

1. Electromontaj București, str. Candiano Popescu nr. 1, sec
tor 5.

2. Electromontaj Cîmpina, str. Golești nr. 12.
3. Electromontaj Bacău, calea București nr. 3.
4. Electromontaj Sibiu, str. Lector nr. 12.
5. Electromontaj Banat, str. 6 Martie nr. 65, pentru care se 

școlarizează elevii respectivi.
Se primesc absolvenți al școlii generale de 10 ani sau de 

8 ani — serii mai vechi, precum și promovați ai clasei a VIII-a 
din anul 1974 care au implinit 16 ani pină la 15 iunie 1974, fără 
a depăși virsia de 18 ani in anul 1974, pe baza următoarelor 
acte :

— adeverință a școlii generale ;
— adeverință medicală ;
— certificatul de naștere, copie și original.

I.T.A. — BUCUREȘTI Nr. 1 
MARFA

TELEFON 43 56 05, 43 54 05

caută de urgență:
— muncitori necalificați 
pentru calificare la locul de 
muncă în meseria de meca
nic auto, cu durata ' de 9 
luni, fiind retribuiți pe 
timpul școlarizării cu 1.048 lei 

lunar
CONDIȚII

— Buletin de București sau 
comune subordonate.

— Vîrsta 16—35 ani
— Minimum 7 clase ele-

mentare

I. T. A. - BUCUREȘTI 

AUTOBAZA Nr. 1 TITAN
Șos. Gării Cățelu Nr. 174, sector 3

RECRUTEAZĂ

ÎN PERMANENȚĂ
tineri în vîrstă de 17,1/2-35 ani studii 7-—8 clase

ÎN

CA

tineri

VEDEREA ȘCOLARIZĂRII

ȘOFERI PROFESIONIȘTI

în vîrsta de 17-35 ani, 
studii 7-8 clase

în perioada școlarizării se asigură gratuit cazare, 
articole de îmbrăcăminte, echipament de protec

ție și masă (sau bursă).

După școlarizare se asigură repartizarea în locuri 
de muncă apropiate de domiciliu, pe diferite ca

tegorii de autovehicule, după preferință.
Informații și înscrieri, la sediul autobazei,

Mijloace de transport tramvaie 19, 27 și 28, au
tobuze 55 și 46 barat.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A PRIMIT 
UN GRUP DE ELEVI Șl STUDENȚI AMERICANI

(Urmare din pag. 1) 
dații și școli de muzică din Sta
tele Unite.

Erau prezenți numeroși pio- 
r eri și elevi din școli bucureș- 
t ?ne.

Este al treilea an consecutiv 
cînd tinerii americani, animați 
de dorința de a cunoaște înde
aproape realitățile din România^ 
viața și preocupările tineretului 
din țara noastră, ne vizitează 
țara ca „Ambasadori ai priete
niei" — denumire simbolică su
bliniind idealurile tinerei gene
rații de a contribui la făurirea 
unei lumi a păcii și destinderii, 
a colaborării prietenești.

Numărul mereu sporit de- ti
neri din S.U.A. care vin în 
România in cadrul acestui pro
gram ilustrează interesul cres- 
cind față de România, față de 
realizările poporului român, 
prestigiul larg de care se bucu
ră tara noastră în lume. In de
cursul anului, pe un itinerar de 
circa 3 000 kilometri, 60 de for
mații de elevi și studenți din 
50 de orașe și 25 de state vor fi 
„ambasadori" ai cîntecului și 
dansului din S.U.A., prilej de 
a se întilni cu zeci de mii de 
tineri români, de a lega priete
nii, de a se cunoaște măi bine, 
contribuind la apropierea din
tre tinerii celor două țări.

Aflindu-se în România, tinerii 
americani și-au manifestat do
rința de a se întîlni cu pre
ședintele Nlcolae Ceaușescu, a 
cărui neobosită activitate pusă 
în slujba nobilelor idealuri ale 
păcii și înțelegerii între popoare 
este bine cunoscută și apreciată 
în cercuri largi ale opiniei pu
blice americane. -

La sosire, tinerii americani și 
români întimpină pe tovarășul

CUV1NTUL PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I) 

tivițatea și să nu vă opriți aici. 
Am dori ca schimburile de ti
neri, vizitele unor noi grupuri 
de „ambasadori ai prieteniei" 
să continue și în anul viitor.

Trebuie să-mi fac autocritica 
că la prima noastră intilnire am 
vorbit de o cifră de 5 000 de 
„ambasadori ai prieteniei". Cred 
că am subapreciat posibilitatea 
fundației dumneavoastră ; de 
aceea consider că putem vorbi 
de un număr mult mai mare in 
viitor. (Aplauze).

Noi, în România, nu avem o 
fundație sau o asociație cu a- 
ceastă denumire, dar avem o 
organizație de tineret ai cărei 
reprezentanți se găsesc aici. 
Cred că vor urma exemplul 
prietenilor lor americani și se 
vor apuca și ei să strîngă fon
durile necesare pentru ca, și cu 
ajutorul părinților, să organize
ze și ei un grup de tineri ro
mâni, de „ambasadori ai priete
niei" români, care să meargă 
în S.U.A.

Cred că ar fi bine ca de pe 
acum — dacă și dl. Morgan va 
fi de acord — să stabilim o le
gătură cu fundația dumneavoas
tră, pentru ca anul viitor să 
putem organiza un asemenea 
grup de ,tineri români care să 
viziteze S.U.A.

Aș dori să menționez și cfi 
acest prilej importanța pe care 
o au asemenea vizite, întîlni- 
rile dintre tinerii din țările 
noastre, ca, de altfel, în gene
ral, întilnirile dintre tinerii din 
toate țările lumii. Lumea este 
preocupată astăzi de a așeza re

Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu cu multă căl
dură și simpatie, cu vii și înde
lungate aplauze.

întîlnirea debutează într-o at
mosferă sărbătorească. Pre
ședintele fundației, Harry W. 
Morgan, prezintă grupurile de 
tineri artiști și programul pro
movat de fundație, rostind o 
cuvîntare. (Cuvintarea se publi
că separat).

Tinerii americani prezintă 
apoi Un program artistic în o- 
noarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu. Cei prezenți audiază 
un bogat repertoriu din folclo
rul „american, din muzica de 
jazz susținut cu deosebită sen
sibilitate interpretativă de for
mația „Singing Angels" din 
Cleveland-Ohio, de formațiile 
„The Crusaders" din Houston- 
Mississippi, „The Eighth Day" 
din Millville-New Jersey și 
„The Young Tulsans" din Tul
sa-Oklahoma. O deosebită im
presie a făcut interpretarea în 
limba română a cîntecelor „Ro- 
mânașul" și „Să fie pace intr-o 
zi".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
răsplătit cu vii aplauze măies
tria interpretativă a tinerilor 
mesageri ai cîntecului american.

La sfîrșitul fiecărei părți a 
programului, tinerii au ținut să 
prezinte omagiul lor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu,. recunoștința 
pentru ospitalitatea cu care au 
fost întimpinați pretutindeni, 
pentru prilejul care li s-a oferit 
de a cunoaște țara, minunatul 
popor român pe care l-au în
drăgit și pe care îl prețuiesc.

Ei oferă, în semn de înaltă 
stimă, tovarășului Nicolae 

lațiile pe baze noi, de egalitate, 
de respect, de colaborare și. in 
această activitate uriașă, tine
retului ii revine un rol deosebit 
de important.

Desigur, nu aș putea să nu 
menționez faptul că începutul 
„ambasadorilor prieteniei" l-a 
făcut, de fapt, președintele Sta
telor Unite, Richard Nixon, 
cind a vizitat România, exact 
acum 5 ani.

Sper că există toate condiții
le ca intre popoarele noastre 
— intre poporul român și cel 
american — între tinerii din ță
rile noastre să se dezvolte in 
continuare relații tot mai bune, 
de colaborare, in toate domenii
le de activitate.

în cursul vizitei pe care am 
făcut-o acum un an în S.U.A., 
în cadrul convorbirilor cu pre
ședintele Nixon, am ajuns la 
concluzia să semnăm o Decla
rație comună cu privire Ia dez
voltarea relațiilor dintre țările 
noastre. Aș dori ca principiile 
acestei declarații să călăuzeas
că permanent activitatea po
poarelor român și american, a 
tineretului din țările noastre. 
Aș putea spune că „ambasado
rii prieteniei" — americani și 
români — au și o bază princi
pială bună, au acordul guverne
lor, al președinților țărilor lor, 
de a intensifica aceste schim
buri. (Aplauze). Noi dorim ca 
tinerii români și tinerii ameri
cani să se intilnească tot mai 
des, să se cunoască tot mai
bine, să conlucreze tot mai
strîns în diferite domenii de ac
tivitate, pentru a învăța îm
preună cum să contribuie la o
lume mai bună în care fiecare 

Ceaușescu buchete de flori și 
numeroase daruri simbolice a- 
duse de ei din S.U.A.: medalii, 
cheile și emblemele unor orașe, 
printre care Seven Healls, 
Maple Heights, Mississippi, New 
Jersey, mesaje din partea pri
marilor a numeroase localități, 
a unor guvernatori și senatori 
americani, albume cu articole 
din presa americană consacrate 
României și legăturilor priete
nești dintre cele două popoare, 
vizitelor „Ambasadorilor prie
teniei" din țara noastră, 
Pri'ntr-unul din mesaje, . pre
ședintele României, Nicolae 
Ceaușescu, este proclamat cetă- 
țean de onoare al orașului 
Tulsa — Statul Oklahoma.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
mulțumesc cu căldură solilor 
tineretului american, se fotogra
fiază cu reprezentanții fiecărui 
grup în parte.

