
Proletari din toate țările, uniți-vă!

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Delegația de partid și de stat, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a plecat, ieri, Ia Moscova pentru a participa Ia festivitățile prilejuite 
de cea de-a 60-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie 
PI FCARFA C' ’.
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CAPITALĂ
Delegația de partid și de stat 

a Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, care, la -.invitația 
C.C. al P.C.U.S.. a Prezidiului 
Sovietului Suprem și Consiliului 
de Miniștri ale U.R.S.S., va 
participa la festivitățile prilejui
te de cea de-a 69-a aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, a plecat, marți di
mineața. la Moscova.

Din delegație fac parte tova
rășii Manea Mănescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C.. al P.C.R.. prim-minis- 
<tru al guvernului. Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Gheorghe Badrus. 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R.. ambasadorul României 
la Moscova.

Ceremonia plecării a avut loc 
pe aeroportul Otopeni. Pe fron
tispiciul aerogării erau arborate 
drapelele partidului si statului, 
care încadrau portretul tovară
șului Nicolae Ceaușescu.

Secretarul general al partidu
lui a fost condus, la plecare, de 
tovarășa Elena Ceaușescu, de 
tovarășii Emil Bobu, Cornel 
Burtică. Gheorghe Cioară, Lina 
Ciobanu, Ion Dincă, Emil Dră- 
gănescu, JanoS Fazekas, Ion Io- 
niță, Petre Lupu, Paul Nicules- 
cu. Gheorghe Oprea. Gheorghe 
Pană. Dumitru Popescu, Gheor
ghe Rădulescu, Iosif Uglar. Ilie 
Verdeț, Ștefan Voitec, Iosif 
Banc. - Ion Coman, Teodor Co- 
man. Miu, Dobrescu, Mihai Gere, 
Nicolai Giosan. Vasile Patilineț, 
Constantin Dăscălescu. Aurel 
Duma, Ion Stănescu, precum și 
de membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nului, conducători ai unor insti
tuții centrale și organizații de 
masă și obștești, de reprezen-
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tanti ai vieții noastre științifice, 
culturale și artistice.

A fost de față B.I. Minakov, 
însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al Uniunii Sovietice la 
București.

Pe aeroport se aflau, de ase
menea, numeroși oameni ai 
muncii bucureșteni, care l-au 
aclamat cu căldură pe secre
tarul general al partidului. 
Ei au scandat cu însuflețire 
„Ceaușescu — P.C.R.", reafir- 
mînd sentimentele de profundă 
dragoste și înaltă prețuire pe 
care întreaga noastră națiune 
le nutrește față de partid și se
cretarul său general.

La ora 9,55, aeronava oficială 
a decolat, îndreptindu-se spre 
capitala Uniunii Sovietice.

SOSIREA LA
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și membrii delegației de partid 
și de stat a Republicii Socialiste 
România, care vor participa la, 
festivitățile prilejuite de cea 
de-a 60-a aniversare a Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie, au sosit la Moscova.

La aeroportul Vnukovo, dele
gația a fost întîmpinată de A.A. 
Gromîko, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., mi
nistrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., V. I. Dolghih, secretar 
al C.C. al P.C.U.S., V. E. Dîmșiț,
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MOSCOVA
membru al C.C. al P.C.U.S., vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., V. I. Droz
denko, membru al C.C. al 
P.GU.S., ambasadorul U.R.S.S.

in România, F. I. Mocialin, șef 
de secție, și G. A. Kiseliov, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.U.S.

Au fost prezenți Gheorghe 
Badrus. ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Uniunea 
Sovietică, și membri ai amba
sadei române.

DEPUNERI DE COROANE
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și membrii delegației de partid 
și de stat a Republicii Socia
liste România au depus, la 1 
noiembrie, o coroană de flori la 
Mausoleul Iul V. I. Lenin.

A fost depusă, de asemenea, o 
coroană de flori la Mormîntul 
soldatului necunoscut de lingă 
zidul Kremlinului.

La solemnitatea depunerii de 
coroane au fost prezenți V. E. 
Dîmșiț, F. I. Mocialin și G. A. 
Kiseliov.

! în Editura politică a apărut: ț 
i NICOLAE CEAUȘESCU j 
J Cuvîntarea la încheierea j 
J lucrărilor plenarei C.C. j 
; ai p.c.r. ;
I — 27 octombrie 1977 — \
V_______________ _____________ ,_______________5

CAMPANIA AGRI COLA

PE OGOARE, ACTIVITATEA CONTINUĂ
CU ACEEAȘI INTENSITATE>

• DÎMBOVIȚA 

După încheierea 
recoltatului, 

pregătirea terenului 
pentru însămînțările 

de primăvară
în județul Dîmbovița culesul 

porumbului a fost practic în
cheiat. în mare parte recolta de 
pe cele 40 125 hectare ocupată 
cu această cultură se află la 
adăpost. Unitățile agricole co
operatiste transportă acum la 
bazele de recepție porumbul 
contractat cu statul. Concomi
tent se eliberează terenul de 
coceni, lucrare care s-a făcut 
pînă acum pe 32 615 hectare. La 
fel de bine se desfășoară activi
tatea si la transportul sfeclei de 
zahăr. După terminarea recol
tării rădăcinilor, se face trans
portul lor conform graficelor 
încheiate cu fabricile de zahăr. 
Au mai rămas de transportat 
circa 3 509 de tone din cele 
aproape 35 000 prevăzute. în ace
lași timp lucrătorii ogoarelor 
dimbovițene efectuează fertili
zarea ogoarelor. însilozarea 
furajelor și arăturile pentru în-

sămînțările de primăvară. Mem
brii cooperatori care au adunat 
aproape 145 000 tone furaje con
tinuă să insilozeze cocenii de 
porumb in amestec cu alte 
nutrețuri. Odată cu eliberatul 
suprafețelor, mecanizatorii au 
executat arături pentru însă
mînțările de primăvară pe mai 
bine de 30 000 de hectare. Avind 
în vedere că suprafața rămasă

RECORD 
MINIER

La exploatarea carboniferă 
Lupoaia, din Valea Motrului, 
a fost înregistrat, în luna oc
tombrie. un nou record na
țional de producție și produc
tivitate: cei 45 mineri, com- 
baineri. electricieni ți meca
nici componenți ai brigăzii 
condusă de brigadierul mi
nier Gheorghe Pigui, mem
bru in consiliul oamenilor 
muncii pe întreprindere, și 
de brigadierul mecanic Mihai 
Radu, Iucrind intr-un abataj 
cu front lung, au încheiat 
activitatea din luna trecută 
cu o viteză de înaintare de 
150 metri, viteză ce întrece 
eu 10 metri nivelul-record 
înregistrat cu un c.n in 
urmă, de către formația 
condusă de brigadierul Gri- 
gore Tutunaru. din aceeași 
unitate. Succesul a tos! în
soțit de extragerea a 10 550 
tone cărbune, cel mai ridicat 
nivel de producție atins în 
astfel de condiții.

Noul record, obținut eu un 
utilaj române e — complexul 
mecanizat CMA-1. conceput 
si realizat la întreprinderea 
d“ utilaj minier Filipeștii de 
Pădure, constituie rezultatul 
acțiunilor întreprinse de acest 
destoinic colectiv pentru ma
terializarea prețioaselor indi
cații primite de la secretarii! 
general al partidului. tpyV 
răș'i! Nicolae Ceausescu, ca 
prilejul, vizitei de lucru,.,în
treprinse in bazinele carbo
nifere din județul Gor.i, de 
a folosi mai bine utilajele,și 
timpul de lucu, de a realiza 
planul de producție cu o efi
ciență economică cit mai ri
dicată. Este semnificativ, in 
aeest sens, faptul că. par.i iel 
cu succesul amintit, colectivul 
exploatării Lupoaia a inch»- 
iat luna octombrie cu o pro
ducție suplimentară de 14 590 
tone cărbune, cu un spor la 
productivitatea muncii de 
aproape 14 la sulă, cu pla
nul depășit la pregătiri, iar 
la activitatea de investiții — 
cu 129 de metri.

, (Agerpres)

depășește 20 000 de hectare, în 
fiecare unitate agricolă forțele 
mecanice sînt îndreptate spre 
efectuarea acestei lucrări.

La cooperativa agricolă de 
producție din Nucet, culesul 
porumbului s-a încheiat cu trei

OVIDIU MARIAN

(Continuare In pag. a lll-a)

De la 1 noiembrie, noi categorii de oameni ai 
muncii - din industria chimică, a săpunurilor și 
cosmeticelor și din cercetarea științifică, ingineria 
tehnologică, proiectarea și activitatea de infor
matică — beneficiază de majorarea retribuției

BUNĂSTAREA NOASTRĂ

APROBARE UNANIMĂ PENTRU VIBRANTUL 
IMN AL PATRIEI, PENTRU NORMELE

DEPINDE DE MUNCA NOASTRĂ
în pagina a 2-a

Noul dialog româno-egiptean

CONȘTIINȚEI SOCIALISTE ADOPTATE
DE MARELE FORUM LEGISLATIV

la nivel înalt

Expresie grăitoare a
NUMEROASE COLECTIVE DE OAMENI Al MUNCII, TINERI DE TOATE PROFESIILE, MUNCITORI Șl ȚĂRANI, INGINERI, ELEVI Șl 
STUDENȚI DE PE ÎNTREG CUPRINSUL ȚÂRII, ROMÂNI, MAGHIARI, GERMANI Șl DE ALTE NAȚIONALITĂȚI, CONTINUĂ SĂ-SI 
EXPRIME PRIN SCRISORI Șl TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, DEPLINA ADEZIUNE 
Șl SATISFACȚIE FAȚĂ DE HOTĂRÎRILE PLENAREI C.C. AL P.C.R. Șl LEGILE ADOPTATE DE RECENTA SESIUNE A MARII ADUNĂRI 
NAȚIONALE REFERITOARE LA NOUL IMN DE STAT Șl NORMELE DE ADRESARE ÎN RELAȚIILE DINTRE CETĂȚENII REPUBLICII 

SOCIALISTE ROMÂNIA

Să facem totul
pentru ca

România, patria

România și Egiptf» • Identitatea de conștiință
Zilele de 29. 39 și 31 octom

brie se vor înscrie, fără îndoia
lă, ca un nou și important mo
ment in cronica bogată a rela
țiilor dintre popoarele român și 
egiptean. Vizita de prietenie e- 
fectuată in această perioadă în 
România, la invitația tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, de pre
ședintele Mohammed Anwar El 
Sadat se relevă, la o analiză a- 
tentă, ca o contribuție prețioasă 
atît Ia dezvoltarea continuă a 
cooperării reciproce în toate do
meniile, cît' și Ia cauza consoli
dării păcii, ințelegerii și colabo
rării internaționale. De subliniat 
ar fi mai intii primirea călduroa
să și ospitalieră de care s-a 
bucurat, atît la București, cît și 
la Sinaia. președintele R. A. 
Egipt, cit și faptul că dialogul 
româno-egiptean Ia nivel înalt 
s-a desfășurat intr-o atmosferă 
cordială, de sinceritate și încre
dere reciprocă — o mărturie e- 
locvență a raporturilor de strînsă 
prietenie existente între cele 
«ouă țări și popoare.

In acest cadru deosebit 
propice, convorbirile desfășurate 
la Sinaia au îmbrățișat, o gamă 
largă de probleme — atît de or
din bilateral, cit și internațional, 
în ce privește sfera relațiilor 
reciproce, au fost subliniate cu 
satisfacție rezultatele bune obți
nute in ultimii ani în dezvolta
rea schimburilor comerciale și a 
cooperării economice, pe baza 
acordurilor și înțelegerilor con
venite la intilnirile anterioare 
de la București și Cairo. Pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și 
Anwar El Sadat au relevat, tot
odată, perspectivele favorabile 
existente in aceste domenii. 
Pentru analizarea detaliată a 
acțiunilor de cooperare economi
că și identificarea unor noi forme 
și metode pentru extinderea a- 
cesteia, s-a convenit ca cea de-a 
X-a sesiune a Comisiei mixte 
de cooperare economică și teh- 
nico-științifică româno-egiptea-

BAZIL ȘTEFAN

(Continuare In pap. a JV-aj

Puține lucruri pot exprima 
cu o mai mare încărcătură a- 
fectivă, cu o simțire mai adîn- 
că și mai bogată unitatea mo- 
ral-politică și de voință a unei 
națiuni așa cum o face Imnul ei.

Noul nostru Imn. pe care l-a 
adoptat printr-un impresionant 
vot al sufletului nostru Marea 
Adunare Națională, exprimă 
cum nu se poate mai grăitor da
tele memoriei eroice, marile 
permanențe ale conștiinței 
noastre naționale. Da, intr-ade
văr, sîntem un popor eroic, sîn- 
tem un popor glorios, un popor 
greu încercat de istorie. însăși un 
popor care nu a îngenuncheat 
niciodată, nu s-a lăsat niciodată 
îhfrînt. Cele trei culori funda
mentale ale spiritualității noas
tre românești se află azi dato
rită noilor măsuri ale partidului 
ridicate la puterea unei idei re
voluționare, profund creatoare,

dîndu-ne prin rostire și faptă 
îndrăzneață ampla deschidere 
spre viitor. într-c îngemănare de 
străbune virtuți ale poporului 
român și trăsăturile de conștiin
ță ale omului nou. Ne reîntoar
cem, astfel, cu gîndul și cu 
fapta noastră spre cîntecul unui 
mare compozitor patriot, care 
astăzi se încarcă de înțelesuri și 
prețuri noi, contemporane cu în
săși vîrsta patriei noastre so
cialiste.

Imnul unei națiuni este în
săși identitatea ei. Cunoaștem 
trei culori în lume, le cinstim, 
le sporim frumusețea lor tulbu
rătoare. Tată pentru ce ne iubim 
Imnul, ne iubim țara.

prof. univ. dr. doc.
CONSTANTIN CIOPRAGA

Universitatea „Alexandru loan
Cuza" Iași

EXPRESIE A SENTIMENTULUI
CĂ FACEM PARTE DINTR-0 NAȚIUNE 

STRÎNS UNITĂ ÎN JURUL PARTIDULUI

Am primit cu o deosebită sa
tisfacție, alături de întregul ti
neret al patriei, noul act legis
lativ privind normele de adre
sare între cetățeni. Cuvînt năs
cut și crescut în focul 
lupte revoluționare, Ia 
conșfffhței muncitorești, 
drag și frumos cuvînt era 
și purtat în mintea și sufletul 
celor ce tindeau pentru o viață 
mai bună. Dar a venit și ceasul 
trezirii conștiințelor — ceasul 
libertății. Cuvintul tovarăș a în
florit atunci pe buzele tuturor 
și de atunci a devenit măsura 
cea mai înaltă a respectului pe 
care ni-1 acordăm unul altuia. 
Generalizîndu-se în întreaga so
cietate, am văzut în el noua is
torie a 
gust, 
Acum, 
liberă, 
este pentru binele omului, acest 
cuvînt a devenit sinteză a mo»

asprei 
școala 

acest 
șoptit

patriei de după 23 Au- 
victoria socialismului, 
cînd făurim o societate 
cînd tot ceea ce se face

dului de a gîndi al întregului 
nostru popor, în direcția împli
nirii sale pe noi culmi de pro
gres și civilizație.

Această formulă de adresare 
exprimă tocmai desprinderea 
totală de un trecut al exploa
tării omului de către om, al 
disprețului față de cei ce mun
cesc, de orice rămășițe ale a- 
cestuia. Este respectul față de

înaintașii progresiști, care au 
luptat și s-au jertfit pentru 
Ideile de dreptate și egalitate 
socială, expresia sinceră a con
vingerilor noastre comuniste de 
azi.

