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Expresie a voinței comune de aprofundare și extindere 

a colaborării româno-liberiene, ieri au început

CONVORBIRILE DINTRE
PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU 

SI PREȘEDINTELE DU WILLIAM R. TOLBERT IR.

Lș Priatul Republicii «u început, 
irtcrcun. 11 septembrie. convorbirile 
oficiale fnlre președintele Repu- 
bbrk Socialiste România. Nicolae 
Ceausescu. $i președintele Republicii 
Liberia. William R. Tolbert jr.

La convorbiri participă :
B.n partea română tovarășii : 

?'i“. a Mân eseu. Dumitru Popescu, 
Ion Pătan. Aneelo Miculescu, minis
trul agriculturii, industriei alimen
tare si apelor. Aurel Duma, setul 
Cancelariei C.C. ai P.C.R. Comei 
Pacoste, adjunct al ministrului afa- 

ex-er'e. Vas.ie Pungan. c^n- 
s/:er a‘. președintelui Republicii So
cialiste România. Petrache Troftn, 
ambasadorul țării noastre la Mon
rovia.

D.n partea liberianâ : James Phil- 
ministrul agriculturii. Edward

KesseUey. ministrul Informal iilor,' 
problemelor culturale și turismului. 
Lafayette Morgan, ministru de stat 
fără portofoliu. Francis Okai jr., 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. Joseph Graham, ambasadorul 
Republicii Liberia la București. 
A. B. Tolbert, ambasador in Minis
terul Afacerilor Externe. Burleigh 
Holder, adjunct al ministrului de 
stat pentru afacerile prezidențiale, 
Trohoe Kpargahai, director pentru 
problemele europene si asiatice din 
Ministerul Afacerilor Externe. Dueh 
Chieh. secretarul personal al pre
ședintelui Liberiei.

In cursul convorbirilor s-a con
statat cu deplină satisfacție că rela
țiile de prietenie româno-liberiene 
cunosc o evoluție mereu ascendentă, 
că înțelegerile si măsurile preconi

zate de cel doi șefi de stat, cu pri
lejul vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in Liberia, se înfăptuiesc 
cu succes, determinind o aprofun
dare a colaborării și cooperării in 
multiple planuri. A fost exprimată, 
in același timp, botărîrea comună de 
a extinde și adinei aceste raporturi 
in toate domeniile de activitate 
politic, economic, tehnico-șiiințific. 
cultural — in folosul popoarelor ro
mân și liberian, al progresului lor 
economic și social, al colaborării și 
înțelegerii internaționale.

Președinții Nicolae Ceaușescu șl 
William Tolbert ir. au avut, de ase
menea. un schimb de vederi in pro
bleme actuale ale vieții internațio
nale. Cei doi șefi de stat au 
reafirmat voința țârilor lor de a in
tensifica conlucrarea in problemele

■ - - - .■ ■ majore care ooiuruntă omenirea cu 
convingerea că in acest fel Româ
nia și Liberia lși vor aduce și in 
viitor o contribuție activă la lupta 
popoarelor împotriva colonialismului 
și neocolonialismului, pentru o dez
voltare liberă. pentru propășire 
economică si socială de sine stătă
toare, la întărirea frontului demo
cratic. antilmoerialist. la promo
varea principiilor eg •’Etății in 
drenturi. independenței și suverani
tății in relațiile dintre state, a unei 
noi ordini economice și politics, la 
cauza păcii și progresului in în
treaga lume.

Convorbirile 6-au desfășurat In- 
tr-o atmosferă de prietenie, de ști
mă și înțelegere reciprocă.

(Agerpres)

VIZITĂ CELOR DOI PREȘEDINȚI LA OBIECTIVE
SOCIAL-ECONOMICE DIN CAPITALĂ

a prilejuit manifestări de înaltă stimă și caldă prietenie 
din partea bucureștenilor veniți în înfîmpinare

REFORTAJUL VIZITEI IN PAGINA A III-A

Flori omogiolo distinșilor oaspeți

VIATA DE PARTID IN PREAJMA CONGRESULUI PARTIDULUI

Au început adunările generale de dări de seamă
și alegeri in organizațiile de bază

DEZBATERE AMPLĂ Șl UNANIMA APROBARE
A PROIECTELOR OE PROGRAM SI DE DIRECTIVE

în atmosfera de puternică însuflețire po
litică ce caracterizează pregătirile pentru 
Congresul al Xl-lca al P.C.R., au început 
în întreaga fără — în fabrici și uzine, in 
unități socialiste din agricultură, în școli, 
în instituții de știință și cultură — adună
rile generale de dări de seamă și alegeri 
ale organizațiilor de bază.

Reprczcntind principalul cadru în caro 
membrii de partid își spun cuvîntul asupra 
istoricelor documente — proiectul de Pro
gram al partidului și proiectul de Directive 
pentru viitorul cincinal — ce vor fi supuse 
aprobării marelui forum comunist, adună
rile generale prilejuiesc manifestarea ade
ziunii depline a membrilor partidului față de 
întreaga politică internă și externă a P.C.R., 
față de linia strategică și orientările tactice 
ale partidului nostru în edificarea societă
ții socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintarea României spre comunism. Tot
odată, adunările generale sînt menite să 
prilejuiască analize aprofundate ale activi
tății desfășurate de organizațiile de partid, 
de toți comuniștii, ale căilor și metodelor de 
creștere a rolului conducător al fiecărei or

ganizații de partid, alo modulul în care se 
desfășoară ridicarea nivelului politico-ideo
logic: al membrilor de partid, întărirea de
mocrației interne de partid, a muncii șl 
conducerii colective, a spiritului critic și 
autocritic.

Pe temeiul criteriilor adoptate de Plenara 
C.C. al P.C.R. din iulie 197'4 vor fi, tot
odată, alese organele conducătoare ale or
ganizațiilor de bază, precum și delegații 
pentru conferințele organizațiilor de partid 
și se vor desemna candidați! pentru orga
nele de partid ierarhic superioare.

Adunările aenerale ale organizațiilor de 
partid constituie aslfel evenimente de o 
deosebită însemnătate in ansamblul pregă
tirilor pentru Congresul al XI-lea.

ÎN PAGINA A ll-A

CREȘTEREA ROLULUI CONDUCĂTOR 
AL ORGANIZAȚIEI SE ASIGURĂ PRIN 
MUNCA Șl COMPORTAREA FIECĂRUI 
COMUNIST.

MAREA ÎNTRECERE SOCIALISTĂ

IN CINSTEA CONGRESULUI PARTIDULUI
'•Să-' -

Pil SIBIU: Timp cucerit 
în calendarul cincinalului
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Fiecare din analizele în
treprinse in ultimul timp 
de Comitetul județean Si
biu al P.C.R. privind mer
sul întrecerii socialiste, 
care se desfășoară in in- 
timpinarea Congresului al 
XI-lea al partidului, arată 
cti T’lări'CcitG'cătoaîe colec
tivele muncesc cu hărnicie 
și abnegație pentru înfăp
tuirea cincinalului îna
inte de termen, pentru 
realizarea in cclc mai 
bune condiții a sarcini
lor și a angajamente
lor din acest an. Iată, in 
acest sens, citeva din da
tele bilanțului statistic în
cheiat pe 8 luni ale anu
lui : industria sibiană a dat 
peste plan o producție in 
valoare de 54 milioane lei. 
ritmul de creștere, față de 
aceeași perioadă a anului 
trecut. fiind de 20.3 la 
sută. Un asemenea succes 
a fost dobindit. in princi
pal, pe seama creșterii 
productivității muncii, pro
porția respectivă r.dicin- 
du-se la circa 74 la sută. 
Producția suplimentară ob
ținută s-a 
tre altele, 
mașini și 
tru industria 
dustria _ .
mașini-unelte pentru 
lucrarea metalelor in 
loare de ,4 milioane 
220 autobasculante, 
tone acid sulfuric, 
metri cubi cheresteai mobi
lier in valoare de 9.4 mi
lioane lei. 121 000 bucăți 
tricotaje. 90 000 metri pa
tra’i țesături de bumbac 
ș.a. Remarcabil este și fap
tul că. pină la începutul

V

concretizat, in- 
in 300 tone 
utilaje Den- 

minieră, in- 
chimicâ și altele, 

pre
va
il, 

2 390 
1 900

lunii septembrie, 19 între
prinderi industriale sibiene 
și-au realizat sarcinile de 
plan pe 4 ani din actualul 

cincinal, intre care si uni
tăți de nivel republican, 
cum sint : „Automecanica", 
„Emailul roșu". „Vitrome-

r dm 7-î ■J.’îș; în’r’eprin-' 
dorea mecanică Mirșa, „In
dependenta". „Steaua ro
șie**. „Drapelul rcșu“ și 
„Flamura roșie** din Sibiu, 
„Textila" din Cisnădie ș.a. 
S-au creat, astfel, condiții 
ca pina la finele anului să 
se înregistreze o producție 
peste prevederi de 2,7 mi
liarde lei.

Pe fundalul uriașei hale 
a cazangeriei grele de Ia 
„Independența** o pancar
tă consemna succesul co
lectivului secției, obținut 
recent : conducta forța
tă pentru hidrocentrala 
Somcș-Mărișelu a fost e- 
xecutată cu două luni 
înainte de termen ! Printre 
coloșii de metal din hală 
zărim pe mulți din autorii 
acestei deosebite realizări, 
pe membrii echipei de ca
zangii, condusă de loan 
Moga. pe maistrul Dumi
tru Stoianu. pe cazangiul 
Eduard Miiller.

In prezent, forțele sec
ției. in frunte cu co
muniștii, sînt mobilizate 
pentru recuperarea unor 
întirzieri la citeva comenzi 
de utilaj chimic și meta
lurgic, datorate — în mare 
măsură — unor neajunsuri 
in aprovizionare.

O activitate rodnică des
fășoară și colectivul de 
la întreprinderea „Balan-

ța", care, in aceste zile, 
a repurtat un nou suc
ces de prestigiu : Intra
rea in funcțiune, cu cinci 
luni înainte de termen, 
a turnătoriei de preci
zie de pe lingă noua uni- 
lațe. (Ic. elemente hidro- 
pneumatice, fapt care duce 
la realizarea a 300 tone 
piese turnate peste plan. 
„Ciștigul de timp echiva
lează cu 110 războaie de

pasmanterie fabricate pes
te nivelul planificat, din. 
care 70 pentru export — ne 
spunea lăcătușul montor 
loan Szatmary. de la sec
ția utila] special. Colecti
vul atelierului nostru a ho- 
tărit ca, pină la sfirșitul 
anului, să mai dea supli
mentar incă 45 de războaie 
de acest tip la export".
(Continuare in pag. a IlI-a)

In secția cazangerie a întreprinderii „Independența" 
din Sibiu

In fața machetei cartierului Drumul Taberei

ÎN ZIARUL DE AZI:

© Po ogoare : aciiviiaîs rodnică la cumpăna dintre 
două recolte o Semnale privind colaborarea și co
operarea dintre întreprinderi o învâțămîntul liceal 
în pragul noului cm școlar © Vocația filmului ca 

factor de educație a tineretului

MARAMUREȘ >

Sarcinile de plan pe patru ani 
ai cincinalului au fost îndeplinite
Hotărîți să întimpine cel de-al 

XI-lea Congres, al partidului cu 
rezultate deosebite în marca între
cere patriotică pentru accelerarea 
dezvoltării cconomico-sociale a 
patriei, oamenii muncii din jude
țul Maramureș au realizat pină 
acum o producție industrială echi
valentă cu sarcinile de plan pe 
patru ani ai cincinalului. Totodată, 
prevederile de plan la exoort pe 
această p?rioadă au fost îndeplinite 
incă in luna august.

Avansul ciș’.igat le va permite ca 
pină la sfirșitul anului sâ obțină o 
producție industrială suplimentară 
in valoare de 2,3 miliarde lei con
cretizată in importante cantități 
de produse necesare economiei 
naționale.

In telegrama adresată cu a- 
ceastă ocazie Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceaușescu, de

Comitetul județean Maramureș al 
P.C.R. se scrie : In numele comu
niștilor, al tuturor muncitorilor, 
inginerilor și'tehnicienilor, vă adre
săm și cu acest prilej cele mai 
calde mulțumiri pentru sprijinul 
direct, nemijlocit pe care conduce
rea partidului și statului, dumnea
voastră personal, scumpe tovarășe 
secretar general, ni-1 acordați in 
permanență și vă asigurăm so
lemn că oamenii muncii de pe a- 
cesle meleaguri, sub conducerea 
organizației județene de partid, 
vor da un nou șț puternic avint 
întrecerii socialiste pentru realiza
rea cincinalului in patru ani și 
jumătate, asigurind temelii trai
nice transpunerii in viață a gran
dioaselor prevederi cuprinse in 
proiectele de Program și de Direc
tive elaborate de partid pentru 
făurirea unui viitor plin de măre
ție pe pămintul României.
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Creșterea rolului conducător
al organizației se asigură prin munca

și comportarea fiecărui comunist
]. in adunarea generală 
? de scamă s. alegeri, 
di organizația dr bază 
secția trâgÂtoric dr otel 
întreprinderii ..Industria 
Cimpia Turzii au dezbâ- 
le de Program si Dlrec- 
or fi supuse aprobării 

ii al Xl-lea. Atit darea 
cit si numeroșii Dartici- 
discutii au exprimat 

ziune fată de aceste do- 
cumcnle istorice, au subliniat im-
p-u tanla lor covirșitoare pentru ore- 
z -iiul si viitorul t&ni. abordird
diferite aspecte ale acestora in
strir.<5 Ieșitura cu obiectivele con
crete ale dezvoltării Întreprinderii, 
c Ui M ( c Doliiioo-edvi-
c ’ v ■ a’e organizației de partid.

— Programul — spunea tovarășul 
V.i.ile Mihesan — re va lumina in 
v ’ 'î ,i 20—25 d? ani calea in acti- 
\ i' -i ele fiecare zi. Vom realiza 
întocmai sarcinile concrete ce ne re
vin. pentru a contribui la transpu
nerea in viată a strategiei generale 
a partidului, care arată, pe baza 
unei analize științifice, marxlsl-lc- 
niniste. intr-o concepție unitară, ce 
avem de făcut, pe toate planurile, 
pentru 3 asigura făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
i.ia'iitarca României spre comu
nism.

în aceeași ordine de idei. ing. 
Doru Rlaga sublinia : „Ca și alți to- 
v ■ am reținut că o caracte- 
ri'iică esențială definitorie a Pro
gramului este umanismul socialist. 
Tot ce se înfăptuiește și se va 
înfăptui este in folosul ridicării 
nivelului material și spiritual al 
oamenilor muncii. în această lumină 
t: -buie să privim continuarea fer
mă a politicii de industrializare so- 
ciaiistă. De fapt, ce înseamnă aceas
tă politică se poate vedea atit in 
orașul, cit si in întreprinderea noa'- 

■ă. Dacă orașul a evoluat rapid. 
d3Că in ultimii patru ani producția 
..Industriei sîrmei" a crescut de trei 
ori. creșterile de viitor vor fi si 
mai pronunțate — iar aceasta 
presupune progres tehnic, muncă 
de calitate mai înaltă, organizare 
superioară, pregătire mai profundă, 
viată mai cultă, civilizație mai a- 
vansată. D'sigur, acestea nu se 
r . ’.r '-’ă d> la sine. Avem in fată 
— la nivelul tării si. implicit, la ni- 

: — obiective a căror în
deplinire depinde in mod nemijlo
cit de creșterea rolului conducător 
al riecârei organizații de partid Ia 

. fiecare loc de muncă. Programul ne 
arată clar cum putem si cum tre-

nr. 4 de la 
tare nr. 1 a 
sirmei" din 
tut proiecte

acei

ACTIVITATE RODNICA
LA CUMPĂNA DINTRE DODĂ RECOLTE

MEHEDINȚI

buie să realizăm acest tel : prin 
activitatea proprie si contribuția 
fiecărui comunist, prin exemplul 
kău personal, prin integrarea tot 
mal organică a fiecărui membru de 
partid in procesul complex si uni
tar de conducere a vieții uzinei, de 
educare comunistă a colectivului".

Analiza modalităților concrete ale 
creșterii in continuare a rolului de 
conducător politic al organizației de 
partid a ocupat un loc central in 
cadrul dezbaterilor. Atit darea de 
se im.i cit si un sir de vorbitori. în
tre care planificatorul Nicolae Su- 
vaina si Alexandru Soporan. secre-

se pot limita la n solicita iot felul 
de date și rapoarte din partea con
ducerii administrative. îndeplinirea 
rolului lor conducător se realizează 
printr-o activilate politico-cducati- 
vâ vie. directă. neîntreruptă, a 
comuniștilor in mijlocul oamenilor 
in măsură să influențeze conștiin
țele, să convingă oamenii, să-l 
antreneze la o muncă de calitate, 
corectă, disciplinată. Insist asupra 
acestor lucruri, intrucit ele vor 
trebui să caracterizeze in mai mare 
măsură activitatea noastră de 
viitor, In vederea realizării sar
cinilor deloc ușoare ce ne revin,

Adunări generate
de dări de seamă și alegeri 

in organizațiile de bază
tarul organizației de bază U.T.C. — 
apreciind activi tal ea organizației in 
perioada ce s-a scurs de la prece
dentele alegeri, pentru îndeplinirea 
sarcinilor trasate de Congresul al 
X-lea $i de Conferința Națională — 
au subliniat că asemenea fapte ca 
depășirea cu 447 tone sirmă finită a 
angajamentului anual De secție, e- 
conomiile de peste o jumătate de 
milion realizate prin reducerea con
sumurilor de materii prime, mate
riale si energie, intrarea in produc
ție înainte de termen a unor noi 
capacități la parametrii proiectați, 
asimilarea a 14 noi sortimente spe
ciale din otel aliat și inalt aliat 

•reflectă si rezultatele unei munci 
de partid mai perseverente, mai 
bine organizate si conduse. ..Orga
nizația noastră — spunea in adu
nare lăcătușul Iosif Baciu — și-a îm
bunătățit stilul de muncă, a cîștigat 
o bună experiență in mobilizarea po
litică a întregului colectiv la îndepli
nirea sarcinilor. Am verificat practic 
adevărul că eforturile spre perfec
tionarea metodelor muncii de partid 
trebuie sâ pornească de Ia înțele
gerea faptului că organizațiile dc 
partid nu pot acționa asemeni u- 
nor dispeceri economici, că ele nu

mai ales in ce privește asimilarea 
unor noi produse la nivelul tehnic 
mondial. Baza tehnică materială 
va fi dotată cu mașini și utilaje 
perfecționate și e firesc să desfă
șurăm și o activitate politică per
fecționată".

Pornind de la faptul că înfăp
tuirea prevederilor proiectului de 
Program și ale proiectului de Di
rective pornește de la realizarea 
cu succes a actualului cincinal, 
participanții la dezbateri au acor
dat o atenție primordială aspec
telor de care depind îndeplinirea 
in condiții optime a planului pe 
1974. realizarea cincinalului înain
te de termen. Nu printr-o prismă 
tehnicistă, ci îndeosebi in lu
mina responsabilităților politice ce 
incumbă comuniștilor atit pentru 
propria activitate, cit și a celor din 
jur au fost abordate de către Ion 
Stanatiev, directorul întreprinderii, 
muncitorul Iustin Conta, maiștrii 
Vasile Copil și Vasile Soporan ase
menea probleme ca ordinea și disci
plina, utilizarea cu un randament 
superior a mașinilor și utilajelor, 
reducerea consumurilor de materii 
prime și materiale, de energic și

combustibll, ridicarea parametrilor 
calitativi etc.

— Prin ridicarea la un nivel su
perior a desfășurării adunărilor ge
nerale dc partid, a muncii politice 
și educative. îndeosebi după adop
tarea programului de educație co
munistă — a subliniat muncitorul 
Vasile Rișlci — s-a creat și in co
lectivul nostru un climat de muncă 
mai responsabilă, concretizat in re
zultate superioare în producție. S-a 
înțeles mai limpede că atitudine re
voluționară Înseamnă astăzi atitu
dine ordonată șl disciplinată, În
seamnă grijă ca ochii din cap pen
tru bunul societății. Desigur, mai 
sint. multe de făcut pentru dezvol
tarea conștiinței socialiste, pentru 
promovarea ca norme de viață ale 
fiecărui om a principiilor moralei 
noastre, care situează pe primul 
plan atitudinea înaintată față de 
muncă. De aceea, toate mijloacele 
activității politico-educative, și în
deosebi invățămintul de partid, tre
buie folosite cu o eficiență mai 
ridicată ; trebuie să combatem atit 
lipsa de legătură cu sarcinile noas
tre concrete, dar și anumite tendințe 
de a explica superficial importanța 
politică a acestor sarcini. în mod 
special — au accentuat alți vorbi
tori — munca de la om la om, agi
tația vizuală, gazetele de perete etc. 
trebuie nu numai să-și intensifice 
activitatea, ci in special să-și îmbu
nătățească conținutul, acordind o 
mai mare atenție sporirii puterii lor 
de convingere.

Corespunzător prevederilor sta
tutare, hotăririlor recentei plenare 
a C.C. al P.C.R., adunarea a ales 
noul birou, precum și delegații la 
conferința de partid pe secție șl 
candidați pentru comitet, operind 
selecția dintr-un număr de propu
neri mai mare decit numărul tova
rășilor ce urmau a fi aleși.

în încheierea adunării s-a adop
tat o hotărire, prin care organizația 
de partid, asemeni celor din întrea
ga țară, iși exprimă acordul deplin 
și ferm față de linia politică internă 
șl externă a partidului, față de 
proiectele de documente ale Con
gresului. Totodată, in lumina aces
tora, s-au stabilit măsuri concrete 
cu răspunderi precise și date fer
me. menite să asigure creșterea ro
lului conducător al organizației de 
partid in mobilizarea colectivului la 
îndeplinirea sarcinilor sporite ce-i 
revin.