Exprimînd calde cuvinte de 
mulțumire pentru cinstea de a 
fi fost primiți de șeful statului 
român, Harry W. Morgan a 
spus: „In țara noastră, domnule 
președinte, sinteți considerat un 
mare conducător, un om cu o 
profundă viziune, care înțelege' 
tineretul și valoarea prieteniei 
dintre oameni. Ne-ați făcut as
tăzi o mare onoare, dumnea
voastră și doamna Elena 
Ceaușescu, de a ne arăta acest 
spirit al prieteniei, pentru care 
vă sîntem profund recunoscă
tori".

Primit cu vii și îndelungate 
aplauze de către toți cei pre
zenți, a luat cuvintul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. (Cuvintarea 
se publică separat).

Căldura și prietenia eu care 
li s-a adresat șeful statului ro
mân au stîrnit o vie emoție în 

popor, fiecare om. să se simtă 
liber și să poată contribui, la ci
vilizația mondială. (Aplauze).

Doresc să mulțumesc în mod 
călduros formației „îngerii cîn- 
tători", celorlalte formații — de 
cor, de muzică, fanfară, orches
tră — care ne-au prezentat as
tăzi în mod minunat unele frag
mente din creațiile artei și cul
turii din Statele Unite. Doresc, 
totodată, să mulțumesc pionie
rilor și elevilor români care, 
de asemenea, au prezentat cite- 
va din cintecele tineretului, din 
arta poporului român.

Am ascultat cîntece în lim
ba română interpretate de for
mațiile tinerilor americani, pre
cum și cîntece în limba engle
ză executate de formațiile tine
rilor români. Am constatat și 
de data aceasta că in orice 
limbă ar fi, cintecele, muzica 
răsună în același fel, că ele 
exprimă în mod minunat sen
timentele popoarelor, ale tine
rilor, dorința de o viață mai 
bună, liberă, de prietenie intre 
popoare.

Avînd în vedere că v-ați sn- 
deplinit înainte de termen anga
jamentul de a aduce in Româ
nia 5 000 de „ambasadori ai
prieteniei", am hotărit să vă 
inminăm în mod simbolic o di
plomă în care apreciem activi
tatea dumneavoastră și activi 
tatea „ambasadorilor prieteniei".

Aș dori, de asemenea, să mul
țumesc tinerilor americani, tu
turor celor care s-au gindit de 
a acorda o bursă unui student 
român sau unui tinăr român 
care să meargă pentru un an in 
S.U.A. Văd în aceasta un mic 

simbol al dorinței de a dezvol

rîndurile sutelor de tineri ame
ricani care au subliniat, în re
petate rînduri, cu aplauze pline 
de însuflețire cuvintarea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu înmînează președin
telui fundației „Ambasadorii 
prieteniei" o diplomă de onoare 
prin care exprimă înalte apre
cieri Fundației și celor peste 
5 000 de ambasadori ai priete
niei care au călătorit și au dat 
spectacole in România între anii 
1971—1974, pentru crearea unui 
larg și semnificativ program de 
schimburi turistice și culturale 
intre cele două țări, pentru sti
mularea dorinței tinerilor ' din 
cele două țări de a învăța unii 
de la alții, de a-și împărtăși ta
lentele, de a sluji idealurile 
dreptății, păcii și prieteniei 
între popoare, pentru contribu
ția adusă prin aceasta la întă
rirea prieteniei între popoarele 
român și american.

întîlnirea cunoaște în final 
momente de o deosebită semni
ficație: tovarășul Nicolae
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu oaspeții 
ies în fața Sălii Palatului, se 
fotografiază în mijlocul lor. 
Oaspeții, copii și adolescenți, se 
apropie de președintele Nicolae 
Ceaușescu și de tovarășa Elena 
Ceaușescu, le string cu multă 
căldură mina, îi îmbrățișează 
într-o efuziune de tineresc și 
sincer entuziasm.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu își 
iau un călduros rămas „un de 
la tinerii americani, urîndu-le 
mult succes în frumoasa lor 
activitate, în realizarea nobilelor 
teluri propuse — pacea și prie
tenia in lume.

PUTERNIC IMBOLD ÎN MUNCĂ 
CONVINGĂTOR ÎNDEMN LA PERFECȚIONARE
Telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu

ta o colaborare și pe această 
cale intre tinerii noștri. Fără 
nici o îndoială că o bună cola
borare în domeniul științei, 
culturii, ca și în domeniul eco
nomic va fi de natură să con
tribuie la o și mai strînsă prie
tenie și apropiere între popoare
le noastre.

Sper că fundația dumnea
voastră va fi de acord — și 
cred că va găsi un tinăr sau 
o tînără americană care să vină, 
in anul viitor, să studieze in 
România, pe baza unei burse 
date de organizația noastră de 
tineret.

Acum, aș dori, încă o dată, 
să vă mulțumesc dumneavoastră 
și doamnei Morgan, tuturor ce
lor care au organizat această 
vizită și această zi deosebit de 
plăcută, să mulțumesc tinerilor 
mei prieteni „ambasadori ai 
prieteniei". Doresc să vă urez 
dumneavoastră succese în acti
vitatea viitoare. Tinerilor mei 
prieteni americani, întregului ti
neret american le doresc multe 
succese în întreaga lor activi
tate, în viață și să nu uite nici
odată că poporul român, tinere
tul nostru, dorește prietenie cu 
tineretul, cu poporul american, 
cu tineretul și popoarele din 
întreaga lume.

Să facem totul pentru colabo
rare și pace, pentru ca popoare
le noastre să conlucreze strîns 
pentru realizarea acestor dezi
derate ale întregii omeniri. 
(Aplauze). .

încă o dată, multă sănătate 
și multă fericire la toți ! (Aplau
ze puternice).

Folosim acest prilej — se spune în te- ' 
legrama colectivului de muncitori, ingi
neri și tehnicieni ai Uzinei de reparații 
București — pentru a vă asigura tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că toți cei ce 
muncesc din Centrala de Mecanizare pen
tru Construcții Industriale — Uzina Bu
curești, nu vor precupeți nici un efort 
pentru a înfăptui întocmai indicațiile pre
țioase pe care ni le-ați dat cu prilejul 
vizitei în uzina noastră pentru a ne ono
ra cuvîntul dat de a realiza planul cin
cinal in patru ani și trei luni.

Muncitorii, tehnicienii și inginerii în
treprinderii noastre agricole — se spune 
în telegrama adresată de colectivul de 
muncă al I.A.S. Vedea, județul Ilfov — 
asigură conducerea de partid și de stat, 
personal pe dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu 
vor precupeți nici un efort pentru dobin- 
direa de noi succese in organizarea mai 
bună și mai eficientă a muncii, ridicînd 
ștacheta cantității și calității producției, 
astfel îneît rezultatele ce le vom obține 
să fie un răspuns la eforturile făcute de 
partid, pentru asigurarea unui trai mai 
bun întregului nostru popor.

Ne angajăm ca în cinstea celor două 
mărețe evenimente — aniversarea a 30 
de ani de la eliberarea patriei și Congre
sul al XI-lea al Partidului Comunist Ro
mân, să dăm o producție suplimentară 
agricolă în valoare de peste 1 700 mii lei.

Muncitorii, inginerii, tehnicienii, între
gul colectiv al constructorilor de utilaj 
petrolier de la întreprinderea „1 Mai" 
Ploiești — se subliniază în telegrama tri
misă — au primit cu vie satisfacție ho- 
tărirea Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. cu privire la majorarea retribu
ției tarifare a oamenilor muncii cu data 
de 1 august 1974.

Răspunzind grijii părintești a partidului, 
oamenii muncii din întreprinderea noas
tră își vor înzeci eforturile, vor acționa 
cu toată hotărîrea și energia punînd în
tregul lor spirit de inițiativă, întreaga lor 
pricepere și pasiune pentru identificarea 
de noi resurse în vederea creșterii su
plimentare a producției, sporirii produc
tivității muncii, reducerii cheltuielilor 
materiale de producție, asigurarea unei 
înalte eficiențe a întregii activități eco
nomice a întreprinderii.

într-o altă telegramă se menționează: 
Asociația studenților comuniști din In
stitutul de Petrol și Gaze Ploiești, 
luind cunoștință de hotărirea Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R. și a Decre
tului Consiliului de Stat cu privire la 
majorarea burselor atribuite studenților, 
în numele tuturor studenților își exprimă 
profunda recunoștință pentru grija deo
sebită ce o acordă partidul și statul nos
tru tineretului studios.

Hotărîrea Comitetului- Executiv al C.C. 
al P.C.R. și Decretul Consiliului de Stat 
cu privire la majorarea bursei studenților 
din invățămîntul superior, au fost primite 
cu deosebită satisfacție și constituie pen
tru studenții Institutului de Petrol și 
Gaze Ploiești un nou imbold în muncă.