De aceea, pentru noi, tinere
tul, generalizarea acestei for
mule de adresare reprezintă o 
măsură care ne dă sentimentul 
că facem parte dintr-o societa
te unită, unită în jurul partidu
lui pentru făurirea societății 
comuniste.

GEORGETA GHEORGHE 
muncitor la întreprinderea 

de confecții și tricotaje 
București

PRIVIM CU ÎNCREDERE Șl OPTIMISM 

SPRE VIITORUL COMUNIST AL NAȚIUNII
Nu pot exprima în cuvinte e- 

moția de care am lost cuprins 
în momentul ascultării noului 
Imn de Stat al Republicii So
cialiste România. Muzica lui Ci- 
prian Porumbescu, această me
lodie atît de dragă și scumpă 
nouă, versurile pline de vibra
ție, de un puternic sentiment 
patriotic, care, amintind de bra-.

vul nostru popor, de trecutul său 
glorios, de străbunii eroi ai nea
mului, exprimă totodată optimis
mul, încrederea în realizarea țe
lului cutezător pe care ni l-am 
propus. Pentru mine constituie 
atît un îndemn de a Învăța mai 
bine, pentru a deveni un om

t. (Continuare In pag. a Ill-a) J
i

noastră liberă

independentă,
să dăinuiască

mereu

Telegrame adresate

C.C. al P.C.R.,

tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

în pagina a 3-a
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De la 1 noiembrie, noi categorii de oameni ai muncii — din industria chimica, a

săpunurilor și cosmeticelor și din cercetarea științifică, ingineria tehnologică, O EXPOZIȚIE-IDEE
‘i!

proiectarea și activitatea de informatică — beneficiază de majorarea retribuției

BUNĂSTAREA NOASTRĂ
DEPINDE DE MUNCA NOASTRĂ
Ne angajăm ca produsele noastre să fie 

numai de calitate superioară
ățd număr printre miile dt 

oameni ai muncii care beneficia- 
ză^Jpcepind cu data de 1 noiem- 
bria.jg de majorarea retribuției, 
măsfâri importantă din amplul 
prqma.m de sporire continuă a 

de trai, dovada grăitoa
re permanente manifes-
taiz„,<iiipartidul și statul nostru 
veiițfuijtpi pentru bunăstarea sa. 
Deși în cei patru ani de activi
tate , la întreprinderea de pro
duse cosmetice „Miraj" am a- 
vut destule satisfacții, de aceas
tă dată bucuria mea este și mai 
mare. lAlături de soțul meu, 
care beneficiază odată cu mine 
de mhjSrare, fiind operator chi
mist, la Întreprinderea Biofarm. 
am făcut deja un calcul foarte 
simplu -'dar edificator. Eu. ca 
muncitor-preparator, încadrat 
la categoria 3 treapta I, voi 
primi conform majorării 1 703 
lei față de 1428 lei înainte, iar 
soțul meu va beneficia de o re
tribuție mărită cu 234 lei. Adău
gind și 150 lei, alocația pentru 
fetita noastră, rezultă un plus 
de 659 lei tn bugetul familiei in

Măsura gîndului sînt faptele noastre !
Cu citeva zile inainte de 

sfirșitul lunii octombrie, secția 
tineretului de la Combina
tul chimic din Rm. Vilcea, 
unică în municipiu, a anunțat, 
cu justificată mindrie, că și-a 
onorat, in întregime, sarcinile de 
plan. Un succes cu care ne mân
drim toți cei 120 de tineri, care 
lucrăm aici. De ieri, și noi bene
ficiem de majorarea retribuției. 
Fiecare coleg, și este firesc acest 
gest de bun gospodar, și-a cal
culat, a făcut proiecte, ce va 
face cu sumele suplimentare 
Eu, pentru că sint electrician 
categoria a 6-a voi primi o re
tribuție mai mare cu 367 lei. So
ția mea. laborantă chimistă ca
tegoria 5 va avea mai mult cu 
316 lei. Un spor de aproape 
700 lei lunar. Intr-o familie tî- 
nără mai ales, acest lucru se 
simte. Bucurindu-se de noua 
retribuție, tinerii secției noastre 
și-au exprimat adeziunea la 
politica partidului, in care prin
cipala direcție o constituie ridi
carea bunăstării materiale si 
spirituale a poporului. Bineînțe
les că discuțiile n-au plutit in 
abstract, nu s-au rezumat la a- 
ceste calcule de natură pecu
niară. Mi se pare normal, și 
așa trebuie să fie, ca noi să pri
vim majorarea prin unghiul 
muncii noastre. Pornind, deci, 
de la adevărul că măsura gindu- 
lui o reprezintă faptele, secția 
noastră și-a luat angajamentul 
de a realiza suplimentar plnă la 
sfirșitul anului 80 de tone octa

Vom răspunde grijii partidului
cu noi succese în producție

Lucrez la întreprinderea 
„Azur" din Timișoara de la ab
solvirea școlii profesionale in 
urmă cu 10 ani. De atunci și 
pînă în prezent am avut prile
jul de a trăi împreună cu co
legii mei nenumărate clipe de 
bucurie. Privite retrospectiv, 
ele au fost de fiecare dată grăi
toare mărturii ale grijii exis
tente în țara noastră față da 
viața și bunăstarea oamenilor. 
La recenta conferință de dara 
de seamă și alegeri, organizația 
noastră U.T.C., colectivul nostru 
a raportat, pe lingă realizarea 
integrală a angajamentului a- 
nual, o depășire de 10 milioana 
lei la producția marfă, echiva
lentă cu 868 tone lacuri și vop
sele șl 1 425 tone produse ma- 
cromoleculare. De la 1 noiem
brie, șl eu și soția vom bene
ficia de o retribuția majorată.

0 înaltă prețuire adusă muncii
Colectivul întreprinderii de 

produse cosmetice Nlvea din 
Brașov beneficiază de la 1 
noiembrie de majorarea retri
buției personalului muncitor. 
Pentru un colectiv unde lucrează 
ta mare parte tinere. această 
creștere este de un real folos. 
Din calculele efectuate am con
statat că sporul retribuției medii 
lunare este de circa 246 lei pe 
fiecare muncitor.

Alexandrina Dumitrache, da 
exemplu, preparator de produse 
cosmetice, calificată la locul de 
muncă, va primi pe lingă retri
buția lunară încă 235 lei. la care 
se mai adaugă 30 lei ce-i stat 
rstribuiti în plus în cadrul alo
cației de stat pentru creșterea 
copilului.

Elena Rusilă a fost de aseme
nea calificată la locul de muncă 
în calitate de preparator de 
produse cosmetice. Ea va primi 
o retribuție suplimentară de 
265 lei.

Am discutat îndeaproape eu 
tinerele despre obligațiile ce ne 
revin fată de grija părintească 
ce hi se acordă de către condu
cerea de partid și de stat pentru 
creșterea nivelului nostru de 
trai. Angajamentul unanim, 
spun ele. este acela de a ne 
implica mai mult, fiecare, la 
locul nostru de muncă, pentru 
creșterea calității și diversifica
rea gamei de produse, d» a rea

fiecare lună. Aceeași satisfacție 
am citit și in ochii colegilor mei 
din întreprindere, printre care 
menționez pe Nedelcu Maria, 
Ghiță Florentina. Munteanu Li
liana, Romanescu Ana, Paras- 
chiv Stena și Dorojan Radu. 
Pentru a răspunde noii manifes
tări a grijii partidului, noi cei 
142 uteciști vom depune toa
te eforturile pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor de plan, 
a angajamentelor noastre de 
fiecare zi pentru ca produsele 
ieșite din miinile noastre să fie 
de cea mai bună calitate. Sîn
tem conștienți că numai printr-o 
muncă susținută și continuă 
vom reuși să ne realizăm anga
jamentele privind calitatea pro
duselor. reducerea consumurilor 
de materii prime, creșterea si 
depășirea cu 3 la sută a produc
tivității muncii.

FLOAREA NICULESCU 
muncitor-preparator, 

întreprinderea de produse cos
metice Miraj — București

nol și 35 tone butanol, tn paralel 
cu perfecționarea procesului de 
producție.

IOSIF BORDI 
electrician. Combinatul chimie

Rîmnîcu Vilcea

Sînt hotărît să-mi
muncind mai bine

Meseria noastră este frumoa
să, dacă o faci cu pasiune, dar 
nu este deloc ușoară cum s-ar 
părea, privită din afară. Faptul 
că incepînd de la 1 noiembrie, 
noi chimiștii. vom beneficia de 
majorarea retribuției, este Cea 
mai elocventă dovadă a recu
noașterii importanței pe care o 
are in ansamblul economiei 
această ramuri relativ nouă — 
chimia, si aprecierea pe care 
conducerea partidului și statului 
nostru. personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. o acordă 
muncii noastre. Deci, din aceas
tă lună voi obține, avind cate
goria a Vl-a, un ciștig cu 382 
lei mai mare. Este o sumă în
semnată, care imi va permite 
să-mi realizez unele proiecte 
firești pentru o familie tînără. 
în același timp, sint hotărît ca

Avem un băiețel de 7 luni, Iar 
în aceste zile ne-a fost reparti
zat un apartament. In bugetul 
familiei, noastre vor Intra, ast
fel, In plus 523 lei. Adăugind șl 
alocația de stat pentru copil, 
suma suplimentară primită sa 
ridică la circa 650 lei. Cînd ci
neva se mută în casă nouă, se 
știe că are cheltuieli In plus. 
Ceea ce pot eu spune acum 
e că, practic, vom izbuti ca nu
mai cu acești bani să ne mobi
lăm apartamentul.

La această grijă pe care 
partidul și statul nostru o acor
dă creșterii bunăstării Întregu
lui popor răspundem printr-o 
participare șl mai intensă a 
noastră în producție.

IOAN SIMEDRU
laborant la Întreprinderea 

„Azur" din Timișoara

liza noi produse chimice nece
sare ușurării muncii femeii in 
gospodărie. Ne preocupăm. în 
prezent, de realizarea pentru 
industria constructoare de mașini 
a unui produs ce va înlocui im
portul si care vizează detecta
rea fisurilor în suprafețele me
talice si ta cordoanele de sudură. 
Acest set spray defectoscop se 
află in probe cu bune rezultate 
La întreprinderea constructoare 
de autocamioane. Hidromecanica 
și Rulmentul din Brașov, precum 
și la întreprinderile Vulcan- 
Bucureeti. Progresul Brăila. Șl 
eu beneficiez de un venit lunar 
suplimentar de 300 lei. Același 
venit suplimentar îl realizează 
și soțul meu, care lucrează Intr-o 
Întreprindere constructoare de 
mașini. Este vorba deci de 600 
lei care se adaugă bugetului 
tinerei noastre familii Eu si co
legele mele de muncă socotim 
preocuparea partidului și statu
lui nostru pentru bunăstarea 
oamenilor ca o înaltă prețuire 
adusă muncii, care ne obligă la 
o mal eficientă activitate, care 
ne îndeamnă la autodepăsire. 
De aceea faptele noastre vor 
trebui să fie pe măsura grijii 
părintești ce ni se poartă.

CORNELIA SA VA 
secretara Comitetului U.T.C.

Întreprinderea de produse 
L cosmetice Nivea Brașov
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CERCETAREA ȘTIINȚIFICA, 
INGINERIA TEHNOLOGICĂ. 
PROIECTAREA Șl ACTIVITATEA 
DE INFORMATICĂ

exprim recunoștința 

decît pînă acum
acestei recunoașteri să-i răspund 
cu recunoștință. Prin munca 
mea trebuie să dovedesc fapte
lor cu fapte cit mai prestigioa
se. Așa gîndesc și acționează a'e 
fapt toți colegii mei de la secția 
Azotat-amoniu 1, toți chimiștii 
acestui combinat.

De acest lucru m-am convins 
discutînd cu colegul meu E- 
mil Bănțoiu, operator chi
mist, secretar adjunct al co
mitetului U.T.C. pe combinat, 
care lucrează la secția Amoniac 
III, cea mai nouă capacitate 
pusă în funcțiune — 5 octom
brie 1977. Avind aceeași catego
rie ca și mine va beneficia de 
o majorare identică și așa cum 
afirmă tinerii de la această sec
ție au încă o obligație. Dorința 
lor este de a atinge in cel mai 
scurt timp parametrii proiectați 
ai noii capacități de producție. 
Vom obține astfel mai multe în
grășăminte pentru agricultura 
noastră socialistă, dovada recu
noștinței noastre pentru condiții
le tot mai bune de munci și via
ță ce ne sînt create de conduce
rea partidului și statului nostru".

OPREA OLTEANU 
operator chimist la Combinatul 

chimic Craiova

Creșterea nivelului de trai, strîns legată 
de contribuția noastră la efortul creator

ai întregii societăți
Și eu șl soția mea muncim 

In acest institut, eu ca inginer, 
ea ca laborantă. Retribuția mea 
se ridica, pînă la 1 noiembrie, 
la 2 090 de lei. plus 63 de lei 
sporul de vechime. De la 1 no
iembrie voi face un salt la 2 415 
lei. la care se vor adăuga 72 de 
lei sporul de vechime, deci. în 
total, 2 487 de lei. lunar. în cu- 
rîn.d voi susține examenul de 
atestare pe funcția de cercetă
tor științific care îmi va aduce 
o mărire a retribuției cu pesta 
o sută de lei. Ținînd seama da 
faptul că pînă la sfîrsitul aces
tui cincinal se va pune în apli
care a doua etapă a programu
lui de mărire a veniturilor 
populației și de faptul că pînă 
atunci voi avea si o vechime 
mai mare. înseamnă că- numai 
peste cîtiva ani. voi dispune, in 
fiecare lună, de 3 070 de lei.

La rîndul el, soția mea. care 
avea o remunerație de 1 428 de 
lei lunar, riști aă. incepînd cu 1 
noiembrie. 1 683 de lei pe lună. 
Prin trecerea la o categorie Su
perioară de remunerație si prin 
aplicarea sporirii dtn a doua 
etapă, va ajunge, pînă ta 1980, 
la un Ciștig de 2100 lei lunar.