Gospodarul
toamna ca

Al. MURESAN
corespondentul „Scinteii1

chibzuit n-așteaptă
să-și facă hambar

de peCooperatorii și lucrătorii .
ogoarele mehedințene au trecut cu 
toate forțele la efectuarea lucrărilor 
din campania agricolă de toamnă. In 
unitățile din zona de cimpie. unde 
culturile ajung mai devreme la ma
turitate. se lucrează intens la recol
tatul florii-soarelul. sfeclei de zahăr 
și al altor culturi. De citeva zile, coo
peratorii din Girla Mare. Salcia. O- 
birșia de Cimp și din alte unități 
situate in această parte a județului 
au intrat din plin in tarlalele de po
rumb. în citeva zile, in 15 coope
rative s-a încheiat recoltatul florii- 
soarelui de pe toate suprafețele cul
tivate. Intrucit recoltatul este in toi, 
se pune întrebarea : unde și cum 
sint depozitate produsele ?

în-raidul întreprins, ne-am oprit, 
în primul rind, la citeva baze de re
cepție din zona de cimpie a jude
țului. unde campania agricolă se de
clanșează mai devreme. ..După cum 
vedeți — ne spune Vasile Trușcă. 
șeful bazei de recepție din Girla 
Mare — sintem pregătiți să preluăm 
producția. Pentru cele 7 unităti coo
peratiste din zonă au fost stabilite 
din vreme, oe zile, grafice de li
vrare a producției, astfel incit cele 
peste 15 000 tone, cite vor intra in 
baza noastră, să fie depozitate. în- 
tr-un timp cit mai scurt. Pentru a 
se evita aglomerările care duc la 
staționarea mijloacelor de transport, 
spațiile de inmagazinare si locurile 
de descărcare au fost stabilite oe u- 
nități. în funcție de cantitățile pre
văzute a se aduce zilnic. Avem spa
țiu suficient pentru depozitarea tu
turor produselor. S-a dat in folosin
ță o magazie nouă cu o capacitate 
de peste 3 000 tone. Cu eforturi pro
prii am început. încă din primăva
ră. construcția unei alte magazii 
peste 2 200 tone, obiectiv care, 
scurt timp, va fi gata".

Aceeași activitate intensă am 
tilnit și la baza de recepție 
Gruia. „în ce ne privește — a . 
nut să ne spună șeful bazei, Gheor
ghe Stoica — noi putem prelua pro
ducția planificată intr-un timp re
cord. Noua magazie de 3 000 tone este 
gata de aproape o lună. în citeva 
zile constructorii vor termina lucră
rile la cele 3 pătule noi. Toate in
stalațiile de bătut porumbul, benzi
le transportoare și altele 
in stare de funcționare".

Pregătirile pentru preluarea pro
ducției s-au încheiat, dună cum 
ne-am convins la fața locului, și in 
bazele de recepție din Strehaia, Bi
cles și Drobeta Turnu-Severin etc. 
De altfel, inginerul Ion Dumitrașcu, 
directorul tehnic al întreprinderii ju
dețene de valorificarea cerealelor, 
care ne-a Însoțit in raidul nostru, 
a ținut să sublinieze si alte aspec
te. Numai in acest an. la bazele de 
recepție din Gruia, Cujmir. Bălă- 
cița, Jiana s-au construit 7 noi 
pătule. cu o capacitate de peste 6 000 
tone. S-au amenajat, de asemenea. 
2 000 mp platforme betonate desco
perite. De curind s-au dat in folo
sință noile magazii de cereale cu o

capacitate de peste 12 000 ton*» la 
Bicles. Gruia șl Girla Mare. Prin
tr-o temeinică organizare ~a^ muncii 
zilnic vor fi 
tone cereale.

într-adevăr.
Mehedinți s-a __ ___ _
s-bită pregătirii, din timp și In con
diții optime, a spatiilor de inmaga
zinare. Totuși, nu se Doate spune că 
n-ar mai fi nimic de făcut. La noua 
magazie din cadrul bazei de recep
ție Gruia, nici oină la această dată 
nu s-a făcut racordul electric. Mai 
sint necesare unele cantitâti de ma
teriale — peste 2 000 mp carton as
faltat. 500 kg polietilenă. 200 mp pa
nouri din lemn și altele — care in 
citeva rindurl au fost solicitate în
treprinderii de aprovizionare tehnl- 
co-materlală pentru agricultură nr. 
25 din Drobeta Turnu-Severin. Ma
terialele. bineînțeles, trebuie să 
jungă. în cel mai scurt timp, in 
zele de 
cesare.
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Sămînță și lucrări
Dar unde sint

de calitate.
îngrășămintele ?

în această toamnă, unitățile agri
cole din județul Tulcea au de insă- 
mințat peste 90 000 ha cu cereale 
păioase și plante furajere. Pentru a 
obține recolte sporite, la indicația 
comitetului județean de partid, di
recția agricolă a întreprins o seamă 
de acțiuni bine gindite. Din vreme, 
unitățile agricole au fost îndrumate 
și sprijinite să facă amplasarea griu
lui după cele mai indicate plante 
premergătoare, astfel incit să se a- 
sigure și o rotație bună a culturilor. 
Pe 14 la sută din suprafață, cerea
lele păioase vor fi insămințate după 
leguminoase. 7 la sută după floarea- 
soarelui, 30 la sută după păioase, 
iar restul după prășitoare și culturi 
furajere. Datorită bunei organizări a 
muncii. în cooperativele agricole au 
fost făcute arături pe 36 000 ha, din 
care 50 la sută au fost discuite, fiind 
gata pentru semănat. De asemenea, 
s-a întreprins o amplă acțiune pen
tru asigurarea și condiționarea se
minței. De la tov, ing. Victor Săvu- .. 
lescu, director adjunct la direcția-: 
agricolă, am aflat că întreaga canti
tate de.săbpilță. după ce a fost con
diționată/ a 1 fost depozitată și se 
păstrează sub directa supraveghere 
a inginerilor agronomi. Au fost fă
cute și probele germinative, iar de 
la caz la caz, sămința necorespun
zătoare a fost înlocuită sau condițio
nată încă o dată. Se apreciază că, in 
această toamnă, există condiții mai 
bune pentru semănatul culturilor 
păioase decit cele din anul trecut.

Important este ca, printr-o temei
nică organizare a muncii, semănatul 
griului să se încheie in limitele 
timpului optim și in teren cit mai 
bine pregătit. S-a calculat că in ju
deț există forțe mecanice care vor 
asigura ca semănatul să se poată 
efectua in cel mult 10 zile lucră
toare. S-a făcut verifiparea semănă
torilor și s-a stabilit ca pînă la 15 
septembrie să fie înlăturate toate 
defecțiunile -ce mai există, iar pină 
la 20 septembrie să se facă probele 
cu sămînță. în același timp, s-a în
tocmit un plan de întrajutorare in
tre unități la recoltat și eliberat te
renul, acotdindu-se prioritate supra
fețelor ce urmează a fi semănate în 
această toamnă. Recent, a avut loc 
o discuție cu toți specialiștii din ju
deț, unde au fost analizate condi
țiile grele din toamna și iarna tre
cută și, in funcție de acestea, s-au

stabilit tehnologii adecvate pentru 
campania din această toamnă. Peste 
12 000 ha cu griu vor fi semănate 
in teren irigat, iar in prezent se fac 
udări de aprovizionare pentru a 6e 
asigura umiditatea necesară răsări
rii in bune condiții a plantelor.

Sondajele efectuate pe teren au 
confirmat întocmai cele aflate la di
recția agricolă. Cooperatorii din Ba- 
badag aif de insămințat in această 
toamnă 550 ha cu griu și orz. în
treaga cantitate de sămînță necesa
ră a fost asigurată, condiționată și 
este gata pentru a fi pusă in pă- 
mint. Amplasarea culturilor a fost 
stabilită astfel : 100 ha după mază
re. 100 ha după in de ulei, 30 ha 
după borceag, 37 ha după porumb 
siloz și restul după griu anul doi. 
întreaga suprafață, exceptind cele 37 
ha cu porumb siloz ce au fost recol
tate recent, a fost arată șl discuită, 
în cazul că va fi timpul necesar re 
vor mai pregăti și alte suprafețe ce 
vor fi eliberate de porumb sau alte 
prășitoare și se va diminua supra
fața ce urmează a fi semănată după 
griu. Aceleași . preocupări pentru 
buna desfășurare a campaniei de 
toamnă am intilnit și la cooperati
vele agricole din M. Kogălniceanu, 
Turda, Enisala, Cobadin și altele.

In legătură cu însămînțările da 
toamnă se ridică o problemă : asigu
rarea cantităților necesare de îngră
șăminte chimice. Or. in livrarea aces
tora există serioase întirzieri. Citeva 
cifre sint edificatoare. în trimestrul 
I al acestui an s-a primit 91 la sută 
din cantitatea de îngrășăminte re
partizată. in trimestrul doi — numai 
59 la sută, iar în trimestrul al III- 
lea — pină la această dată — s-au 
primit 2 000 tone superfosfat din 
5 225 tone repartizate, 450 tone în
grășăminte complexe din 1910 tone 
și circa 1 500 tone îngrășăminte azo- 
toase din 4 900 tone. Or, este știut că 
îngrășămintele fosfatice trebuie în
corporate in sol odată ,cu lucrările 
de pregătire a terenului, deci înainte 
de semănat. Iată de ce se cere un 
efort din partea fabricilor, astfel in
cit, in puținele zile care au mai ră
mas pînă la începerea semănatului, 
să fie livrate toate cantitățile de în
grășăminte care sint la fel de nece
sare ca și apa pentru plante.

Florea CEAUȘESCU
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lipsurile...

întreprinderi

„Criticați-ne, dur nu pentru

nu se construiesc din hirtii"
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BACAU

Noi tipuri 
de mașini-

BACĂU (Corespondentul „Scin- 
teGheorghe Baltă). — După 
mașinile de alezat și frezat cu 
afișaj de cote, metalurgiștii de 
la întreprinderea de mașmi- 
unelte — cea mai tinără unitate 
industrială din Bacău — au a- 
similat și început fabricația de 
serie a mașinii* de frezat lon
gitudinal cu portal, ’ :iX 
pe scurt F.L.P.-660.

denumită 
__________ ___ Inginerul 

jef al întreprinderii, tovarășul 
Comeliu Țarălungă. ne-a pre
zentat citeva caracteristici ale 
acesteia : „Este o mașină mo
ri mă. de mare complexitate și 
productivitate, avind o gamă 
largă de viteze și avansuri de 
lucru. Prevăzută cu 3 capete de 
frezat, mașina poate lucra cu o 
precizie de sutimi de milimetru 
piese lungi pină la 3 000 mm, 
late de 660 mm și cu o greu
tate maximă de 6 500 kilogra
me." în prezent, metalurgiștii 
băcăuani sint preocupați de a- 
similarea altor tipuri de ma
șini d ■ așchiere a metalelor, pe 
care le vor introduce in fabri- 
catîe oină la finele acestui an

UN ARTICOL SOLICITAT

Stofe cu murea „Argeșeana
(CorespondentulPITEȘTI

„Scinteii". Gh. Cirslea). — Fa
brica de stofe „Argeșeana" din 
Pitești a intrat in producție în 
1970. Datorită hărniciei și price
perii tinărului colectiv de mun
că, unitatea și-a atins cu un an 
mai devreme, față de prevederi, 
parametrii proiectați. încă din 
luna august, țesătoarele si fila
toarele de la „Argeșeana" și-au 
îndeplinit angajamentul anual 
asumat in întrecerea socialistă. 
Concomitent cu îndeplinirea și 
depășirea planului de producție, 
colectivul fabricii și-a mobilizat 
eforturile pentru îmbunătățirea 
calității sortimentale. cerință

obiectivă impusă de pretențiile 
tot mai exigente ale cumpără
torilor. întrunind însușiri cali
tative superioare, stofele de la 
„Argeșeana" sint tot mai soli
citate nu numai pe piața inter
nă, ci și pe cea externă — in 
U.R.S.S., R.D. Germană. R.F. 
Germania. Italia, Anglia. Olan
da. Libia etc. Dacă la început 
întreprinderea piteșteană repro
ducea articole create de alte fa
brici din țară, acum ea dispune 
de un valoros atelier de crea
ție. care lansează anual noi și 
noi articole, in sute de poziții 
colorist ice, solicitate și apreciate 
tot mai mult de beneficiari.

bucăți „perete cameră spirală", sosite 
la „Hidromecanica" de la începutul 
anului, 37 au fost rebutate. Cu toate 
acestea, colectivul întreprinderii „Hi- 
dromecanica", grație eforturilor de 
remediere a unor repere rămase de 
anul trecut, a reușit să-și onoreze 
in întregime sarcinile sub aspect 
numeric.

Aceasta fiind situația, se ridică în- 
A trebarea : n-ar fi

ca tovarășii de la

facă mai întii ordine in propria lor 
casă, și abia apoi să pretindă co
rectitudine in livrarea unor produse 
a căror intirziere o provoacă... ei 
înș.'și ? Fie intre indivizi, fie intre 
unități industriale, critica tovără
șească reprezintă un element con
structiv. Cu o singură condiție : să 
fie bazată pe adevărul realității 
concrete.
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întreprinderea de confecții 
„Mondiala“-Satu-Mare și-a rea
lizat sarcinile olanului ne primii 
4 ani ai cincinalului Încă la data 
de II iunie. S-au creat astfel 
condiții ca oină la sfirsitul anu
lui să ce realizeze o producție 
suplimentară de peste 300 mi
lioane leL In contextul străda
niilor fructuoase materializate 
in îndeplinirea ritmică si cali
tativă a prevederilor de plan 
merită relevate si succesele în
semnate obținute de acest colec
tiv in raționalizarea consumului 
de materii prime si materiale 
pentru confecții. Ponderea cea 
mai mare a economiilor de ma
terii prime si materiale, a căror 
valoare pe 8 luni din acest an 
se ridică ia 2 850 000 lei. rezul
tă din secția croit, unde se 
aplică metode si procedee mo
derne de lucru.

Nu o dată in acest an — si mai ales 
in ultimul timp — conducerea și co
mitetul de partid ale întreprinderii 
de construcții de mașini din Reșița 
au făcut demersuri pe lingă orga
nele de partid ale municipiului și ju
dețului Brașov, ca și pe lingă mi
nisterul si centrala industrială de 
resort, pentru a determina conduce
rea întreprinderii ..Hidromecanica" 
din Brașov să livreze ritmic turbo- 
suflantele destinate motoarelor Die
sel de 2 100 CP și 1 250 CP, neuitind 
sâ sublinieze de fiecare dată greută
țile intimpinate din cauza nelivrării 
la timp a turbosuflantelor respecti
ve. Curios este însă faptul că. de 
fiecare dată, tovarășii de la Reșița 
omit să arate și motivul pentru care 
colaboratorii lor din Brașov nu-și 
respectă obligațiile contractuale sub 
aspectul ritmicității livrărilor, motiv 
pe care j-eșițenii il cunosc foarte 
bine. Căci, iată cum stau, de fapt, lu
crurile : pentru a putea executa și 
lisra ritmic furbosufhntele in 
cauză. Întreprinderea „Hidromecani
ca" trebuie să primească ea însăși la 
timp unele repere, pe care le exe
cută chiar... I.C.M. Reșița ! Numai 
că aceste repere sosesc in mod 
constant la Brașov cu mare in- 
tirzicre. de «Labă calitate și în număr 
mai mic decit cel prevăzut in con
tract. Cifrele următoare sint cit se

poate de concludente. Din cele 160 
de bucăți din reperul „Perete cameră 
spirală", cite ar fi trebuit sâ livreze 
de la inceputul anului — conform 
contractului — I.C.M. Reșița a livrat 
brașovenilor abia 80 de bucăți. Dar 
și acestea s-au livrat intr-un ritm 
cu totul nesatisfăcător. Concret : din 
cele 20 de bucăți „perete cameră spi
rală", prevăzute a fi livrate in 
cursul lunii iunie, abia 17 au sosit la 
Brașov (din care 5 bucăți la 13 iunie 
și 12 bucăți la 26 iunie). E firesc ca 
in asemenea condiții tovarășii de la 
Brașav să nu-și poată achita obli
gațiile față de... Reșița. Iată și alte 
exemple. în luna august, reperul 
respectiv a sosit la Brașov eșalonat 
astfel : in 6 august — 5 bucăți, in 
15 .august — 8 bucăți, in 20 august 
— 5 bucăți, iar in 27 august — 3 
bucăți... De subliniat că, pentru 
planul lunii septembrie. întreprinde
rea din Brașov nu primise, pină Ia 
data de 30 august, nici o singură 
bucată din reperul amintit. în ase
menea condiții, cum cred tovarășii 
de la Reșița că se mai poate f3ce 
pregătirea fabricației acestor produ
se ?... Ca să nu mai vorbim de faptul 
că un număr apreciabil din piesele 
respective se rebutează din cauza 
calității necorespunzăloare a semi
fabricatelor. De pildă, din cele 80 de

GALATI

Pentru șantierele navale din țară 
— și in mod deosebit pentru cele 
din Galați — aprovizionarea ritmică 
cu cabluri electrice și aoarataj e- 
lectric de joasă tensiune a devenit 
o problemă serioasă, care generează 
nenumărate neajunsuri si — urmare 
..firească" — nenumărate hirtii. 
drese, intervenții de tot felul la 
ferite foruri. Sâ 
rind.

Prin contractul 
prinderea de cabluri si materiale e- 
lectroizolante din București se an
gajează să livreze Centralei Indus
triale navale, in acest an. cabluri e- 
lectrice de diferite calități și sorti
mente in lungime totală de 1 888,5 
km. La 31 august a.c. numita uni
tate se afla in restanță, după pro

priile calcule, cu 277 km de cablu. 
Dacă adăugăm acestei cifre și pe a- 
ceea care reprezintă restanta anului 
trecut (de 285 km), constatăm că 
nu s-a livrat un cablu a cărui lun
gime depășește dublul distantei din
tre Capitală și Galați. în „compen
sație". pe traseul respectiv au cir
culat adrese și înștiințări, grafice și 
note de urgență, delegați ai centra
lei ele. Periodic au fost vizitate' în
treprinderea bucureșteană. ministerul 
ce o tutelează (M.I.C.M.U.E.). cel 
propriu (M.I.C.M.). discuțiile avind 
același arzător subiect : livrarea la 
zi a cablurilor electrice, tinîndu-se 
seama de cantitățile, calitățile si sor
timentele cerute, de lungimile fixe 
solicitate...

Și iată cea de-a doua mare pro-

blemă de aprovizionare : aparatajul 
electric de joasă tensiune. Acesta este 
contractat de către șantierele nava
le cu întreprinderea „Electroapara- 
taj" din București, căre a asimilat 
gama respectivă de repere si. ini
țial, a dat asigurări privind livrarea 
lor. Numai că, intre timp, amintita 
unitate și-a împărțit comenzile — si 
răspunderea — cu alte întreprinderi 
din tară, ih mare parte de industrie 
locală : , I.I.L. „Metalurgica" și 
„Ciclop" din București, I.I.L. „Elee- 
trometal" din Cluj, E.L.C.A. din Me
dias etc., unităti care au multă bu
năvoință. dar nu prea izbutesc să a- 
sigure livrarea aparatajului respectiv 
la nivelul cerințelor stipulate in con
tract. Deci, din nou adrese. înștiin
țări. telefoane, vizite etc.

Tovarășul Gheorghe Țurcanu, șeful 
serviciului de aprovizionare al Cen
tralei industriale navale, care ne-a 
adus la cunoștință cele relatate mai 
sus. propunea o analiză temeinică e- 
fectuată de M.I.C.M.U.E. si M.I.C.M.. 
urmată de măsuri practice, in stare 
să asigure rezolvarea definitivă a a- 
cestor probleme si a altora legate de 
asigurarea cu aparatură navală mă
car incepind cu anul 1975. Noi i-am 

, invitat oe cei in cauză să viziteze 
șantierul naval gălătean sau oricare 
altul din tară pentru a se convinge 
(dacă mai era nevoie) că vasele nu 
se construiesc cu promisiuni neono
rate și cu hirtii. Cit despre tovarășii 
de la I.C.M.E.. dacă ar străbate cu 
trenul ori cu mașina distanta dintre 
Capitală și Galati 
tatea să măsoare 
cablului necesar a 
probabil, mărimea 
contribuții la neajunsurile amintite.

ALBA IULIA (Corespondentul 
„Scinteii", Ștefan Dinică). — 
Fabrica de cherestea de fag din 
cadrul combinatului de prelu
crare a lemnului din Sebeș-Alba 
produce diverse semifabricate 
pe care le furnizează unităților 
producătoare de mobilă din ju
dețul Alba și din țară. Prin pro
ducția de semifabricate se rea
lizează un grad sporit de valo
rificare a masei lemnoase. De 
altfel, preocuparea colectivului 
combinatului din Sebeș pentru o 
cit mai deplină folosire in pro- 

de industrializare a 
i verde" al păduri- 

evidențiază și in 
domenii. Tot la fabrica

cesul i 
„aurului 
lor se 
alte 
rje cherestea, din masa lemnoa
să rămasă in urma fabricării 
diverselor piese semifabricate 
pentru mobilă. se realizează 
frize pentru parchete. Beneficia
rul acestei activități este o altă 
fabrică din cadrul combinatului. 
Pentru a ;mări capacitatea de 
producere a frizelor pentru par
chete, in secția mecanoenerge- 
tică a combinatului au fost 

- realizate, prin autodotare, insta
lații moderne. O altă activitate 
care se înscrie pe linia valori
ficării optime a masei lemnoase 
este fabricarea de lăzi de am
balaje din diverse resturi care 
rezultă din procesul de prelu-» 
crare industrială a lemnului.