Ne angajăm ca, sub îndrumarea comi
tetului de partid din institut, să ddpunem 
eforturi în vederea obținerii unor rezul
tate și mai bune în procesul instructiv- 
educativ și integrarea studenților in ac
tivitatea de cercetare și producție.

Cooperatorii din Cooperativa agri
colă de producție Gherghița, județul Pra
hova luind cunoștință de măsurile stabi
lite de către Comitetul Executiv al Co
mitetului Central al Partidului Comunist

Român cu privire la majorarea venitului 
garantat ce se asigură membrilor coope
rativelor agricole de producție, sînt pe 
deplin satislacuți de grija pe care parti
dul și statul nostru o poartă țărănimii 
cooperatiste pentru ridicarea continuă a 
bunăstării materiale și a condițiilor lor 
de viață.

însuflețiți de aceste mărețe măsuri — 
continuă textul telegramei — cit și de 
cele două evenimente istorice ce vor a- 
vea loc anul acesta în țara noastră — 
Congresul al XI-lea al P.C.R. și a XXX-a 
aniversare a eliberării patriei de sub do
minația fascistă — cooperatorii din Gher- 
gnița se angajează sub conducerea comi
tetului comunal de partid să mobilizeze 
întreaga forță de muncă de care dispun 
în vederea executării la timp și de bună 
calitate a tuturor lucrărilor agricole, 
stringerea la timp și fără pierderi a re
coltelor. Prin aceasta asigurăm conduce
rea de partid și de stat că eforturile ce le 
vom depune vor fi concretizate în obți
nerea unei producții globale suplifnentare 
in valoare de 5 000 000 lei.

Ofițerii, subofițerii și salariații civili 
din Inspectoratul Municipiului București 
al Ministerului de Interne, — se scrie in 
telegrama adresată — au primit cu deo
sebită bucurie și satisfacție recenta Hotă
rire a Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. cu privire la majorarea veniturilor 
oamenilor muncii, a soldelor și retribu; 
țiilor personalului Ministerului Apărării 

' Naționale și Ministerului de Interne.
Personalul inspectoratului nostru vede 

in măsurile luate aprecierea deosebită pe 
care conducerea de partid și de stat o 
acordă cadrelor Ministerului de Interne, 
și iși manifestă recunoștința fierbinte 
pentru grija permanentă ce ne-o poartă 
partidul și dumneavoastră personal, tova
rășe secretar general, comandantul nos- 

’tru suprem, prin ajutorul multilateral pe 
care l-am primit și condițiile tot mai bu
ne de muncă și de viață ce ne sînt create.

Recunoștința noastră o vom dovedi prin 
hotărirea fermă de a depune toată pute
rea și capacitatea noastră de muncă pen
tru realizarea politicii științifice a parti
dului, pentru traducerea în viață a cerin
țelor documentelor de partid și a preve
derilor legilor statului nostru, pentru a 
asigura întregii noastre activități un per
manent caracter preventiv și combativ

împreună cu întregul tineret universi- . 
tar, studenții Institutului politehnic Bu
curești aflați in aceste zile în uzine, pe 
șantierele naționale de muncă patriotică 
sau în tabere de instruire șl odihnă, au 
aflat cu un sentiment de profundă recu
noștință și satisfacție de recentul Decret 
al Consiliului de Stat privind majorarea 
burselor studenților începind cu anul uni
versitar 1974/1975.

Pentru noi, studenții, membri ai Aso
ciației Studenților Comuniști din cel mai 
mare institut de învățămînt superior teh
nic din țară, este o nouă ocazie de a ne 
manifesta recunoștința fierbinte față de 
conducerea de partid și de stat și de 
dumneavoastră personal, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru preocuparea 
continuă și neobosită închinată destinelor 
tinerei generații — viitorul de mîine al 
patriei.

Colectivul de muncitori, ingineri și teh
nicieni din Combinatul chimic Craiova 
— se spune în telegrama adresată — 
luind cunoștință de conținutul Decretului 
Consiliului de Stat cu privire la majora
rea retribuției personalului din unele ra
muri și sectoare de activitate, iși mani

festă încă odată bucuria și mulțumirea 
față de‘ grija deosebită pe care conduce
rea partidului și statului nostru, dumnea
voastră personal tovarășe Nicolae 
Ceaușescu o purtați oamenilor muncii.

Ne angajăm să nu precupețim nici un 
efort pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor economice, a creșterii suplimen
tare a producției, sporirii productivității 
muncii și reducerii cheltuielilor de pro
ducție, să întărim ordinea și disciplina in 
producție pentru a întîmpina cu cinste 
cea de-a XXX-a aniversare a eliberării 
patriei și Congresul al XI-lea al P.C.R.

Muncitorii, tehnicienii, inginerii între
gul colectiv de muncă al Combinatului 
Petrochimic Brazi angrenați în acțiunea 
de realizare a cincinalului înainte de ter
men — se scrie în telegrama acestui co
lectiv — a primit cu satisfacție această 
nouă măsură, constituind un prilej de a 
răspunde cu toată hotărîrea pentru iden
tificarea de noi resurse in vederea creș
terii eficienței întregii activități econo
mice.

Ne angajăm să valorificăm mai bine 
materiile prime supuse prelucrării, să 
obținem produse cu un înalt grad de 
competitivitate, care să asigure obținerea 
unui beneficiu suplimentar în acest an 
de peste 60 milioane lei.

Comuniștii, întregul personal din Di
recția generală a înzestrării și unitățile 
subordonate — se scrie într-o altă tele
gramă — au primit cu deosebită bucurie 
Hotărîrea Comitetului Executiv al Comi
tetului Central al Partidului Comunist 
Român cu privire Ta majorarea eșalonată, 
pe ramuri și activități, a retribuției oa
menilor muncii, a soldelor și retribuțiilor 
personalului Ministerului Apărării Națio
nale și Ministerului de Interne.

Ca militari, simțim permanent grija pă
rintească a partidului și a dumneavoastră 
personal pentru asigurarea tuturor con
dițiilor necesâre desfășurării procesului 
pregătirii de luptă și politice, pentru 
modernizarea continuă a bazei materiale 
a armatei, pentru înzestrarea sa cu ar
mament și tehnică de luptă de înalt nivel 
tehnic. în același timp, noi și familiile 
noastre, simțim permanent dragostea o- 
crotitoare a partidului, care ne asigură 
condiții de viață și muncă demne de e- 
poca în care trăim.

Cu prilejul majorării soldelor și retri
buției ofițerilor, maiștrilor militari, subo
fițerilor și angajaților civili ne exprimăm 
din inimă recunoștința și bucuria noastră 
și ne angajăm să depunem toate efortu
rile. să acționăm cu hotărire, abnegație și 
răspundere pentru îndeplinirea în bune 
condițiuni a sarcinilor ce ne revin; să 
întimpinăm aniversarea a 30 de ani de 
la eliberarea patriei și Congresul al 
XI-lea al partidului cu rezultate bune și 
foarte bune în activitatea noastră.

în telegrama membrilor cooperatori din 
cadrul cooperativei agricole de producție 
Mărunței se spune : „Ne exprimăm și 
cu acest prilej mulțumirea pentru grija 
ce o poartă conducerea de partid și de 
stat, personal tovarășul secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu, față de lucrătorii 
de pe ogoare, pentru creșterea nivelului 
de trai, pentru bunăstarea și fericirea tu
turor oamenilor muncii.

Ne angajăm că vom depune toate efor
turile pentru prosperitatea agriculturii 
noastre socialiste, pentru obținerea de 
producții mari în toate sectoarele de acti
vitate. contribuind, alături de ceilalți oa
meni ai muncii, la înflorirea scumpei 
noastre patrii — Republica Socialistă Ro
mânia.

CUVlNTUl DOMNULUI HARRY W. MORGAN
(Urmare din pag. I) 

tăminl întregi în țara dumnea
voastră, se reîntorc in Statele 
Unite cu dorința de a împărtăși 
celor din America, din întreaga 
Americă, marile ginduri de rea
lizări și progres și mesajul de 
pace și prietenie din partea po
porului român.

Tinerii care vin în România 
în această vară provin din 25 
de state diferite ale Americii, 
ceea ce reprezintă mai mult 
de jumătate din țara noastră. 
După cum știți, fundația noastră 
este o fundație particulară, spri
jinită însă de poporul american. 
Tinerii noștri au trebuit să mun
cească vreme îndelungată și in 
mod intens pentru a obține ba
nii pentru călătoria aceasta ia 
mare distanță și sîntem recunos
cători părinților lor ale căror 
sacrificii personale au ajutat să 
aibă posibilitatea de a întreprin
de această vizită.

Sîntem, de asemenea, înda
torați orașelor și comunelor din 
America, populației, care au con
tribuit cu fonduri pentru spriji
nirea acestor grupuri. _ Insă 
succesele nu se realizează nici
odată numai prin eforturi uni
laterale. Fiecare dintre cei 5 000 
de ambasadori ai prieteniei ca
re au venit in România au în 
inimi un călduros mulțumesc 
pentru colaboratorii admirabili 
ai O.N.T. „Carpați" din Bucu

SOSIRE
Duminică după-amiază a sosit 

în Capitală prof. Andre Zweyac- 
ker. membru al Biroului Națio
nal și secretar al Consiliului Na
țional al mișcării pentru pace 
din Franța, care la invitația 
Comitetului Național pentru 
apărarea păcii va face o vizită 
în țara noastră.