în concluzie, familia mea. 
care dștiga pînă acum 3 581 leî, 
beneficiază. Incepînd de la 1 no
iembrie, de un venit lunar de 
4 170 lei. urmînd ca pînă la sfîr- 
șitul actualului cincinal să a- 
jungă la 5 170 de lei. Este, în 
mod evident, o creștere verti
ginoasă. care îmi va permite. în 
primul rînd. să-mi construiesc 
cît de curînd un apartament 
proprietate personală si. in con
tinuare. să economisesc bani 
pentru un autoturism. Totodată, 
îmi voi putea procura mai multe 
cărți și reviste de specialitate și 
voi avea posibilitatea de a re
curge la o gamă mai diversă de 
servicii pentru populație, cîști- 
gînd astfel timp prețios pentru 
munca științifică.
,. De altfel, ta proiectele mele,

creșterea bunăstării este legată 
direct de creșterea contribuției 
mele ca specialist la efortul 
creator al întregii societăți. De 
curînd. în colaborare cu colegii 
mei. cercetătorul principal A- 
drian Georgescu și inginerul 
Gheorghe Volcu. am realizat, 
in plus fată de plan, o lucrare 
în valoare de 200 000 de lei, a

în fiecare lună, 1177 de lei suplimentar 
în bugetul familiei mele

Nu pot oă exprim ta cuvinta 
recunoștința mea și a tuturor 
colegilor din institut pentru 
noua măsură cu privire la ma jo
rarea retribuției oamenilor mun
cii din domeniul cercetării. In
gineriei tehnologice. — proiec
tării și activității de informatică, 
care se aplică din această lună, 
elocventă mărturie a consecven
tei cu care se traduce în fapt 
Programul sporirii mai accen
tuate a nivelului de trai al 
populației în actualul cincinal. 
Bucuria noastră este cu atit mai 
mare cu cit statem mindri că 
ne ' desfășurăm activitatea 
intr-un institut de in,gineri» teh
nologică . și proiectare pentru 
industria chimică si ne aducem 
și noi contribuția la solutionarea 
problemelor de mare complexi
tate ce stau în fata acestei im
portante ramuri h economiei 
naționale. Pe parcuâsul anilor 
am beneficiat de majorările da
torate anilor de stagiu si a celor 
generale, astfel că ,în prezent cu 
această nouă majorare ițim ajuns 
la 2 520 lei-, înainte fii\d retri
buită. conform clasei 23.' grad. I 
cu 2179 lei. La cei 341 lei in 
plus. care reprezintă în pro
cente 15.65 la sută, se adaugă 
încă 356 lei. sporul de retribuție 
al soțului meu. Inginer geodez 
la Institutul de geodezie și foto- 
grametrie este retribuit cu 2 640 

cărei aplicare, în domeniul In
dustriei reactivilor pentru ana
lize, va duce la o ridicare â efi
cienței economice estimabilă la 
milioane de lei. Sintem deciși, și 
eu și soția mea, ca prin aseme
nea rezultate concrete — obți
nute in sute de ore de efort, de 
concentrare, de studiu — să ne 
arătăm la înălțimea grijii ară
tate de partid și de stat sporirii 
permanente a prosperității noas
tre materiale și spirituale, sîn
tem deciși să contribuim direct 
la realizarea acestei creșteri.

CONSTANTIN ENE 
inginer la Institutul de cercetări 

inginerie tehnologică 
și proiectare rafinărie Ploiești

lei, fată de 2 284 led. înainta de 
majorare. în txjtal. 697 lei lunar, 
la care adunăm cei 155 lei spor 
da vechime pentru amtadoi. Șl 
pentru că amtadoi lucrăm în 
hcord global primim încă 200 lei 
ca spor la mărirea retribuției 
De asemenea, adăugind și aloca
ția de 125 lei pentru băiețelul 
nostru, totalul unei simple adu
nări spune totul: 1177 lei ta 
piua în bugetul familiei Breban. 
De același spor de venit se 
bucură și familia colegului 
Stoica Gheorghe care lucrează 
împreună cu soția sa, Iullana 
Stoica, tot In institutul nostru. 
Un venit suplimentar de 929 lei 
va avea ta fiecare lună șl soții 
Grigoriu si exemplele sînt des
tule. îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor șl exigentelor actualu
lui cincinal al revoluției tehnico- 
stilntifice. elaborarea unor pro
iecte de calitate șl înainte de 
termenele stipulate în contracte, 
asigurarea asistentei tehnice pe 
șantiere. este angajamentul 
nostru pentru a răsplăti încre
derea și grija de care ne bucu
răm noi cei tineri alături de toti 
oamenii muncii, din partea 
partidului și statului nostru.

NICULINA RREBAN 
inginer proiectant. Institutul 

de inginerie tehnologică și pro
iectare pentru industrie chimică

Sculptorul Ingo Glass perse
verează cu excelente rezultate 
pe un drum ce-ar trebui să fie 
pildă bună pentru metodiștii cu 
probleme de artă plastică ai 
caselor de cultură. De un an de 
zile, de cind slujește la Casa de 
cultură „Friederich Schiller", 
Ingo Glass a organizat mai 
multe expozițli-idee din care 
ultima, avind ca temă starea 
sculpturii mici, arată remarca
bil. Manifestarea, implicind o 
seamă de dificultăți în ce pri
vește selecția si reunirea lucră
rilor. aduce în fata publicului 
opera a 45 de sculptori din ge
nerațiile tinere și medii. Dacă 
obiectele, pe care aceștia le 
prezintă in marile expoziții ale 
obștii sau în cele personale, 
trebuie să ne lămurească asupra 
vocației de monumentaliști, nu 
vedem niciunde mai bine ca in 
sculptura mică mersul secret 
al metodei, în adîncul ei. unde, 
liber de presiunea circumstan
ței, prinde chip gîndul nou, să- 
minta lucrului ce va să vină. O 
sculptură de mici dimensiuni nu 
este deloc reducția uneia mari. 
Se întîmplă adesea ca în opera 
mică să recunoaștem greu da
tele unui stil cunoscut si susți
nut în creația destinată muzee
lor si spatiilor publice. Deși ar 
fi oarecum exagerat să conchi
dem că sculptura mică trebuie 
înțeleasă doar în relație cu spa
țiul ce-1 poate oferi un apar
tament de condiție obișnuită, 
artistul caută cu ajutorul di
mensiunii un chip mai puțin so
lemn al dialogului cu privitorul. 
Se înțelege că nimeni nu se în
cumetă să toarne în bronzul 
unui obiect de-o șchioapă mari 
idealuri colective. E regretabil 
că. hrăniți atita cu operă mare, 
de reală tinută eroică, semeț 
așezată în spațiu ori numai

Un film al opțiunii etice: 
„Regăsire^

Nu demult, cu ocazia intere
santului Festival al filmului 
pentru tineret (Costinești. sep
tembrie 1977). autori și specta
tori alungeau la o concluzie 
comună, ce concretiza o mai 
veche datorie a cineaștilor noș
tri — absenta unor filme valo
roase dedicate vieții tineretului 
contemporan.

Cea mai recentă premieră a 
Casei de filme numărul unu, 
cuprinzînd în distribuție actori 
de primă mină ai scenei noastre, 
anulează, evident în parte, a- 
ceastă datorie fată de cea mai 
cuprinzătoare. în același timp, 
generoasă și exigentă categorie 
a publicului — tineretul.

„Erorile tinereții" nu pot fi o 
scuzăTTentru abdicarea fată de 
datoriile umane si sociale, pen
tru ignorarea răspunderii fată 
de semeni", declara regizorul 
Ștefan Traian Roman (Simpa
ticul domn R — 1970 ; Evadarea 
— 1975) referitor la substanța 
filmului Regăsire, dedicat unei 
dezbateri etice care interesează, 
tn primul rind. pe spectatorul 
tinăr. nu numai prin vîrsta e- 
roilor săi. ci și prin valorile e- 
tice conținute în premisele unei 
acțiuni ce declanșează revela- 

Bexamene de conștiință, 
lintre meritele deloc ne- 
e ale autorilor scenariu- 
nca Arion. Gheorghe Ro- 

bu, Dorel Dorian) 11 reprezin
tă refuzul tratării simpliste a 
personajelor, absenta tonurilor 
schematice tn reconstituirea nu 
lipsită de dificultăți a unei 
mentalități diametral opuse, a 
unor concepții ireductibile Ia 
un numitor comun asupra ade
vărului. asupra responsabilității 
necesare fată de muncă, fată 
de familie și societate, asupra 
permanentei sentimentelor in 

Cta oricăror momente „critice".
Un asemenea moment l-au 
rut doi tineri după terminarea 

liceului. Silvia și Dinu au avut 
un copil, care, crezut mort după 
naștere, a fost, de fapt. înfiat 
fără știrea mamei. Sugestia a- 
cestei adevărate răpiri aparți
ne mamei tinărului, care vede

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Pentru buna desfășurare a viitoarei etape 
a competiției sportive naționale DACIADA

C.N.E.F.S. a informat marți 
rxesa centrală asupra principia
lelor preocupări si măsuri ala 
orcanelor sale si ale organiza
țiilor de stat si obștești cu a- 
tribuțli tn domeniul sportiv, 
pentru buna desfășurare a vi
itoarei etape a competiției spor
tive naționale „Daciada".

Duminică, 8 noiembrie. vor 
începe în întreaga tară întrece
rile ediției de iarnă a „Dacia- 
dei“. Acest eveniment sportiv 
deosebit va fi inaugurat de am
ple întreceri si demonstrații 
sportive în Capitală si toate lo
calitățile din tară.

Ediția db iarnă a „Daciadei" 
va cuprinde competiții sportive 
de masă si de performantă la 
sanie, schi, șah si tenis de 
masă.

Această nouă etapă a „Da- 
ciadei" a fost pregătită prin

Azi, la Craiova, în j.Cupa cupelor" la fotbal 
UNIVERSITATEA - DINAMO MOSCOVA

Stadionul „Central" din Cra
iova va găzdui astăzi meciul re
tur dintre echipa locală Univer
sitatea si formația Dinamo Mos
cova. contînd pentru optimile 
de finală ale „Cupei cupelor" la 
fotbal.

Primul ioc. disputat în urmă 
cu două săptămîni la Moscova 
s-a încheiat, cu scorul de 2—0 
în favoarea fotbaliștilor sovie
tici.

Pentru meciul de astăzi, an
trenorul formației Universitatea 
Craiova. Constantin Deliu, a a- 
nuntat că intenționează să ali
nieze următorul „11": Beldiei — 
Tilihoi. Ștefănescu, Purirna. Ti- 

masivă si. de aici, cu tot ce adu
ce. bun sau rău. masivitatea, 
existenta supradimensionată, noi 
am cam pierdut gustul sculp
turii mici, cu funcțiuni plastice 
și poetice deopotrivă. Că am 
pierdut sau sîntem pe cale de a 
pierde acest gust o dovedește 
si faptul că — exceptînd seriile 
de obiecte decorative din cera
mică. greșit socotite sculptură 
multiplicată — în galeriile fon
dului plastic nu aflăm decît 
prea arareori tiraje de sculptu
ră mică la prețul rezonabil ce-ar 
fi să-1 aibă opera repetată, ie
șită dintr-un tipar unic. Mani-

PLASTICĂ
testarea de la Casa de cultură 
..Friederich Schiller" sau. mai 
bine zis. cele citeva expoziții 
de aici, gindite ca un panoramic 
al preocupărilor pentru opera 
de dimensiuni reduse fac, prin 
urmare. o problemă. Să ne 
amintim expozițiile de acum 
cîtiva ani de la Galeria Amfora 
ale revistei „Arta", unde mai 
multi artiști si critici veneau să 
dezbată public chestiuni ale' ar
tei, românești contemporane, 
tintind in același timp legătura 
cu tradiția, cu mersul artelor 
lumii. Să ne aducem. iarăși, 
aminte de expozițiile „Atelier 
35", atit de serios structurate in 
jurul unei idei. Să adăugăm și 
expozițiile cu temă patronate 
de Muzeul de artă contempora
nă din Galați. în fine, să luăm 
în considerație toate acele ex
cepționale desfășurări de operă 
pe tema angajării artei la fosta 
„Galerie nouă" si să înțelegem 
că trebuie să facem expoziții 

periclitată cariera, ascensiunea 
socială a iubitului fiu. Vom re
găsi după zece ani pe fiecare 
protagonist al acestei efemere 
povesti de dragoste in cămine 
diferite, cu viziuni diferite a- 
supra posibilului rol ce-1 au de 
îndeplinit din momentul în 
care mama adoptivă nu-și va 
mai putea îndeplini obligațiile.

I1I.MI LI /
Silvia, interpretată cu multă 

căldură, sensibilitate și cu o 
profundă înțelegere a tonalități
lor și nuanțelor de Violeta 
Andrei, va opta hotărîtă și 
lucidă pentru adevăr și res
ponsabilitate. pentru regăsirea 
echilibrului temporar amenin
țat de nostalgiile trecutului, iar 
Dinu, schițat de Emil Hossu in 
registrul complex al omului 
condus de , o voință exterioară 
pentru afirmări facile, dar cu 
răbufniri de regret si remuș- 
care, conștient de „corigentele" 
sale morșle. va rămine anco
rat în bunăstarea unei cariere 
calculate, construită pe șubre
dele schele ale minciunii și re
lațiilor.

Alegînd o structură epică tra
versată de flash-back-uri suges
tive pentru raporturile perso
najelor, pentru metamorfozele 
lor ulterioare, cineastul îngroa
șă nemotivat evoluția acestora 
obligîndu-le la dezvăluiri for
țate, lipsite de credibilitate (e- 
vocarea mortii mamei Silviei, 
vizita la asistenta medicală, 
motivarea mutării în provin
cie). Structurîndu-și evidenție
rea opțiunii morale pe acest 
dialog în timp, pe amintirea 
unei idile eșuate prin interven
ția. în fond brutală a interese
lor, dar și prin absenta credin
ței și forței în dragoste. Ștefan 
Traian Rom ași nu reușește* să

instruirea întregului activ al 
mișcării sportive de către 
C.N.E.F.S. si celelalte organiza
ții centrale cu atribuții în sport 
Si asigurarea condițiilor mate
riale necesare.

Regulamentul competiției spor
tive naționale ..Daciada". apro
bat in ședința Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
a fost tipărit în 50 000 de exem
plare si difuzat tn Întreaga țară. 
Afișul în culori al „Daciadei", 
în 10 000 de exemplare a fo«t 
de asemenea distribuit la toate 
eșaloanele mișcării sportive, tar 
insignele si diplomele stat tn 
curs de confecționare.

Calendarul ediției de iarnă a 
„Daciadei", al întrecerilor de 
masă si de performantă, urmea
ză să fie publicat în ziarul 
„Sportul".

cleanu. Bălăci. Beldeanu. Crl- 
san. Cîrtu. Cămătaru si Marcu.

Oaspeții au deplasat la Cra
iova un lot de 17 jucători, din 
care nu lipsesc cunoscuții inter
naționali Pilgui. Dolmatov, Ma- 
hovikov. Gherșkovici, Bubnov 
și Minaev.

»- Partida va începe la ora 13.30 
si va fi condusă de arbitrul iu
goslav M. Raus.

*
Posturile noastre de radio vor 

transmite în întregime această 
Intîlnire. Transmisia se va efec
tua pe programul I. cu începere 
de la ora 13,30. 

tematice, expoziții dialog, expo
ziții centrate pe o problemă 
majoră a gindirii plastice mo
derne. nu simple Întruniri de 
obiecte, venind să-și spună fie
care rolul si direcția.

Iată, spre exemplu, chiar se
lecția la care ne referim. Tema 
ei ar fi condiția sculpturii mici, 
dar peste aceasta avem tema 
cuprinzătoare si veșnic plină de 
interes estetic a reflectării rea
lului în opera sculptată. între 
cele 45 de lucrări orinduite in 
spațiul nu prea generos ai ho
lului casei de cultură găsim 
grupuri de opere ce pot sta co
mentariu plastic la ideea recon
strucției motivului în funcție de 
modul filosofic al întregii croa
ții a artistului. Folosul didactic 
al unei expoziții tematice nu 
este deloc neglijabil. Publicul 
este orientat, e pus in temă cu 
toată mulțimea de argumente 
si contraargumente ale unul 
proces. Publicul e obligat să 
participe, să devină partizan și 
coautor al operei.

Sigur, o manifestare ta care 
putem cerceta 45 de sculpturi 
înseamnă întotdeauna si un bun 
prilej de realizare a sansei fie
cărei opere în parte. N-ar fi 
drept de aceea sâ cităm numai 
citeva nume si să comentăm, 
după cum se obișnuiește, doar 
lucrul de interes superior. Cînd 
acești artiști răspund invitației 
unui coleg si trimit în holul 
unei case de cultură tot ce au 
ei mai valoros în atelier, evi
dent că tin să participe la idee. 
O vom sublinia din nou. invi- 
tindu-i pe toți acei care se ocu
pă de organizarea expozițiilor 
să tină cont de Inițiativele lui 
Ingo Glass.