I
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PREȘEDINTELE NICD1AE CEAUSESCU $1 PREȘEDINTELE WILLIAM R. TOLBERT IR.
AU VIZITAT IERI OBIECTIVE ECONOMICE SI SOCE-CULTURALE RIN CAPITALA

Președintele Republicii Socialiste Romania, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, șl președintele Republicii Liberia, 
William R. Tolbert jr., au întreprins, miercuri dimineața, 
după încheierea primei runde a convorbirilor oficiale, o 
vizită în Capitală.

Această vizită a însemnat, In fapt, o continuare a con
vorbirilor, a explorării unor noi domenii în care cele 
douâ tari prietene — România și Liberia — pot colabora 
șl coopera fructuos, în avantaj reciproc, spre binele și 
prosperitatea popoarelor lor. Evenimentul a oferit, tot
odată, distinsului oaspete liberian prilejul de a avea pri
mul contact direct cu realitățile economico-sociale ale 
României socialiste, cu rezultatele obținute de poporul 
român in dezvoltarea multilaterala a țării, în ridicarea 
nivelului sau do trai.

Cei doi șefi de stal au fost însoțiți de primul ministru 
al guvernului, Manea Mănescu, de alte persoane oficiale 
române, precum șl de membri ai cabinetului liberian $1 
alte oficialități care-1 însoțesc pe oaspete în vizita sa în 
țara noastră.

DRUMUL TABEREI
De-a luncii! marilor artere de cir

culație ale Capitalei, populația a sa
lutat cu deosebită căldură De cei doi 
președinți dind expresie sentimente
lor de Prietenie si solidaritate De 
care ponorul nostru le nutrește tată 
de ponorul liberian, fată de popoare
le Africii. în lupta lor pentru pro- 
E"es si dezvoltare independentă. In 
același timp, ca de fiecare da’ă cînd 
secretarul general al partidului nos
tru s-a aflat în miilocul oamenilor 
muncii, bucurestenii au intimninat ne 
t avarâsul Nicolae Ceausescu cu sen
timente de dragoste si orotund ata
șament exprimindu-si. prin vibrante 
ovații si urale. adeziunea unanimă la 
politica internă si externă a Parti
dului Comunist Român.

Părăsind Palatul Republicii, coloa- 
ra oficială de mașini s-a îndreptat 
6pre cartierul Drumul Taberei — o- 
biectivul acestei vizite — unul din 
cele mai mari ansambluri urbanis- 
t ce ale Capitalei, care. Drin dimen- 
siunile sale impresionante, oferă 
lnaltilor oaspeți liberieni o imagine 
vie a preocupării permanente a parti
dului si statului nostru pentru con
tinua ridicare a nivelului de civili
zație a României contemporane.

Președinții Nicolae Ceausescu si 
Wilham R. Tolbert ir. 6e opresc in 
fata unui complex comercial din car
tier. unde sâat întâmpinați, cu. căldură 
de Nicolae-Popa, prim-vicepreședinîe 
al Consiliului popular al muni
cipiului București, de ' alte ofi
cialități. de numeroși cetățeni. 
In fața unei machete, arhitectul 
sef al Capitalei. Mircea Dima, pre
zintă stadiul de dezvoltare și per
spectivele acestui ansamblu urba
nistic. a cărui construcție a început 
cu numai 13 ani in urmă și care 
astăzi a ajuns să numere peste 
50 000 de apartamente modeme, ce 
oferă întregul confort celor aproxi
mativ 150 000 de locuitori ai cartie
rului. Conceput după principiile ur
banisticii modeme, cartierul Drumul 
Taberei a fost ridicat in apropierea 
puternicei platforme industriale din 
vestul Capitalei, împletind funcțio

nalitatea cu necesitățile de sistemati
zare ale marelui nostru oraș. Evoluția 
rapidă a construcției de locuințe din 
această zonă a fost posibilă in urma 
aplicării unor soluții tehnologice de 
mare productivitate, a mecanizării 
celei mai mari părți a operațiilor. 
Sint relevate, de asemenea, modul 
cum au fost dispuse dotările școlare 
in mijlocul microraioanelor, ferite 
de intensa circulație orășenească, 
spațiile comerciale, precum și zonele 
destinate sâ ofere locuitorilor 
posibilități largi de odihnă și recre- 
ere. In acest cadru se arată că re
cent au fost amenajate și puse la 
dispoziția cetățenilor un mare parc 
și un lac de agrement.

In viitorul cincinal, programele de 
dezvoltare a orașului prevăd pen
tru cartierul Drumul Taberei con
struirea a încă 7 500 de apartamente, 
precum și a unui centru al întregu
lui ansamblu, dispunind de un hotel, 
club, cinematograf, săli de expoziție 
și noi spații de agrement.

Luind cunoștință cu profund inte
res de realizările edilitare bucu- 
reștene, președintele William Tol
bert a spus : „Vă felicit și vă urez 

• succes în realizarea planurilor dum
neavoastră".

In continuare, cei doi președinți vi
zitează magazinele complexului ali
mentar „Fortuna", care rețjne .atenția 
prin diversitatea produselor existente 
aici, calitatea lor. precum și prin 
modul in care este orgâPlzLatâ servi
rea cumpărătorilor. Președintele 
William Tolbert solicită o serie de in
formații privind dezvoltarea indus
triei ușoare și alimentare din țara 
noastră. In cadrul unui scurt dialog, 
consacrat de șefii de stat ai celor 
două țări acestor probleme, sint re
levate preocupările Liberiei în 
cultivarea și prelucrarea indus
trială a unor plante, cum ar fi. de 
pildă, floarea-soarelui. în care tara 
noastră are o bună experiență.

Vizita se încheie în ovațiile și a- 
plauzele celor prezenți. care salută 
incă o dată cu deosebită stimă și 
respect pe cei doi șefi de stat.

IN MIJLOCUL MUNCITORILOR DE IA

După un tur al cartierului, in 
mașină deschisă, prilej care oferă 
o vastă panoramă a construcții
lor, președintele Nicolae Ceauș \scu 
și președintele William Tolbert 
s-au oprit in zona industrială, 
acolo unde se înaltă moder
nele clădiri ale întreprinderii „E- 
Teclrotehnica". Primirea entuziastă, 
la care au luat parte sute de oa
meni ai muncii, onorul prezentat de 
detașamente ale gărzilor patriotice, 
tinerii care au oferit inaltilor oaspeți 
buchete de flori — totul a 
conferit momentului o ambianță de 
sărbătoare și prietenie.

Un cordial cuvint de bun venit a 
fost rostit de ministrul industriei 
construcțiilor de mașini-unolte și e- 
lectrotehnicii. Virgil Actarian.

Directorul întreprinderii, ing. Du
mitru Ionescu, prezintă apoi profi
lul și realizările acestui important 
obiectiv industrial, realizat doar in 
urmă cu clțiva ani de zile, in 1970.

în adevăr, totul aici este nou ; 
principala hală de fabricație pare 
un uriaș laborator, in care ‘ lumina 
creează un generos climat de mun
că. Colectivul care beneficiază de 
aceste minunate condiții de lucru 
păstrează vie in memorie vizita pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
făcut-o aici, la numai un a.n de la 
înființarea întreprinderii, indicații
le pe care le-a formulat atunci di- 
recționînd întreaga activitate și or
ganizare a „Electrotehnicii". crein- 
du-i astfel cadrul necesar obținerii 
unor însemnate succese.

întreprinderea produce piese fine 
de înaltă precizie, instalații de auto
matizare. instalații de tăiere a me
talelor și aliajelor cu ajutorul plas
mei termice, echipamente electrice 
pentru automatizarea unor procese 
tehnologice, in special pentru side
rurgie și metalurgie. In timpul vi
zitei sint prezentate numeroase a- 
gregate și instalații create pe baza 
unor invenții românești de prestigiu, 
elemente electronice tipizate, la
boratoare de testare electrică, meca
nică și climatică etc. O deosebită im
presie au produs aparatele Roentgen 
— realizate aici pentru prima oară 
in tară — înzestrate cu calculator 
electronic temporizant si care permit 
efectuarea examinărilor radiologice 
clasice, ca si a celor speciale. „Ad
mirabil" — remarcă in rer.eta.te rin-

Convorbiri economice româno-liberiene
La Ministerul Comerțului Exterior 

și Cooperării Economice Internațio
nale a avut loc, miercuri după- 
amîază, o intilnire intre delegațiile 
economice ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Liberia.

Din partea română, la convorbiri 
au luat parte Ion Pățan. viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, Angelo Micu- 
lescu. ministrul agriculturii, indus
triei alimentare și apelor. Nicolae 
Agachi, ministrul industriei metalur
gice. Vasile Pungan, consilier al pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia. alte persoane oficiale.

Din partea liberiană au luat parte 
.Tames T. Phillios. ministrul agricul
turii. Edward B Kesselly. ministrul 
informațiilor, problemelor culturale 
și turismului, Lafayette K. Morgan, 

durl președintele liberian, atrăgtnd 
atenția consilierilor săi asupra expe
rienței românești in acest domeniu, 
asupra unor aspecte ale activității in
dustriale din întreprindere și produ
sele realizate aici. Oaspetele aprecia
ză. totodată, cu viu interes faptul 
că in această întreprindere lucrează 
un mare număr de femei și de ti
neri.

La încheierea vizitei, președintele 
William Tolbert a exprimat felicită
rile sale cele mii călduroase pentru 
tot ceea ce a văzut în această în
treprindere. ..Totul este minunat" — 
a subliniat șeful statului liberian.

★
tn cursul după-amiezii, președin

tele William R. Tolbert jr., împreu
nă cu persoanele oficiale liberiene 
care il însoțesc, a vizitat Teatrul 
Național, unul din cele mai impo
zante edificii de cultură apărute in 
anii socialismului pe harta Capita
lei. Vizita a prilejuit inaltilor oaspeți 
ocazia de a cunoaște, de astă data, 
dezvoltarea pe care arta și cultura 
o cunosc in România.

împreună cu președintele Liberiei 
s-au aflat Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, alte 
oficialități române. Șeful statului li
berian a fost intimpinat de Ion Do- 
du-Bălan, vicepreședinte al Consi
liului Culturii și Educației Socialis
te, de edili ai Capitalei, de repre
zentanți ai vieții culturale și artis
tice bucureștene. Arh. Horia Maieu 
a prezentat date privind construcția 
acestui edificiu, dotările care ii asi
gură o înaltă funcționalitate. In sala 
principală a teatrului, care numără 
840 de locuri, oaspeții sint infor
mați de modul cum a fost rezolvată 
problema acusticii, a scenei, precum 
și a iluminatului, la care au fost fo
losite soluții din cele mai moderne. 
Răspunzind dorinței manifestate de 
șeful statului liberian, gazdele au 
înfățișat oaspetelui diversitatea de 
dotări culturale ale Capitalei, în
tre care, la loc de frunte, se situea
ză Sala Palatului Republicii și Pa
latul sporturilor și culturii.

In, încheierea vizitei, președintele 
William Tolbert a exprimat mulțu
mirea pentru ocazia de a fi vizitat 
acest lăcaș de cultură și și-a mani
festat întreaga sa admirație pentru 
opera constructorilor români.

(Agerpres)

ministru de stat fără portofoliu, 
R. Francis Okai jr.. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, amba
sadorul Republicii Liberia la Bucu
rești, Joseph Graham, A. B. Tolbert, 
ambasador în Ministerul Afacerilor 
Externe, Agnes Dennis, șeful de
partamentului științific al Universi
tății din Monrovia, și M. Burleigh 
Holder, adjunct al ministrului de 
stat pentru afacerile prezidențiale.

In cadrul discuțiilor au fost exa
minate și convenite măsuri care să 
ducă la transpunerea in practică 
a indicațiilor președinților celor 
două țări, au fost abordate probleme 
privind dezvoltarea și diversificarea 
în continuare a schimburilor comer
ciale. extinderea colaborării și coope
rării economice româno-liberiene.

(Agerpres)

Cei doi președinți solutâ cordial cetâțenil venițl In Intîmplnaro

La „Electrotehnica", tînârd și modernâ citadeld a industriei bucureștene

Oltul, rîu legendar, plan
tat in geografia tării ca un 
ax pe verticala nord-sud. 
a fost martorul tuturor 
ceasurilor de restriște ale 
acestui neam, și el poartă 
în ființa lui uluitoarea 
mărturie a rolului de păr
taș la soarta românului. 
I-au scris doinele această 
menire, i-au păstrat legen
dele rostul de a ne fi ră
mas astfel peste veacuri, 
l-a consfințit tăria cuvin- 
tului dăinuitor in acest rol 
de nedezmințit.

Cu doi ani in urmă, tre- 
cînd pe-aici. consemnam 
schimbările abia transpuse 
de pe hărțile pe care cer
neala incă nu apucase să 
se usuce bine, in noua con
figurație a geografiei Ol
tului. Acum, poposind din 
nou pe meleagurile vilce
ne. acolo unde Oltul abia 
scapă din strinsoarea pasu
lui Cîineni. constat că au 
fost de-ajuns citeva sute 
de zile pentru ca legenda
rul Olt să nu mai fie un 
simplu rîu. o apă curgătoa
re cintată in doine, ci mult 
mai mult decit atît. o fre
netică și impetuoasă stare 
de spirit, o nepotolită sete 
de transformare, o inepui
zabilă chemare la autode- 
pășire.

Meleagurile vilcene nu 
sint in istoria acestei țări 
ca oricare altele. Pătrașcu 
Vodă, tatăl lui Mihai Vi
teazul. a ctitorit pe-aici. 
Mircea cel Bâtrin îsi doar
me somnul de veci la Co- 
zia. Anton Pann șl-a rostit 
întiia oară aici ..Povestea 
vorbei". Eălcescu a văzut 
lumina zilei la o alergătu
ră de cal de intîlnirea To- 
pologului cu Oltul... Aici 
s-a ciiJtat pentru prima 
oară „Deșteaptă-te româ
ne". aici și-a stabilit Ma- 
gheru tabăra Insurgenților 
săi. Aici, unde Tara Vilcei 
coborând din Carpa’i. la in- 
tilnirea cu Oltul scăpat din 
cheile Coziei. văile sint nu
mai roadă a pometurilor și 
soare concentrat in ciorchi
nii vitei de vie. aici i-a 
fost dat riulul legendar 
iă-și Înceapă noul destin.

Mă aflu pe malul sting 
al riului. in fața orașului 
Rimnicu-Vilcea. acolo unde 
s-a construit prima treap
tă a cascadei de hidrocen
trale de pe Olt. Potolirea 
acestui năvalnic riu n-are 
alt nume decit un imens 
lac de acumulare apărut ca 
o oglindă de ape în care 
se răsfringe imaginea ce
rului. O șosea străbate co
ronamentul barajului de
viind traficul rutier ca o 

OLTUL LA VÎRSTA 
SA ENERGETICĂ
arteră de centură pusă să 
dea ocol orașului pe la 
nord-est și facilitind astfel 
intrarea in drumul ce duce 
spre Chei. Această lucrare 
n-a durat decit o mie de 
zile. Nouă milioane de me
tri cubi de apă s-au strins 
deia in lacul de acumulare 
din cei 18 milioane cit va 
măsura volumul „mării" 
vilcene.

în făurirea noului său 
destin. Oltul trece prin trei 
confruntări cu Inteligenta 
oamenilor : sint „cartiere
le generale" ale construc
torilor de la Brezoi. Rim- 
nicu-Vilcea și Slatina. Sint 
punctele de unde pornesc 
sau vor porni in etapele 
ulterioare de amenaiare a 
cursului Oltului comenzile 
pentru cohortele de con
structori. Acum, cînd pri
ma treaptă este gata și alte 
două se apropie de stadiul 
f.nal. il întreb pe inginerul 
Sahinian car? este conclu- 
zja „vilceană" In declan- 

sarea operațiunii pentru 
captarea energiei Oltului ? 
„A fost o hidrocentrală- 
școală pentru noi, cei dc 
pe Olt. Desigur, aveam in 
urma noastră alte scoli, 
unele mult mai dificil de 
absolvit, dar pe care le-am 
terminat cu succes, ca Bi- 
cazul. Argeșul, Porțile de 
Fier și Lotrul. Dar fiecare 
riu românesc iși are perso
nalitatea lui, iar amplasa
rea oricărei hidrocentrale 

este o premieră, unică în 
felul ei și diferită de cele
lalte. Hidrocentrala Vilcea, 
implantată aici, in coasta 
orașului, rămine pentru noi 
o lucrare-test și experiența 
de aici este definitorie pen
tru ce urmează. Poate că. 
în forul meu intim, mi-aș 
fi dorit ca alte puncte de 
pe Olt să preia acest rol de 
pionierat. Și Vilcea să fi 
profitat mai mult de expe
riențele altora. Oricum, a- 
cest oraș. atit de mindru de 
trecutul Iul și care a cunos
cut o puternică dezvoltare 
in anii socialismului. își 
merită mindria de a-si îm
bogăți profilul economic cu 
o asemenea -stea energe
tică-".

Răsfoiesc o proaspătă 
monografie a Vilcei. scrisa 
de prof Costea Marinoiu. 
și nu pot sâ nu-1 dau drep
tate interlocutorului meu in 
ce privește baraiele de pe 
Olt : mindria vilcenilor ar» 
temeiuri trainice, căci. aici. 

Oltul mare își înlilnește a- 
șezarea care și-a legat din- 
totdeauna soarta de apele 
lui. Dar ce era Vilcea de 
altădată — dacă lăsăm deo
parte valorile spirituale 
zămislite de acest oraș ? 
Un tirg submontan. al că
rui volum industrial din 
întregul an 1938 se reali
zează astăzi in numai... 23 
de ore.

în sediu] judetenei de 
partid privesc o machetă a 

Pe șontierul hidrocentralei de la Ddleștl-Vilcea

Stațiune de 
cercetări legumicole
ARAD (Corespondentul „Scin- 

tcii". Constantin Simion). — La 
Arad a luat ființă o stațiune de 
cercetări legumicole. Fiind am
plasată într-urt mare bazin Ier 
gumicol, stațiunea are totuși un 
caracter zonal, vizind partea de 
vest a tării, ea urmind să-și 
desfășoare activitatea atit pe 
raza județului Arad, cit și a ju
dețelor Timiș, Bihor și Satu- 
Mare. Colectivul de cercetători ai 
stațiunii va aborda de la înce
put probleme privind amelio
rarea și crearea de noi soiuri 
do legume, stabilirea tehnolo
giilor de cultură pentru fiecare 
zonă in părte etc. Totodată, 
stațiunea va produce semințe 
de legume din verigi supe
rioare.

viitorului oraș — adevărată 
metropolă pe Olt cu per
spectivele științific contu
rate pină la dezvoltarea din 
anul 2000 — și înțeleg că 
această mindrie fată de 
înfăptuirile socialiste con
stituie aici, ca și in toată 
tara, o inegalabilă forță 
motrice în realizarea însu- 
fletitoarelor prevederi din 
proiectul de Directive ale 
celui de-al XI-lea Congres 
al P.C.R.

Iar aici, unde Oltul tre
ce acum sub altă înfățișare, 
același Olt cintat ca intr-un 
blestem de Goga. același 
riu din „Cartea Oltului" 
scrisă de Bogza. „organizîn- 
du-se". ii aiută acum, cu 
adevărat, pe oameni în 
noua sa Ipostază de șuvoi 
de lumină și energie, să-și 
organizeze viața. Și 8ă-și 
privească, cu deplină încre
dere, viitorul.

Ioan GRIGORESCU

Timp cucerit in calendarul cincinalului
(Urmare din pag. I)

Două cifre întregesc și mai bine 
Imaginea reală a capacității de crea
ție, a gindirii tehnice de care dis
pun oamenii muncii din județ. Pri
ma: aproape 40 la sută din produc
ția realizată o reprezintă produsele 
noi și reproiectate, prin aceasta in
dustria sibiană adueîndu-și o sub
stanțială contribuție la diversificarea, 
înnoirea și ridicarea calității produ
selor. A doua: in acest an. in uni
tățile economice din județ se aplică 
nu mai puțin dc 31 initiative. In pes
te 30 de unități e bine cunoscută 
inițiativa „Fiecare inginer, tehnician 
si economist sâ rezolve o temă teh
nică generatoare de economii". Pină 
acum Drin diferite rcDroiectâri. îm
bunătățiri tehnologice, inovații, eco
nomiile se estimează la peste 20 mi
lioane lei. Aproape 500 tone metal s-au 
economisit, de asemenea, prin aplica
rea inițiativelor „Nici un gram de me
tal pierdut, nici un cram în plus" 
(..Independenta"). „Să lucrăm o zi ne 
săptămină cu piese recondiționate" 
(Uzina mecanică gaz metan Mediaș) 
si altele : se știe acum că la „Tex
tila" Cisnădie. inițiativa „Reducerea

timnilor de staționare a războaielor 
de tesut. prin eliminarea micilor de
fecțiuni mecanice de către țesători" 
a dus la o producție suplimentară de 
2 000 mp covoare.