ANIVERSARE
Cu prilejul celei de-a 153-a 

aniversări a cuceririi indepen
denței naționale a Republicii 
Feru, Enrique E. Laroza, amba
sadorul acestei țări la București, 
a rostit o cuvîntare la posturile 
noastre de radio și televiziune. 

rești, pentru misiunea și efortu
rile lor neobosite și pentru cola
borarea strînsă care au făcut po
sibilă realizarea programului 
nostru și l-au transformat in 
acest mare succes uman sub 
forma căruia s-a afirmat. Lu
crul cel mai extraordinar în le
gătură cu acest program este 
că tinerii înșiși și-au dat sea
ma că cu cit lucrau mai mult 
și mai intens pentru a putea 
veni în România, cu atit această 
experiență a căpătat pentru ei 
un caracter mai complex.

Știu că dumneavoastră și 
doamna Ceaușescu vă veți bucu
ra să aflați că acești tineri, mun
cind in cursul anului trecut, au 
reușit să adune mai mult de 1 
milion de dolari pentru realiza
rea programului, „ambasadorii 
prieteniei" în România. Cred că 
veți fi de acord cu ideea că a- 
ceasta este o notă bună pentru 
ingeniozitatea, imaginația și 
munca depuse de tineri. Sînt 
convins că atunci cînd tinerii 
s-au hotărit să îndeplinească un 
obiectiv, că atunci cînd acceptă 
o sfidare pozitivă, nimic nu-i 
poate opri din această hotărire 
a lor.

Tinerii din întreaga lume, în 
România ca și în Statele Unite, 
caută și aspiră spre o lume mai 
bună, in care să crească, să în
vețe și să trăiască. Unul dintre 
răspunsurile pentru realizarea 
acestui obiectiv este constituirea

PLECĂRI
Mohammad Isanemi, vicepre

ședinte al Parlamentului indo
nezian, președintele general al 
Partidului democratic indonezi
an, care, la invitația Marii A- 
dunări Naționale, a făcut o vi
zită în țara noastră, a părăsit, 
duminică dimineața, Capitala.

La aeroportul Otopeni, oas
petele a fost salutat de Maria 
Groza, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, de alte per
soane oficiale.

Au fost prezenți D. Mursalin, 
ambasadorul Indoneziei la 
București, și membri ai amba
sadei.

★
Delegația Partidului de cen

tru din Finlanda, condusă de 

fondurilor prieteniei internațio
nale prin contacte personale, fo
losind limbajul internațional, u- 
niversal, al muzicii.

In aprilie am avut ocazia să 
ne ocupăm și să fim gazde in 
timpul turneului în America al 
remarcabilului cor „Ciprian Po- 
rumbescu". Și membrii acestui 
cor au fost ambasadori ai pri
eteniei, vizitînd și dînd specta
cole în multe din orașele ame
ricane care, la rîndul lor, au 
trimis grupuri in România.

Poate că aceste gesturi neofi
ciale de prietenie și bunăvoință 
între țările noastre nu pot salva 
numai ele lumea, însă cred în 
mod sincer că întreaga lume și 
poate chiar conducătorii săi, pot 
invăța multe de Ia acești ro
mâni și de la acești tineri ame
ricani, care au demonstrat în 
chip atit de admirabil ce se poa
te face pentru cauza prieteniei 
și înțelegerii internaționale la 
nivelul popoarelor.

Intr-o notă mai personală, 
domnule președinte și doamnă 
Ceaușescu. această lună are o 
semnificație suplimentară pen
tru soția mea Cappy și pentru 
mine, intrucit abia cu un an in 
urmă ne-am căsătorit în satul 
românesc Lerești. Prin urmare, 
sintem deosebit de fericiți că 
ne-am putut reîntoarce în Româ
nia pentru a sărbători cu dum
neavoastră, cu prietenii români 
din întreaga țară, prima aniver

Kauko Juhantalo, membru al 
Consiliului director al partidu
lui. care, la invitația Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție, a făcut o vi
zită în România, a părăsit țara.

în timpul șederii în România, 
oaspeții au vizitat întreprinderi 
industriale, unități agricole de 
stat și cooperatiste, precum și 
obiective turistice.

CIBINIUM *74
Duminică s-a deschis la Sibiu 

cea de-a 7-a ediție „Cibinium 
’74", manifestare dedicată in 
acest an aniversării a 30 de 
ani de la eliberarea patriei și 
Congresului al XI-lea al parti
dului In expozițiile care se vor 
deschide cu acest prilej la Sibiu. 
Mediaș, Agnita, Cisnădie vor 
fi prezentate realizările de sea
mă ale economiei județului ob
ținute în anii construcției so
cialiste. Aspectele noi ale vieții 

sare a căsătoriei. Vorbind des
pre aniversări, în momentul în 
care noi sărbătorim prima noas
tră aniversare ca soț și soție, 
trebuie să spun că ambasadorii 
prieteniei își sărbătoresc cea 
de-a IlI-a aniversare în Ro
mânia.

însă lucrul cel mai important 
este marea sărbătoare care are 
loc anul acesta și care marchea
ză cea de-a XXX-a aniversare 
a momentului în care poporul 
român și-a luat destinele în 
propriile sale mîini. în numele 
celor 5 000 de ambasadori ai pri
eteniei cărora le-ați dat găzdui
re în acești ultimi trei ani, am 
dori să arătăm aprecierea noas
tră personală față de dumnea
voastră, domnule președinte, și 
față de poporul român in mo
mentele acestea istorice — a 
XXX-a aniversare.

Fiecare din cei 5 000 de amba
sadori ai prieteniei a contribuit 
pentru a aduna, în numele și 
in onoarea dumneavoastră, Pre
miul „Nicolae Ceaușescu" — o 
bursă în valoare de 5 000 de do
lari. pentru a fi folosită în anul 
1975 de un student român remar
cabil, care să studieze timp de 
un an în Statele Unite. Aceasta 
este modalitatea in care noi vă 
spunem, dumneavoastră, domnu
le Ceaușescu și întregului popor 
român, din întreaga Românie : • 
„Vă mulțumim din inimă !“. 
(Aplauze) 

sociale, transformarea și mo
dernizarea localităților rurale 
și urbane vor fi, de asemenea, 
ilustrate într-o largă suită de 
expoziții, dezbateri, simpozioa 
ne și sesiuni științifice. Pro 
gramul va mai cuprinde spec
tacole,' seri de poezie și muzică, 
concerte.

CRONICA 
U.T.C.

Sîmbătă s-a înapoiat in 
Capitală, venind de la Mos
cova. delegația Uniunii Ti
neretului Comunist care a 
participat Ia un seminar bi
lateral pe probleme ale tine
retului sătesc, organizat în 
U.R.S.S. între Uniunea Tine
retului Comunist și Uniunea 
Tineretului Comunist Leni
nist.

TINERII RĂSPUND PRIN ACȚIUNI RODNICE, CONCRETE
CHEMĂRII COMITETULUI EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

REZULTATELE MUNCII 
NOASTRE, ALE CON
STRUCTORILOR, POT 
Șl TREBUIE SA FIE MAI 

BUNE

în recentul Decret al Consi
liului de Stat privind mărirea 
retribuției tuturor categoriilor 
de oameni ai muncii, construc
torii se bucură de o atenție deo
sebită. Ciștigul meu lunar va 
spori cu 200 lei, ceea ce în
seamnă că pe parcursul unui an 
voi primi în plus echivalentul 
a două remunerări actuale. O 
asemenea mărire, cea mai sub
stanțială din ultimii ani, nu 
poate decit să ne bucure. In 
același timp, ea constituie pen
tru mine cît și pentru ceilalți 
muncitori de pe șantier un pu
ternic imbold în muncă, un con
vingător îndemn la perfecționare.

Rezultatele obținute de colec
tivul nostru sînt bune, dar re
sursele de-creștere a .producti
vității muncii, de reducere a 
consumurilor de materiale nu pot 
fi considerate nici pe departe e- 
puizate. Printr-o gospodărire 
mai chibzuită și printr-o folosire 
mai rațională a fierului-beton, 
cimentului, cărămizii etc. putem 
realiza unele construcții numai 
din materialele economisite con
tribuind astfel cu posibilitățile 
noastre la crearea unor valori 
suplimentare, la creșterea în 
ultimă instanță a venitului na
țional.

Avem datoria să aplicăm pe 
scară și mai largă noile metode 
și tehnici apărute în construcții 
care ne fac munca mal rodnică 
și eficientă. Pentru aceasta este 
nevoie să ne îmbunătățim per
manent cunoștințele profesio
nale.

De fapt întregul sistem de re
tribuire a muncitorilor consti
tuie un îndemn la o permanen
tă perfecționare profesională și 
autodepășire căruia Voi încerca 
să-i răspund în activitatea mea 
de zi cu zi.