TUDOR OCTAVIAN

implice ta discursul cinemato
grafic momentele de maximă 
semnificație pentru dizolvarea 
sentimentelor, pentru abandonul 
moral. Acestea rămîn exterioa
re. discursive, fără forță de 
convingere cu toată măiestria 
Margaretei Pogonat sau dezin
voltura lui Emil Hossu.

Deși cu o prezentă scurtă In 
economia narațiunii citeva per
sonaje secundare devin prin a- 
devărul reacțiilor și spontanei
tatea replicii deplin credibile. 
I-aș enumera aici pe avocatul 
cinic și versat in rezolvarea 
problemelor „delicate", cu re
plica promptă, insidioasă și a- 
gresivă. interpretat de un măre 
actor, din păcate prea rar so
licitat de cineaști. Mircea Șep- 
tilici, pe tatăl Silviei, omul 
pentru care munca Înseamnă 
totul _ și cinste si adevăr, și a- 
titudine morală. interpretat 
de Colea Rău tu. pe soțul 
Silviei, care știe să-și Înfrunte 
„problemele" fără a uita cre
dința în datoria morală, inter
pretat de Florin Piersic, pe A- 
lena. soția lui Dinu, creionfnd 
firesc și cu discreție un perso
naj doar aparent decorativ (Va
leria Seciu). Fermecătoare și 
sensibilă este și Caria Nicules- 
cu în scurtul rol al Irinei. fe
tita părăsită și regăsită după 
zece ani de uitare.

Autorul imaginii. Marian 
Stanciu. al cărui debut l-am *- 
plaudât în „Mastodontul" Iul 
Virgil Calotescu, realizează și 
aici o seducătoare fotografie a 
dialogului trecut-prezent ex- 
ploatînd cu siguranță resursele 
Eastman-îilui, mai puțin inspi
rat însă, atunci cînd Încearcă 
să utilizeze efectele ralenti-ului 
pentru a „poetiza" locuri, ta 
fond, comune. Apropiată prin 
tematică de „Ilustrate cu flori 
de cîmp" de Andrei Blaier, to 
licula lui Ștefan Traian Roman 
demonstrează actualitatea fil
mului de atitudine morală, ne
cesitatea abordării problemelor 
proprii generației tinere.

CALIN STANCULESCU

„TROFEUL CARPAJI"

Beneficiind de tm excelent 
cadru organizatoric. cea de-a 
XVI-a ediție a „Trofeului Car- 
pați" la handbal feminin a de
butat marți In Sala sporturilor 
din Bacău.

Meciul inaugural, România A 
— România tineret, na-a liiat 
un gust amar. Ct l-a InHmplat ? 
Formația dt tintrtt, cart este 
de fapt reprezentativa dt ju
nioara, recent medaliată eu 
bronz la C.M. dt la București, 
a intrat pe teren fără t din pri
mele tale... fapte jucătoare 
(Mălai, Torok, Janeech, Răducu, 
Rhein și Ciubotă). Intențiile de 
a oferi „punctele' senioarelor 
erau dovedite chiar din itart, 
dar reprezentativa A z-a chinuit 
realmente In prima repriză (In 
min. 17 scorul era I—7 pentru 
junioare I) Idrtnd si ta vadă 
mari lacune in jocul tău. Fireș
te. plnă kt urmi rezervele echi
pei de junioare nu au mai pu
tut ține piept reprezentativei A. 
dar na întrebăm eu se scop a 
foit înscrisă In competiție se
lecționata medaliată la „mon
diale' dacă ea nu poate lupta 
cu întregul potential. Ne încăl
zește această victorie eu 21—12? 
DelocJ

Scriam ieri că „Trofeul Cat- 
pati“ reprezintă un ultim test 
al echipei noastre înaintea par
ticipării la Grupa B a C.M. As
tăzi însă sîntem obligați să pre
cizăm că primul meci nu a fost 
nici test și nici măcar un antre- 
narnent mai serios !

România A — România tine- 
ret : 21—12 (11-9) ; U.R.S.S.-
Ndfvegia : 12—12 (9—7) I și fu- 
goslavia-Bulgaria : 23—15 (8—6).

HORIA ALEXANDRESCU
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APROBARE UNANIMĂ PENTRU VIBRANTUL IMN AL PATRIEI, PENTRU 
NORMELE CONȘTIINȚEI SOCIALISTE ABOPTATE DE MARELE FORUM LEEISIATIV
VERSURILE ÎNARIPATE CE EXPRIMĂ DEVIZA

MUNCII NOASTRE LIBERE Șl DEMNE
Privim cu încredere 

și optimism spre viitorul 
comunist al națiunii

(Urmare din pag. I)

folositor societății. partidului, 
pentru a pune umărul la clădi
rea socialismului in patria mea, 
cit și o invitație de a studia tre
cutul glorios al înaintașilor. Re
găsesc în noul imn al țării emo
țiile pe care le-am încercat pri
ma dată, cind. in clasele mici, 
am învățat cîntecul „Trei culori". 
Acum, melodia compozitorului 
patriot Ciprian Porumbescu a 
devenit imnul nostru național, 
imnul independenței și aspirații
lor noastre de pace, progres și 
prietenie.

BOGDAN GEORGESCU, 
elev, Liceul .,Mihai Viteazu" 

Ploiești

Cîntec al bărbăției
Bucuria și cinstea de a trăi 

clipele înălțătoare ale adoptării 
noului Imn de Stat al României 
socialiste sint, pentru mine și

militarii din subunitatea de 
fruhte pe care o conduc, cu atit 
mai intens simțite, cu cit me
lodia aleasă aparține unui în
flăcărat patriot și îndrăgit rap
sod al sufletului românesc, Ci
prian Porumbescu. Apreciez in 
aceeași măsură conținutul imnu
lui. vibrantele lui cuvinte care 
reușesc, in chip atit de limpede 
și revoluționar, precum gindu- 
rile și aspirațiile noastre, să 
îmbine un trecut glorios cu un 
viitor măreț, la care au visat 
eroii și spre care ne îndreptăm 
noi astăzi, ferm, conduși cu în
țelepciune de partidul comunist. 
Acordurile sale îndrăgite, care 
ne-au însoțit nu o dată pașii la 
instrucție, ne mobilizează acum, 
cu și mai multă tărie, ne în
deamnă la înfăptuirea țelurilor 
cutezătoare pe care ni le-am 
propus. Oriunde ne-am afla, pe 
cîmpul de instrucție, pe șantiere 
sau ogoare, cu acest cîntec de 
muncă și bărbăție pe buze, in 
inimă și in gind, vom izbuti să 
ne achităm cu cinste de sarcini
le și misiunile pe care le avem, 
făcînd ca idealul nostru comu
nist să devină cit mai repede o 
realitate.

îndemn de a face totul 
pentru înflorirea patriei

Lt. MILEA COSTACHE

Avem un imn pe care poporul 
nostru și l-a dorit dintotdeauna. 
Textul „Tricolorului" pe muzica 
lui Ciprian Porumbescu a con
stituit pentru o intreagă gene
rație de tineri sau virstnici cin- 
teeul care a mobilizat și ridicat 
la luptă masele populare pentru 
libertate și independență națio
nală, pentru egalitate și drep
tate socială.

Noul imn pe care-1 avem este 
o sinteză a trecutului și prezen
tului nostru, un omagiu adus 
străbunilor și exprimarea hotă- 
rită de a acționa uniți în jurul 
partidului pentru un viitor lu
minos.

Ara trăit întotdeauna momen
te înălțătoare cînd auzeam a- 
cest cîntec și nu numai eu. Așa 
mi-am dat seama că această 
melodie este păstrată cu vene
rație in inima poporului nostru, 
incit nici un alt cintec nu ar fi 
putut, deveni imnul nostru na
țional. Voi păstra întotdeauna 
în memorie clipele cînd in ple
nul Marii ’ ’ ” ' — ,
deputății, in frunte cu primul 
președinte " 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, au

cîntat in picioare noul Imn na
țional. Au fost clipe răscolitoa
re. emoționante, de un vibrant 
patriotism, cind întreaga na
țiune s-a simțit mai mult ca 
oricînd strins unită în jurul 
partidului, hotărîtă să facă to
tul ■ pentru înflorirea patriei, 
să-și dea viața, la nevoie, pen
tru apărarea ei.

VASILE PERȘA.
maistru mecanizator S.M.A.

Cluj-Napoca

Ne vom pregăti 
mai temeinic 

pentru devenirea 
noastră comunistă

Adunări Naționale,

din istoria țării,

O calitate
Adevărata noastră 

calitate, 
adevărata noastră 

identitate

unică: om
tovarăș și prieten

al muncii,

Alături de Întregul nostru 
Do-bbr am luat și eu cunoștință 
cu deplină satisfacție de faptul 
că. la propunerea Plenare: C.C. 
al P.C.R., Marea Adunare Națio
nală a adoptat. Legea privind 
normele de adresare in relațiile 
dintre cetățenii Republicii .So
cialiste România. Fără îndoială, 
ne aflăm în fața unui document 
de o profundă valoare po’!' 
Si morală menit să consfințească 
normele vieții noastre comuniste, 
revoluționare, de muncă și de 
respect profund pentru muncă. 
Este. în primul rînd. un docu
ment profund necesar. izvorit 
din înseși noile relații ce S-au 
statornicit intre oamenii noștri, 
cimentate în. eroica epopee a 
construcției socialiste.

Numai că. iată, uneori ne mai 
intilnim în birouri călduțe, in 
care nu pătrunde prea des zvo
nul muncii, cu cîțiva tineri si 
citeva tinere pentru care ape
lativul „doamnă". ..domn", dom
nișoară" constituie rămășițele 
altei lumi, resturi nedemne Ale 
unui alt fel de 
gîndi relația 
oameni, dintre 
nu formularea
t.ruită. întemeiază o relație, dar 
trebuie să mărturisesc mihnirea 
pe care o încerc ori de cîte ori 
aud că apelativul acesta mai 
circulă intre noi.

Sintem cu toții, deopotrivă, 
proprietari, producători, bene
ficiari. Oameni ai muncii, tova
răși de năzuinți. cetățeni ai ace
leiași patrii. Este firesc ca, 
prin înseși normele noastre de a 
ne adresa unii altora, să stator
nicim acest limbaj temeinic, al 
muncii, al creației, al dăruirii 
revoluționare. Sint citeva dem
nii de cînd ..domnii", „doamnele" 
și „domnișoarele" nu mai au ce 
căuta în societatea noastră. Ce 
ar mai căuta ei. atunci, in. lim
bajul nostru de fiecare zi? Hotă- 
rirea comuniștilor, a aleșilor 
țării. împlinește, astfel, un act 
de profundă dreptate socială.

a vedea si de a 
directă dintre 
cetățeni. Sigur, 

lor. frumos lus-

șovenilor. Dar oricine o poate 
face astăzi la fel de ușor pen
tru că pretutindeni se inalță 
noile construcții. Am lucrat în 
multe locuri și in multe echipe 
formate și din români, și din 
maghiari, și din germani. Mun
ca unită ne-a dat și ne dă in 
continuare sentimentul că «in
tern părtași la tot ceea ce în
făptuim. că putem fi deopotrivă 
de mîndri de ceea ce făurim. 
Sint mindru cind ceilalți mem
bri ai echipei îmi spun tovarăș, 
înțeleg prin asta că mi se asi
gură. la fel ca celorlalți, toate 
drepturile. Mă simt obligat să 
fiu mereu în primele rfnduri,- 
acolo unde 'pășesc cei mai buni 
și de nădejde tovarăși de mun
că. într-o societate a demnită
ții și egalității, cuvintul „tova
rășe" are el însuși aceste sen
suri profund omenești. El este, 
totodată, un apelativ al îmbăr
bătării, al 
rlta și a-I 
vit cuvînt 
se găsește.
leva la adevărata lui semnifi
cație aparține primului om al 
țării, cel mai de nădejde luptă
tor pentru prosperitatea și pro
gresul poporului nostru, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. Este 
o mindrie fără margini să fim 
tovarăși cu acest OM.

ambiției de a-1 rhe- 
respecta. Mai potri- 
de adresare nici că 
Inițiativa de a-1 re-

care, indiferent de locul de 
muncă sau sectorul de activitate 
ii face pe toți egali în drepturi 
și in răspunderi. Noțiunea de 
„tovarăș" sau „tovarășă", adop
tată ca formă de adresare în re
lațiile de muncă și viață este cea 
mai adevărată. Exprimă fidel 
sentimentele de egalitate, de 
stimă și respect reciproc născute 
și cultivate in anii socialismului 
între toți cetățenii țării, odată 
cu participarea egală a acestora 
la înfăptuirea politicii de pace, 
de progres și prosperitate a 
partidului n6stru. Sintem toți, 
deopotrivă producători de bu
nuri materiale și proprietari ai 
acestor bunuri. Sintem personal 
muncitor, sintem cetățeni, sin
tem, decij tovarăși. în acest con
text. recenta Lege adoptată de 
către Marea Adunare Națională 
privind normele de adresare in 
relațiile dintre cetățenii R.S.R. 
vine să consfințească un ade
văr : egalitatea între oameni, in
diferent de naționalitate șl locul 
ce-I ocupă in ierarhia muncii, 
umanismul societății noastre.

Cînd afirm că pentru mine, ca 
pentru toți cetățenii țării, Imnul 
de Stat reprezintă o sinteză ex
presivă a istoriei noastre, a tre
cutului nostru eroic de luptă 
pentru libertate națională și so
cială, o incununare a înfăptuiri
lor prezentului, o viziune comu
nistă a viitorului, mă bizui nu 
numai pe ceea ce invăț la școa
lă, ci și pe propria mea expe
riență de viață. Tocmai această 
experiență de viață, chiar ciacă 
nu e prea bogată, mă ajută să 
ințeleg că noul nostru Imn de 
Stat tălmăcește viguros și tul
burător aspirațiile unanime, 
idealurile noastre pe care le 
transpun în faptă părinții noștri, 
români, maghiari, 
muncind strins uniți sub 
cerea partidului.

Ne sint dragi culorile 
lului nostru, simbol al 
pentru independență și 
națională, pentru dreptate, so
cială, pentru ideile pe care le-au 
slujit înaintașii spre binele pa
triei comune, ămintindu-ne ori
unde și oricind de 
popor, triumfător 
pentru o viață liberă, nouă, pe 
pămintul unde ne-am născut, a- 
devărata noastră patrie. Imnul ne 
cucerește, ne inalță spiritual, 
Versurile ne îmbărbătează, ne 
concentrează gindul asupra în
tregii istorii a României. Sintem 
mindri de steagul patriei, de 
Imnul de Stat pe care ni l-a 
făurit istoria de muncă și luptă 
comună, cugetul înaltei spiritua
lități românești. în conștiința 
noastră el răsună ca un simbol 
veșnic viu al hotărîrii noastre de 
a urma neabătut partidul nos
tru, al gindului nostru treaz de 
a invăța și a ne pregăti temei
nic pentru a purtă mai departe 
mesajul înalt al devenirii noas
tre comuniste.