— Există incă multe alte dovezi că 
oamenii muncii din iudetul Sibiu sint 
ferm hotăriti să intimpine cu cinste 
Congresul al XI-lea al partidului — 
ne-a spus tovarășul Richard Winter, 
prim-secrotar al Comitetului județean 
Sibiu al P.C.R. Consider că o contri
buție esențială la realizările de pină 
acum a avut-o activitatea organelor 
si organizațiilor de partid, materiali
zată in constituirea unor brigăzi ale 
consiliului județean de control mun
citoresc pentru acordarea unui spri
jin efectiv întreprinderilor rămase in 
urmă, ca in cazul întreprinderii me
canice Mîrșa. „Independența" Sibiu 
$i altele : efectuarea unor analize in 
diferite întreprinderi de către, comi
sia județeană de comerț exterior. îm
preună cu reprezentanți ai forurilor 
de resort. în vederea realizării in
tegrale a sarcinii de export: inițierea 
unor măsuri urgente pentru califi
carea unui număr sporit de munci
tori. Convin gorea noastră erie că 
rezultatele puteau fi si mai bune. 
Vom lua. de aceea, toate măsurile 
pentru recuperarea'oricăror restante, 
pentru îndeplinirea planului in cele 
mai bune condiții in toate întreprin
derile. S-a si stabilit, de pildă, ur
mărirea zilnică a realizărilor fiecărei 
întreprinderi rămase in urmă : au 
fost organizate, de asemenea, noi în- 
tilniri cu reprezentanți ai conducerii 
diferitelor ministere si centrale in
dustriale. pentru asigurarea unei a- 
provizionări ritmice cu materii pri
me sau subansamble în toate 'între
prinderile. Împreună cu organele de 
partid si comitetele oamenilor mun
cii. vor fi luate, in continuare, mă
suri pentru revizuirea tuturor insta
lațiilor din marile întreprinderi, prin
tre care I.M.M.N. Copșa Mică, in 
scopul ialăturării oricăror stagnări in 
producție, ca si măsuri pentru reali
zarea normelor de muncă de către 
toti muncitorii. Constienti de respon
sabilitatea politică ce ne revine, vom 
face toiul pentru ca iudetul Sibiu să 
poată raporta conducerii partidului 
că si-a adus o contribuție substan
țială la indeplinirea cincinalului 
înainte de termen.

Nicolae BRUJAN 
corespondentul „Scînteii"

TIMIȘOARA (Coresponden
tul „Scinteii". Cezar Ioana). — 
întreprinderea chimică „Azur" 
este prima mare unitate indus
trială din județul Timiș care 
S’.-a îndeplinit. înainte de ter
men. sarcinile de producție din 
actualul cincinal. Acest suc
ces are la bază inițiativa 
și munca fără preget a tu- 

-turor muncitorilor, specialiștilor 
și cercetătorilor întreprinderii 
pentru utilizarea mai deplină a 
capacității instalațiilor și su
prafețelor de producție, pentru 
valorificarea superioară a ma
teriilor prime și materialelor, 
introducerea pe scară largă a 
progresului tehnic. Peste 60 la 
sută din gama produselor afla
te in fabricație constituie rodul 
cercetărilor proprii, lacurile și 
vopselele purtind marca acestei 
întreprinderi fiind solicitate nu 
numai in țară, ci și la export.

„Realizarea in avans a sarci
nilor de plan, a angajamentelor 
asumate — se spune în tele
grama adresată Comitetului 
Central al P.C.R,, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — ne va 
permite să obținem suplimentar, 
pină la sfirșitul anului 1975, față 
do prevederile inițiale ale cin
cinalului, o producție globală in 
valoare de 780 milioane lei și 
125 milioane lei beneficii. Din 
aceste valori — așa cum am 
stabilit, recent. cu prilejul 
dezbaterii proiectului Programu
lui Partidului Comunist Român 
și a proiectului de Directive ale 
Congresului al XI-lea — ne an
gajăm în fața conducerii parti
dului, a dumneavoastră perso
nal, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ca pină la 
Congres sâ realizăm o produc
ție globală suplimentară de 113 
milioane lei și 45 milioane lei 
beneficii".
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Aflat In trecere prin Bacău, 
vn prup de turiști polonezi a 
servit masa la restaurantul 
„Moldoveanca". La pujind vre- 
'.’e după phrcarca lor, ospătarii 
C. Popa fi C. Dătcăletcu au ob
servat sub masă o poșetă cu 
acte fi cu o importantă sumă 
oe bani. Cei doi au luat poșeta 
ji au dus-o imediat la miliție. 
Constatind cd poșeta aparține 
lurutci Barbara Karps din Var- 
foria. maiorul Constantin Cincu 
a luat legătura cu toate locali
tățile pe unde tc presupunea că 
putea trece grupul de turiști po
lonezi. Și iată cd. dindu-le dc 
urmă, a făcut cc-a făcut și, cu 
P'. tm timp inafnte de plecarea 
din fard. Barbara Karyt a intrat 
in posesia lucrurilor pierdute. A 
rostit, bucuroasă : „dicnskucn 

— foarte mulțumesc.

I la Izverna
De la o vreme, cetățenii din 

Izverna (Mehedinți), intraseră 
in alertă. în fiecare zi dispărea, 
dintr-o ogradă sau alta, ba cile 
o oaie, ba cite un purcel și chiar 
un vițel. Dispăreau, pur și sim
plu, fără urmă. S-au sfătuit oa
menii intre ei și au organizat 
o pindă strașnică, mai ales noap
tea. Dar, ca un făcut, „hoțul" 
n-a mai apărut. Apoi, cind ni
meni nu se mai aștepta, a în
ceput să dc-a din nou iama prin 
ogrăzi. Din nou pindă strașnică. 
Și iată că, la un miez de noapte, 
„hoțul" a apărut drept in bă
taia puștii paznicului de vinâ- 
toare Vasile Bucescu. Acesta a 
ochit in plin. Era o namilă de 
ursoaică.

Adică de ce
din banii
statului ?

Șeful miliției județene Mehe
dinți, colonelul Lazăr Marin, ne 
scrie câ un echipaj al serviciu
lui circulație a depistat 7 auto
basculante de cite 10 tone fie
care, aparținind de autobaza 
I.T.A. Sîrehaia, care circulau in 
gol spre— domiciliile șoferilor 
acestora. Sesizată de anomalie, 
conducerea autobazei a răspuns 
precum câ plata cu naveta in 
gol a celor 7 autobasculante va 
Ii suportată „așa cum s-a con
venit" (o convenire care contra
vine normelor legale) de către 
beneficiar, respect**-de-Direcția 
de drumuri și poduri Craiova, 
adică din banii statului. „Adică 
de ce din banii statului ?“ — se 
întreabă, pe bună dreptate, șe
ful miliției județene, care con
chide : „Credem că Centrala 
transporturi auto din ministe
rul de resort va ancheta cu 
toată răspunderea acest caz și 
plata să se facă de cel care a 
„convenit" acest lucru, adică 
din punga vinovatului, și nu 
din bugetul statului." Chiar a- 
șa : adică de ce din banii sta
tului ?

A fn»ț o vreme. De la 
în cc du tur Ue cinemalogra- 
fuiui. cind se spunea cu o 
necontrolată ușurătate : 
f Imul este dăuni’or. „strl- 
câ“ tineretul, filmul „e 
imoral, corupe moravurile" 
ele. Din fericiT. astfel de 
prtiudecâli s^au spulberat 
relativ repede, oamenii 
dindu-fl scama că nu ci- 
ncmalograf d. nu ana fil- 
mu'ui. In principiu, sir.*, de 
resnins si de osindit. ci 
Bimmlie filme, anumite o- 
rientâri si tendințe. In 
funcție de coi care Ic fi
nanțează șl le realizează — 
de Ideologia, scopurile si 
mijloacele lor artistice — 
f-.lmcle pot produce fie un 
impact lneducativ. fie unul 
educativ. Dar. pornind de 
la faptul că filmul dispune 
d? o outere specifică de In
fluențare — in bine sau in 
rău — a conștiințelor. $i în 
primul rind a conștiințelor 
tinere. In formare — să 
nu uităm totuși că filmul 
e departe de a fi. singur, 
un factor decisiv de edu
care Ecoul unei opere fil- 
mice nu depinde 
s-ar pârea 
realizatori, ci. in 
măsură, de _____
spectatori, in ansamblu și 
individual, de adul recep
tării. Această capacitate 
dc receptare — cantitativă 
și calitativă — e profund 
condiționată do un 
numit „background", 
un întreg fond social, eco
nomic. cultural etc., pe 
care creste si isi stabilește 
relațiile cu semenii tină- 
rul spectator. Cu alte cu
vinte. ochii, mintea, sensi
bilitatea unui tinăr cinefil 
sint dinainte (și concomi
tent) influențate de familie, 

locul da 
marile 

de comunicare, 
tolevizvune,

a

ducatlve. adeseori organic 
topite in plămada ai tistieft. 
Sub titlul nici unul film 
românesc nu trebuie să se 
aplice recomandarea res
trictivă : „Interzis specta
torilor sub 18 (sau 16) 
ani", amănunt sctnnificativ 
care subliniază idecn că 
toate filmele noastre pot fi 
văzute, fără vătămare mo
rală, de toată lumea, deci 
sint $i pentru tineri.

Desigur, nu este vorba 
doar ca filmele să nu fie 
dăunătoare. E vorba des
pre mult mai mult — dale 
fiind funcția socială a ci
nematografului. faptul că 
In societatea noastră artei

tpilă de Istoria mișcării 
muncitorești din România, 
inceplnd cu a doua iumftta- 
te a secolului trecut. Nu 
numai evocarea, in recon
stituiri ampli, a celor mai 
importante momente ale n- 
costci perioade (cărora, de 
altminteri, le-au fost con
sacrate citeva filme încăr
cate do emoție), dar si a- 
proplerea cinematografiei 
de existența diurnă a mili- 
tanților revoluționari, a co
muniștilor șl utcclstllnr din 
anii ilegalității. încercarea 
de a le descifra psihologia, 
de a reliefa resorturile 
lăuntrice ale spiritului re
voluționar, de a prezenta —

chian, Brâncușl «I aliția al
ții. Sugestiile se pot. bine
înțeles. multiplica. Dar orl- 
cit de înviorătoare ar fi di
versitatea subiectelor — 
important e să se obțină 
filme expresive si cit mai 
bogate, mai dense, atit la 
nivel informativ (asimilare 
cb’ noțiuni noi), cit si la 
nivel formativ — convingă
toare transfigurări artistice 
ale unor mosale ideologico- 
ctflturale. Dar, mii cu sea
mă. cineaștii nu trebuie să 
uite că. față de imaginea 
televizuală asupra realității 
— mai „cotidiană" — fil
mul are incă substanțialul 
avantaj de a oferi o ima-

VOCAJIA FILMULUI
cum 

numai de 
aceeași 

public, de

de

de școală, de 
muncă și, dintre 
mijloace 
mai ales de _____
viguroasa ..concurentă' 
cinematografului, inclusiv 
in privința propunerii de 
modele morale, de cele mai 
adeseori reale, impuse de 
viată.

Consecvent principiilor 
de înaltă moralitate pe 
care se întemeiază întrea
ga viată națională, cine
matografului românesc ii 
sint in mod hotărit străine 
acele tipuri de pelicule 
„poluante" prin violență, 
erotism și banalitate (lipsă 
de idei) — cele trei ingre
diente principale ale filmu
lui (și în genere ale mij
loacelor de comunicare) 
din alte societăți, guver
nate de alte ideologii. 
Inaintind pe citeva mari 
canale solid trasate : is
torie : luptă pentru demo
crație. libertate națională 
și socială ; actualitate — 
producția autohtonă de 
filme cuprinde elemente e-

ca factor de educație
a tineretului

filmului 1 se atribuie un 
rol deosebit de important 
in ansamblul factorilor e- 
ducativi. Tocmai de aceea 
— ținindu-se seama și de 
atracția pe care cinemato
graful o exercită, in gene
re, asupra tineretului — 
studiourile românești reali
zează filme destinate a-șl 
exercita influența asupra 
tinerei generații. în dome
niul evocării momentelor 
si figurilor de relief din 
istoria națională, filmele 
noastre au oferit citeva 
reconstituiri interesante, vi
guroase ; ele rămin incă 
datoare sub unghiul unei 
mai profunde și mai nuan
țate interpretări a motive
lor și tendințelor de bază, 
a constantelor din evoluția 
națiunii, precum și in ceea 
ce privește reliefarea și 
mai pregnantă a unor tra
diții nobile, progresiste. 
Se cuvine ca autorii — sce
nariști. regizori — să fie 
mai selectivi si mai consec
venți față de rostul actual 
al filmelor istorice ; pito
rescul neacoperit in semni
ficații actuale, prezent in 
unele dintre aceste reali
zări, diluează fondul de 
idei al evocării, mesajul 
educativ.

O sursă abundentă de 
modele umane este consti-

puncte 
de vedere

la scară umană — frumuse
țea și forța morală a celor 
care prin lupta și sacrificii
le lor au pregătit viata de 
astăzi a țării — acesta ar 
putea fi. incontestabil, iz- 

unor creații cu 
in

vorul
rezonanță in conștiința 
spectatorului tinăr. Alături 
de figuri eroice ale luptei 
socialiștilor și comuniștilor 
— demne de atenția cineaș
tilor rămin personalitățile 
unor oameni de știință, 
cărturari, călători. artiști. 
Dezvoltind. intr-un fel pro
priu, rubrica TV „O viață 
pentru o idee", cinemato
grafia ar putea și ar tre
bui să se gindească — in 
formule variate — la viețile 
exemplare ale unor patrioți 
de felul cronicarilor, ale 
reprezentanților școlii arde
lene, ale generației de la 
1848 în frunte cu Bălces^u 
și. apropiindu-ne în timp, 
la activitatea singulară a 
unor oameni ca Gheorghe 
Lazăr. Badea Cârțan, Au
rel Vlaicu. Traian Vuia 
(pină la Coandă), Victor 
Babeș, dr. Marinescu, Lu-

gine „totală", Îmbelșugată, 
asupra vieții, de a crea 
personaje care se înfăți
șează tinerilor ca ideale 
modele de comportament, 
de atitudine față de oameni 
și societate.

Un capitol aparte ar tre
bui să fie rezervat „eroului 
contemporan" șl îndeosebi 
veroului muncii socialiste", 
la propriu și la figurat, ce
lui cunoscut și popularizat, 
ca și celui anonim. Desigur 
că a inculca viratelor evo
lutive, tinere ideile, as
pirațiile, sentimentele domi
nante ale epocii socialiste e 
un act de înaltă civilizație, 
dar deasupra și înaintea 
tuturora, cred, se cuvine a 
fi situat cultul muncii și, 
implicit, al responsabilității 
civice. In acest sens, cine
matograful nostru râmi ne 
incă în mare măsură debi
tor față de publicul său, și 
mă refer bineînțeles la lun
gul metraj de ficțiune, a- 
vind in vedere că producția 
de documentare a avut re
alizări meritorii.

Trăim intr-o țară cu unul 
din ritmurile de creștere a 
producției industriale și a 
nivelurilor economiei, in 
general, dintre cele mai 
înalte din lume, fenomen 
vizibil și cu consecințe po
zitive palpabile la tot pasul.

pe tonte planurile vieții 
naționale. Dar toate aces
tea înseamnă muncă și 
continuă tendință de auto- 
depășlre. Este limpede că 
unei cinematografii deschise 
spre progres, cum c a noas
tră. nu poate să-l scope un 
asemenea fenomen caracte
ristic, un asemenea nemăr
ginit spațiu de reflectare 
artistică.

Aceasta este, de fapt, li
nia fundamentalei de dez
voltate a artei filmului 
romanesc, clar preconiza
tă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la intilnirca cu 
membrii Consiliului ACIN : 
„Străinii care vin in număr 
destul de mare in România 
remarcă tocmai acest proces 
de înnoire continuă care 
are loc in societatea socia
listă românească, faptul că 
nu ne mulțumim cu ce am 
realizat, că acționăm con
tinuu pentru perfecționarea 
tuturor laturilor activității 
economico-sociale. Aș dori 
ca șl cinematografia noas
tră — in general, arta noas
tră — să fie mai sensibilă 
la aceste procese șl preocu
pări, să se străduiască să le 
prezinte într-o formă cit 
mai convingătoare, mai 
elocventă, atit din punctul 
de vedere al conținutului, 
cit și al formei artistice".

Pentru a ști insă mal 
bine cum să-și gindească șl 
să-și construiască filmele, 
cineaștii nu se pot baza 
doar pe propria experiență 
sau pe ajutorul dat de cri
tici și de esteticieni in ana
liza raportului ecran-line- 
ret, ci trebuie să apeleze la 
concursul esențial al socio
logilor și psihologilor. Aceș
tia din urmă sint chemați 
să studieze in adincime fe
nomenele care au loc in pu
blicul tinăr atit in timpul 
proiecției, cit și după 
aceasta și — să nu mire pe 
nimeni — fenomenele dina
intea contactului cu ecranul. 
Numai închegarea unul 
astfel de cadru unitar ne 
va putea asigura o cunoaș
tere precisă și, implicit, 
criteriile pentru evaluarea 
exactă a influenței cinema
tografului asupra tinerilor, 
în alți termeni, e necesar 
să se determine locul pe 
care filmul il ocupă in via
ța efectivă a tineretului, 
din toate punctele de ve
dere : social, economic, teh
nologic. cultural, estetic. 
Cinematografia națională a 
acumulat o experiență cer
tă in domeniile tematice la 
care m-am referit — o ex
periență care se cere ana
lizată cu scrupul științific 
și dezvoltată in continuare, 
spre folosul tinerilor și al 
artei filmului de la noi, 
deopotrivă.

Florian POTRA.

invățămintul liceal
în pragul noului an școlar

Una dintre înnoirile structurala 
sub semnul cărora școala româneas
că inaugurează noul an se identifică, 
în generalizarea învățămintului de 
10 ani. prin trecerea absolvenților 
clasei a VIII-a in prima treaptă de 
liceu. Pentru ca o asemenea acțiune 
să fie integral transpusă in practică, 
de la nivelul ministerelor și pină la 
cea mai îndepărtată unitate liceală 
au fost întreprinse măsuri organiza
torice. printre care la loc de frunte 
se inscrie definitivarea profilelor 
liceelor care vof funcționa in anul 
1974—1975. Fată de cele 110 specia
lizări existente in trecut, numărul 
acestora se reduce la 73. realizin- 
du-se astfel un pas important in di
recția imperativului formulat la 
Plenara C.C. al P.C.R. din iunie 1973 
de a se renunța la specializările în
guste din invățămintul liceal și pro
fesional. Concomitent, s-a definiti
vat rețeaua învățămintului liceul 
prin înființarea a 174 noi licee de 
specialitate ; 11 dintre acestea au 
rezultat din transformarea unor 
licee real-umanlste și economice. 
S-a continuat acțiunea de constituire 
a unor unități școlare complexe, in 
care vor funcționa, sub conducere 
unică, liceul, școala profesională, 
școala de maiștri, școala postiiceală, 
cursurile de calificare și de reciclare. 
Elaborarea planurilor de invățămint, 
difuzarea programelor școlare, con
cepute astfel incit să asigure un 
trunchi comun de pregătire in pri
mii doi ani și o specializare in ul
timii ani, au ca obiectiv esențial asi
gurarea pentrți absolvenții primei 
trepte de liceu a unei pregătiri te
meinice, științifice și de cultură ge
nerală, cit și a unei pregătiri prac
tice, spre a se putea încadra in pro
ducție la terminarea învățămintului 
de 10 ani.

Din datele centralizate pină în 
prezent rezultă că in sistemul pri
mei trepte de liceu sint cuprinși ma
rea majoritate a promovaților cla
sei a VIII-a — circa 90 la sută din
tre aceștia. Lor li se adaugă, in alte 
aproape 10 procente, cei care au îm
plinit virsta de 16 ani și au astfel 
dreptul să se încadreze direct in 
producție sau să se inscrie in școli 
profesionale si la ucenicie. Această 
largă cuprindere asigură înfăptuirea 
înainte de termen a sarcinii stabilite 
de plenara C.C. al P.C.R. din iulie 
1973 de generalizare a invățămintu- 
lui de 10 ani. Raportul dintre numă
rul elevilor cuprinși in liceele rea.1- 
umaniste și in cele de specialitate, 
raport net favorabil acestora din 
urmă (peste 70 la sută din promova- 
ții clasei a VIII-a, dintre care circa 
53 la sută sint școlarizați in liceele
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Geta Crislea. sir.
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• 22 15 29. Sunind Ia acest număr de telefon — cu cel puțin 5 zile 
Înainte de a pleca in excursie — vi se poate rezerva cazarea si masa 
la oricare hotel sau han turistic din tară, apartinind cooperației de 
consum.

19,30.
Stu-
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• „Afară e vopsit gardul...*. în apropierea gării 
o unitate a cooperației meșteșugărești — ne scrie 
Republicii nr. 277 — al cărui profil e greu de stabilit. Pe geam scrie 
„Atelier de reparații radio si televizoare", pe ușă ..Coafură", iar înăun
tru funcționează o... ceasornicărie.

autoritate 
discuții : statul de 

Iritat de incident, 
își amintește : 

„Astea sint

că stă lingă 
nu semnez.
omule, lasă

: Pardon...
19.30, (grâ- 
băiat de

De la un băț

• Noi fabrici de piine au început să se înalțe in zona de nord a 
Ploieștiului și in orașul Cimpina. Prevăzute a fi înzestrate cu tehno
logii modeme, fabricile de piine amintite vor intra in producție in 
cursul anului viitor ; ele vor avea o capacitate de 60 de tone și 
respectiv 40 de tone produse in 24 de ore.

• O veste bună pentru bucuresteni. în dotarea I.T.B. urmează să 
intre incă 500 de autobuze. 100 de tramvaie si 100 troleibuze. Notăm, 
de asemenea, intenția I.T.B. de a generaliza extinderea autotaxării in 
toate mijloacele de transport in comun.