ANDRAȘ TOTH, 
fierar-betonist la Trustul de 

construcții Hunedoara

PE ȘANTIERELE MUNCII PATRIOTICE — 
REALIZĂRI RECORD

Pentru județul Ilfov, ziua de ieri a însem
nat mai mult decit un obișnuit sfîrșit de 
săptămînă. căruia, în virtutea tradiției orga
nizațiilor U.T.C., tinerii îi rezervă o parte 
din orele lor libere muncii voluntar-patrioti- 
ce ; ea a însemnat finalizarea unei noi ac
țiuni inițiate de Comitetul județean U.T.C. in 
cinstea celor două mari evenimente ale anu
lui, „Decada record a muncii voluntar pa
triotice". De aceea, mai mult decit în alte 
duminici, tinerii au și ținut să fie prezenți 
pe șantierele muncii într-un număr și mai 
mare : peste 14 000. Punctele lor de lucru din 
această zi, ca de altfel în toată decada, au 
fost mult mai numeroase. Prezența lor s-a 
făcut din plin simțită și la locurile perma
nente de muncă, în unitățile la care sînt în
cadrați. pentru realizarea unor producții su
plimentare sau recuperarea restanțelor 
sarcinilor de plan, exprimindu-și în acest fel. 
așa cum declara și Filofteia Cazacu de la 
Atelierul de covoare din Ciolpani, satisfacția 
față de recentele decrete de majorare a re
tribuției oamenilor muncii. Ei răspund prin 
muncă, prin realizări concrete chemării adre
sate de partid.

Demne de relevat ar fi. fără îndoială, cît 
mai multe secvențe surprinse direct la fața 
locului, dar pentru că cifrele ne permit o

Sintetizare mult mai mare a acțiunilor în
treprinse în tot județul vom apela la citeva 
dintre ele. Astfel, valoarea totală a lucrări
lor executate prin muncă patriotică in aceas
tă decadă — 1 120 000 lei. Dintre lucrările mai 
importante executate numai ieri, amintim pe 
cele din industrie și construcții care însu
mează o producție de 199 000 lei, lopătarea 
a 110 tone grîu, încărcarea), transportul și de
pozitarea în bazele de recepții a 1 250 tone 
grîu, eliberarea de paie a 340 hectare, strin- 
gerea și transportul a 140 tone furaje, recol
tarea a 3 100 kilograme plante medicinale, 
dislocarea a 300 metri cubi de pămint la lu
crările de îmbunătățiri funciare. Tovarășul 
Ion Trandafir, secretar al Comitetului jude
țean Ilfov al U.T.C., ne-a spus : „Rezultatele 
acestei decade record a muncii voluntar-pa- 
triotice sînt, fără îndoială, bune. Ele sînt 
însă doar un prim răspuns al tinerilor jude- * 
țului nostru la chemarea partidului adresată 
cu prilejul adoptării hotărîrii pentru majo
rarea retribuției oamenilor muncii, o primă 
expresie a recunoștinței noastre. Printr-o 
susținută muncă politică, vrem ca în conti
nuare, din fiecare Zi să facem un record în 
munca noastră.

N. COȘOVEANU 
Foto ; GH. CUCU



Bruxelles: Prezentarea lucrării

Anul XXX al unui destin exemplar,
NICOLAE CEAUSESCU,

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI"
La ambasada română din 

"Bruxelles a avut loc, vineri, 
festivitatea de prezentare a 
lucrării „Anul XXX al unui 
destin exemplar, Nicolae 

'Ceaușescu, președintele
României", apărută, recent, 
la Louvain.

A fost prezntă o numeroa
să asistență, alcătuită din 
personalități politice și ale 
vieții culturale și artistice, 
printre care ministrul cullu- 

. rii olandeze și problemelor 
flamande. Rika de Backer 
Van Ocken, senatorul E. 
Nauwaelarts, deputății Ro
bert Urbain și A. Desmaerts, 

.președintele fundației „Emile 
Cornez", R. Stievenart, func
ționari superiori din ministe
rele Culturii și Afacerilor 

. Externe, reprezentanți ai 
presei și radioteleviziunii 
belgiene. După cuvintul 
rostit de ambasadorul Româ-

niei în Belgia, Alexandru 
Lăzâreanu, a vorbit scriitorul 
Mihai Steriade, autorul volu
mului. El a evocat cu căldură 
personalitatea președintelui 
României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. neobosit luptător 
pentru libertatea patriei, 
pentru ridicarea României pe 
culmile cele mai înalte ale 
civilizației și progresului. El 
a evidențiat, de asemenea, 
activitatea fecundă, prodi
gioasă a președintelui Româ
niei pe planul relațiilor ex
terne.

Cu prilejul acestei festivi
tăți, la ambasada română din 
Bruxelles a fost organizată 
o expoziție inmănunchind 
operele tovarășului Nieolae 
Ceaușescu, selecții din aceste 
opere apărute in dife
rite țări ale lumii, scrieri 
infățișind personalitatea pre
ședintelui României.

Portugalia este gata să inceapă 
procesul de decolonizare
Declarația președintelui Spinola

în cadrul unui discurs rostit simbătă, președintele Portugaliei, 
generalul Antonio de Spinola, a afirmat că „a sosit momentul 
să se recunoască populațiilor din teritoriile portugheze de 
mări dreptul de a-și lua in miini propriul lor destin".

peste

Scînteia tineretului'*DE PESTE HOTA It E
Egiptul pregătește un plan

economic de cinci anidin Cipru
Discursul președintelui Sadat

în proble-

, miniștrii 
Britanii, 

respectiv 
Gheorghios radio- 

Universi- 
în cadrul

britanic a 
ca „di-

După convorbiri care au durat 
aproximativ trei ore, 
de externe ai Marii 
Greciei și Turciei — 
James Callaghan, i 
Mavros și Turan Gilnes — și-au 
încheiat, la ora 12,30 G.M.T., 
prima reuniune de duminică con
sacrată examinării actualei si
tuații din Cipru.

Potrivit unor surse autorizate 
reluate de Agenția France 
Presse, această fază a convorni- 
rilor s-a încheiat fără a fi fost 
semnat vreun instrument diplo
matic. In declarațiile făcute 
presei, ministrul de externe grec 
a apreciat discuțiile purtate 
drept „foarte serioase", iar mi
nistrul de externe 
apreciat convorbirile 
ficile".

O nouă întrevedere 
ma cipriotă a celor trei miniș
tri de externe a avut loc la 
Geneva tot in cursul zilei de ieri. CAMBODGIA : Un grup de patrioți khmeri in cursul unei operațiuni militare.

ISLANDA

^Popoarele africane — a con
tinuat președintele — sint pe 
deplin capabile să se doteze cu 
instituții politice și să-și apere 
libertatea, și în consecință s-a 
hoțărit ridicarea ultimei barie
re, ceea ce înseamnă decoloni
zare". „Legea constituțională a- 
doptată de Consiliul de Stat — 
a afirmat șeful statului portu
ghez — creează cadrul legal con
stituțional necesar angajării 
imediate a procesului de decolo
nizare a teritoriilor portugheze 
de peste mări. A sosit momentul 
ca președintele republicii să 
reafirme în mod solemn recu
noașterea dreptului la autode
terminare al popoarelor de pes
te mări".

Pentru ca nici o îndoială să 
nu planeze asupra importanței 
istorice a momentului — a pre
cizat președintele Șpinola —, a- 
ceastă declarație înseamnă că 
sintem gata să începem din a- 
cest moment procesul de transfe
rare a puterii populațiilor din 
Guineea. Angola și Mozambic.

Președintele Spinola a decla
rat. de asemenea, că Portugalia 
este dispusă să abordeze toate 
inițiativele in vederea planifică
rii și aplicării programului de

decolonizare, „recunoscînd 
acest moment dreptul la 
pendență politică, care s 
proclamată în termeni și la o 
dată ce urmează a fi stabilite 
printr-un acord". Președintele a 
precizat, de asemenea, că aceas
tă sarcină nu va fi ușoară, dar 
că Portugalia este hotărîtă să o 
îndeplinească ..cu curajul celor 
care nu fug de 
Vom putea ține 
me după ce am 
dificilă victorie, 
noastră inșine, 
și contradicțiilor noastre" 
spus președintele.

Totodată, președintele Portu
galiei a afirmat că, de 
înainte, luptele 
o rațiune și că 
parte și de alta, 
întindă mina.

Pasul pe care 
galia, a afirmat 
Spinola, merge în sensul ... . 
priului ei interes, iar soluțio
narea problemei coloniale va 
permite ca întregul capital de 
energi'e care a fost cheltuit in
tr-un război lipsit de sens să fie 
consacrat sarcinilor păcii și pro
gresului.