La Clubul 1'4 clin Cap tata se ciută noul foto : O. PLECAN

Să facem totul pentru ca România,
patria noastră liberă și independentă

germani, 
condu-

drape- 
luptei 

unitate

id de bravul nostru 
rător in bătăliile

ERNEST BAKKAI, 
membru C.A.P. 
Acătari — Mureș,

DANEK LIESBETH, 
elevă. Liceul industrial 
de construcții Brașov

să dăinuiască mereu
TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P. C. R.» 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

în atmosfera de entuziasm și efervescentă creatoare care carac
terizează viața națiunii noastre socialiste, tot mai multe colective 
de oameni ai muncii din Capitală și din întreaga țară, femei și 
bărbați, tineri și virstnici, români, maghiari, germani și de alte 
naționalități, își exprimă, in telegrame adresate C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al parti
dului, președintele Republicii Socialiste România, adeziunea totală 
față de hotăririle Plenarei C.C. al P.C.R. și legile adoptate de 
recenta sesiune a Marii Adunări Naționale, expresii strălucite ale 
politicii clarvăzătoare și înțelepte promovate de partid.

In cuvinte pătrunse de o inalță vibrație patriotică, sint exprimate 
simțăminte de mindrie și dragoste profundă față de partidul nostru 
comunist, față de secretarul săiș general, tovarășul Nicolaecomunist, fată de secretarul

„Noul imn, a cărui melodie 
revoluționară a însoțit lupta 
poporului nostru pentru unitate 
națională și libertate socială — 
«e spune in telegrama colecti
vului de oameni ai muncii din 
Centrala Industrială de Mașini- 
Unelte, Mecanică Fină și Scule 
din București — reflectă prin 
textul său adaptat, marile trans
formări politice, economice, so
ciale și spirituale petrecute in 
țara noastră sub conducerea in-

al

/

PAVEL VARGA,
zidar. Șantierul nr. 2 Steagul 
Roșu 5, Trustul de construcții 

Brașov

MIHAI GOLU,
prof. univ. dr. doc.. 

Universitatea București

Părtași egali 
la tot ceea ce înfăptuim

Sint muncitor zidar Si dato
rită meseriei mele pot cuprinde, 
cu o singură privire, roadele 
muncii noastre, ale tuturor bra-

Aceleași drepturi 
aceleași datorii

Dacă aș aminti că unitatea a-
gricolă in care muncesc și-a în
deplinit și depășit sarcinile de 
plan la toți indicatorii, nu fac 
altceva decit să evidențiez cli
matul de muncă, de colectivitate 
și unire statornicit între mem
brii cooperatori, intre toți lo
cuitorii. români și maghiari, ai 
comunei Acătari. îmi amintesc, 
de cind eram copii. înainte de 
înființarea cooperativei agricole 
la noi. că părinții mei se „prin
deau tovarăși" cu niște vecini 
pentru depășirea situației grele 
în care se aflau. Această tovă
rășie era, de fapt, asumarea u- 
nei răspunderi egale și sincere 
în executarea unor lucrări. O 
tovărășie mai mare și adevărată 
creează acum cooperativa agrico
lă și dacă privim realitatea mai 
larg, sub aspectul proprietății a- 
supra bunurilor materiale, ca și 
al scopurilor urmărite de întrea
ga țară. îndreptate spre mai bun 
și mai frumos, o tovărășie a în
tregii țări. în această tovărășie 
se muncește cu vigoare, cu spor. 
Fiecare membru al ei este un 
om al muncii. Iată o calitate

CAMPAN. ......... COLA DE TOAMNA

PE OGOARE, ACTIVITATEA CONTINUA
CU ACEEAȘI INTENSITATE

(Urmare din pag. I)

cu aproape o 
de termenul

zile in urmă, deci 
săptămină înainte 
planificat inițial. ..Succesul — ne 
■ u i"? președintele unității, 
Zamfir Toma — a constat in 
faptul că la recoltat au partici
pat. toți locuitorii satului. Aceas
ta ne-a permis c» să insămințăm 
după porumb, griul pe 380 de 
hectare. Numai datorită hărni
ciei oamenilor din sat am putut 

porumbul 
înt.r-un

recolta și transporta 
de pe cele 435 hectare 
timp record".

Activitatea continuă 
susținut și in celelalte 
ale unității. în cimp 12 
z a tori i 
toarele 
Moraru. 
Neacșu. 
Cornel 
Nicolae -------- .
și a! ii colegi de-ai lor care in 
urmă cu citeva zile au încheiat 
semănatul griului. orzului și 
furajelor, culturi ce ocupă mai 
bine de 750 de hectare. Griul

in ritm 
sectoare 
mecani- 

tr'ag brazde pentru vii- 
recolte. Ei sint Ion 

Marică Iatagan. Ion 
Constantin Crăcănel. 

Petre. Dan Grigore, 
Enache. Nicolae Vlada

din soiul Dacia și Iulia a în
ceput să răsară, ceea ce ne arată 
că lucrările de semănat au fost 
de bună calitate. La fel de bine 
se efectuează acum arăturile. 
Suprafețele ce urmează a fi în- 
sămințate în primăvară cu 
porumb, fasole, in pentru ulei 
și alte culturi, au fost arate în 
proporție de 80 la sută. Au mai 
rămas de arat 160 de hectare. 
Mecanizatorii s-au angajat ca 
pină simbătă lucrarea amintită 
să fie încheiată. Angajamentul 
lor va fi pe deplin onorat de
oarece ei zilnic întorc brazda pe 
suprafața de 45 de hectare. Pe 
o solă din apropiere 80 de co
operatori1 taie, leagă și trans
portă cocenii de pe ultima su
prafață rămasă. Dar. la Nucet 
campania nu se încheie. Din 
anul acesta cooperativa agricolă 
de aici va dispune de un puter
nic sector zootehnic. Primele 
două grajduri dotate cu instala
ții moderne au intrat în stadiul 
de finisare. în următoarele zile 
se așteaptă primul lot de ani
male. Pînă la venirea lor. inși-

nerul șef al unității. Haralambie 
Păduroiu, se îngrijește de asigu
rarea hranei animalelor, de pre
gătirea îngrijitorilor. Astfel pînă 
in prezent cooperatorii au depo
zitat la fermă. în apropierea 
grajdurilor. 430 tone fînuri, 
2 000 tone siloz. 900 tone sfeclă 
furajeră șl alte asemenea furaje. 
Cei 30 de viitori zootehnist! sint 
pregătiți să aplice cunoștințele 
teoretice acumulate în prâctică.

9 BRAȘOV

Ritm și calitate 
la arăturile de toamnă
Pe agenda agricolă a lucrăto

rilor ogoarelor din județul 
Brașov stă cu prioritate în 
aceste zile intensificarea arătu
rilor de 
destinate însămințărilor de pri
măvară.
darea lor. Aceste lucrări se efec
tuează concomitent cu efortu
rile ce se depun pentru termi-

toamnă pe terenurile

fertilizarea si amen-

narea urgentă a recoltării si !n- 
sămînțărilor pe suprafețele cele
lalte. O intensă activitate în 
acest sens o desfășoară mecani
zatorii din S.M.A. Hărman. care 
au efectuat arături în cadrul co
operativelor agricole de produc
ție pe care le deservesc, pe 
suprafața de 450 <fț hectare. 
Ritm intens la arăturile de 
toamnă a fost consemnat în con
siliul interoooperatist Șercaia. 
unde, conform graficelor stabi
lite. se urmărește de către con
ducerea intercoopulul realizarea 
vitezei 
arături, 
toarele 
secțiile 
lucrare 
urmă.

Totodată, s-au luat măsuri ca 
trei formații dotate cu cite trei 
mașini de aplicare a îngrășămin
telor naturale să efectueze fer
tilizarea suprafețelor stabilite, 
în cadrul C.A.P. Șercaia. ince- 
pind de azi se transportă pe 
suprafețele destinate a fi culti
vate cu cartofi, sfeclă de zahăr, 
rădăcinoase. furaje și in grădina 
de legume. 5 000 tone de îngră
șăminte naturale, lucrare ce se 
va desfășura pe întreaga pe
rioadă de iarnă. Concomitent, in 
acest consiliu intercooperatist 
s-au efectuat arăturile în 
C.A.P.-urile Sinea — pe 90 ha, 
Șercăița — 140 ha. odată cu 
arăturile efectuindu-se cu două 
mașini speciale Și lucrări de 
afinare a solului pe o suprafață 
de circa 100 ha.

zilnice planificate la 
distribuind toate trac- 

ce devin disponibile din 
oare au încheiat această 

spre cele rămase în

ADINA VELEA

țeleaplă « partidului, precum șl 
perspectiva luminoasă a Româ
niei, în drumul ei glorios spre 
comunism.

Vrem să 
tovarășe 
adoptarea 
precum și 
mele de adresare în 
dintre cetățenii Republicii 
cialiste România, ambele fiind 
rodul inițiativei dumneavoastră, 
sint un nou prilej mobilizator 
pentru Întregul colectiv de oa
meni ai muncii din centrala 
noastră industrială, că vem face 
totul pentru a desfășura o lar
gă activitate politico-educativă 
în rîndul tuturor cetățenilor, că 
sintem hotărîți să nu precupe
țim nici un efort în realizarea 
și depășirea sarcinilor ce ne re
vin din Programul suplimentar 
de Dezvoltare al Economiei Na
ționale în cincinalul 1976—1980, 
aprobat de Plenara Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român".

Asemenea tuturor oamenilor 
munciise spune în telegra
ma Consiliului de conducere al 
Ministerului Apărării Naționale 
— toți cei ce slujesc patria sub 
drapel au primit cu imensă 
bucurie și adîncă emoție patrio
tică noul Imn de Stat al Repu
blicii Socialiste România. Vi
branta melodie a Imnului și 
înălțătoarele sale versuri — 
sinteză a mindriej. pentru tre
cutul glorios al poporului, a mă
reției prezentului nostru tot mai . 
luminos, a încrederii nemărgini
te in viitorul comunist al na- ■ 
țiunii române — au un profund 
ecou în inimile și conștiința tu
turor militarilor.

Vă ineredințăm, și cu acest 
prilej, că militarii de toate gra

vi asigurăm, scumpe 
secretar general, că 
noului Imn de Stat, 
a Legii privind nor- 

relațiile 
So-

Ceaușescu, pentru adoptarea noului Imn de Stat care, prin melodia 
>sa purtătoare de simboluri revoluționare și versurile noi, grăitoare 
pentru maturitatea cu care poporul român urcă spre piscurile co
munismului, reprezintă o punte trainică intre trecutul de luptă, 
prezentul și viitorul patriei. Sint exprimate, totodată, in cuvinte 
de aleasă simțire și autentică responsabilitate comunistă, sentimen
tele de adeziune față de Legea privind normele de adresare in re
lațiile dintre cetățenii Republicii Socialiste România, mărturie 
elocventă a schimbărilor fundamentale care s-au produs in etaja 
social-politică a țării, a modului in care partidul, contribuie la ridi
carea gradului de conștiință civică a oamenilor mundii, la promo
varea unor relații de tip nou intre oameni, conforme cu normele 
eticii și echității socialiste.

------------»
gia și pe această cale lupta de veacuri a celor 
asupriți, pentru eliberare socială și națională, 
care se întovărășeau pentru mai bine, dăruirea, 
abnegația și sacrificiul comuniștilor, tovarăși de 
idei și acțiune, in lupta împotriva exploatării, 
pentru inlăturarea rinduielilor trecute și făuri
rea României noi, socialiste.

Majoritatea milioanelor de uteciștl ai patriei 
lucrează in producția materială, în unitățile eco
nomice din industrie, construcții și transporturi, 
in agricultură, in unități de cercetare, proiec
tare, ia sfera serviciilor. Titlul de „oameni ai 
muncii", de „personal muncitor", exprimind 
ceea ce este fundamental pentru poziția lor — 
munca pusă în slujba înfăptuirii politicii parti
dului — ii cinstește și le dă un nou și puternic 
imbold in realizarea integrală a hoiăririlor Con
gresului al Xl-lea, a prețioaselor dumneavoas
tră indicații. Vă asigurăm, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că Înțelegem 
noile norme de adresare din societatea noastră, 
„tovarăș" și „tovarășă", „cetățean" și „cetâ- 
țeană", nu ca simple schimbări de terminologie, 
ci ca pe o problemă de mare inseinnătate poli
tică care dă expresie etapei superioare pe care 
o parcurge societatea socialistă românească, con- 
cretizînd și in acest plan consecvența cu care 
dumneavoastră personal acționați pentru implan
tarea in gindivea, in munca și viața oamenilor, 
a normelor eticii și echității socialiste.

Sub faldurile tricolorului patriei, sub steagul 
glorios al Partidului Comunist Român, strins 
uniți in jurul partidului, al dumneavoastră per
sonal, vom pune mai presus de orice, in toate 
împrejurările, dezvoltarea și propășirea neîn
treruptă a României socialiste, afirmarea sa tot 
mai puternică, liberă și independentă, in rindul 
națiunilor lumii".

Republicii So-„Aprobarea Imnului de Stat 
cialiste România, subliniază telegrama Comite
tului Central al Uniunii Tineretului Comunist 
și Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România, a umplut de bucurie 
și entuziasm inimile milioanelor de tineri din 
patria noastră, muncitori, țărani, elevi, studenți, 
intelectuali, fete și băieți, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități. Prin linia melo
dică îndrăgită de generații de înaintași, prin 
versurile sale înaripate, al căror conținut ex
primă deplin preocupările și năzuințele națiunii 
noasire, cele mai înalte ginduri și convingeri 
ale tuturor cetățenilor României socialiste, noul 
imn de Stat mobilizează și înflăcărează conștiin
țele tineretului. Pătrunși de sentimentul profund 
înălțător al patriotismului socialist, al dăruirii 
și abnegației pentru cauza partidului, tinerii văii 
în noul Imn un crez de 
din însuși Programul 
Român.

Cunoscîndu-vă aportul 
rilor Imnului de Stal, vă mulțumim din inimă, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru 
această nouă dovadă a forței de mobilizare a 
maselor, a tineretului, proprie întregii dum
neavoastră activități. Așa cum glăsuiesc vibran
tele sale versuri, toți tinerii, impreună cu în
tregul popor, sint conștienți că „socialismul se 
clădește prin elan muncitoresc", că 
să facem totul pentru ca România, 
tră mindră, liberă și independentă să dăinuias
că mereu, să strălucească ca o 
comunistă.

Tinerii văd in folosirea cuvintelor de „tovarăș" 
și „tovarășă", atît o reflectare 
azi ale patriei noastre, cit și un

viață și muncă izvorit 
Partidului Comunist

la cristalizarea versu-

este necesar 
patria noas-

stea in era

a realităților de 
mod de a oma-

dele își vor consacra energia si 
priceperea înfăptuirii neabătu
te a politicii interne și externe 
a partidului, străjuirii cu ab
negație a independentei si su
veranității României socialiste, 
fiind gata in orice moment ca, 
la chemarea patriei, a partidu
lui, să îndeplinească cu bărbă
ție și dăruire toate misiunile 
încredințate. să' execute fără 
șovăire ordinele dumneavoastră, 
tovarășe comandant suprem".

„Exprimind aspirațiile tuturor 
oamenilor muncii din patria 
noastră, noul Imn de Stat al 
Republicii Socialiste România a 
fost primit cu mult entuziasm 
de întregul nostru colectiv, de 
români și maghiari, care. In 
spiritul unui înalt patriotism, 
dau dovadă de profund devota
ment și atașament fată de po
litica înțeleaptă a Partidului 
Comunist Român, de preocupa
rea neobosită a dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru construirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintarea Româ
niei spre comunism", se arată 
in telegrama colectivului de 
oameni al muncii de la între
prinderea de tricotaje Toplița, 
județul Harghita.