„ROMÂNIA-FILM" prezintă „RIUL ROȘU

Industriale) se Înscrie, de asemenea^ 
în prevederile plenarei.

Corespunzător acestor perfecțio
nări organizatorice operate in cu
prinsul învățămintului liceal, au fost 
întreprinse măsuri pentru sporirea 
dotației tehnico-economice a unită
ților școlare, astfel incit să poată fl 
dezvoltată activitatea de producție. 
In acest sens a crescut rețeaua de 
ateliere școlare și de pe această bază 
se prevede că necesitățile activi
tății de producție din licee vor fi 
satisfăcuta in proporție de circa 60 la 
sută. Este o realizare dar, totodată, 
și un subiect de preocupare și mai 
atentă atit din partea Ministerului 
Educației si învățămintului. cit si din 
aceea a ministerelor și consiliilor 
populare, chemate in noul an școlar 
La o colaborare și mai strinsâ, mai 
operativă, pentru ca dotarea tehni- 
co-materială a unităților școlare să 
atingă parametrii solicitați de conți
nutul și structura procesului de în- 
vătămint. De asemenea, organele de 
partid sint chemate să analizeze 
conținutul și valoarea activităților 
practice, astfel incit producția rea
lizată de elevi sub conducerea pro
fesorilor să-și găsească o utilă valo
rificare. Este necesar, in plus, să se 
asigure de către întreprinderile pa- 
tronatoare materia primă și mate
rialele necesare realizării integrale 
a planului întocmit pentru fiecare 
unitate școlară, să se continue, in 
baza unui program, riguros întocmit 
și respectat, acțiunea de dezvoltare 
și dotare a atelierelor școlare |i 
a laboratoarelor.

Eforturi susținute s-au făcut sim
țite, îndeosebi in ultimele luni, și 
in desfășurarea lucrărilor de con
strucții, destinate învățămintului li
ceal, dar planul anual .de investiții 
școlare înfățișează încă rămineri in 
urmă în cazul Ministerului Industriei 
Metalurgice, Ministerului Minelor, 
Petrolului și Geologiei, Ministerului 
Comerțului Interior, Ministerului In
dustriei Ușoare ș.a. Deschiderea anu
lui școlar nu înseamnă nicidecum 5 
slăbirea eforturilor pentru recupera
rea răminerilor in urmă. Dimpotri
vă. constituie un motiv esențial ca 
ministerele și consiliile populare ju
dețene să-și coordoneze mai bine 
intervențiile și, concomitent cu ac
țiunile menite să asigure încheierea 
lucrărilor de construcție în săptămâ
nile imediat următoare, să întreprin
dă de pe acum măsuri hotărite peD- 
tru ca lucrările de construcție ale 
anului viitor să debuteze sub cele 
mai bune auspicii.

Anul școlar 1974—1975 beneficiază 
de condiții optime ca să înscrie o 
etapă calitativ superioară in dezvol
tarea și perfecționarea invățămintu- 
lui liceal; el este conceput in pro
iectul do Program al partidului ca 
factor principal de educare și for
mare a tinerei generații și. pe aceas
tă bază,’ se prevede generalizarea 

_C.e.lgi„de-a 2-a trepte după 1980, ast
fel incit să se asigure cuprinderea 
întregului tineret in invățămintul de 
12 ani.

Producție a studiourilor

americane

Regia : Howard Hawks

Cu : John Wayne

si Montgomery Clift

grama unui 
interoga

e Teatrul „Lucia Sturdza bu- 
landra“ (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Casa de mode - ”n
o Teatrul „Nottara" (sala 
dio) : Hotelul astenicilor — 19.
a Teatrul Mic (la rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : Amintirea 
scriitorilor — (spectacol de sunet 
și lumină) — 19,30.
a Teatrul sallric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) - r'~—’— 
scuzați... bonsoar ! — 
dina Boema) : Un 
zahăr... ars l — 20.
o Teatrul de revistă ... _______
„Ion Vasilescu" : Eu sint tatăl co
piilor — 19,30.
© Teatrul evreiesc de stat : Au 
fost odată un băiat și o fată — 
19,30.

• Circul de stat (in cartierul Ti
tan) : Spectacol prezentat de Cir
cul Busch (R.D.G.) — 16; 20.

Mihai IORDANESCU

a
■

— Numele și pronumele :
— Chișu Marian,
— Domiciliul ?
— Craiova,...
— Cu ce-te ocupi ?
— Pai, cu una, cu alta—
— Din ce trăiești ?
— Taia-i coșar. Coșar norocos.
— Știi pentru ce te-am reți

nut la miliție ?
— P-onoarea mea că n-am 

vrut să Jur bicicleta. Am vrut 
numai să fac o plimbare, să mă 
fălesc. îmi plăcea la nebunie.

— Dar de cealaltă bicicletă 
pe care ai furat-o. știi ceva ?

— Eu știu ce știu, dar dum
neavoastră de unde știți ?

în ziua de 6 septembrie, 
jurul orei 19.45, in timp ce 
întorcea acasă cu autoturismul 

cetățeanul

gal. Păgubașul
treaba că nu poate fi decit o 
întreprindere — iși- poate ridi
ca... valul de la Inspectoratul 
județean Neamț al Ministerului 
de Interne. Cine o fl insă cel 
care l-a pierdut ? Ale neglijen
ței valuri—

Părinții minorilor Marinela si 
Nicolae Doroflei. din Vinju- 
Mare (Mehedinți), au plecat de 
acasă cu treburi, uilind o cutie 
de chibrituri intr-un loc la in- 
demina copiilor. Atit le-a tre
buit celor doi. care au si în
ceput să se joace cu... focul. A 
izbucnit un puternic incendiu. 
Fetița, in virstă de numai 2 ani. 
n-a mal putut fi salvată. Nu
mai intervenția promptă a pom
pierilor a evitat o nenorocire și 
mai mare.

• în Drobeta Turnu-Severin, de la începutul anului pină la aceas
tă dată, s-au dat in folosință 742 apartamente construite din fon
durile statului și 358 apartamente realizate din fondurile populației 
cu sprijinul statului. Așadar. 1 100 familii au trăit in acest răstimp 
bucuria intrării in noi apartamente. Constructorii mehedințeni sint 
hotăriți ca. pină la Congresul al Xl-lea al partidului, să realizeze 
integral angajamentul pe anul 1974.

• Curiozități de Ia 09. In luna aprilie a.c. am plătit la telefoane taxa 
pentru montarea unui post telefonic (chitanța 086 512 din 29.IV.1974) — 
ne sesizează C. Sandu din Capitală, str. Bucureștii Noi nr. 52. apart. 
6 — și df-și nu mi s-a montat încă nici pină acum telefonul, am pri
mit zilele trecute la domiciliu avizul de plată nr. 122 298 pentru a 
achita contravaloarea unei convorbiri telefonice ne care — chinurile — 
as fi efectuat-o de la telefonul meu de acasă — nrin serviciul de te
lefonie 09 — cu comuna Ghergani. (Pentru factorii ’ ' ' ’
la redacție documentele cu pricina).

• O sesizare pe adresa centralei „Peco". „Anul trecut — ne scrie 
Geta Para«chiv din București, sectorul 7 — procurarea motorinei pen
tru încălzitul sobeîor nu era o problemă. Făceam comenzi la uni
tatea de distribuire (telefon 67 12 85) .și primeam operativ combusti
bilul acasă. Acum astfel de comenzi ne sint refuzate pe motiv că 
respectiva unitate nu ar avea mijloace de transport. Atunci ce să 
facem ? Să ne cărăm motorina cu spatele acasă ?".

Compartimentul finan
ciar al unei mari fabrici 
de tricotaje din Capitală, 
într-un asemenea resort, 
eminamente de cifre, cal
cule lungi, situații si ra
poarte tradițional compli
cate, masa de lucru a coor
donatorului e șocant de 
degajată, aproape goală : 
o cutie de țigări, o briche
tă. o broșură cu un H.C.M. 
abia consultat. Unde-or fi 
ele paravanele de dosare 
care îngroapă omul, mal
dărele de hîrtii impresio
nante doar prin dezordinea 
lor ?

Și pe celelalte birouri 
recuzita e redusă la mi
nimul necesar. Nimeni nu 
pare surmenat de proble
matică. de prea multe so
licitări. Dar dacă ești atent 
observi că. in pofida pu
ținătății hirtiilor și a ab
sentei unui ritm exterior 
care să fure ochii, fiecare 
are o contribuție continuă 
la activitatea de decizie ce 
cade in competența 
partimentului lor.

Ritmul descris e 
dintr-o dată tulburat___
pariția unei formații impa
cientate : doi bărbați și o 
tinără. Au de rezolvat o 
treabă de ultimă oră. E 
vorba de o expoziție care 
se va deschide iminent. 
Primul bărbat e coordo
natorul ei. celălalt e tim- 
plar, iar fata — economis
tă stagiară, confruntată cu 
una din primele mari pro
bleme ale muncii ei:

— E problema cuielor, 
tovarășe șsf1

— Nu înțeleg.
— Le-am facturat un ki

logram de cuie. Dar tova
rășa D. de la aprovizionare 
zice că nu semnează pină 
ce nu specificăm pe act 
dacă aceste cuie se retur- 
ncază sau nu.

— Și se returnează 7
— Nu știu, tocmai de 

aceea am venit la dum
neavoastră.

— Dar timplarul ce zice?
— Cum o să le retur- 

năm, tovarășe șef 1 Cuiul

e cui. Ii dau cu ciocanul in 
cap și a intrat in scindură. 
Ce să mai returnez ?

— Eu nu știu, nu pot să 
decid — conchide fata. 
Tovarășa D. îmi cere men
țiune și eu nu cunosc 
cine-și ia răspunderea ?

Marea problemă a kilo
gramului de ținte e tran
șată cu praftura de rigoare, 
pe care șeful, care iși 
pierde calmul, o face tele
fonic tovarășei D.

__ urmașele 
demne ale lui G. la maga
zie ! Primiserăm odată un 
tambur cu cablu, mare cit 
o zi de post. Un mosor 
uriaș din cele care se ob
servă pe străzi pe lingă 
șantierele teleconstrucției. 
A fost transportat cu un 
vehicul de mare tonaj.

întimplarea divulgă mal 
mult decit un caraghioslic 
birocratic. Cele două func
ționare știau prea bine ce-1 
acela un cui. Ele duelau 
cu mențiunea inutilă pro- 
movind o anumită menta
litate despre actul de dis
poziție și despre semnă
tura dată. Este concepția 
după care iscălitura e un 
fel de leapșa, un ioc in 
tare pierde cel care ră- 
mine la urmă, „neacoperit" 
prin verdictul altcuiva. Nu 
corectitudinea îi mină pe 
asemenea oameni să ceară 
cit mai multe avizări, ci 
„abilitatea" de a căuta 
mereu pe un altul care să 
răspundă la nevoie. Func
ționara care dăduse dispo
ziția nu era preocupată 
dacă și cite cuie pot fi re
cuperate. ci exclusiv de 
„acoperire". E soiul de oa
meni care nu semnează 
decit un singur act cu de-

Ne-am bucurat că a sosit 
mai devreme, ca să putem 
grăbi lucrările. îi spun 
magazinerului să-1 ia in 
primire, el — nu, că nu 
semnează pentru că nu-i 
intră efectiv în gestiune.

— Dar iți intră in ges
tiune. măi omule.

— Nu intră. In, 
lingă gestiune.

— Cum adică „lingă" ?
— Matahala asta nu în

cape în magazie.
— O să stea lingă ma

gazie !
— Pentru 

măgărie, eu
— Haide, 

gluma, că așteaptă șoferul 
recepția transportului să 
plece înapoi.

— Eu unul nu fac re
cepția.

— Bine, omule, dar e 
curtea întreprinderii, în
grădită, păzită, mai sint

atitea obiecte mari depozi
tate in ea.

— Or fi, dar eu nu sem
nez.

— Dacă dărim un perete 
și dau jos acoperișul, ca 
să-ți încapă mamutul ăsta 
in chichineața dumitale. a- 
tunci semnezi ?

— Atunci, da.
Așa că a rămas ca el".
— Cum adică, ați dări- 

mat magazia ca să „lăr
giți" gestiunea ?

— Nu. Altundeva bătea 
băiatul. A semnat recepția 
cu condiția să se intoc- 
mească simultan și acte de 
scădere. Dar scăderea tre
buia să ilustreze introdu
cerea cablului in lucrare, 
ceea ce nu se putea face 
chiar atunci. Deci, din 
punctul de vedere al re
flectării valorice a investi
ției, am comis, o nelegali- 
tate. De dragul magazine
rului. Care nu voia să 
răspundă.

— îl mai aveți si acum 
angajat ?

— întimplarea a făcut 
6ă fie cercetat la „iliciți" 
Si găsit cu venituri nele
gale.

Să fi fost chiar „intîm- 
plarea" ?

Dar.* in sfirșit, nu asta 
este important în cazul de 
față, ci necesitatea de a 
pune capăt oricăror mani
festări ale „stilului" de lu
cru birocratic ce mimează 
simțul de 
cind tot 
artificiale 
activități 
„Dacă-i

! răspundere, ridi- 
felul de piedici 
în calea unei 

reale, eficiente, 
anonimă, o iscă

lesc si eu" spunea un ce
lebru personaj al lui Ca- 
ragiale. Cite un rătăcit 
printre noi e gata și el 
să iscălească dacă ar fi 
vorba să... nu-și asume 
nici o răspundere : sau. cu 
alte cuvinte, să se înfă
șoare in hirțoage acoperi
toare. Nici nu e cazul să 
i se ofere „supliciul" răs
punderii. E cazul să fie 
trimis la plimbare.

O Rîul roșu : PATRIA — 9; 12; 
15: 18; 21, BUCUREȘTI — 8,45;
11,30; 14.30; 17,30; 20,15, la grădi
nă — 19,30, FAVORIT — 9,30;
12,15; 15; 17,45; 20,30.
O Nu este timp : LUMINA — 9; 
11,15; 13,30; 16: 18,15; 20.30.
o Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,45.
o Neînfricatul Ataman : DOINA
— 11,15; 13,15: 15,45.
o Planeta sălbatică : DOINA — 
ia; 20.
o Piele de măgar : FLAMURA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
CENTRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
a Ai greșit inima (Săptămina fil
mului din Statele Unite ale Mexi
cului) : CAPITOL — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18.30; 21.
• Goana după aur : SCALA — 
9; 11; 13; 15; 17; 19; 21, FESTIVAL
— 9: 11; 13; 15: 17; 19; 21, la 
grădină — 20, GRADINA DINAMO
— 19,15, GRADINA LUCEAFĂRUL
— 19,30.
q Drumul spre satul natal (Zi
lele filmului din Republica Popu
lară Democrată Coreeană) : CASA 
FILMULUI — 10: 12,30; 15,45: 18. 
a Stejar — extremă urgență j 
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16: 18,15, 
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15, la grădină — 19, FEROVIAR
— 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15; 20,15, 
GRADINA TITAN — 19,30.
o Tunurile din Navaronne : VIC
TORIA — 9; 12,30; 16; 19,30, FLO- 
REASCA — 15,30; 19.
• Apașii : BUZEȘTI — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,30, la grădină
— 20.
• Asediu cq surprize : BUCEGI
— 16; 18, la grădină — 20.
• In numele poporului italian t 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30.
c Poliția sub acuzare î MELO
DIA — 9; 11.15; 13,30; 16; 18.30;
20.45, MODERN — 9; 11.15: 13,30; 
16; 18,30; 20,45, la grădină — 19,15.
• De bună voie șl nesilit de ni
meni : COTROCENI — 14; 16; 
18; 29.
• Fără un adio : GRIVITA — 9; 
11,15; 13,30: 16; 18,15; 20,30, VOL
GA — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Aurul negru din Oklahoma : 
LIRA — 15,30; 18, la grădină —
19.45.
• Fluturii : VITAN — 15,30; 18.
A Vandana ; DACIA — 9; 12,30; 
16; 19,30, FLACARA — 10; 14,30;
17,15; 20,15, GRADINA VITAN —
19.30.
o Joc Limonada : ARTA — 15,30: 
17,30; 19,30, la grădină — 19.45.
• Cazul Astrid : GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,15.
• Luminile orașului : UNIREA — 
15.30; 17,30, la grădină — 19,30.
• Mary Poppins : VIITORUL — 
15; 17,45.
o Proprietarii : VIITORUL —
20.30.
• Trecătoarele iubiri : POPULAR
— 15.30; 18; 20,15.
• Represalii la Roma : MIORIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Capcana : RAHOVA — 16;
18; 20.
a Urmăreste-mă : DRUMUL SĂ
RII — 15,80; 18; 20,15.
• Săptămina nebunilotj MUNCA
— 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Șapte păcate : FERENTARI — 
14; 16: 18; 20.
o 50 000 de dolari recompensă 1 
PACEA' — 15.30: 18; 20,15.
• Călărețul fără cap : MOȘILOR
— 15.30; 18: 20, la grădină — 19,30. 
a Hibernatus : CRINGAȘI — 16;
18.15.
a Băiatul cu un cal alb : COS
MOS — 15,30; 18.
a Petrecerea : COSMOS — 20.15. 
a Ce drum să alegi : PRO
GRESUL — 15.30; 18; 20,15.
a 36 do ore : GRADINA AURORA
— 19,30.

9;
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Convorbiri economice Sosirea in LA BUCUREȘTI, ARAD ȘI BACAU

româno-indoneziene a unei delegații a Republicii Guineea
ifici

(Agerprcs)

oentru r-xtindrrea 
vhimburllor comer- 

coop«Arii economia- si teh- 
tre cele două țâri.
ivorbire a fost da fată Mur- 

Durng Mamangung, ambasado
ri la București.

llI zilei, delegația indonezia- 
cu membri ai 
ere economice 
alizârilor eco-

EREN *74.
tovarășul Ion Pățan a oferit 

in cinstea oaspeților.

0 delegație a P. C. din Argentina ne vizitează țara

PC

p

rgentina, formată din to- 
ernando Nadra, membru 
ului Executiv al C.C. al 
Argentina, redactor-șef al 
iuestra Palabra". organ al 
i Central al partidului, șl 
krjoncs. membru ai C.C. 
care, la invitația C.C. al

P.C R.. va face o vizită de prietenie 
in tara noastră.

La sosire, pe aeroportul Bucureștl- 
Otopeni, d- legația a fost salutata de 
tovarășii Mihnea Gheorghiu, membru 
al C.C. al P.C.R.. pn dintele Aca
demiei de științe sociale si politice. 
Constantin Vasili u, adjunct de șef dc 
se ' e la C.C. al P.C R., și Mircea 
Angelcscu. redactor-șef adjunct al 
ziarului „Scinteia".

Miercuri duoă-amlazfi * sosit 
Capitală Mamady Keila, membru 
Biroului Politic National al C.C. 
Partidului Democrat din 
m ................ ......
Șeful delegației Republicii Guineea 
care v« participa la lucrările celei 
de-a doua sesiuni a Comisiei mixte 
româno-guinee re de colaborare si 
cooperare economică, tehnică si știin
țifică.

Pe aeroportul Otopeni. oaspetele a

In
Al

..... ... _ __  al 
udului Democrat din Guineea, 
ilstml culturii si tnvitftmintulul.

fost salutat de Ion l’Atan, membru 
supleant nl Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R.. viceprim-mlnistru al 
guvernului. ministrul comerțului ex
terior si cooperării economice inter
naționale, de alte persoane oficiale.

Au fost de față Ibrahima Camara, 
ambasadorul Republicii Guineea la 
București, alti membri ai ambasa
dei.

(Agcrpres)

democratice, patriotice din Chile

între 22 august $i 11 septem
brie a.c., o delegație a muncitorilor 
din R. P. Chineză, condusă de Fan 
Dă-lin, membru al C.C. Al Partidu
lui Comunist Chinez, președintele 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
provincia Hobei, a efectuat o vizită 
de prietenie și schimb de experiență 
in tara noastră, In invitația Consiliu
lui Central al U.G.S.R.

în timpul șederii in România, de
legația a participat la manifestările 
prilejuite de cea de-a XXX-a ani
versare a eliberării, a vizitat între
prinderi industriale, unități agricole, 
instituții social-culturale și cartiere 
noi de locuințe din Craiova, Turnu-

Severin, Deva, Hunedoara, Timișoa
ra, Oradea, Cluj, Brașov și Bucu
ra ști. Delegația a avut discuții la 
Consiliul Central al U.G.S.R., la con
siliile județene ale sindicatelor Dolj 
și Hunedoara, s-a intilnit cu cadre 
de conducere, cu activiști sindicali, 
firecum și cu oameni ai muncii din 
ntreprinderile vizitate.

Miercuri, delegația a părăsit Capi
tala, îndreptindu-se sure patrie. La 
aeroportul Otopeni, delegația a fost 
salutată de Gheorgho Petrescu, vice
președinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R., de activiști ai sindicatelor.

Au fost de față membri ai Amba
sadei R. P. Chineze la București.

în spiritul solidarității internațlo- 
nalisle a Partidului Comunist Ro
mân, a guvernului șl întregului po
por cu forțele larg democratice, pa
triotice din Chile, solidaritate care 
s-a manifestat activ sub cele mal 
diferite forme, miercuri au avut loc 
la București, Arad și Bacău mitin
guri ale oamenilor muncii. în cu
vintul lor, vorbitorii au reafirmat 
sprijinul frățesc al oamenilor mun
cii din țara noastră cu lupta eroică 
a poporului chilian împotriva reac- 
țiunii interne, pentru restabilirea 
drepturilor și libertăților democrati
ce, pentru Înfăptuirea idealurilor sa
le de libertate și progres. pentru 
dreptul sacru de a-și decide in mod 
liber destinele.