I din 
înde

să fie

responsabilități, 
capul^sus în lu- 
cîștigat cea mai 
victoria asupra 
asupra erorilor 

a

acum 
nu mai au nici 
luptătorii, de o 
vor trebui să-și
l-a făcut Portu- 

președintele 
pro-

„Moment decisiv al istoriei
celor două popoare"

Intr-o declarație făcută postu
lui de radio Alger, la puțin timp 
după transmiterea mesajului 
președintelui Antonio de Spino
la, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Guineea-Bis
sau, Luis Cabrai, a subliniat că 
acesta constituie „un act concret, 
care va fi apreciat la justa lui 
valoare nu numai de către toți 
locuitorii din Guineea-Bissau și 
din celelalte teritorii, dar și de 
toți africanii". Totodată, el a 
menționat că „acest act istoric 
constituie un prim pas spre 
crearea condițiilor pentru o co
operare viitoare între Portugalia 
și teritoriile africane". „Partidul 
African al Independenței din 
Guineea-Bissau și Insulele Capu
lui Verde — a declarat 
Cabrai — a subliniat că 
noașterea statului nostru, 
înfăptuită la O.N.U. de 
majoritatea națiunilor,

dițiuni, astfel incit să fie sta
bilită o cooperare frățească în 
interesul celor două popoare ale 
noastre".

O țară mică - 103 000 
km. p., aproximativ 200 000 
de locuitori - sărbătorește 
anul acesta un mare eveni
ment : împlinirea a unspre
zece secole de la întemeie
re, întîmpiată în anul 874, 
cînd un viking cu numele de 
Ingolfur Arnarson, plecat de 
pe coastele Norvegiei, a 
debarcat cu cei vreo 400 de 
oameni ai săi pe țărmul a- 
cestei „țări de gheață", pu- 
nînd temeliile unei așezări 
care avea să devină cu 
timpul orașul Reykjavik, ca
pitala de azi a Islandei. 
Timp de cîteva decenii, nu
meroși alți cutreierători ai 
mărilor din fiordurile norve
giene aveau să ia calea 
lui Arnarson în căutarea li
bertății - singurul avantaj 
pe care-l oferea pe atunci 
insula de sub Cercul po
lar arctic. Pe la anul 930, 
țara gheizerelor și ghețari
lor se populase îndeajuns 
pentru ca urmașii lui Arnar
son să convoace adunarea 
reprezentativă de la Thin- 
gveillir și să aleagă un fel 
de organ legislativ, Althin- 
gul („adunarea generală a 
poporului"), considerat a fi 
primul parlament din 
Europa.

Timp de aproape patru 
secole, pînă în 1 262, po
porul Islandei și-a păstrat 
libertatea și independența 
care reprezentaseră mobi
lul însuși al constituirii sale. 
Au urmat cîteva secole de 
dependență - pînă în 
1 397 față de Norvegia, 
apoi, împreună cu aceasta, 
față de Danemarca,' sub 
ștăpînirea căreia rămîne și 
după 1814, find Norvegia

1100 DE ANI
este alipită de Suedia. Tn 
1 874, la un mileniu de la 
întemeiere, Islanda obține 
autonomia. Independența, 
aspirație supremă a micului 
popor de pescari și agricul
tori este redobîndită parți
al în 1 918 (șef al . statului 
continuînd a fi suveranul 
danez) și total în iunie 1944, 
cînd, printr-un referendum, a 
fost hotărîtă separarea com
pletă de Danemarca. Cei 
1 100 de ani de la înteme
iere, care coincid cu ani
versarea a trei decenii de 
existență ai republicii is
landeze independente mo
derne, constituie pentru po
porul islandez un prilej de 
rememorare a istoriei sale 
bogate în evenimente, în 
decursul căreia și-a con
servat intact simțul liber
tății și demnității naționale.

Lupta pentru o existență 
de sine-stătătoare s-a îm
pletit cu eforturile depuse 
pentru dezvoltarea țării. 
Pietros, acoperit în bună 
măsură de ghețari, terito
riul islandez nu oferea 
condiții deosebit de priel
nice pentru locuitorii săi. 
Aceștia s-au stabilit de-a 
lungul coastelor dințate ale 
insulei, care dispun de o 
climă îndulcită de curenții 
Atlanticului, fundîndu-și e- 
xistența pe exploatarea bo
gatelor resurse piscicole 
ale apelor înconjurătoare. 
Ocupație principală și tra
dițională a. islandezilor, 
pescuitul este o problemă

vitală 
râ, al 
zează 
zecimi 
telui. 
ale Islandei în apărarea re
surselor piscicole din zone
le sale tradiționale de pes
cuit au dus la conflictul 
cunoscut sub numele de 
„războiul codului", în a cărui 
soluționare nu puteau fi ig
norate sau minimalizate in
teresele vitale ale Islandei.

Alături de industria peș
telui s-au dezvoltat și con
tinuă să se dezvolte, pe ba
za valorificării resurselor 
hidroenergetice considera
bile, o serie de alte ra
muri. La Reykjavik, unde lo
cuiește o treime din popu
lația’ țării, Akureyri, Haf- 

.narfjordur și în alte locali
tăți și-au făcut apariția fa
brici de aluminiu și diato- 
mită, de ciment, îngrășă
minte chimice și produse te
xtile.

Relațiile româno-islande- 
ze cunosc o dezvoltare fa
vorabilă, fiind fundate pe 

1 princioiile general-valabile 
ale dreptului internațional, 
pe voința de a coopera, pe 
stimă și respect reciproc. Un 
moment de mare însemnă
tate în cronica acestor re
lații l-a constituit întîlnirea 
dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Kristjan 
jarn în 1970.

pentru această ța- 
i cărei export se bă
ii în proporție de nouă 
i pe valorificarea peș-

Acțiunile justificate

• COMENTÎND RECENTA 
HOTĂRIRE a Guvernului 
Regal de Uniune Națională 
al Cambodgiei — ’ ~
de a naționaliza 
de arbori de cauciuc deținute 
de proprietarii străini pe te
ritoriile controlate de forțele 
armate populare de elibe
rare, Agenția khmeră de in
formații (A.K.I.) relevă că 
această decizie demonstrează 
trăinicia puterii populare și 
a sistemului politic și social 
al Cambodgiei noi, adminis
trate de Frontul, Unit Națio
nal al Cambodgiei (F.U.N.C.), 
prezidat de șeful statului 
Cambodgia, Norodom Sianuk.

G.R.U.N.C. 
plantațiile

într-un discurs 
televizat, pronunțat la 
tatea din Alexandria, 
manifestărilor prilejuite de ani
versarea a 22 de ani de la Re
voluția din iulie 1952, președin
tele Anwar Sadat, a anunțat, 
punerea in aplicare a unui plan 
economic pe termen scurt, va
labil pînă la sfîrșitul anului 1975 
și. de la această dată, a unui 
plan de cinci ani. Referitor la 
planul pe termen scurt, preșe
dintele Sadat a anunțat că, pînă 
la sfîrșitul acestui an, activita
tea în porturile Suez, Ismailia 
și Port Said, care au avut de 
suferit în urma războiului, va 
reintra în normal. In perioada 
amintită, se va pregăti planul 
pe termen lung și se va menți
ne ritmul actual de creștere e- 
conomică, punîndu-se în apli
care unele proiecte de primă 
urgență ; vor fi, de asemenea, 
întărite eforturile pentru utili
zarea deplină a capacităților eco
nomice existente.

Precizind că guvernul pre
gătește un plan pe cinci ani, 
care va fi cunoscut in cursul 
lunii august, președintele Sadat 
s-a referit la principalele prio
rități. Intre acestea, el a men
ționat dezvoltarea agriculturii în 
țară, pentru asigurarea nevoi
lor interne și necesitatea ' re
ducerii importurilor de produse 
agricole, care și-au sporit, în 
•ultimii ani, prețurile. De ase
menea, va fi acordată o atenție 
deosebită dezvoltării industriei, 
pentru asigurarea cu produse 
textile, ciment, fier și oțel, pre
cum și cu prefabricate pentru 
construcții. O altă atenție prio-

ritară va fi acordată extracției 
și prelucrării petrolului, pre
cum și extracției de fosfați și 
de alte minereuri. In sfirșit, 
va fi acordată o- mare atenție 
creșterii puterii energetice a 
țării. Anwar Sadat a anunțat, 
totodată, că vor fi create peste 
250 000 noi locuri de muncă.

• LA CAIRO au luat sfîr- 
șit, simbătă, lucrările confe
rinței arficane de cartogra
fie. Participanții la 
importantă reuniune științi
fică au recomandat 
africane să stabilească în co
mun unele probleme referi
toare la hărțile statelor lor, 
cu scopul punerii la punct a 
unui atlas unificat al conti
nentului, care să poată servi 
intereselor naționale, turisti
ce, pedagogice și economice 
ale tuturor.

Conferința a recomandat, 
pe de altă parte, ca țările 
care au conflicte de fron
tieră să-și reglementeze di
vergențele pe baza hărții în
tocmite de Organizația Uni
tății Africane. Participanții 
au cerut fostelor state colo
niale să pună la dispoziția 
actualelor țări independente 
întreaga documentație pe 
care o dețin in ce privește 
frontierele. S-a hotărît, de 
asemenea, unificarea terme
nilor geografici folosiți.

această
țărilor

BAZIL ȘTEFAN
R. S. CEHOSLOVACĂ : Pe șantierul termocentralei de la Detmarovice.
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Luis 
recu- 
deja 

către 
Și a dreptului său la independență 

sint condițiile pentru o coope
rare francă și loială între po
porul portughez și poporul gui- 
neez. Guineea-Bissau este un stat 
suveran; cit privește Insulele 
Capului Verde, ele au dreptul 
la independență totală, sub stea
gul P.A.LG.C."