„Alături de întregul nostru 
popor — se spune in telegrama 
Comitetului județean Brașov al 
P.C.R. —/ comuniștii, toți locui
torii meleagurilor brașovene — 
români, maghiari. germani si 
de alte naționalități — își ex
primă bucuria nemărginită și 
profunda lor mindrie patriotică 
în legătură cu adoptarea, la 
propunerea dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. de către Plenara 
C.C. al P.C.R. și inaltul forum 
legislativ 
Stat al 
România, 
bune, a 1 
libertate, 
tăț'ii naționale.
— pentru care a 
în chip cit se 
cit, cîntecul 
culori" — exprimă în chip stră
lucit măreția poporului român, 
drumul său neabătut, sub condu
cerea partidului, pentru fău
rirea celei mai înalta si mai

al tării, a Imnului de 
Republicii Socialiste 
Simbol al gloriei stră- 
asplrațiilor sacre de 
al mîndriei si demni- 

Imnul de Stat 
fost ales 

poate de feri- 
vibrant „Trei

Cu o Duterni-drepte civilizații, 
că emoție au fost Drimite ver
surile înflăcărate care redau 
Drezentul minunat ai tării si ii 
îmbărbătează ne toti fiii patriei 
in zborul lor cutezător către co
munista eră".

*
Au mai trimis telegrame în 

care, in numele colectivelor de 
oameni ai muncii, se exprimă 
aprobarea si adeziunea deplină 
fată de imDortantele legi adop
tate : Comitetul județean Arad 
al P.C.R.. Comitetul județean 
Argeș al P.C.R.. Comitetul ju
dețean Mehedinți al P.C.R., Co
mitetul județean Bistrița-Nă- 
săud al P.C.R., Comitetul jude
țean Vaslui al P.C.R.. Comitetul 
județean Alba al P.C.R., Comi
tetul județean Tulcea ai P.C.R., 
Comitetul județean Maramu
reș al P.C.R., Comitetul ju
dețean r“ 
Comitetul 
al P.C.R., 
țean Vilcea al 
telul municiDal Giurgiu 
P.C.R.. Comitetul orășenesc Be- 
clean al P.C.R., Comitetul oră
șenesc Năsăud al P.C.R.. Comi
tetul orășenesc Buftea al P.C.R., 
Consiliul popular municipal 
F'<sani. comitetele de partid 
ale sectoarelor 4, 7 și 8 ale Capi
talei. Academia ..Stefan Gheor
ghiu". Centrul universitar Bucu
rești. Institutul politehnic Bucu
rești. Academia de Studii Eco
nomice. Secția filozofie a Uni
versității București. Consiliul 
National al Organizației Pionie
rilor. Institutul de studii si 
proiectări hidroenergetice. Co
mitelui National Pentru Apăra
rea Păcii din Republica Socia
listă România. Uniunea Compo
zitorilor. Procuratura Republicii 
Socialiste România. Institutul 
tehnic de cercetări științifice si 
proiectări al armatei. Ministerul 
Economiei Forestiere si Mate
rialelor de Construcții. Ministe
rul Educației și Invățămintului, 
Consiliul județean Brașov al 
oamenilor muncii de națio
nalitate germană. Centrala in
dustriei confecțiilor, întreprin
derile „Semănătoarea", de an
velope „Danubiana". „Electroni
ca". „Automatica". textllă-..Da- 
cia". „Laromet". de mașini gre
le din București. Institutele de

P.C.R., 
Teleorman al 

județean 
Comitetul

P.C.R.,

P.C.R., 
Brăila 
jude- 

Comi- 
al

cercetări chimice si de nroîae- 
tări câi ferate din Capitală. în
treprinderea de confecții Mtor- 
curea-Ciuc. Combinatul de ex
ploatare si nreluerare a lemnu
lui Toplita. Combinatul de pre
lucrare a lemnului si întreprin
derea de dispozitive, slante. ma
trițe si scule aschietoare din 
Focsani. Șantierul naval Orșo
va. întreprinderea de autoturis
me — Pitești. întreprinderea de 
reparat tractoare si motoare 
grele — Poiana-Cimpina. între
prinderea „Laminorul" din Brăi
la. Combinatul de celuloză si 
hirtie — Călărași. Combinatul 
de ingrăsăminte chimice — Slo
bozia. întreprinderea textilă 
„Dunăreană" din Giurgiu. între
prinderea minieră Dobresti-Bi- 
hor. Comitetul de partid pe ra
mură sanitară a municipiului 
Oradea. întreprinderea de por- 
telan-mena.i din Alba Iulia. În
treprinderea „Sinteza" din Ora
dea. întreprinderea „Indepen
denta" din Sibiu. Întreprinderea 
de utilai petrolier din Tirgoviș- 
te. Combinatul de prelucrare a 
lemnului — Rimnicu-Vilcea, în
treprinderea de aparate elec
tronice de măsură si industria
le — București, întreprinderea 
de comerț exterior „Româgri- 
mex". Institutul de cercetări 
pentru creșterea taurinelor. în
treprinderea viei si vinului si 
întreprinderea de industrializare 
a cărnii din Tulcea. întreprinde
rile agricole de stat Miercurea 
Ciuc si Piriroiu. Stațiunea pen
tru mecanizarea agriculturii — 
Dragalina. cooperativele agricole 
de producție din comunele Tuș- 
nad. județul Harghita. „Crisana" 
din comuna Sintandrei. județul 
Bihor. Palazu Mare, judelui 
Constanta. Glieorghe Do ia ju
delui Ialomița, comitetele de 
Partid si consiliile populare ale 
comunelor Niculitel si Izvoarele, 
județul Tulcea. Urechești. jude
țul Vrajicea. Dorobantu. județul 
Constanta, cadrele didactice si 
elevii liceelor „Soirii Ilarei" si 
industrial nr. 4 din Tulcea. ..Dr. 
Petru Groza" din Odorheiu Se
cuiesc. industrial nr. I din Ora
dea. de matematieă-f’zică . Ale
xandru Moghioroș" Oradia. de 
numeroși oameni de stiinlâ. artă 
si cultură, de oameni ai muncii 
de pe intre» cuprinsul patriei,
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Socialiștii portughezi 
nu acceptă să participe 

intr-un guvern 
de coaliție

Noul dialog româno-egiptean la nivel înalt
u • • • •

Vizita unei delegații a U.T.C.
Coreeanăîn R. P. DA

relațiilor dintre România și Egipt
(Urmări din pag. I)

ni să aibă Ioc la Cairo, inainte 
de sfirșitul lunii ianuarie 1978. 
Comunicatul comun dat publici
tății la încheierea vizitei reține, 
dorința ambelor părți de a fa
voriza realizarea accelerată de 
noi și Importante acțiuni de co
operare economică, diversifica
rea și intensificarea comerțului 
româno-egiptean.

Pornind de la preocupările 
comune ale celor două țări ca 
problemele internaționale majo
re să fie soluționate pe o cale 
nouă, in interesul dezvoltării in
dependente a fiecărei națiuni, 
în cursul convorbirilor s-a efec
tuat o trecere in revistă a si
tuației actuale din lume, carac
terizată prin afirmarea tot mal 
puternică a voinței și hotărîrii 
popoarelor de a pune pentru 
totdeauna capăt politicii impe
rialiste de dominație și asupri
re, de. forță și dictat, de a se 
dezvolta liber, într-un climat de 
încredere și deplină securitate, 
în acest context, documentul co
mun subliniază rolul și contri
buția țărilor miei și mijlocii, ale 
statelor nealiniate, ale țărilor in 
curs de dezvoltare in examina
rea și soluționarea principalelor 
probleme cu care este confrun
tată omenirea, in așezarea rela
țiilor internaționale pe baze noi, 
democratice, prin respectarea 
strictă a principiilor ‘indepen
denței și suveranității naționale, 
deplinei egalități în drepturi, ne
amestecului în treburile interne, 
renunțării la forță sau la ame
nințarea cu forța, avantajului 
reciproc.

Cum era șl firesc, un loc im
portant in cadrul acestei vizite 
cu caracter eminamente politic

(deoarece majoritatea timpului a 
fost afectat' convorbirilor dintre 
cei doi președinți) a fost acor
dat problemelor Orientului Mij
lociu. Schimbul de vederi a- 
profundat consacrat acestei teme 
la convorbirile de la Sinaia a 
reliefat necesitatea realizării 
unei păci juste și durabile in 
regiune, a unei soluții politice 
care, potrivit pozițiilor Româ
niei Și Egiptului, trebuie să se 
bazeze pe retragerea Israelului 
din toate teritoriile arabe ocupa
te in urma războiului din 1967, 
rezolvarea problemei poporului 
palestinian in conformitate cu 
aspirațiile sale legitime — inclu
siv prin crearea unui stat pales
tinian liber și independent — și 
asigurarea suveranității și inde
pendenței tuturor statelor din 
zonă. Președinții României și 
Egiptului au apreciat Că un rol 
pozitiv in această direcție l-ar 
avea reeonvocarea cil iiiai grab
nică a Conferinței de la Geneva, 
cu participarea tuturor părților 
interesate, inclusiv a Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei, 
precum și creșterea rolului 
O.N.U, în soluționarea justă și 
durabilă a acestui conflict. Deo
sebit de semnificativ pentru spi
ritul și rezultatele convorbirilor 
de la Sinaia este hotărirea celor 
doi președinți de a menține, in 
cursul eforturilor pentru regle
mentarea crizei din Orientul 
Mijlociu, contacte permanente 
și de a proceda la consultări bi
laterale ori de cite ori este ne
voie.

Dealtfel, convorbirile româno- 
egiptene la nivel înalt au rele
vat pozițiile identice sau simila
re ale celor două țări în toate 
marile probleme care preocupă 
în prezent omenirea — comuni-

catul subliniind necesitatea li
chidării subdezvoltării, a redu
cerii decalajelor pe calea instau
rării unei noi ordini economice 
și politice internaționale, a a- 
doplării unor măsuri efective, 
«are să declanșeze procesul 
dezarmării generale și comple
te. a eliminării definitive a po
liticii rasiste și de apartheid, a 
reglementării pe cale pașnică, 
fără amestec străin, a divergen
țelor apărute intre unele state 
africane.

Rodnicia acestei vizite a fost 
subliniată de ambele părți. Ast
fel, adresindu-se înaltului oaspe
te egiptean, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu afirma : „Am convin
gerea că vizita dumneavoastră 
și convorbirile pe care le-am 
avut vor servi intereselor celor 
două popoare, cit și cauzei pă
cii in Qrientul Mijlociu, secu
rității europene și colaborării 
internaționale". La rindul său, 
președintele Anwar El Sadat 
spunea : „Mulțumesc cu căldu- 
Xă, in numele meu, al poporului 
egiptean, dar și al întregii na
țiuni arabe pentru poziția prin
cipială deosebit de constructivă 
a României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu in direcția 
făuririi unei păci drepte in zona 
Orientului Mijlociu".

Prin atmosfera de cordialitate 
și prietenie in care s-a desfășu
rat. prin rezultatele sale rodni
ce, noul dialog româno-egip
tean la nivel înalt se înscrie ca 
o nouă și valoroasă contribuție 
la extinderea continuă 
crării dintre popoarele 
constituindu-se ca o 
grăitoare a trăiniciei 
dintre România
Arabă Egipt.

Delegația Uniunii Tineretului 
Comunist, condusă de tovarășul 
Nicu Ceaușescu, secretar al C.C. 
al U.T.C., care va efectua o vi
zită in R. P. D. Coreeană, a so
sit la Phenian. Delegația a fost 
întimpinată de Ki Ge Riong, 
președintele Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Muncito
resc Socialist (U.T.M.S.) din 
R. P. D. Coreeană, de alte ca
dre din conducerea U.T.M.S.

A fost prezent Dumitru Popa, 
ambasadorul R. S. România la 
Phenian.

în aceeași zi au început, la 
sediul C.C. al U.T.M.S., intr-o 
atmosferă cordială, prieteneas
că, convorbirile între delegația 
U.T.C. și conducerea organiza
ției de tineret din R. P. D. Co
reeană.

a/e altor state—cerință majoră 
a întăririi securității in Europa

CUVÎNTUL REPREZENTANTULUI ȚÂRII NOASTRE
LA REUNIUNEA DE LA BELGRAD

Necesitatea instituirii unui embargo
economic și militar împotrivaA

regimului rasist sud-african j
DEZBATERILE DIN CONSILIUL DE SECURITATE AL O.N.U. 

PRIVIND SITUAȚIA GRAVA DIN AFRICA DE SUD

Consiliul de Securitate și-a reluat luni dezbaterile privind si
tuația gravă din Republica Sud-Africană, creată in special după 
recentele măsuri represive împotriva organizațiilor, a publicații
lor antiapartheid și a militanților populației africane majoritare.

Ca și în zilele precedente, vor
bitorii au avut cuvinte de aspră 
condamnare la adresa acțiunilor 
întreprinse de autoritățile de la 
Pretoria. In timp ce țările so
cialiste. intre care și România, 
și țările în curs* de dezvoltare 
și nealiniate membre ale con
siliului — precum și numeroase 
țări. în eovirșitoarea lor majo
ritate africane, invitate de pre
ședintele consiliului să participa 
la lucrările acestuia —- s-au pro
nunțat pentru sancțiuni cores
punzătoare de ordin economic și 
militar împotriva regimului sud- 
african. reprezentanții țărilor 
occidentale s-au situat pe opo
ziție inconsecventă, fără a de
păși nici de această dată faza 
criticării verbale a politicii pro
movate de guvernul de la Pre
toria. Acest lucru s-a .văzut 
atunci cind s-a trecut 13 vota
rea celor patru proiecte de re
zoluție propuse, de statele afri
cane membre ale Consiliului de 
Securitate.

Dintre aceste rezoluții, a în
trunit unanimitate de voturi nu
mai una. care, condamnind ac
tele de violență și represiune ale 
regimului rasist sud-african și 
exprimind,, solidaritatea cu lup
tătorii împotriva apartheidului, 
cere să se pună capăt măsurilor 
ilegale, să fie.eliberați cei arun
cați în temniță, să se> anuleze 
recentele interdicții privind ac
tivitatea organizațiilor și publi
cațiilor antiapartheid, să fie 
abolite planurile de bantustani
zare. ca și, în general. întrea
ga politică de discriminare ra
sială.

In schimb, celelalte trei pro
iecte de rezoluție, care relevă că 
regimul sud-african a-violat fla
grant și în repetate rînduri prin
cipiile Cartei O.N.U., politica și 
acțiunile sale primejduind grav

pacea și securitatea internațio
nală și care cer instituirea unui 
embargo strict economic și mi
litar împotriva acestui regim, nil 
au putut fi adoptate datorită 
dreptului de veto la care au re
curs S.U.A., Marea Britanie și 
Franța, ca membri permanenți 
ai Consiliului de Securitate. Au 
mai votat împotrivă R.F. Ger
mania și Canada, membri ne- 
permanenți. '

în favoarea proiectelor de re
zoluție amintite s-au pronunțat 
ceilalți zece membri ai consir 
Jiului. între care și România.

Prin folosirea abuzivă a drep
tului de veto s-a blocat astfel, 
din nou. adoptarea unor măsuri 
hotărite. cerute de eovirșitoarea 
majoritate a statelor membre ale 
O.N.U., împotriva politicii ra
siste și practicilor inumane ale 
autorităților sud-africane.