Relcvind — la mitingul care a a- 
VUt loc la întreprinderea „Electro
nica" din București — că numeroa
sele dovezi de simpatie și solidari
tate ale oamenilor muncii din Româ
nia cu cauza dreapta a poporului 
chilian sint întruchipate semnifica
tiv, intre altele, in dragostea și gri
ja cu care sint înconjurate familiile 
refugiaților politici chilieni caro 
șE-au găsit adăpost și muncă in țara 
noastră, Ion Moise, președintele co-
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După desfășurarea turneului de la 
>rest Hills, m clasamentul Marelui 
em u al Federației internaționale 

» tenis continuă să conducă argen- 
□eanul Guillermo Vilas, cu 493 
•nete. urmat de Jimmy Connors

(SU.A.) — 436 puncte. Burg (Sue- 
du» — 449 punc’e. Orantes (Spania) 
— 412 pjnere. Smith (S.U.A.) — 393 
puncte. Ilie Năstase (România) — 295 
puncte. R-e-si (S.U.A.) — 250 punc- 
’. . Ramirez (Mexic) — 240 puncte. 
Primii opt clasați la sfirșitul sezo
nului de toamnă se vor califica pen
tru Turneu! campionilor, care va 
avea loc anul acesta la Sydney.

deTENIS. în cadrul turneului 
t--:us de la Cedar Grove (New Jer
sey), jucătorul român Ilie Năstase 
l-a Învins cu 6—1. 7—5 pe tenisma- 
nul chilian Belus Prajoux. Spaniolul 
Juan Gisbert a dispus cu 6—4. 6—7,

6— 4 de australianul Paul Kronk. iar 
englezul Rog- r Taylor a ciștigat cu
7— 5. 6—3 partida susținută cu ame
ricanul Bill Brown.

Alte rezultate : Phillips Moore 
(Australia) — Ismail el Shafei (Re
publica Arabă Egipt) 6—2. 6—7. 6—2 ; 
C--.se (Australia) — Ashok Amritraj 
(India) 6—2. 6—0 : Owens (S.U.A.) — 
Kr Jewit7 (S.U.A.) 6—3. 7—5 : Fass- 
b?ndcr (R. F. Germania) — Carmi
chael (Australia) 7—6, 6—2.

Succesele nu scuză indisciplina
în săptămina care a trecut, de fapt 

de duminică pină duminică, ama
torii de handbal au avut ce vedea și 
ce comenta: meciurile primelor două 
etape ale noului campionat național 
și — timp do cinci zile consecutiv — 
partidele din cadrul Dinamoviadei 
internaționale pentru echipe mas
culine.

Prin prisma rezultatelor in sine, 
dacă exceptăm succesul handbaliste
lor de la Progresul asupra Universi
tății București, totul a fost normal, 
formațiile favorite și-au adjudecat 
victoriile. Chiar și succesul dinamo- 
viștilor bucureșteni la Dinamoviadă 
poate fi considerat firesc, deși an 
avut in față echipe de club puternice 
din Polonia. Cehoslovacia. R.D. Ger
mană. Ungaria și Bulgaria (ordinea 
clasamentului final). După cum a- 
precia și antrenorul federal Nicolae 
Nedef echipa antrenată de Oprea 
Vlase a manifestat o formă bună, 
fiind cu o clasă superioară tuturor 
celorlalte formații de peste hotare. 
Faptul că dinamoviștii noștri au ter
minat neinvinși 
aproape dublul

turneul (înscriind 
golurilor primite 1)

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

Miercuri după-amiază, Vasile Gli- 
ga. adjunct al ministrului afacerilor 
externe, a primit pe C. E. S. Weera- 
tunge, noul ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Sri 
Lanka in Republica Socialistă Româ
nia, in legătură cu apropiata prezen
tare a scrisorilor sale de acreditare.

Klm Ir Sen șl tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru dezvoltarea rela
țiilor de prietenie și colaborare din
tre țările noastre.

Adunarea s-a încheiat cu prezen
tarea unui film documentar, produc
ție a studiourilor din R.P.D. Co
reeană.

mitetului sindicatului, a spus : Co
lectivul nostru ișl reafirmă cele mai 
profunde sentimente de solidaritate 
cu clasa muncitoare și poporul chi
lian și Iși exprimă convingerea că 
prin lupta unită a tuturor forțelor 
democratice și progresiste din Chile 
vor fi redobindite drepturile și li
bertățile democratice, va fi restabi
lită ordinea constituțională.

în anul care a-n scurs de la zgu
duitoarele evenimente din Chile — 
a arătat in cuvintul efiu muncitorul 
Ionel Răducanu, Erou al Muncii So
cialiste — colectivul de muncitori 
din întreprinderea noastră, ca și În
tregul nostru popor, și-a manifestai 
in permanență solidaritatea .«a mili
tantă cu oamenii muncii, cu lupta 
dreaptă a poporului chilian. Expri- 
mind cele mai adinei sentimente de 
simpatie ale tovarășilor mei de mun
că, a spus el, doresc să asigur cla
sa muncitoare, pe toți patrioții și de
mocrații chilieni, pe activiștii aflați 
In închisori sau In clandestinitate 
că 6intem pe deplin alături de lupta 
lor pentru libertate și .......  ’"
ordinii constituționale.

La mitingul care a avut loc la Casa 
de cultură a sindicatelor din Bacău 
au luat cuvintul președintele consi
liului județean al sindicatelor. Vasile 
Păcuraru. muncitorii Ștefan Ioniță 
și Gabriela Clinici, medicul Ion Or- 
ghidan. Vorbitorii și-au exprimat de
plina solidaritate cu lupta dreaptă a 
oamenilor muncii si poporului chi
lian. încrederea că nici o forță din 
lume nu va putea învinge voința 
unită a clasei muncitoare, țărănimii, 
intelectualității, a maselor populare

restabilirea

chiliene pentru readucerea patriei 
lor pe calea libertății, independenței 
naționale și progresului economic si 
social. Vorbitorii au cerut cu hot firi re 
să fie restabilite imediat libertății* 
politice si sindicale. se pună capăt 
arestării *1 condamnării patriciilor, 
eâ fie anulate măsurile de dizolvare 
a Centralei Unice a Oamenilor Mun
cii și sâ se garanteze libera ci func
ționare. Ei au arătat cu alături de 
oamenii muncii, de poporul din Chile 
se găsesc toate forțele progresiste si 
democratice din lume, care luptă pen
tru o viață mai bună, progres ii 
pace.

Lut nd cuvintul la mitingul de 
întreprinderea textilă din Arad. Ti- 
beriu Cherecheș, membru al comi
tetului sindicatului, țesătoare* Marla 
Licher. filatoarea Marla Papicl șl 
tehnicianul Petre Crlstea au subliniat 
că sentimentele de puternică solidari
tate ale întregului nostru popor cu 
clasa muncitoare, cu cauza dreaptă 
a poporului chilian, si-au găsit o 
pregnantă expresie in declarații ale 
partidului si guvernului, in luări de 
poziții in cadrul diferitelor organisme 
«le O.l^.U., in documente semnate cu 
prilejul intilnirilor conducătorilor de 
partid si de stat, cu lideri ai unor 
partide si organizații din alte târî, 
în protestele energice ale organiza
țiilor de masă si obștești din Româ
nia. Ei au exprimat convingerea lor 
si a tovarășilor lor de muncă că prin 
lupta unită a tuturor forțelor pro
gresiste ale poporului chilian vor fl 
redobindite drepturile si libertățile 
democratice, va fi restabilită ordinea 
constituțională in Chile.

(Agerpres)

FOTBAL. — Pe stadionul Candido 
Gonzales din Camaguey (Cuba) a 
început cea de-a VllI-a ediție a 
Turneului internațional de fotbal 
pentru juniori ..Cupa prietenia", 
lată rezultatele înregistrate in prima 
etapă a grupelor preliminare: Ge- 
ho<ovacia—Cuba A 2—2: U.R.S.S.— 
Cuba B 5—0; Ungaria—România 1—0 
(1—0); R.P.D. Coreeană—Polonia 
1—0.

JOCURILE SPORTIVE ASIATICE. 
Concursul de atletism continuă să 
se ane in centrul atenției spectato- 
rilo. re urmăresc in aceste zile 
Jo?ur..e sportive asiatice de la Te
heran. Proba de săritură in lungime 
. — e: a revenit at-ini chineze Siao 
Cieh-pin, care a stabilit un nou re
cord al Asiei, cu rezultatul J- 
6,31 m.

La lupte greco-romane, titlul de 
campion in cadrul categoriei peste 
100 kg a revenit iranianului Filabi. 
De altfel, cele mai multe titluri le-a a 
obținut luptătorii iranieni, care au 
cucerit medaliile de aur la categorii
le 48 kg (Aliabadi), 57 kg (Tura
nian). 62 kg (Yadolahi). 68 kg (Da- 
Icrian). 74 kg (Ghanbari). 90 kg (Ka- 
rini) și 100 kg (Mostargh).

în concursul de scrimă, proba in
dividuală de spadă a fost ciștigatâ 
de japonezul Ishigawa, urmat de ira
nianul Adamiat.

dintre laureații recentelor campiona
te europene de la Roma.

Dubla campioană europeană în 
probele de sprint, poloneza Irena 
Szewinska, a terminat învingătoare 
in cursa de 200 m, cu timpul de 
22"4 10. Un alt medaliat cu aur la 
Roma, finlandezul Hannu Siitonen a 
ciștigat proba de aruncarea suliței, 
cu 85.16 m. iar compatriotul său 

Kahma, de as menea campion 
continental, s-a situat pe primul loc 
la aruncarea discului, cu rezultatul 
de 63.12 m. Prezent la întreceri, cu
noscutul recordman american Al 
Feuerbach și-a adjudecat victoria in 
proba de aruncarea greutății cu per
formanța de 20,77 m.

dovedește că se află la un nivel 
înalt de pregătire, evoluția lor in 
noul campionat fiind așteptată cu 
mare interes.

Relatam în cronica la etapa inau
gurală a campionatului masculin că 
Steaua, in ciuda titlului de campioa
nă ce-1 deține și a valorii unanim 
recunoscute a lotului său, a trecut 
prin mari emoții pină a învins pe 
Independența Sibiu. Iată că și in 
a doua etapă, campionii s-au vă
zut un timp in încurcătură, și tot pe 
terenul propriu. în campionatul fe
minin, I.E.F.S., deținătoarea titlului, 
a învins net pe foarte tinerele (dar 
cam firavele) jucătoare de la Rapid. 
Credem insă că antrenorul campioa
nelor nu va reține cu cit a învins, ci 
cum a „mers" echipa — care, în re
priza secundă, a cedat îngrijorător 
pasul. Neconcludentă apare, de alt
fel, pregătirea mai multor echipe, 
iar starea de nervozitate <a multor 
jucători și jucătoare, soldată adesea 
cu eliminări de pe teren, nu face 
deeit să sublinieze o nedorită evolu
ție a handbalului spre ciocniri dure, 
spre i o iiyiirjită luptă corp Ia corp. 
Scuza invocată adesea — „totdeauna 

•' ;iTnce0utul e mai greu" — nu poate 
constitui un motiv de liniște. Hand
balul nostru are, prin el însuși, vir
tuți stabilite, ce nu pot și nu trehu- 
ie alterate nici măcar in parte de 
lipsa de seriozitate in pregătire sau 
de... nervi.

La clubul întreprinderii „7 Noiem
brie" din Sibiu a avut loc miercuri 
după-amiază o adunare festivă, or
ganizată de comitetul județean de 
partid, cu prilejul celei de-a 26-a 
aniversări a R.P.D. Coreene.

După,ce a adresat poporului R.P.D. 
Coreene felicitări cu prilejul aniver
sării a 26 de ani de la întemeierea 
republicii, Vasile Popa, vicepreședin
te al consiliului popular municipal, 
a relevat continua dezvoltare a re
lațiilor de prietenie, colaborare și 
solidaritate dintre România și R.P.D. 
Coreeană.

A luat apoi cuvintul Pak Zung 
Guc, ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București, care a evocat succesele 
obținute de poporul coreean in anii 
puterii populare, in înfăptuirea am
plului program al partidului de con
strucție socialistă, lupta sa dreaptă 
pentru realizarea aspirației funda
mentale de unitate națională. Amba
sadorul a subliniat importanța deo
sebită a vizitei delegației de partid 
și guvernamentale române in R.P.D. 
Coreeană din 1971, a convorbirilor 
avute cu acest prilej între tovarășul

în aceeași zi, la Casa de cultură 
a sindicatelor din Sibiu a avut loc 
vernisajul expoziției de fotografii 
„Dezvoltarea invățămintului in R.P.D. 
Coreeană in anii construcției socia
liste". Cu acest prilej au rostit alocu
țiuni Maria Fanache, președintele 
comitetului județean pentru cultură 
și educație socialistă, și ambasadorul 
R.P.D. Coreene la București, Pak 
Zung Guc.

★
Miercuri după-amiază, detașamen

tul de nave militare egiptene, for
mat din fregatele-școală „Tarik" și 
„Port-Said", comandat de amiralul 
de brigadă Anwar Hegazi, a părăsit 
apele teritoriale românești.

In timpul șederii in țara noastră, 
oaspeții egipteni au vizitat șantierele 
navale din Constanța și Mangalia, 
Institutul de marină ..Mircea cel 
Bătrin", obiective culturale, istorice 
și turistice, precum șj stațiuni de pe 
litoralul românesc al Mării Negre și 
au depus o coroană de flori la Mo
numentul Victoria din Constanța.

(Agerpres)

de

ATLETISM. Pe stadionul olim
pic din Helsinki s-a desfășurat un 
con curs internațional de atletism, la 
startul căruia au fost prezenți mulți

BOX : IN PRE \JMA MECIULUI 
CLAY—FOREMAN. Fostul campion 
mondial de box la categoria grea, 
Cassius Clay, a sosit la Kinshasa, 
caoitala Zairului, in vederea meciu
lui pe care-1 va susține la 25 sep
tembrie cu actualul campion al lumii. 
George Foreman. în timoul escalei 
făcute la Paris. Cassius Clay a de
clarat ziariștilor : „Vreau să părăsesc 
boxul ca învingător. Foreman por
nește ca favorit, dar este prea lent. 
Cred că voi ciștiga prin k.o. in pri
mele reprize".

La rindul său. Foreman, aflat și el 
In drum spre Kinshasa, a declarat 
că legendara viteză in ring a Iul 
Cassius Clay nu-1 neliniștește deloc. 
„Pe ring nu sintem la curse de aler
gări. în afară de asta, eu sint mai 
tinăr și mai puternic", a conchis 
Foreman.

I. DUMITR1U

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 11 SEPTEMBRIE 1974 î

Fond general de cîștiguri : 1 337 640 
lei din care : 641 506 lei report.

Extragerea I : 23 15 29 40 45 24
Extragerea a Il-a : 33 9 11 4,20

Plata cișligurilor se va face în 
Capitală incepind din 19 septembrie 
pină la 11 noiembrie, in țară apro
ximativ din 22 septembrie pină la 
11 noiembrie 1974 inclusiv, iar prin 
mandate poștale aproximativ din 23 
septembrie 1974.

tv
PROGRAMUL I

16.00 — 17,00 Teleșcoală.
17.30 Telex.
17,35 Teleglob : Imagini daneze.
17,55 Agroenclclopcdla.
18.25 Atenție la... neatenție ! 
19,00 Familia.
19.25 tool de seri : Clovnul Bozo.
19.30 Telejurnal • Proiectul de 

Program pe masa de lucru,
de studiu a întregii națiuni.

vremea
leri in țară : Vremea a fost în gene

ral frumoasă, dar s-a răcit ușor in cea 
mal mare parte a țării. Cerul a fost 
schimbător. Izolat, în zona deluroasă 
și de munte s-au semnalat ploi, mai 
ales sub formă de averse. Vintul a 
prezentat intensificări locale in sud- 
estul țării. Temperatura aerului la ora 
14 oscila între 13 grade la Joseni. Ră
dăuți. Cimpulung Moldovenesc, Sucea
va și Piatra Neamț și 30 de grade la 
Roșiorii de Vede. In București : Vre-

După cum 8-a anunțat, recent s-a aflat In (ara noastră, într-o 
vizită de prietenie, tovarășul Ruben Dario Souza, secretar general 
al Partidului Poporului din Panama. La rugămintea ziarului „Scinteia", 
oaspetele a răspuns cu amabilitate la citeva întrebări.

20.00 Seară peniru tineret.
21,50 Muzică ușoară, dans, operetă, 

jaz.
22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Film artistic : „Semnale". 
Producție a studiourilor din 
R.D. Germană șl R.P. Polonă.

21.25 Telex.
21.30 Concert simfonic. Concertul 

nr. 1 pentru vioară șl orches
tră de Niccolo Paganini. So
be.. violonistul Ion Volcu. A- 
companiază orchestra simfo
nică a Radiotelevlzlunil. Di
rijor : Samo Hubad.

22,00 Cărți șl idei.

mea s-a răcit ușor. Cerul a fost va
riabil. Vintul a suflat slab, pină la 
potrivit. Temperatura maximă a fost 
de 27 de grade.

Timpul probabil pentru 13, 14 șl 15 
septembrie. în țară : Vremea va fl în 
general frumoasă, cu cerul variabil. 
Vor cădea ploi de scurtă durată în re
giunile din nordul țării și in zona de 
deal și de munte, in rest ploi Izolate. 
Vînt potrivit, cu intensificări locale. 
Temperatura va continua sâ scadă la 
începutul intervalului, apoi va crește. 
Minimele vor fi cuprinse intre 8 și 
18 grade, mal coborite în depresiuni, 
iar maximele între 18 și 28 grade, local 
mal ridicate. In București : Vreme in 
general frumoasă, cu cerul variabil. 
Vint potrivit. Temperatura va scădea 
ușor la începutul intervalului.

telegrame externe

CHILE Apel al partidelor Unității Populare
SANTIAGO DE CHILE 11 (Ager- 

pres). — Intr-o declarație difuzată 
in clandestinitate, partidele comu
nist. socialist. M.A.R.U., munci
toresc și țărănesc, stingă creș
tină din Chile cheamă la unitate 
muncitorii, țăranii, funcționarii, ti
neretul studios, intelectualii, indus
triașii și comercianții aparținind pă
turilor mici și mijlocii, tonte orga
nizațiile populare și partidele demo
cratice, toți patrioții chilieni să for
meze un mare front patriotic care 
să pună capăt dictaturii în această 
țară, transmite agenția Prensa La
tina.

Partidele Unității Populare adre
sează in acest sens un apel forțelor 
de stingă care nu au făcut parte din

rindurile Frontului Unității Populare 
și Democrației Creștine să colabore
ze pentru recucerirea libertății și să 
deschidă calea democrației in Chile.

Documentul Unității Populare su
bliniază necesitatea eliberării deținu- 
ților politici, cuceririi dreptului la 
muncă, stabilirii controlului asupra 
prețurilor la articole și materii pri
me esențiale, respectării drepturilor 
sindicale șl încetării stării de război 
intern, impusă după lovitura de stat 
militară din 11 septembrie 1973. In 
acest sens, declarația cheamă toate 
persoanele cu convingeri antifasciste 
sâ desfășoare „cea mai amplă fi 
combativă luptă de mase, pentru * 
pune capăt acțiunilor represive ale 
autorităților de la Santiago de Chile".

Pentru făurirea unei largi alianțe democratice

’pîirai ¥ BffllUIII Al cil DE-Al 21-UA
CONGRES EXTRAORDINAR Al P. t. FRANCEZ

PARIS 11 (Corespondență de la 
P. Diaconescu). — Ziarul „l’Humani- 
t6“ de miercuri a publicat proiectul 
de rezoluție al celui de-al 21-lea 
Congres — extraordinar — al Par
tidului Comunist Francez. Documen
tul subliniază in preambul că acor
dul asupra unui program comun de 
guvernămint realiza>t de forțele stin
gi!. precum și rezultatele obținute in 
alegerile prezidențiale din acest an 
marchează un fapt nou. esențial :

„Stingă, solid unită, constituie de a- 
cum înainte axa unei societăți noi, 
a cărei realizare apare ca o posi
bilitate reală pentru viitorul țării".

Analizind situația internă a Fran
ței, proiectul relevă o serie de fe
nomene. intre care inflația și șoma
jul. în domeniul vieții internațio
nale. documentul apreciază că aceas
ta se caracterizează „prin progresul

destinderii și al mișcării popoarelor 
către libertate și independență".

Ziarul publică, de asemenea, in
tervenția lui Georges Marchais, se
cretar general al P.C.F., la plenara 
Comitetului Central din 6 septem
brie. După ce a reliefat ideea reali
zării unei platforme majoritare în 
rindul stingii, George^ Marchais a 
subliniat faptul că P.C.F. propune 
„o largă uniune populară deschisă în
tregului popor. Propunem apropia
tului nostru congres — a spus el — 
să se angajeze cu o pasiune noul 
lntr-un amplu efort pentru înfăp
tuirea unei mari mișcări democratice 
și naționale, a unei largi alianțe a 
forțelor politice și sociale care do
resc in comun o politică de progref 
social".