In continuare, Luis Cabrai 
menționat că P.A.LG.C. este 
organizație foarte puternică 
bine structurată. Executivul, 
spus el, este gata să-și 
puterea peste tot. chiar în zo
nele unde persistă incă o ocu
pație portugheză. Predarea pu
terilor a început deja in zonele 
respective, urmind ca, acum, a- 
ceasta să fie concretizată pe în
treg teritoriul național.

„In acest moment decisiv al 
istoriei celor două popoare ale 
noastre — a spus, în încheiere, 
președintele Consiliului de Stat 
— sintem optimiști. Credem că 
Portugalia a hotărît să-și asume 
toate responsabilitățile in ce pri
vește poporul nostru. Astăzi, la 
începutul acestei ere noi, ne ex
primăm speranța că totul se va 
desfășura in cele mal bune con-

• CARTIERUL GENERAL al 
forțelor de urgență O.N.U. din 
Orientul Apropiat va ti transfe
rat la Ismailia, pe Canalul 
Suez, incepind de la 29 iulie — 
a anunțat, la Cairo, un purtător 
de cuvint al Națiunilor Unite. 
Pină în prezent, cartierul ge
neral al forțelor de urgență 
O.N.U. se afla la Cairo.

Spre o Uniune Panarabă 
a Tineretului

a 
o 
șia

asume

• ORGANIZAȚIILE DE TI
NERET din țările arabe au ho- 
tărît să creeze o Uniune Pan- 
arabă a Tineretului, s-a anun
țat sîmbătă la Cairo. Agenția 
Taniug, care transmite știrea, 
precizează că o reuniune a Co
mitetului pregătitor a fost con
vocată pentru 22 august la Al
ger, iar primul congres al U- 
niunii Panafricane a Tineretului 
se va ține la Cairo,' in octom
brie a.c.

Incheierea convorbirilor 
Kissinger-Genscher

• MINISTRUL VEST-GER- 
MAN al afacerilor externe, Hans 
Dietrich Genscher, și-a încheiat 
vizita de patru zile în Statele 
Unite. In timpul șederii la Was
hington, el a avut întrevederi cu 
secretarul de stat pentru aface
rile externe al S.U.A., Henry 
Kissinger, și a fost primit de 
președintele Nixon. Au fost dis
cutate probleme de interes bila
teral și s-a procedat la exami
narea unor evenimente interna
ționale actuale.

fâinema
LUNI, 29 iulie 1974

TUNURILE DIN NAVARONE : 
Patria (orele 9; 12,30; 16; 19.30) ;
Favorit (orele 9,15; 12.30; 16; 19.15); 
Casa Filmului (orele 10; 15,30; 19); 
Grădina Luceafărul (ora 20,15).

B.D. INTRĂ ÎN ACȚIUNE: Doi
na (orele 11; 13,15; 15,45; 18; 20.15) 
— la ora 9,45 program de desene 
animate.

URMĂREȘTE-MĂ: Sala Palatului 
(orele 17.15; 20.15): Scala (orele 
9.15: 11.30: 14; 16,30: 19; 21.15); Ca
pitol (orele 9.30: 11,45: 14.00; 16.15; 
18.30: 20.45); Grădina Dinamo (ora 
20.15): Grădina Capitol (ora 20,15).

VANDANA: Modern (orele 9: 12; 
16; 19): București (orele 9: 12.30; 
19.30): Feroviar (orele 9.30: 15; 19); 
Grădina Modern (ora 20.15); Gră
dina ' București (ora 20,15): Gră
dina Titan (ora 20.15); Melodia 
(orele 9; 12 30; 16: 19.30); Gloria 
(orele 9; 12,15; 15,45; 19).

CĂLĂREȚUL FĂRĂ CAP: Lu
mina (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.30) .

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

FARSA TRAGICĂ: Dacia (orele 
9; 11,15; 13.30; 16: 18,15: 20,30).

DUEL PE AUTOSTRADA: Ex
celsior (orele 9; 11,15; 13.30: 16; 
18.15; 20,30); Flamura (orele 9; 11; 
15 45: 18: 20,15).

CONSPIRAȚIA: Flamura (orele
13.15) .

MIHAI VITEAZUL: Buzești (o- 
rele 9: 12,30: 16; 19,30); Grădina 
Buzești (ora 20,15).

ȘAPTE PĂCATE: Grivița (orele 
9; 11,15: 13.30: 16: 18,15: 20.30).

APAȘII: Lira (orele 15.30: 18:
20.30) : Floreasca (orele 15,30: 18;
20.15) : Grădina Lira (ora 20.15).

CHITTY CHITTY. BANG. BANG: 
Victoria (orele 9.15: 12.30: 16; 19.15) 
Arta (orele 12: 15.30: 19); Grădina 
Arta fora 20.15).

DUELUL: Central (orele 9,15: 
11.30; 13.45: 16; 18.15: 20,30).

CE DRUM SA ALEGI: Bucegi 
(orele 16; 18.15); Grădina Bucegi 
(ora 20,15).

• RUDOLPH STAJDUHAR, 
care a deținut funcția de purtă
tor de cuvint oficial al forțelor 
de urgență O.N.U. din Orientul 
Apropiat, a părăsit capitala e- 
gipteană, plecînd spre Nicosia.

•/
Potrivit agenției M.E.N.. el va 
îndeplini funcția de purtător de 
cuvint al forțelor O.N.U. din 
Cipru.
• NOUL REPREZENTANT 

permanent al Greciei la Națiu
nile Unite, Denis Carayannis, 
și-a prezentat scrisorile de 
creditare secretarului general 
O.N.U., Kurt Waldheim.

a-
al

R. F. GERMANIA: Recent a intrat în’funcțiune la Biblis cea 
mai mare centrală electrică nucleară din lume, cu o capacitate 

de 2 500 MW.

>■ ■ .

• COMITETUL DE CONDU
CERE al partidului 
Centru din Grecia 
citații o declarație 
arată că „deși nu 
grupare politică la 
vern condus de premierul Con
stantin Caramanlis, Uniunea de 
Centru, luind in considerare in
teresele naționale și răminind 
consecventă declarațiilor sale 
anterioare, va acorda un sprijin 
imparțial guvernului, pentru ca 
țara să iasă cit mai repede din 
criză și să fie asigurate premi
sele care vor permite poporului 
să-și desemneze guvernul"’.

Uniunea de 
a dat publi- 
în care se 
participă ca 
actualul gu-

Inflație galopantă 
în Chile

in 
un 

circa 250 la sută — a 
Direcția chiliană a in
și comerțului (Dirinco). 

prevederilor

l INFLAȚIA va atinge, 
cursul acestui an, în Chile, 
ritm de 
anunțat 
dustriei 
Potrivit 
organism, prețurile vor 
te o creștere continuă 
sfîrșitul anului curent, 
rile de salarii prevăzute nereu
șind să acopere o proporție su
ficientă pentru a pune capăt 
inflației.

acestui 
cunoaș- 
pînă la 
majoră-

Stimulator cardiac 
atomic

• LA 27 IULIE, la Varșovia 
a fost efectuată, pentru prima 
oară în Polonia, o operație de 
implantare a unui stimulator 
cardiac atomic. Pacienta a fost 
o fetiță de 12 ani, suferindă de 
o afecțiune gravă a inimii — 
așa-numita blocare a cordului.

Complicata operație a durat o 
oră și jumătate și s-a terminat 
cu succes. Anterior, micuța 
pacientă mai fusese supusă de 
patru ori unor operații de im
plantare subcutanată a unor 
stimulatori cardiaci alimentați 
de baterii electrice, dar acest 
procedeu s-a dovedit insufici
ent, ceea ce a reclamat im
plantarea stimulatorului ato
mic, care va putea funcționa 
neîntrerupt cel puțin 10 ani.

• CIUMA, cunoscut flagel 
medieval, a provocat, anul tre
cut 14 decese în rindul celor 
276 de persoane care au con
tractat această boală în diverse 
țări'ale lumii — se arată intr-un 
raport al Organizației Mondiale 
a Sănătății (O.M.S.).

Acorduri de cooperare 
franco-canadiene

• SOCIETĂȚI FRANCEZE ȘI 
CANADIENE au semnat două 
acorduri de cooperare în ceea 
ce privește producerea de ura
niu natural și de îmbogățire a 
uraniului in regiunea golfului 
James, din provincia Quebec.

• POLIȚIA ITALIANA a 
anunțat recuperarea unei statui 
care se consideră a fi celebra 
„Venus din Lampedusa", des
coperită în zona fostei colonii 
grecești din Sicilia. Cu același 
prilej, au fost găsite, la un vîn- 
zător de antichități din Paler
mo, și alte obiecte arheologice, 
evaluate la circa un milion de 
dolari. Printre acestea figurea
ză monede grecești, punica și 
romane și multe obiecte din 
bronz.
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ADAM ȘI EVA ÎN CONFLICT: 
Ferentari (orele 15.39; 18; 20.15).

ASEDIU CU SURPRIZE: Pacea 
(orele 16: 18; 20).

CONTESA WALEWSKA: Unirea 
(orele 15,45; 18); Grădina Unirea 
(ora 20,15).