>

lingă acțiunea „Cinci- 
entuziasmut si creația 
ei au participat la 
tinerei generații a

subsidiar de 
problemele 

Europa al
privind 

in 
de la Belgrad au 
discuțiile 
principiilor 

relațiile

asupra 
care 

dintre

a conlu- 
noastre, 

mărturie 
relațiilor 

și Republica

Protest față 
de sistemul 

de apartheid 
din școlile R.S.A.
O boicotare cvasigenerală 

a avut loc, luni, in școlile 
din orașul Soweto, în ciuda 
amenințărilor autorităților 
rasiste sud-africane că cei, ce 
nu se vor reintoarce la 
cursuri vor pierde intregul 
an. Aproximativ 87 000 de e- 
levi si studenți. începind cu 
cei de la școlile primare 
pină la colegiile din acest 
oraș, boicotează cursurile, in 
semn de protest fată de sis
temul de apartheid aplicat 
în învățământul sud-african. 
în întreaga tară, aproximativ 
300 000 de elevi și studenți se 
află in grevă. începind din 
luna august, cerind abolirea 
sistemului care promovează 
inegalitatea rasială în siste
mul educațional din R.S.A.

După cum s-a mai anun
țat. mai multe sute de pro
fesori de culoare din liceele 
din Soweto au demisionat în 
semn de solidaritate cu ac
țiunea elevilor și studenților.

în organul 
lucru 
securității 
reuniunii 
continuat 
aplicării
guvernează 
state.

Luind cuvintul în cadrul dez
baterilor. reprezentantul tării 
noastre. Ion Diaconu. a subli
niat importanta deosebită a 
principiului neintervenției în 
treburile interne ale altor sta
te. pentru respectarea suvera
nității naționale și a indepen
dentei politice a fiecărei țări, 
pentru edificarea securității ne 
continent. El a relevat necesi
tatea respectării stricte a aces
tui principiu de către toate sta
tele participante, fiecare in ra
porturile sale cu oricare altul. 

. si dreptul fiecărui stat de a in
voca acest principiu pentru pro
tecția suveranității sale. Repre
zentantul român a precizat că 
principiul neintervenției trebuie 
respectat în totalitatea aspecte
lor sale, avind in vedere că el 
interzice statelor, atît acte de 
intervenție armată, de constrîn- 
gere militară, politică sau eco
nomică. cit si Orice alte acte de 
amestec, direct, sau indirect, in
dividual sau colectiv, sub orice 
fornrță si sub orice pretext în 
treburile altei țări. Arătind că. 
în contextul complexității vieții 
internaționale numeroase pro
bleme fac obiectul reglementă
rilor pe plan international, ca 
urmare ' a dezvoltării cooperării, 
vorbitorul a evidențiat că. prin

aceasta. problemele respective 
nu încetează să rămină in com
petenta națională ă fiecărui stat.

In încheiere, reprezentantul 
tării ■ noastre a subliniat, că 
menținerea climatului de înțe
legere si cooperare între state
le europene. întărirea securității 
si dezvoltării cooperării pe 
continent reclamă respectarea 
strictă a principiului neinter
venției în treburile. interne ale 
altor state.

Luni seara a fost dat pu
blicității la Lisabona un co
municai guvernamental sem
nal de primul ministru. Ma
rin Soares. în care se rea
firmă refuzul cabinetului so
cialist de a accepta partici
parea Ia o coaliție guverna
mentală.

Se subliniază, totodată, că 
P.S.P. confirmă din nou dorința 
sa de dialog cu toate forțele po
litice și sociale din tară. Parti
dul socialist — precizează co
municatul — se va menține la 
conducerea treburilor tării atita 
timp cit va beneficia de încrede
rea președintelui republicii si a 
Parlamentului, iar in caz contrar, 
va trece in opoziție si nu va ac
cepta coaliții.

Răspunzînd unui „Ultimatum 
lansat de Partidul Social-Demo
crat" condus de Sa Carneiro. 
care anunța că va depune o 
moțiune de cenzură, in Aduna
rea Republicii (Parlament) dacă 
pină la sfirșitul lunii octombrie 
guvernul nu va manifesta do
rința de a negocia o platformă 
politică, in comunicat se afirmă 
că guvernul „nu va negocia sub 
amenințare și nici ca răspuns. la 
ultimatumuri", dar „nu va în
chide porțile în fața unui, acord 
parlamentar cu celelalte partide 
intre care si P.S.D.".

Guvernul, care a purtat. în 
cursul săptăminii trecute, con
vorbiri cu reprezentanții dife
ritelor partide politice portu
gheze si ai organizațiilor socia
le cu privire la negocierile cu 
Fondul Monetar Internațional, 
se angajează să prezinte un 
proiect economic in vederea de
pășirii dificultăților prin care 
trece tara —relevă agențiile de 
presă.

România se pronunță pentru 
depășirea impasului care persistă 
în domeniul negocierilor privind 

dezarmarea
Intervenția ambasadorului român la Națiunile Unite

In cadrul lucrărilor Comitetu
lui politic, care continuă să dez
bată diferitele aspecte legate de 
problema de vitală însemnătate 
a dezarmării, a luat, marți, cu
vintul ambasadorul țării noas
tre la Națiunile Unite.Ion Datcu, 
intervenția sa fiind axată asu
pra pregătirii și finalizării pri
mei sesiuni speciale a Adunării 
Generale, consacrată in exclusi
vitate dezarmării.

Arătind că acest eveniment de 
care ne mai despart, după cum

37 la sută din 6 milioane de șomeri
din țările C.E.E. sint

oficia- 
publicității 

Bruxelles 
i în luna 

numărul 
inregis- 
în Piața

Statisticile 
le date 1 
recent la 
relevă că 
septembrie 
șomerilor 
trati oficial 
comună a depășit 6 
milioane. Pe țări, si
tuația șomajului se 
prezintă astfel : Ma
rea 
1.609 000. 
1 556 000, 
1 177 000, 
Federală
— 911 000,
337 000, <
205 000.
— 140 000, Irlanda — 
104 000. In total 
6 039 000. Din această

Britanie — 
Italia — 

Franța — 
Republica 
Germania 

. Belgia — 
Olanda — 
Danemarca

cifră. 37 la sută sint 
tineri sub 25 ani.

Raportul prezentat 
în cadrul unui semi
nar organizat la 
Strasbourg, sub egida 
Consiliului Europei 
occidentale, pe tema: 
„Tinerii și locul 
de muncă", este re
velator în acest sens. 
Astfel, 
merilor 
cut de 
Franța,
deceniu, de sase ori 
în R.F.G., de cinci 
ori în Marea Brita- 
nie, Belgia și Olan
da și de aproxi
mativ două ori

numărul șo- 
tineri a cres- 
nouă ori in 
in ultimul

tineri
în Italia. Se re
marcă. de asemenea, 
faptul că in toate ță
rile citate, numărul 
tinerilor șomeri este 
mai

în
doi 
țări 
inițiat

ridicat.
cursul ultimilor 

ani, numeroase 
occidentale au 

măsuri sus
ceptibile creării de 
locuri de muncă pen
tru tineri, dar. după 
cum afirmă sociolo
gul 
sor 
din 
tiile 
desea improvizate și 
ele nu afectează fon
dul problemei.

Feldheim. prote
ja Universitatea 
Bruxelles, „solu- 
adoptate sint a-

ir

brupte. Sute de brigăzi 
soinol. care lucrează la 
curajului", au raportat 
nirea sarcinilor înainte
menu! prevăzut. Magistrala de 
oțel, unul din cele mai mari 
proiecte economice realizate de

de com- 
..drumul 
indepli- 
de ter-

Un alt imens șantier, pe care 
sint prezente brigăzile comsomo- 
liste, este cel al hidrocentralei 
Saiand-Șusenskaia, ce se va 
inălta acolo unde Eniseiul. smul- 
gîndu-se dintre stincile Saianu- 
lui, se odihnește in cimpie. Hi
drocentrala Saiano-Șusenskaia 
— în satul Știsenskoe se află 
casa-muzeu în care a trăit Le-

TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidu

lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, ți 
tovarășul MANEA MANESCU, prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, au primit din partea tovarășilor ERICH 
HONECKER, secretar general al Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate 
Germane, și WILLI STOPH, președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane, următoarea telegramă :

Stimați tovarăși,
Vă mulțumim in modul cel mai cordial dumneavoastră. Comi

tetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat, 
Guvernului Republicii Socialiste România, precum și tuturor cetă
țenilor țării dumneavoastră pentru urările și salutările transmise 
cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Democrate Germane.

împărtășim, ea și dumneavoastră, ferma convingere că rodnica 
colaborare dintre partidele, statele și popoarele noastre se va dez
volta și adinei în continuare, pe baza marxism-Ieninișmului ști a 
internaționalismului proletar. Vizita oficială de prietenie din iunie 
a.c. a delegației de partid și de .stat a Republicii Socialiste România 
in țara noastră a constituit o contribuție deosebită în acest sens.

Vă dorim dumneavoastră.. tuturor oamenilor muncii din Repu
blică Socialistă România, noi succese în realizarea hotărîrilor Con
gresului al XI-lea al Partidului. Comunist Român de edificare a 
societății socialiste multilateral dezvoltate în România.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretai- general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și 
tovarășul MANEA MANESCU, prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, au primit din partea tovarășilor TON 
DUC THANG. președintele Republicii Socialiste Vietnam. LE DUAN. 
secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din 
Vietnam, și PHAM VAN DONG. prim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste Vietnam, următoare* telegramă :

Dragi tovarăși.
în numele poporului vietnamez, al Partidului Comunist din 

Vietnam, al Guvernului Republicii Socialiste Vietnam, și al nostru 
personal, permițeți-ne să vă transmitem dumneavoastră si. prin 
intermediul dumneavoastră, poporului român, Partidului Comunist 
Român. Guvernului Republicii Socialiste România, mulțumiri sin
cere pentru felicitările arțresate cu prilejul primirii Republicii So
cialiste Vietnam ca membru al Organizației Națiunilor Unite.
• Traducind in viață politica externă trasată de cel de-al IV-Iea 
Congres al Partidului Comunist din Vietnam. Republica Socialistă 
Vietnam va lupta, împreună cu țările socialiste frățești și cu toate 
țările iubitoare de pace și dreptate din lume. împotriva imperialis
mului, colonialismului, pentru pace, independentă națională, demo
crație și progres social.

Fie ca prietenia și cooperarea frățească dintre poporul vietnamez 
și poporul român, pe baza principiilor marxism-leninismului ți ale 
internaționalismului proletar, să se consolideze și să se dezvolte tot 
mai mult.

Cu prilejul aniversării Marii 

Revolufii Socialiste din Octombrie

DEMONSTRAȚII
ALE POPULAȚIEI CIPRIOTE - 

GRECEȘTI IN SPRIJINUL 
GUVERNULUI

în principalele orașe cipriote 
au avut loc, luni, demonstrații 
ale populației cipriote-greeesti, 
in sprijinul guvernului, care ur
mează să prezinte in cursul a- 
eestei luni in Adunarea Gene
rală a O.N.U. un document prin 
care 
mondială 
concrete 
rezoluțiilor sale in problema Ci
prului.

Demonstranții — care au ma
nifestat pe străzile din Nicosia, 
Limassol și Paphos — au adre
sat. de asemenea, o scrisoare 
secretarului general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, in care se ara
tă că populația cipriotă greacă 
se pronunță pentru „un statut 
independent al Ciprului".

După cum se știe, rezoluțiile 
O.N.U. asupra Ciprului p. " ’ 
retragerea 
insulă și 
200 «00 de 
lor.

se cere ca organizația 
să adopte măsuri 

în vederea aplicării

prevăd 
trupelor străine din 
reîntoarcerea celor 

refugiați la căminele

• AVIONUL SUPERSONIC 
SOVIETIC „TTJ-144" ,a între
prins. marți, primul său zbor 
cu pasageri la bord, parcurgind 
dist«jța cțintre Moscova și ca
pitala Kazâhstanului —- Alma 
Ata — in mai puțin de două 
ore.

Curse similare vor avea loc 
In fiecare săptămînă.

I-am intilnit pe tinerii sovietici 
la Moscova. Leningrad. Minsk, 
Tallin sau Erevan, aflați intr-un 
avint deosebit de muncă, consti
tuind un adevărat detașament 
de frunte pentru îndeplinirea 
celui de-al X-lea cincinal. Anul 
acesta pe 
naiului — 
tinerilor", 
întrecerea
Uniunii Sovietice pentru dreptul 
de onoare de a semna Rapor
tul Comsomolului leninist trans
mis C.C. al P.C.U.S. in cinstea 
celei de-a 60 aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie.

începind de la mijlocul lunii 
septembrie a anului trecut, ti
nerii sovietici s-au aflat intr-o 
adevărată competiție cu timpul: 
in această perioadă, fiecare săp- 
tămină a fost consacrată unui 
an al Puterii sovietice, inițiati
vă a comsomolișților leningrâ
deni. Au fost 60 de săptămini 
ale întrecerii socialiste, ale in
tensificării activității iu produc
ție, ale aplicării intense a cuce
ririlor progresului tehnico-știin- 
țific. a unui bogat schimb de 
experiență pentru îmbunătățirea 
calității muncii. Competiția de 
amploare desfășurată in rindul 
tineretului din uzine, fabrici, 
șantiere de construcții și uni
tăți agricole din Uniunea So
vietică, sub genericul „Celei 
de-a 60 aniversări a Marelui 
Octombrie -r 60 dc săptămini 
de muncă de soc". își prezintă 
acum rezultatele, veștile din în
trecere evidențiind numeroase 
realizări de prestigiu.

în acest larg cadru se înscriu 
succesele raportate de pe marile 
șantiere eomsomoliste. Uniunea 
Tineretului Comuilisj-Leninist 
conduce 153 de șantiere ale ac
tualului plan cincinal și 
1 200 
rări și 
cultura 
Uniunii 
dintre 
„Șantier unional 
este cel pentru construirea 
gistralei Baikal-Amur, sau 

j simplu. B.A.M Aceste trei 
țiale. cunoscute pe întreg 
toriul țării. înseamnă 
eroică, 
grele din taigaua 
din zona ghețurilor veșnice, 
rîurilor repezi și a culmilor a-

peste 
de obiective de amelio- 
luerări funciare in agri- 
zonei fără cernoziom a 
Sovietice. Cel mai mare 
ele. declarat in 1973. 

eomsomolist" 
ma
ma! 
ini- 

teri- 
muncă 

in condițiile deosebit de 
nepătrunsă 

a

Șantiere ale muncii
si hărniciei

însemnări din U.R.S.S

poporul sovietic in actualul cin
cinal, se va întinde pe o dis
tantă de 3 200 km, din orașul 
Taișet, Siberia de est. pină la 
Oceanul Pacific,,ehernind la via
tă 60 de orașe noi și centre 
muncitorești. Regiunile prin care 
v» trece R.A.M.-ul, prevăzut să 
fie dai in folosință în 1983, vor 
fi supuse unui proces 
trializare accelerată, 
rea întreprinderi de 
a bogățiilor forestiere
lei. mine de cupru, de cărbune 
Si fier, uzine si fabrici pentru 
prelucrarea bogățiilor subsolu
lui. mari upităti energetice.

de indus- 
Vor apă- 

exploatare 
ale taiga-

nin în anii exilului — va avea 
o capacitate totală de 6,4 mi
lioane kW, și va începe să 
furnizeze energie electrică încă 
in anii actualului cincinal. în 
raportarea succeselor obținute 
aici, este menționată, cu regu
laritate. brigada comsomolistă a 
lui Serghei Kole’nkov.

Poate fi menționată, de ase
menea. Centrala atomoelectrică 
de la» Kursk, in zona anomaliei 
magnetice, unde lucrează cite- 
va mii de tineri constructori, 
monturi, care au și întemeiat, 
împreună cu specialiștii în e- 
nergetică. metalurgist! din uni-

țăți constructoare de mașini și 
muncitori din alte întreprinderi 
industriale, noul orășel Kurcea- 
tov.