Congresul extraordinar al P.C.F. 
va avea loc la sfirșitul lunii octom
brie.
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Invitație la complexul turistic „Zimbrul"

Printre cele mai noi unități 
turistice — hanuri. cabane, 
moteluri — construite și ame
najate. in ultimii ani. in zone 
pitorești din toate județele U- 
r... de către cooperația de con
sum. se află și complexul lu- 
risiic ..Zimbru!" di.; Sighetu 
Marmației, județul Maramureș. 
Beneficiind de o construcție

L.

lntr-un stil specific arhitectoni
cii locale, complexul turistic 
„Zimbrul" oferă vizitatorilor un 
loc de popas agreabil. EI dis
pune de un restaurant, un b3r. 
o cramă și o cofetărie cochetă. 
Pt-ntru cei care doresc să in- 
nopteze aici. cooperația de 
consum le pune La dispoziție 
camere confortabile.
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Stăruind asupra momentului 
politic actual panamez, asupra 
preocupărilor Partidului Po
porului și poziției sale față de 
evoluțiile semnificative interve
nite recent, oaspetele ne-a de
clarat :

— Putem considera că Panama 
se află intr-o perioadă de tran
ziție de la o țară cu structuri 
semicoloniale și chiar coloniale 
— intrucit zona Canalului este, 
practic, o posesiune colonială — la 
o țară cu dezvoltare economică și 
politică de sine stătătoare. Iată de 
ce apreciem că actualul proces de 
prefaceri cu caracter național, demo
cratic și antiimperialist are o im
portanța covirșitoare.

Cind militarii, cu orientare pa
triotică, au ajuns la putere, in 
1968, in condițiile de criză prin care 
trecea țara și care au dus la in
tensificarea nemulțumirilor maselor, 
ei s-au văzut in situația de a căuta 
noi forme de dezvoltare, care au a- 
fectat interesele monopoliste ale im
perialismului. ca și interesele oligar
hiei panameze. Și-a făcut, astfei, a- 
pariția proprietatea de stat in pro
ducție, in special In sectorul ener
getic, ca și in industria zahărului, 
s-au creat cooperativele de munci
tori in industrie, iar in agricultură 
așa-numitele asentamientos, asociații 
in oare țăranii ișl unesc loturile pre
luate de la latifundiari, in urma re
formei agrare, lucrind pămintul pe 
baze obștești.

Pe plan politic sint pe cale de a- 
pariție unele forme de putere popu
lară. Adunarea Națională cu majori
tate populară cuprinde reprezentanți 
ai tuturor categoriilor sociale. Este a- 
devărat. Adunarea are funcțiuni con
sultative. Din ea se ramifică insă 
organe la nivel loca), juntele comu
nale, consiliile municipale, consiliile 
de coordonare provinciale, exercitind 
funcțiuni ce depășesc pe cele de na
tură consultativă ; ele iși exercită 
autoritatea in administrație și in e- 
conomia locală. Sint elemente de În

ceput, de pornire, care oferă mase
lor, intr-o anumită măsură, posibi
litatea de a interveni in exercitarea 
puterii și, ceea ce este mai impor
tant, masele își dau seama că au a- 
numite posibilități de a hotărî, de a 
impune orientări populare.

Pornind de la toate aceste elemen
te noi ce caracterizează etapa de 
tranziție, Partidul Poporului, partid

rii suveranității statului pana
mez asupra întregului teritoriu 
al țării ?

— După cum știți, poporul și gu
vernul panamez cer abrogarea clau
zelor tratatului din 1903, care asigu
ră Statelor Unite controlul asupra 
Canalului. Toate forțele patriotice 
consideră că fără redobindirea aces
tui teritoriu — intr-un fel principala 
noastră bogăție naturală — nu se 
poate obține adevărata eliberare a 
țării de sub dominația monopoluri-

— Recent, Republica Panama 
a restabilit relațiile diplomatice 
cu Cuba. Cum apreciați acest 
act in contextul reconsiderărilor 
ce au loc pe plan continental in 
problema normalizării relațiilor 
cu primul stat socialist de pe 
pămintul America ?

— în procesul aflat în curs de des
fășurare in Panama, relațiile noastre 
cu țările socialiste joacă un rol im
portant. Pentru republica noastră nu 
a fost deloc ușor să promoveze re
lațiile cu aceste țări, dat fiind pre

0 etapă nouă in evoluția Republicii Panama
marxist-leninist al clasei muncitoa
re. care a acumulat o bogată expe
riență de luptă revoluționară și se 
bucură azi de o influență crescindă 
In mase, militează pentru integrarea 
intr-un front larg, antiimperialist, a 
tuturor forțelor interesate in a se 
asigura dezvoltarea de sine stătă
toare a țării, a se stabili suverani
tatea națiunii panameze asupra în
tregului teritoriu al republicii, a se 
bara calea oligarhiei. Partidul nostru 
sprijină toate măsurile progresiste 
luate de guvern, chiar dacă cu unele 
aspecte ale guvernării nu sintem de 
acord. Considerăm că toate ele
mentele antiimperialiste, toate for
țele consecvent democratice vor tre
bui. mai devreme sau mai tirziu, să 
acționeze pe baza unui program 
unitar — și in acest proces partidul 
nostru va reprezenta un element 
foarte important. Din îngemănarea 
acestor forțe va trebui să rezulte o 
forță unică, o bază revoluționară 
fermă, care, de la treapta pe care 
ne aflăm acum, să ne deschidă o 
perspectivă clară asupra socialis
mului.

— Care este stadiul actual al 
negocierilor m vederea institui

Convorbire cu tovarășul 
RUBEN DARIO SOUZA, 

secretar general 
al Partidului Poporului din Panama

lor. Negocierile actuale se află intr-o 
etapă destul de dificilă, pentru că 
acum se pune problema de a da o 
formă juridică celor opt puncte ale 
Declarației de principii, adoptată in 
februarie. S.U.A. s-au declarat de 
acord să cedeze o parte din preroga
tivele privind administrarea Cana
lului și să treacă la pregătirea in 
etape a personalului panamA care 
să preia o parte a administrării. Noi 
nu putem accepta o asemenea solu
ție, prin care, in fapt, vechea domi
nație asupra fișiei de pămint intre 
cele două oceane s-ar menține, chiar 
dacă intr-o formă mal voalată. Noi 
nu putem accepta prezența unor baze 
militare străine — se vorbește chiar 
de o bază atomică — după cum con
siderăm că dreptul construirii unui 
nou canal, stabilirii traseului său, 
aparține statului panamez și nu
mai lui.

siunile cercurilor imperialiste. In a- 
cest context, restabilirea relațiilor 
diplomatice cu Cuba capătă o însem
nătate deosebită. Se face astfel un 
nou pas spre eliminarea unui ana
cronism grav care a exercitat o in
fluență negativă asupra ansamblului 
relațiilor pe continentul latino-ame- 
rican. spre anularea unei hotăriri 
profund injuste, impuse printr-un 
dictat țârilor continentului.

— In timpul vizitei de priete
nie in țara noastră ați avut o 
intilnire cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Romun. Am 
dori să ne spuneți cum apre
ciați relațiile dintre Partidul Po
porului din -Panama și P.C.R. ?

— Partidul nostru a acționat din 
totdeauna pentru stringerea relații
lor cu partidele frățești din țările 
socialiste. Noi dăm o Înaltă aprecie
re aportului acestor partide la lupta 
antiimperialistă pe plan mondial. 
Considerăm că lupta noastră împo
triva imperialismului, pentru elibe
rarea de sub dominația monopolu
rilor. nu poate fi victorioasă deeit

■prijinlndu-se pe forțele socialismu
lui.

In acest spirit, ne exprimăm de
plina satisfacție față de relațiile din 
ce in ce mai strinse dintre Partidul 
Poporului din Panama și Partidul 
Comunist \ Român. Nu este prima 
oară cind l-am intllnit pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Bucuria pe care 
am resimțit-o și de data aceasta, ca 
și in trecut, este bucuria firească pe 
care ți-o dă prilejul de a-ți împăr
tăși preocupările, de a face un 
schimb prietenesc de vederi. Noua 
intilnire cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a desfășurat tocmai sub 
semnul dorinței comune a partidelor 
noastre de a stringe și mai mult 
relațiile existente, a căror evoluție 
pozitivă ne dă multă satisfacție, de 
a dezvolta și mai mult colaborarea 
îp lupta împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocoloniallsmului, 
de a contribui la Întărirea unității 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, a tuturor forțelor anti- 
imperialiste.

Vizita noastră în România ne-a 
permis să înțelegem și mai bine 
sensul profund al marilor prefaceri 
pe care le cunoaște țara dv. pe calea 
socialismului multilateral dezvoltat. 
Fără îndoială, a vedea la fața locu
lui socialismul in acțiune, pe lingă 
îmbărbătarea morală pe care o re
prezintă pentru noi, ne îmbogățește 
mult experiența, ne ajută la găsirea 
de soluții pentru problemele noastre. 
Deși stadiul dezvoltării economico- 
sociale la noi este,' firește, diferit 
față de cel din România, contactul 
nemijlocit cu tot ceea ce înfăptu
iește un popor liber, stăpin pe toar
ta sa, cu progresele atit de impre
sionante pe care socialismul le-a 
promovat in România în toate do
meniile ne oferă nouă acea platfor
mă de la înălțimea căreia să deslu
șim perspectivele dezvoltării și pen
tru Panama. Iată de ce această vi
zită îmbracă o semnificație profund 
pozitivă pentru activitatea pe care o 
desfășurăm.

Romulus CAPLESCU 
Ioana BARBU
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REPUBLICII GUINEEA-BISSAU

Reprezentanții partidului 
de guvernămînt au preluat 

controlul asupra întregii țări
BISSAU 11 (Agerpres) î.i > ■- c e două postur dc radio vor oon-

sa si centrala 
îi. urmind ca.
Le numite la

F ib--o ultimul c. n e-nator portu- 
0- al Guiunc-Bissau. a devenit 
d ; uu! Portuc. x. pe Imiâ , cu
es «iptarea numim unui ambasador 
cri căi: c L sab:>na. Miliarii pre. .u- 
ii-U'.’i mai a-igurâ încă, in mod pro- 

a zoriu, controlul ritorva administra
ții. in timp ce forțele cantonate in 
f • '.e 79 de posturi evacuate din in- 
teriorul țării se pregătesc să plece

V ASH1NGTON 11 (Agerpres).
Statele Vn"e au recunoscut noua
B <>au. cu care sint gaia să stabi- 
lecs.'â rrir’ii d.plomat'rie, s anunțat, 
n •n-uri. Departamentul do Stai al 
S.U.A.

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN MOZAMBIC
I OU REN CO MARQUES 11 (Agri- 

pres). — Forțele de ordine contro- 
riaza principalele puncte ale capita
lei Mozambicului. Lourengo Mar
ques. pnntre care clădirea postului 
do radio ..Radio Club Mozambie". 
instalațiile de aprovizionare a ora
șului cu energie electrică și aero
portul — se afirmă in comunicatele 
difuzate de forțele armate in cursul 
zilei de miercuri. Ciocnirile semna
late — după ce grupul de extremiști 
< are ocupaseră postul de radio amin
tit s-au predat autorităților — s-au 
soldat cu morii și răniți. După cum 
s-a precizat din aceeași sursă, in 
v-;c cartiere ale orașului Lourenco 
Marques au mai fost auzite, miercuri, 

. sporadîbe de arme.
Pe de altă parte, la Lourenco 

Marques continuă să sosească trupe 
din nordul Mozambicului, pentru a 
asigura restabilirea completă a ordi
ni; și aplicarea integrală a prevede
rilor acordului semnat la Lusaka de 
reprezentanții guvernului portughez 
j cei ai FRELIMO. La Beira — 
al doilea oraș din Mozambie — 
b-le și birourile au fost redes-

ch’.se. miercuri, situația revenind la 
normal după patru zile de ten
siune.

*
Contraamiralul Victor Crespo, 

membru al Consiliului de Stat al 
Portugaliei, care a fost desemnat in 
calitate de înalt comisar portughez 
ia Mozambie. a sosit la Lourenco 
Marques, u.tde urmează să asigure, 
pină la 25 iunie anul viitor — data 
recunoașterii oficiale a independen
ței țării de către Lisabona — legă
tura permanentă intre guvernul pro
vizoriu de tranziție și cel portughez. 
După cum a făcut cunoscut intr-o 
conferință de presă ținută înaintea 
D'.'cării sile spre capitala mo- 
zambicană. acest guvern provi
zoriu va fi constituit in ter
men de o sâptâminâ și va cu
prinde șase miniștri desemnați de 
FRELIMO și trei numiți din nodu
rile forțelor armate staționate in 
Mozambie. Primul ministru al gu
vernului provizoriu — a spus el — 
va fi ales de Comitetul Central al 
FRELIMO.

Demonstrație la Lisabona in sprijinul măsurilor de decolonizare adoptate 
de guvernul portughez

r
GENEVA

IN EXAMINAREA CONSILIULUI U N C.T.A D.

Elaborarea Cariei drepturilor
economice ale statelor

Intervenea delegatului român
GENEVA 11 (Agerpres). — In 

cadrul lucrărilor Consiliului 
l N.C.T.A.D. au fost dezbătute pro
bleme pr.vind elaborarea Cariei 
drepturilor și îndatoririlor economi-

R -f. rindu-se La stadiul actual al 
elaborării Cariei, delegații țărilor in 
curs de dezvoltare au apreciat că 
s-au obținut progrese evidente, nu- 
mero3se paragrafe ale proiectului 
o?«>.ea fiir.d ac.-cDtate de toate tă- 
i >. burticii însă o .serie de aspec
te importante nu au putut f for
mulate înlr-o manieră unanim ac- 
c.-o’ab lă. a fost subi r.ia’ă ni'”- 1 
tf n intensificării eforturilor pentru 
elaborarea integrală a proiectului, 
astfel incit la sesiunea dm acest an 
a Adunării Genere.a O.N.U. Carta 
sâ ixyitâ fi adoptată.

în intervenția sa. delegatul român 
a subliniat că, dună -<dootare.'» De
corației si Programului dc acțiune

privind Instaurarea unei noi ordini 
cu si mai mare acuitate adoptarea 
Uirtci ca un Instrument cfc'.i in 
wderea democrilizâr.t relațiilor 
d itre state st așezării acestora i”- 
baza principiilor de v ■. ros-
P'Cl al independentei si suveranită
ții naționale, neamestec in treburile 
Interne și avantajului reciproc. Ro- 
pre/i .liantul român a arăt it. de a- 
-■ 'menea, că tara noastră ■<-' • densă 
sa aducă o contribuție constrii-îivă 
la elaborarea și adopiare.i Cartei 
drepturilor s> îndatoririlor econo
mice ale s'alelor. ca un prim pas in 
procesul de codificare a principiilor 
noi ale relațiilor economics* dintre
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încheierea vizitei delegației Republicii 
Vietnamului de Sud in R. D. Germană

BERLIN 11 (Corespondentă dc la 
r. Varv.ira) Delegația Republicii 
\ rin.imului de Sud, condusă de 
?s 'ii' < .i I iu Tho, președinte al C.C. 
a’1 frontului Național de Eliberare 
dn Vietnamul dc .sud, președinte al 
t onsillulnl Consultativ al Guvernu
lui [-: . .«luțio.i .r Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud. și-a in- 
cari I • i’.it.-i of: i-ilă in R.D. Ger- 
in.ei.i. Nguyen Muu Tho a avut con
vorbiri cu Erich Honecker, prim-re- 

u a’ C.C al I’.S.U.G, WiVi 
StOph, președintele Consiliului dc 
Stat, și cu alti conducători de partid 
și de .stat ai R.D.G.

La sfirșitul vizitei a fost dat pu
blicității un comunicat comun in 
care, printre altele, cele două -părți 
s-au pronunțat pentru stricta res
pectare a Acordului de la Paris a- 
supra Vietnamului. De nimenea, 
comunicatul «rată că cele două dele
gații dau o înaltă apreciere efortu
rilor statelor socialiste îndreptate 
spre consolidarea păcii Si intărirea 
securității in lume, precum si spri
jinului activ al luptei pononrelor îm
potriva agresiunii imperialiste, pen
tru independență, libertate și progres 
social.

DE

Sosirea
T.a 11 septembrie, delegația « 

so.4it la Praga. în aceeași zi au 
început convorbirile oficiale dintre 
premierul Lubomir Strougal și Ngu
yen Huu Tho.

la Praga
Membrii delegației au fost primiți 

do secretarul general al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, președintele Fron
tului Național al R. S. Cehoslovace, 
Gustav Husak.
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nicosia înțelegeri 

privind soluționarea unor 

probleme umanitare
NICOSIA 11 (Agerpres). — Glafkos 

derides, președintele interimar al 
Ciurului, și Rauf Denktaș. vicepre
ședinte. au examinat, la Nicosia, po- 
sibilitâtile existente in vederea so
luționării urgente a problemelor 
umanitare create in urma recente
lor ostilități.

Problenia-cheie a convorbirilor de 
miercuri a constituit-o eliberarea pri
zonierilor de război și a celorlalte 
persoane deținute. In acest sens, un 
comunicat comun dat publicității in
formează că s-a căzut de acord a- 
supra eliberării, cu prioritate, a tu
turor „prizonierilor sub virsta de 13 
ani. a tuturor tinerilor care urmează 
cursurile unor instituții de invâtă- 
mint superior din străinătate, a pro
fesorilor. precum și a celor bolnavi 
sau răniți**. De asemenea, s-a hotărit 
ca persoanele in virstă să fie trans
ferate in spitale, in fiecare sector.

Data eliberării prizonierilor de 
război și a celorlalte persoane det’- 
nute urmează sâ fie stabilită vineri, 
cind este programată o nouă intil- 
r!re între cei doi lideri — arată do
cumentul.

Convenția Partidului 
Liberal Britanic

BRIGHTON 11 (Agerpres). — Luind 
cuvintul la deschiderea Convenției 
anuale a Partidului Liberal Britanic, 
liderul organizației. Jeremy Thorpe, 
si-a concentrat atenția îndeosebi asu
pra situației economice a Angliei pe 
care a aureciat-o ca gravă. Arătind 
că inflația atinge o rată de aproxi
mativ 20 la sută, Jerelny Thorpe a 
menționat că. in acest context, pro
gramul economic al partidului său 
prevede, ca mijloc dc redresare, in
stituirea unei politici de control strict 
al preturilor si salariilor.

Referindu-se la viitoarele alegeri 
generale ce vor avea loc. probabil, pe 
data de 10 octombrie, el a precizat 
că liberalii vor participa ca un partid 
independent, cu propriul său program 
și cu propriii săi candidați.

In același timp, el s-a pronunțat 
pentru colaborarea laburiștilor, con
servatorilor si liberalilor in cadrul 
unui cabinet de unitate națională, in 
cazul in care situația economică prin 
care trece tara ar deveni ..deosebit 
de gravă*’.

agențââfe de presă transmit:
Președintele Mno Tzedun 

a primit pe generalul Gowon. șeful 
stalului nigerian, care întreprinde 
o vizită oficială in R.P. Chineză. La 
Pekin au avut loc. dc a-.vmenvn, 
convorbiri oficiale intre vicepremit'- 
rul chinez Li Sien-nicn și gi noroiul 
Yaltubu Gowon.

Preșsdinlele R.P.D. Co- 
TȘ0H6 Kiin Ir Sen* a Prim>t dcle- 
gația parlamentară iraniană, condu
șii de Jafar Sharif Emani, președin- 
t 1'* Senatului, care face o vizită la 
Phenian.

Examinarea problemei 
încetării blocadei împotri
va Cubei a ,o't 1 *' 1 •
zentanții Columbiei, statului Costa 
Rica și Venezuelei in cadrul consi
liului permanent al O.S.A.. întrunit 
la Washington. Reprezentanții aces
tor țări au prezentat un proiect de 
rezoluție in care se afirmă necesi
tatea întrunirii cit mai curind po
sibil a miniștrilor relațiilor externe 
ai statelor membre ale O.S.A. pen
tru discutarea acestei probleme ..a- 
vind in vedere schimbările profun
de survenite in situația politică in
ternațională”.

Cancelarul R.F. Germa- 
nlS, Helmut Schmidt, a conferit 
marți cu primul ministru al Repu
blicii Sri Lanka, Sirimavo Bandâ- 
raaaike, aflat la Bonn intr-o vizită 
oficială. Au fost examinate stadiul 
relațiilor bilaterale .și o scrie de pro
bleme cu care sint confruntate ță
rile jn curs de dezvoltare ca urmare 
a crizei energetice. Au fost semnate 
două acorduri privind extinderea 
cooperării.

Contacts sovieto-india-
S-a încheiat vi y/ oficială in 

V.R.S.S, a ministrului/zifaccrilor ex
terne al Indiei, Swaran Singh. El a 
avut convorbiri cu omologul său so
vietic, Andrei Gromiko, in probleme 
ale relațiilor bilaterale și ale situa
ției internaționale actuale.

Ministrul afacsxilcr ex
terne el Pi. P. Ungare, Fl‘- 
gyes Puja. a întreprins o vizită ofi
cială prietenească in R. S. Ceho
slovacă, la invitația ministrului de 
externe cehoslovac, Bohuslav Chnou- 
pek. Au avut loc convorbiri asupra 
stadiului actual și perspectivelor de 
dezvoltare ale relațiilor bilaterale, 
precum și asupra unor probleme 
actuale ale situației internaționale.

In alegerile locale,des,â_ 
surate la 8 septembrie in 32 de loca
lity: i dm Okinawa, Partidul Comu
nist din Japonia a ciștigat 26 de lo- 
c n. sporindu-și cu 12 numărul de 
mandate deținute pină in prezent.

Sesiunea Comisiei mixte 
polono-americane pen,ru p™’ 
blomelc comerțului și-a încheiat lu- 
crările la Washington. Au fost sta
bilite noi măsuri pentru dezvoltarea 
coouvrării economice, industriale și 
tehnice, extinderea colaborării in a- 
gricultură.

Guvernul japonez a anun- 
t i că ure<( dintele S.U.A.. Gerald 
Ford, va efectua o vizită oficială in 
Japonia, in zii 'le de 19—21 noiem
brie. Aceasta va fi prima vizită ofi- 
c’.alâ in Japonia a unui președinte 
al S.U.A.. in istoria de 'un secol a 
relațiilor japono-americane.