ȚARA LUI SANNIKOV: Cosmos 
(orele 15,30: 18; 20,15); Flacăra 
(orele 15.30: 17,45; 20).

FIECĂRUIA CE I SE CUVINE: 
Drumul Sării (orele 15.30: 18; 20.15)

ȘAH LA REGE: Crîngași (orele 
16: 18,15).

CĂLUȚUL ROIB: Cotroceni (o- 
rele 13.45: 16: 18,15; 20,30).

JOE LIMONADA: Giulești (orele 
15.30; 18: 20,15); Grădina Aurora 
(ora 20.15).

50 000 DE DOLARI RECOMPEN
SA: Volga (orele 9: 11.15; 13,30:
15,45; 18: 20); Miorița (orele 9; 
11,15; 13,30; 18; 20.15).

EXPLOZIA: Miorița (ora 15,45). 
PĂCALĂ: Viitorul (orele 16; 19). 
LA EST DE JAVA: Popular (o- 

rele 15.30: 18; 20,15).
UN COMISAR ACUZA: Moșilor 

(or&e 15.30; 18; 20,15); Grădina 
Moșilor (ora 20..15).

CAT BALLOU: Vitan (orele 
15,30: 18; 20); Grădina Vitan (ora 
20,15).

DE BUNĂ VOIE ȘI NESILIT 
DE NIMENI: Muilca (orele 9: 11,15; 
13.30: 16: 18: 20).

INAMICUL PUBLIC NR. 1: To
mis (orele 9: 11.15; 13,30: 18; 20.15); 
Grădina Tomis (ora 20.30).

CEAȚA: Tomis (ora 15,45).
VALEA: Rahova (orele 16; 18; 

20).
FRAȚII JDERI: Progresul (orele 

15,30: 19).
NUNTA: înfrățirea (orele 15,30; 

18; 20.15).

A.R.I.A. (la Sala mică a Palatu
lui) : RECITAL DE VIOARĂ YOKO 
SATO (Japonia) — ora 20.

PROGRAMUL III

9,00 — Știri; 9.05 — Incognito — 
program de varietăți muzicale ; 
9,55 — Melodia zilei. Mîinile voi
nice de Nelu Ionescu; 10,00 — 
Clubul adolescenților; 11.00 — Cro
nica ideilor; 11,10 — Profil pe por
tativ — Florica Ungur; 11,30 — 
Suita a Il-a ..Romantica'4 de I.

Mureșianu; 12,00 — Știri; 12,05 — 
Din discografia lirică a marilor 
dirijori: Fausto Cleva; 12.40 — So
nate; 12,55 — Melodia zilei; 13,00
— închiderea emisiunii; 17,00 —
Știrile după-amiezii; 17.05 — Alo, 
Radio ! — muzică ușoară la cerere; 
17,50 — Mîndrie de oțelar — cîn- 
tece: 18.00 — Șapte zile, șapte ar
te. Literatura; 18,10 — Luna cul
turii muzicale românești; 18,55 — 
Melodia zilei; 19,00 — Raliul idei
lor; 19.30 — Casa de discuri
„Supraphon"; 20.00 — Munca — 
izvor de bucurie și împliniri; 20,30
— Concert de muzică populară; 
21.00 — Radio-fono-rama; 22,00 — 
Radiojurnal. Buletin meteorologic. 
Sport: 22,30 — Melodia zilei; 22.35
— Vedete ale muzicii ușoare; 23,15 
Poetica. Radu Felix; 23,20 — Ope
reta „Domnul Beaucaire"; 23,55' — 
24.00 — Ultimele știri.

• PURTĂTORUL DE CU- 
VÎNT al Cabinetului japonez, 
Susumu Nikaido, a declarat 
că guvernul premierului Ka- 
kuei Tanaka va‘ lua toate 
măsurile administrative posi
bile în vederea punerii sub 
control a spiralei prețurilor, 
pînă la convocarea viitoarei 
sesiuni extraordinare a Die
tei, în toamnă, înainte de 
termenul prevăzut pentru 
sesiunea ordinară. Premierul 
Tanaka a propus, în acest 
sens, instituirea unui Consi
liu special însărcinat cu asi
gurarea aprovizionării rit
mice a populației cu bunu
rile de consum necesare și 
stabilizarea prețurilor aces-

• O A DOUA RUNDA 
CONVORBIRI a avut loc intre 
șeful statului mexican, 
Echeverria, aflat într-o 
oficială la Caracas, în 
turneului pe care îl întreprinde 
prin cîteva capitale latino-ame- 
ricane, și președintele tării gaz
dă, Carlos Andres Perez - 
formează agenția Prensa 
na. Cu acest prilej, cele 
părți au trecut în revistă 
cipalele aspecte legate de 
movarea relațiilor economice și 
a schimburilor comerciale vene-’ 
zueleano-mexicane, ca și mo
dalitățile concrete de extindere 
a cooperării dintre țările de la 
sud de Rio Grande, ca un pas 
important pe calea mal rapidei 
lor dezvoltări economice.

Luis 
vizită 

cadrul

- in- 
Lati- 
două 
prin- 
pro-

grupul

După două zile de dezbateri, 
în capitala jamaicană, Kingston, 
s-au încheiat lucrările conferin
ței ce a reunit participarea re
prezentanților Pieței comune și 
ai grupului celor 44 de state din 
zona Caraibilor, Africa și zona 
Pacificului, consacrate realizării 
unor noi acorduri economice și 
comerciale între cele două 
grupuri de țări.

La Încheierea expunerilor pre
zentate de ambele părți cu pri
vire la modalitățile tehnice de 
realizare a cooperării lor viitoa
re, ca și la măsurile financiare 
ce pot fi luate in cazul schim
bărilor de prețuri intervenite pe 
piața internațională, intre parti- 
cipanții la negocierile de la 
Kingston a intervenit un acord

relativ la stabilirea veniturilor 
obținute de grupul țărilor in 
curs de' dezvoltare din produ
sele exportate în statele comu
nitare vest-europene.

De asemenea, au fost luate în 
discuție propunerile referitoare 
la instituirea unui comitet mixt 
de studiere a măsurilor concrete 
ce pot fi adoptate în vederea 
îmbunătățirii actualului sistem 
comercial in domeniul exportu
rilor de zahăr și banane. După 
cum s-a specificat la încheierea 
lucrărilor, o serie de probleme 
asupra cărora nu s-a realiza un 
consens au fost aminate pentru 
dezbateri ulterioare, urmînd ca 
specialiștii să elucideze detaliile 
cele mai spinoase.

PROGRAMUL I

16,30 Emisiune în limba maghia
ră. 19,05 Vetre folclorice — Runcu. 
19,30 Telejurnal. în întîmpinarea 
gloriosului jubileu. 20.00 Ancheta 
TV : Spiritul de echipă. Emisiune 
de Mihai Stoian. 20,30 Fantezie 
muzicală. 20.45 Roman foileton: 
„Jurnalul doctorului Finlay“. Epi
sodul VI _ „Un ginere pentru 
fiecare". 21.35 Revista literar-artis- 
tică TV. Educarea și formarea 
noilor generații în spiritul eticii 
și echității socialiste, imperativ 
moral al literaturii și artei româ
nești de azi. Editorial de Constan
tin Chiriță. Vocația morală a lite
raturii — o tradiție care obligă. 
Tribuna cititorului. O mare lite
ratură comunistă imnlică forța 
exemplară a eroului. înțeles ca o 
expresie a celor mai înaintate idea
luri morale ale timpului. Comen
tariu semnat de Valeriu Râpeanu. 
Memoria Patriei. Prin ochii lor.

Reportaj literar TV scris de Va
lentin Hossu Longin. Redactori : 
Cornelia Rădulescu și Liliana Mol
dovan. 22,15 24 de ore. O zi din 50 
de ani.
PROGRAMUL II

17,30 Telex. 17,35 Luna culturii 
muzicale românești. Omagiu celei 
de a 30-a aniversări a eliberării. 
„Cîntare omeniei" — lucrare de 
D.D. Botez, prezentată de corul 
Filarmonicii de stat ,.George Enes- 
cu“. dirijor autorul. 17,45 Film ar
tistic „Asediul". Producție a stu
dioului cinematografic București. 
19,30 Telejurnal. In întîmpinarea 
gloriosului jubileu. 20,00 Film se
rial pentru copii: Daktari. 20.25 
Luna culturii muzicale românești. 
Omagiu celei de a 30-a aniversări 
a eliberării. Muzica românească în 
lume. Cvartetul Brahms (R.D.G.) 
— interpretează Cvartetul de coar
de nr. 6 de Wilhelm Berger. 20.50 
Viața economică a Capitalei. 21.10 
Vis de dragoste. 21,40 Documentar 
TV: „Om. oameni, omenire". 22.05 
Selecțiuni din opereta ..Crai nou" 
de Ciprian Porumbescu.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Sclnteii". Tel : 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi și instituții — Tiparul î Combinatul poligrafic ,,Casa Scinteii". 
Cititorii din străinătate pot face abonamente prin „ROMPRESFILATELIA* — Serviciul Import Export Presă — București — Calea Griviței nr. 64—66 P.O.B. — 2001. 40 362