Autorii inițiativei cu cele 60 
de săptămini de întrecere socia
listă. tinerii leningrâdeni. au în
scris si ei rezultate deosebite. 
Colectivul de tineri muncitori șl 
ingineri de la uzinele „Voroși- 
lov", de exemplu, a executat, 
săptămînă de săptămînă. cite un 
generator electric de mare ca
pacitate. in afara sarcinilor cu
rente. Inițiativei de a raporta 
îndeplinirea cu succes a planu
lui i-au răspuns și tinerii uzinei 
de autocamioane 
amplasate pe riul 
R.S.S.A. Tătară. Constructorii de 
aici se angajaseră să respecte 
programul producției experimen
tale, care stabilise cifra de 4 000 
autocamioane piuă la darea in 
exploatare normală a primei eta
pe. Dar iată, că de pe benzile de 
montaj ale tinerei întreprinderi, 
ce va furniza anual la capacita
te* întreagă 150 000 de ca
mioane și 250 000 motoare Die
sel, a fost coborît autovehiculul 
cu numărul 5 000. succes re
marcabil al tinărului colectiv 
de constructori și muncitori, de
ciși să asigure si de aici inainte 
depășirea parametrilor de pro
ducție stabiliți inițial.

Domeniul vast al agriculturii 
sovietice este și el prezent 
bilanțurile săptămînale 
comsomolișților. De pildă, 
plantațiile de bumbac ale 
bekistanului, unde fiecare 
treilea combiner este comso- 
molist, a fost strinsă o produc
ție record de „aur alb". Tinerii 
zootehniști estonieni au raportat, 
de asemenea, rezultate remarca
bile. Și exemplele pot continua.

Am trecut in revistă doar ci
teva din aspectele care ne-au 
fost relevate, intr-o discuție, la 
sediul Comitetului Central 
Comsomolului. aspecte

se știe, doar citeva luni, repre
zintă un. moment semnificativ 
în viața O.N.U.. vorbitorul a 
subliniat că o analiză obiectivă 
a modului în care Organizația 
Națiunilor Unite și-a îndeplinit 
pină in prezent misiunea isto
rică de a opri cursa înarmări
lor și de a realiza dezarmarea 
nu poate genera decît o legi
timă îngrijorare.

După ce a relevat că proble
mele majore ale dezarmării au 
fost scoase treptat de sub egi
da O.NiU., iar Comisia pentru 
dezarmare — concepută ca for 
major al O.N.U. de dezbatere a 
chestiunii dezarmării, cu parti
ciparea tuturor statelor — prac
tic nu a funcționat, in timp ce 
negocierile se poartă in cercuri 
restrinse. in afara O.N.U.. re
prezentantul român a scos în 
evidență că această stare de lu
cruri nesatisfăcătoare, impasul 
care persistă in domeniul nego
cierilor de dezarmare au permis 
amplificarea continuă a cursei 
înarmărilor, cu latura ei de vîrf, 
cursa înarmărilor nucleare.

în concepția României, sesiu
nea specială trebuie să se des
fășoare la un nivel cit mai înalt 
pentru a putea da un viguros 
impuls realizării de pași efec
tivi in rezolvarea problemei de 
mult scadente — dezarmarea. Ea 
trebuie să constituie un for de 
sine stătător, capabil să adopte 
hotărîri de importanță crucială 
pentru pacea și securitatea 
mondială, să dezbată și să adop- 
te principii, decizii și măsuri 
pentru o nouă eră de negocieri 
— era dezarmării concrete, rea
le, sub control internațional 
strict și eficace.

Reafirmînd dorința României 
de a-și aduce și pe viitor con
tribuția la buna pregătire și 
desfășurare cu succes a sesiunii 
speciale consacrate dezarmării, 
vorbitorul a subliniat, în înche
iere, poziția țării noastre privind 
necesitatea accelerării eforturi
lor tuturor statelor, pentru ca 
această sesiune să ofere posibi
litatea sancționării unor docu
mente cit mai clare, precise și 
angajante. menite să Îndrepte pe 
făgașul eficienței negocierile de 
dezarmare.

K.A.M.A.Z., 
Kama. in

in 
ale 
pe 

Uz
ai

al 
care 

ilustrează, prin acțiuni șl reali
zări dintre cele mai prestigioa
se. hotărirea eomsonaoliștilor și 
a tinerilor de a-și spori lot mai 
mult contribuția la progresul 
material și spiritual al popoare
lor sovietice, cinstind astfel a- 
niversarea a 60 de ani de la vic
toria Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, eu fapte demne 
de energia și elanul viratei lor.

RODICA ȚEPEȘ

pe scurt

Cu ocazia celei de-a 60-a a- 
niversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, in nu
meroase localități ale tării au 
avut loc adunări festive, la care 
au luat parte reprezentanți ai 
organelor de partid și de stat, 
ai organizațiilor de masă si ob
ștești. un mare număr de oa
meni ai muncii.

Despre semnificația eveni
mentului aniversat au vorbit : 
la adunarea de la Casa de cul
tură din municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Ion Intze. se
cretar al Comitetului municipal 
al P.C.R.. și V.P. Abîzov. con
silier al Ambasadei U.R.S.S. la 
București; la Clubul întreprin
derii de confecții din Bîriad. 
Elisabeta Sirbu. secretar al Co
mitetului municipal al P.C.R., 
și A.M. Surikov, adjunct al re
prezentantului comercial al
U. R.S.S. la București: la Clu
bul zonei industriale Buzău, in?. 
Vasile Constantinescu. director 
al întreprinderii de tîmplărie 
metalică și materiale din mase 
plastice pentru construcții, și
V. A. Pileaev. șeful Agenției so
vietice de navigație pe Dunăre; 
la Cooperativa agricolă de pro
ducție Cătunu. comuna. Comești, 
județul Dîmbovița. Ion Bucur, 
secretar al Comitetului jude
țean al P.C.R.. ți B.A. Remov, 
consilier al Ambasadei U.R.S.S. 
la București.

în cuvintul lor. vorbitorii S-au. 
referit pe larg la însemnătatea 
deosebită a actului de la 7 No
iembrie 1917, care a deschis ca-

-K
La invitația Uniunii Asociații

lor Sovietice de Prietenie și Re
lații Culturale cu Străinătatea, 
a plecat la Moscova, pentru a 
participa la festivitățile ce vor 
fi organizate cu prilejul celei 
de-a 60-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din. Octom
brie, tovarășul Mihai Dales, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului

*
O nouă manifestare cinemato

grafică. ce se înscrie in suita 
acțiunilor culturale dedicate a- 
niversării a sase decenii de la 
victoria Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, a început, 
marți seara, in sala Cinematecii 
din. Capitală — „Retrospectiva 
filmului sovietic" inaugurată cu 
lungmetrajul artistic „Tatăl 
soldatului", in regia lui Rezo 
Ciheidze.

Timp de o eă-ptămînă. publi
cul spectator, bucurestean are 
Drileiul să se reântilnească cu 
vechi filme artistice, realizate 
în primele decenii ale veacului 
nostru — „Octombrie". „Sfîrsi- 
tul Sankt-Petersburgului". „Ar
senal", /Curcubeul", cu creații 
intrate definitiv în istoria cine
matografului universal — „Zboa
ră cocorii" sau „Crucișătorul 
Potemkin", precum si cu pelicu
le mai recente ilustrfnd noi ge
nuri. tematici si maniere de in
terpretare artistică : „Cei sânte

* *
în cadrul „Zilelor filmului so

vietic", manifestare ce se des
fășoară, In aceste zile, în Ca
pitală, cu prilejul împlinirii a 
60 de ani de la victoria Marii 
Revoluții Socialiste din. Octom-

lea făuririi primului stat socia
list din lume, inaugurind epoca 
revoluțiilor proletare, a trecerii 
de la capitalism la socialism .ți 
au evidențiat succesele deosebi
te obtinute.de popoarele sovie
tice, sub conducerea P.C.U.S.. 
în toate domeniile de activitate, 
in decursul celor șase decenii 
care au trecut de la revoluție. 
Au fost, de asemenea, trecute in 
revistă realizările de prestigiu 
ale oamenilor muncii din tara 
noastră, care, urmind eu încre
dere Partidul Comunist Român, 
transpun cu succes în bractică 
prevederile Programului de e- 
dificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism, 
hotărîrile Congresului al Xl-Ieă.

Vorbitorii au evocat cu satis
facție cursul ascendent al re
lațiilor de prietenie, solidaritate 
și colaborare dintre P.C.R. și 
P.C.U.S.. dintre popoarele celor 
două țărj. care au cunoscut In 
anii construcției socialiste o 
continuă dezvoltare. A fost, de 
asemenea, relevată importanta 
pe care o au în dezvoltarea a- 
cestor relații intîlnirile si con
vorbirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Ilici Brej- 
nev, a înțelegerilor Ia care au 
ajuns împreună și care au con
ferit. de fiecare dată, noi va
lențe prieteniei și colaborării 
româno-sovietice.

în încheierea adunărilor, ar
tiști amatori și profesioniști au 
prezentat frumoase programe 
artistice.

* *
General al Asociației Române 
pentru Legăturile de Prietenie 
cu U.R.S.S. (A.R.L.U.S.).

Cu același prilej, au plecat, de 
asemenea, la Moscova, repre
zentanți ai conducerii Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România, Uniunii Tineretului 
Comunist ți Consiliului Națio
nal al Femeilor, la invitația or
ganizațiilor similare din Uniu
nea Sovietică.

* *
fii ai mei". „Căldura miinilor 
tale”. „Arbuștii" s.a.

Semnificația manifestării, ro
lul acestei retrospective in. mai 
buna cunoaștere a istoriei cine
matografului rus si sovietic, au 
fost relevate în cuvintul de des
chidere rostit de Dumitru Fer- 
noaEă. directorul Casei de fil
me nr. 5.

La spectacolul inaugural au 
participat reprezentanți ai Con
siliului Culturii si Educației So
cialiste. ai Centralei România- 
filrn". alti oameni de cultură, un 
numeros public. Au fost de fată 
membri ai delegației de cineaști 
sovietici aflati in tara noastră 
cu această ocazie.

Au fost prezenti membri ai 
Ambasadei U.R.S.S. la București 
și Ivan Tihonovici Bulanii, ad
junct al ministrului culturii din 
R.S.S. Ucraineană, conducătorul 
delegației culturale sovietice 
care ne vizitează tara cu acest 
prilej.,

-k
brie, la sediul Asociației cineaș
tilor a avut loc. marți, o con
ferință de presă, in cadrul că
rei» a fost prezentată dezvolta
rea cinematografiei în cele lase 
decenii de putere sovietică.

parte am-
Belgrad,

• VASILE MUȘAT, membru 
al C.C. al P.C.R.. director ge
neral al Radioteleviziunii ro
mâne, care a participat la lu
crările primei Conferințe a or
ganizațiilor de radio si televi
ziune din țările nealiniate, a 
fost primit de Todo Kurtovici, 
secretar in Comitetul Executiv 
al Prezidiului C.C. al U.C.I.

La convorbirea ce a avut loc 
cu acest prilej a luat 
basadorul român la 
Virgil Cazacu.
SUSPENDAREA LEGII MARȚIALE 

IN FILIPINE
Agenția Reuter relevă că pre

ședintele Filipinelor, Ferdinand 
Marcos, a suspendat Legea mar
țială care interzicea dezbaterile 
libere, pentru a se asigura, ast
fel, o exprimare nestingherită a 
opiniilor cu prilejul referendu
mului prezidențial de la 17 de
cembrie.

Se așteaptă ca la referendum 
să participe peste 20 milioane 
de persoane.

• PARLAMENTUL ISRAE- 
LIAN (Knesseth) a aprobat luni 
seara cu 53 voturi pentru, 32 
împotrivă și 2 abțineri, măsuri
le economice anunțate de guver
nul condus de Menahem Begin 
săptămînă trecută.

Anterior parlamentul israelian 
a respins o moțiune de neîncre
dere în noile măsuri economice, 
propusă de P. C. din Israel și 
sprijinită de Partidul Muncii, 
aflat in opoziție.

pe scurt
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PROGRAMUL I

muzical*. M.05 Curtea da Argaș 
industria da prim rang.

8,00 Teleșcoală. 10,06 Teatru TV i 
„Fata bună din cer", de Corneliu 
Leu. 11,20 Tribuna TV. 11,40 Telex. 
11,45 închiderea programului. 13,26 
Fotbal : Universitatea Craiova — 
Dinamo Moscova. Transmisiune 
directă de la Craiova. In pauză : 
Daciada. 16,00 Telex. 16,05 Teleșcoa
lă. 16,35 Curs de limbă germană. 
17,05 Atenție la... neatenție ! 17.25 
publicitate. 17,30 Consultații juridi
ce. 17,50 Din țările socialiste. 18,00 
Tragerea pronoexpres. 18.10 Clnta- 
rea României. Laureațl ai Festiva
lului național. .18,30 Telecronlca 
pentru pionieri. 18.50 Pagini cele
bre din opere. 19.20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. 19,50 Tribuna ex
perienței Înaintate. 20,00 Noi, fe
meile ! — emisiune despre rolul 
femeii In societatea noastră socia
listă. 20.30 Telectnemateca. Ciclul 
„Dosarele ecranului" — „Ziua 
Delfinului" — producție a studiou
rilor americane. Premieră TV. 
22.10 Oaspeți ai scenelor noastre. 
Ansamblul de cintece și dansuri 
„Aleksandrov" al Armatei sovie
tice. 22.25 Telejurnal.

PROGRAMUL II
19.50 Tribuna experienței înain

tate. 20.00 Agenda culturală a Ca
pitalei. 20.30 Artiști amatori pe mi
cul ecran. 20.50 Mai aveți o în
trebare 7 21,20 Telex. 21,25 Bijuterii

Opera Română : FLOAREA DE 
PIATRA — ora 19 ; Teatrul Națio
nal (Sala Mare) : SA NU-ȚI FACI 
PRĂVĂLIE CU SCARĂ — pra 
19,30 ; (Sala Mică) : ROMULUS 
CEL MARE — ora 19,30 ; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Sala 
Studio) : PESCĂRUȘUL — ora 19 ; 
Teatrul de Stat din Oradea (la 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"- 
Schitu Măgureanu) : KMIGRAN- 
ȚII — ora 19,30 ; Teatrul „C.I. 
Nottara" (Sala Magheru) : GAIȚE
LE — ora 19.30 ; (Sala Studio) : 
MICUL INFERN — ora 19; Teatrul 
de Comedie: PREȘUL — ora 19,30; 
Teatrul Mic : REȚETA FERICIRII 
— ora 19.30 ; Teatrul Glulești : DA 
SAU ,NU — ora 19,30 ; Teatrul 
„Ion Vasilescu" : UN TIN AII 
MULT PREA FURIOS — ora 19.30 ; 
Teatrul „Ion Creangă" : SFlRLA 
NĂZDRĂVANUL — ora 10 ; Tea
trul Țăndărică (Sala Victoria) : O 
POVESTE CU CINTEC — ora 10 ; 
ANOTIMPURILE MtNZULUI — 
Ora 17; A.R.I.A. — Teatrul ,.C. 
Tănase" (Sala Victoria) : CON
CERT EXTRAORDINAR susținut 
de Ansamblul „SMERICIKA" 
(U.R.S.S.) — ora 19.30: Ansamblul 
Rapsodia Română : TEATRUL DE 
PĂPUȘI „OBRAZȚOV" din 
U.R.S.S. — ora 19,30.'
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