Sesiunea Comisiei âcor- 
t’riui de Ia Cartagena,or3a’ 
nismul suprem al Organizației Pac- 
tului Andin, din care fac parte Bo
li/.a. Chile. Columbia. Ecuador, 
Peru și V' r.e’zuela. și-a început Iu- 
crările la Lima. Participanții urmea
ză <ă analizeze stadiul transpunerii 
in pra li ’ă de către statele membre 
a -i'it-.uului investițiilor străine, care 
limitează , posibilitățile capitalului 
străin de a ocupa poziții importante 
in ramurile-cheie ale economiilor na- 
țmnrde. dezvoltarea in continuare a 
colaborării și cooperării economice, 
cn și crearea unui tribunal de arbi
traj al Pactului Andin.

Parlamentul indian ’ ’■ 
dooto* un proiect de lege autorizind 
(■•/■' i'H unui fond do. dezvoltare a 
industriei pe'relului destinat finan- 
ț iriț programelor de prospectare si 
exploatare a rezervelor interne de 
țiței. \

Piiri'’ ministru israelian,
Yitzak Rabin, aflat la Washington 
intr-o vizită oficială, a avut miercuri
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Tendințe și perspective
O

ale dezvoltării economice europene
România este cea mai ridicata în ultimii 10 aniCreșterea producției industriale în

„cel mai rapid au înaintat exporiuriie României
In 1973. dezvoltarea economică a 

țârilor europene a fost mai rapidă 
decit in cei doi ani precedenți — 
con^’-a’a iradiționa’.ul STUDIU A- 
XI \1. ELABORAT DF. COMISIA 
ECONOMICA A O.N.U. PENTRU 
EUROPA, in cea mai nouă ediție 
a sa. dată publicității ia Gene*- 
va. Comerțul inlereuropean s-a 
dezvoltat, la riadul său. rapid. Cu 
toate acestea — observă studiul — 
in țările vest-europene, după o evo
luție rapida in primele luni ale a- 
nuJui 1973. procesul de dezvoltare a 
Înregistrat o tendință de încetinire, 
ci urmare, in parte, a „gituirilor" și 
limitelor de capacitate apărute in 

ie sectoare, cit și sub efectul 
antiinflaționiste adoptate. 

Pe ansamblul țărilor Europei occi
dentale. ritmul de creștere econo
mică. ce fusese estimat in medie la 
6 ia *--utâ in 1973 și la 4—1.5 la sută 
In 1974. ar putea, in consecință, să 

.■ ța 
acestor perspective, „majoritatea ță
rilor occidentale au adoptat o atitu
dine pasivă in ce privește necesita
tea promovării unei politici de re
lansare economică si par a fi pre
ocupate in x’iitorul apropiat îndeosebi 
de două probleme : inflația și balanța 
de plăți". Se precizează, intr-adevăr, 
că sporirea prețurilor va fi in acest 
an mai puternică decit in 1973, in- 
registrlnd. in cea mai mare parte a 
țârilor vest-europene. valori supe
rioare procentului de 10 la sută. 
La rindul său. creșterea costului la 
importurile de petrol va antrena o 
deteriorare a balanțelor comerciale, 
încetinirea ritmului de creștere și 
sporirea șomajului constituie proble
me grave pentru Europa occidentală 
in 1974. subliniază studiul.

In țările socialiste din Europa — re
levă documentul — principalele ca
racteristici ale situației economice in 
1973 le-au constituit accelerarea creș
terii «o-iomice șl continuarea cr<ș- 
terii volumului comerțului exterior. 
Comerțul exterior a sporit cu 8,3 la 
sută la exporturi și 12.7 la sută la 
importuri, fată de 1972. Venitul na- 
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țional. al acestor țări a crescut, in 
medie, mult mai rapid decit in 1972 
(cu 7.1. față de 5 la sută). In an
samblu. evoluția economică a țârilor 
socialiste europene a fost conformă 
obiectivelor fixate in planurile anuale, 
se arată in studiu, care vede 
in aceasia o ilustrare a faptului că 
„măsurile politice adoptate de ele au 
constituit un succes, iar sarcinile 
prevăzute au fost îndeplinite cu 
bine".

In centrul preocupărilor privitoare 
la strategia dezvoltării, continuă do
cumentul. se află politica de investi
ții și. îndeosebi, eficacitatea acestora, 
precum și stimularea productivității 
muncii, prin accelerarea progresului 
tehnic. „în aceste țări, politica teh
nică vizează îmbunătățirea organiză
rii activității de cercetare in insti
tute și laboratoare, accelerarea apli
cării in industrie, difuzarea tehnici
lor moderne și facilitarea transferu
lui tehnicii celei mai moderne utili
zate in străinătate". In acest context, 
studiul remarcă faptul că in pre
zent cooperarea tehnică in domeniul 
energiei, agriculturii și construcțiilor 
mecanice și electrice reprezintă unul 
din principalii factori de dezvoltare 
a relațiilor comerciale și economice 
intre țările cu sisteme sociale dife
rite din Europa.

Ritmul de expansiune a industriei 
s-a accelerat intre J972-1973 in cea 
mai mare parte a țărilor din Europa 
răsăriteană (respectiv tarile socia- 
Ire't•-) — constată documentul. Pro
ducția lor industrială a crescut in 
ansamblu cu 8 la sută, in princi
pal pp baza dezvoltării industriilor 
mecanică, electrică, chimică, ușoara 
și. intr-o măsură, industriei alimen
tare. Trecind la analiza pe țări. 
• rodiul arată, printre altele : ..Creș-

4.7 la sută a producției in- 
România este cea mai 

ultimii 10 ani. La

lerea de 1 
dustrialc in 
ridicată 
această expansiune rapidă au con
tribuit 
zare a

din

ritmurile inalte de reali- 
investițiilor in 1973, o 

nouă sporire considerabilă a popu-

lației active și o progresie a importu
rilor ue materii prime... l’e planul 
cererii, rezultatele au fost bune, ca 
urmare a avinturiior exporturilor și 
a progresului rapid al venitului 
populației". Aproape toate ramurile 
principale ale industriei românești 
și-au îmbunătățit rezultatele, continuă 
analiza, creșterile cele mai spectacu
loase fiind obținute in industriile 
mecanică, electrică și chimică.

Remarcind evoluția generală favo
rabilă a agriculturii in țările socia
liste din Europa, studiul serie, intre 
altele : „Comparind producția a- 
gricolă din 1973 cu media anilor 
’66—70, reiese că aceasta a înre
gistrat cea mai mare creștere in 
România — de 26.1 la sută".

Privitor la perspectivele dezvoltă
rii economice a țârilor socialiste din 
Europa, studiul consemnează că pla
nurile naționale pe 1974 prevăd un 
ritm general de expansiune de 7,1 la 
sută. „în România, se. arată in con
tinuare, rezultatele excelente ale a- 
nului trecut in ce privește expansiu
nea industrială și comerțul exterior 
au avut un efect hotâritor asupra 
accelerării creșterii globale. Această 
politică va fi continuată în 1974 : 
creșterea globală trebuie să fie dc 
14,6 Ia sută. Dezvoltarea rapidă a in
dustriei și comerțului exterior șl 
progrese .și mai spectaculoase vor fi 
principalele elemente de sprijin ale 
acestei expansiuni accelerate".

In secțiunea consacrată comerțului 
exterior al țărilor socialiste din Eu
ropa se arată : 
progresai 
ceea ce 
noastră 
doilea.

Fâcind 
asupra actualului proces 
european, studiul C.E.E.- 
preciază că evoluțiile înregistrate in 
ultimul timp „sint favorabile dez
voltării schimburilor, atit pe termen 
mediu, cit și pe termen lung".

WASHINGTON

în cântare

___ „cel mai rapid au 
exporturile României*’, in 

privește importurile 
situîndu-se pe

țara 
locul al

o apreciere de! ansamblu 
; economic 
.—O.N.U. a-

Cornellu VLAD

Totul o început 
13 aprilie 1966. 
acea zi. pilotul Juan 
Trippe — care in 1927 
a fondat compania 
„Pan American World 
Airways", sau, cum i 
se mai spune prescur
tat. „Pan Am", care, cu 
timpul, a devenit cea 
mai mare firmă de 
transporturi aeriene 
din lumea occidentală 
— anun(a, la o confe
rință de presă, „cea 
mai importantă hotă
rî re din întreaga mea 
carieră in aviație : co
manda pentru 25 de 
reactoare Jumbo-ict 
,.Boeing-747“. de două 
ori și jumătate 
mari 
707".

mai
decit varianta

23 august 1974, 
președinte al 
Am". William 

declara că 
mai 

intred- 
activitale de 

jumătate dc 
___  a companiei : 
sintem nevoiti să ape
lăm la subsidii guver
namentale pentru a 

salva ..Pan Am" de
la o prăbușire finan
ciară. Ne aflăm in
tr-o situație extrem de 
grea, care reclamă a- 
tenția imediată a gu
vernului. astfel com
pania nu va putea 
supraviețui". El a ce
rut administrației să 
subvenționeze compa
nia cu cite 10 175 000 
dolari lunar retroac
tiv din aprilie a.c. 
pentru o-fi putea a- 
coperi pierderile lu
nare in valoare de a- 
proape 6.5 milioane 
dolari și dobinzile de 
3.8 milioane dolari la

„Pan
Seawell.
„astăzi este cea 
tristă zi din 
ga 
proape 
secol

a-

creditele contractate.
Cum de s-a ajuns 

la această situație ? 
hi 1966, anul in care 
cele 25 de „Jumbo- 
jets" au fost coman
date la un preț total 
de 525 milioane do
lari. „Pan Am" înre
gistrase — ca urmare 
a vitezei și condițiilor 
de confort ale reac
torului „Boeing-707" cu 
140 locuri — un spor 
de 25 la sută a numă
rului de pasageri, 
ceea ce i-a adus pro
fituri record : 86 mi
lioane dolari, lor m 
următorii' doi ani. alti 
107 milioane. In 1969, 
anul in care. ..Uoeing- 
747" cu 360 locuri a 
vitrat in exploatare 
comercială, iar eco
nomia lumii occiden- 

a făcut primii 
spre „staalla- 

„Pan Am" a vi
rat prima scâ- 
bruscă a numu- 
dc pasageri, si- 
ref’ectată prin- 

tr-un deficit de pes
te 33 milioane dolari. 
A urmat o veri'abilă 
degringoladă finan
ciară. societatea pier- 
zi nd succesiv 48 mi
lioane dolari in 1970, 
45 in 1971. 28 in 1972 

18 in 1973. iar in 
prima jumăla'e a anu
lui in curs, 32.8 mi
lioane dolari.

La făptui că renu
mita societate ae
riană se gflă acum 
pe marginea fali
mentului au contri
buit. in măsgră im
portantă. și scumpi
rea prețului carbu
ranților. precum și 
creșterea prețului bi-

calătorie, 
inflației și 

puterii
tetelor de 
'pe fondul 
al scăderii 
reale de cumpărare a 

, salariilor. In plus, in 
mai puțin de un an 
s-au prăbușit sau au 
avut accidente patru 
avioane „Pan Am", 
publicitatea defavora
bilă contribuind și ea 
la scăderea r.umăru- 
lui de pasageri. In 
aceste condiții, socie
tatea și-a redus perso
na l«l de la 40 000 la 
32 .'()(> și a suspendat 
cursele spre zece loca
lități europene, deși 
rețeaua sa cuprinde, 
incă, 109 orașe si 71 de 
state și teritorii.

Ziarele „Washing
ton Post" și „Xew 
York Times", referin
du-se la cererea „Pan 
Am" de a i se acoperi 
pierderile din bugetul 
stalului, se întreabă 
dc ce să plătească con
tribuabilii americani 
10 milioane de dolari 
lunar acestei compa
nii in momentul in 
care ii merg prost a- 
fa. erile ? Decenii de-a 
riadul, sute de mii de 
americani s-au văzut 
nevoiți să se declare 
in stare de faliment — 
in timp ce „Pan Am" 
a realizat profituri de 
sute de milioane dolari 
— si aceștia nu au a- 
pelat la stat pentru 
subsidii, care, de alt
fel. nici nu le-ar fi 
fost acordate. Atunci 
de ce multimilionara 
companie să apeleze 
la banii plătiți de con
tribuabili statului sub 
formă de impozite ?

C.ALEXANDROAII
J

două runde de convorbiri cu secre
tarul de stat american. Henry Kis
singer. Principala problemă abordată 
a consti’.uit-o c-tapa următoare a e- 
forturilor de soluționare pe cale po
litică a situației din Orientul Apro
piat. Marți, premierul israelian a fost 
primit de președintele Gerald Ford.

Ministrul de exteme al 
GrCCici Gheorghios Mavros, a 
avut întrevederi La Bruxelles cu mai 
multe oficialități ale Pieței comune. 
Discuțiile s-au axat asupra reactivă
rii acordului de asociere a Greciei 
la C.E.E.

Anularea interdicției in" 
puse zborurilor avioanelor portu
gheze deasupra teritoriului său — 
interdicție instituită in semn de pro
test pentru refuzul fostului regim 
portughez de a acorda independență 
coloniilor africane — a fost hotărită 
de guvernul algerian.

Un avion „DC-9" al compa- 
niei americane „Eastern Airlines" s-a 
prăbușit miercuri dimineață in apro
piere de aeroportul orașului Char
lotte (statul Carolina de Nord). Din 
cele 82 persoane aflate la bord (78 
pasageri și 4 membri ai echipajului) 
au supraviețuit numai 13, majorita
tea acestora aflindu-se in stare gravă.

Majorarea prețurilor
combustibilului i"^- 
zitului și autovehiculelor din trans
porturile rutiere a fost hotârită de 
guvernul belgian.

Pagubele provocate de 
uraganul Carmen p|a"‘ai< iop 
de trestie de zahăr din S.U.A. sțnt 
□e natură să determine o sporire 
suplimentară a prețului zahărului, 
care a atins deja niveluri record in 
Statele Unite și alte țări occidentale 
— indică experții americani. Potrivit 
cifrelor provizorii, uraganul a provo
cat pierderea in proporție de 75 la 
sută a recoltei din acest an in statul 
Louisiana. De la începutul anului, 
prețul zahărului pe piața americană 
6-a majorat de aproape trei ori.

Ziua României
la expoziția 

„Polimeri - 74"
MOSCOVA 11. (Corespondentă de 

la L. Duțâ). — La 11 septembrie, 
la expoziția internațională „Poli
meri — ’74“ din Moscova a avut loc 
ziua României. La centrul de presă al 
expoziției a avut loc o conferință de 
presă in cadrul căreia reprezentanți 
ai pavilionului țării noastre au expus, 
in fața unui numeros public și al 
delegațiilor de specialiști sovietici și 
străini, aspecte ale dezvoltării și vas
tele perspective ale industriei chimice 
românești.

Directorul general adjunct al direc
ției de expoziții internaționale a Ca
merei de comerț sovietice, Evgheni 
Iakovlev, a inminat diplome de onoa
re unităților economice românești 
„Chimimportexport”, „I.M.E.C.O.**, 
„Fibrex-Sâvineșli” și „Danubiana".

Pină in prezent, in cadrul expozi
ției internaționale ..Polimeri — ’74“ 
au fost încheiate importante tran
zacții economice intre întreprinderi
le românești participante și unități 
economice sovietice și din alte țări.

ARGENTINA

EXPOZIȚIE INSPIRATĂ 
DIN FOLCLORUL 

ROMÂNESC
BUENOS A1RES 11 (Cores

pondență de la E. Pop). — La 
galeriile de artă „Rubbers" din 
Buenos Aires a avut loc inau
gurarea unei expoziții a cunos
cutului pictor argentinean. Râul 
Soldi, avind ca temă dansul și 
portul popular din România.

Raul Soldi este unul din cei 
mai mari picturi contemporani 
a- Argentinei. Stind mai multe 
sâptămini in România, in 1971, 
pictorul argentinean a venit in 
contact cu folclorul romanesc.

Referindu-se la aceste noi 
realizări ale pictorului, cunoscu
tul critic de artă Cesar Magrini 
declara : „Soldi ne uimește cu 
o lume, cea a folclorului româ
nesc, pentru noi inedită și de 
nebănuit, pe care el a avut pri
vilegiul să o vadă și s-o simtă, 
pentru a ne ti transmisă și 
nouă, acum, prin intermediul 
tablourilor sale".

PERAȚIUNE ANTIDROG 
a fost inițiată simultan în 
S.U.A. șl Mexic, menită să ducă 
la distrugerea unei, importante 
rețele do traficant! internat io* 
r.ali. Politia americană vizează 
arestarea a circa 125 de per
soane, specializate in traficul 
cu pilule de amfeîamină (anual 
sînt distribuite in S.U.A. 30 de 
tone de astfel de pilule, în va
loare de 3 miliarde de dolari). 
La rindul ci, poliția mexicană 
urmărește să lichideze un nu
măr do laboratoare, unde se 
obțin pilulele. Așa cum au pre
cizat autoritățile, materia pri
mă pentru producerea pilulelor 
parcurge o rută euro'"-nă îna
inte de a fi introd’.’-â c1, udes- 
tin in Mexic.

• INTR-O ORA PE 
MAPAMOND. Potrivit «I- 
culelor Întocmite de statisticieni I 
englezi, lntr-o singură oră p® ■ 
globul pămîntesc se produc : 
trei mișcări seismice și 20 de 
zguduiri subterane : 2 000 de că
sătorii și 1 300 de divorțuri ; se 
nasc 12 000 de copii; un trăsnet 
lovește fie un om. fie o clă
dire. In ce privește indivizii 
Iuați ca atare, inima fiecăruia 
pompează în acest răstimp
2 tone de singe, iar organismul 
degajă o cantitate de căldură 
suficientă pentru a încălzi 1 140 
litri de apă. Statisticienii brita
nici au calculat, de asemenea, 
că in aceeași perioadă de timp 
planeta noastră se deplasează 
cu 66 000 de mile pe propria sa 
orbită, acumulînd, totodată, 
83 000 de tone de praf ccsmic.

• POMPIERI DE VIN- 
ZARE. 40 de pompieri dintr-o I 
suburbie a orașului Los Ange
les s-au oferit spre... rin zare — 
anunță agenția Associated 
Press. Mimați de refuzul auto
rităților de a satisface revendi
cările lor — instituirea de 
pensii pentru văduvele și copiii 
orfani ai pompierilor căzuți la 
datorie in lupta cu flăcările — 
membrii asociației acestor pro
fesioniști au inserat în revista 
„Western city** următorul a- 
nunț : „De vinzare un întreg 
corn de pompieri, împreună cu 
echipamentul și obiectele lor 
personale".

• IN APĂRAREA PĂ
DURILOR DE MOLIFT. 
In Adunarea Națională a Fran
ței va fi prezentat, in curind, 
pehtru aprobare, un proiect de 
lege care împuternicește guver
nul să dispună ca hirtia igieni
că și alte produse similare să 
nu mai fie . fabricate din lemn, 
ci numai din deșeuri recupera
te. Guvernul s-a decis să facă 
acest pas dună ce un deputat 
a atras atenția asupra reclamei 
făcute la televiziune și in ziare 
de o mare firmă. în care se a- 
rată că hirtia pentru asemenea 
scopuri oferită d° ea „nu este 
fabricată din deșeuri, ci din 
lemn de molift din pădurile 
tării".

•EGALITATE IN 
DREPTURI LA „TIMES". 
Emanciparea femeii a triumfat 
acum și in redacția ziarului 
londonez ..Times". încă!cindu-se 
o veche tradiție, pentru prima 
oară în istoria de aDroaoe 190 
d? ani a acestei publicații, unei 
femei i s-a încredința* funcția 
de șef de sectie. Rita Marshall, 
care a lucrat în redacție timp 
de 20 de ani în calitate de re
porter. a fost numită șefa sec
ției informații interne. „Sper că 
bărbații din serviciul meu mâ 
vor lua în serios" — a declarat 
ea atunci cînd i s-a comunicat 
că in octombrie urmează să-șl 
ia în primire postul. 1

• EVERESTUL SUBTE
RAN. Pe teritoriul Kazahsta- I 
nului se află un „munte sub
teran" care depășește Everes- 
tul (8 848 m) și este format nu
mai din săruri. Pentru a studia
cit de cit această formațiune 
subterană, denumită Celkar, 
oamenilor de știință le-au tre
buit... 15 ani. Studiul a de
monstrat că vîrsta colosului este 
de 300 milioane de ani. Natura 
a adunat aici miliarde de tone 
de materii prime valoroase pen
tru industria chimică : sare, 
magneziu, iod și altele. ;

• O PROFESIUNE IN 
DECLIN. In prima duminică I 
a lunii septembrie, la Veneția ă. 
avut loc tradiționala regată a 
gondolierilor, care anul acesta 
marchează cel de-al 700-lea 
jubileu. Potrivit documentelor, 
întrecerile autumnale ale gon
dolierilor. la care asistă zeci de 
mii de venețieni și de turiști, 
datează din anul 1 274. Prin se
colul al XV-Iea, Veneția numără 
circa 20 000 de gondolieri pro
fesioniști, reprezentind o ze
cime din populația orașului. în 
prezent au mai rămas doar 120
de canotori profesioniști, la 
care se mai adaugă. în perioa
dele de virf. alte cîteva zeci de 
„sezonieri". Fată de cele 10 000 
de gondole, cite număra Vene
ția acum șapte secole. în zilele 
noastre mai ex’siă doar 400. 
Orașul dispune de un singur a- 
telier de construcție a renumi
telor ambarcațiuni, cu numai 
trei lucrători. Concurate puter
nic de scuterele modeme, gra
țioasele gondole au pierdut de
finitiv partida inegală.
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