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Proletari din toate țările, uniți-vă!
Așadar, concursul profesional „Cel mai bun metalurgist" si-a de 

Ampla competiție, organizata de C.C. al U.T.C. în colaborare cu if.G.S.R.
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Așadar, concursul profesional „Cel mai bun metalurgist" si-a desemnat cîștigătorii. 
Ampla competiție, organizată de C.C. al U.T.C. în colaborare cu if.G.S.R. și ministerele de re
sort, a cărui etapă finală s-a desfășurat la Ga lăți exact cu o săptămină înaintea sărbătorii 
Zilei metalurgistului, a stabilit pe cei mai buni siderurgisti din cei buni. Ei sînt în ordine : 
ILIE CURESCU - furnalist, VASILE IVU - oțelar, ION CÎN DEA - laminorist, ALEXANDRU 
CONSTANTEA - trefilator, ION BERARU - turnător, CONSTANTIN TURC - refractarist, 
TEOFIL SÂVAN - zidar-șomator, IOHAN ȘTUMER - cocsar. Personalitatea lor profesională 
și muncitorească, temeinicia în muncă și învățătură sînt reliefate în reportajul nostru din pa
gina a lll-a, intitulat :fi FSy tiESh 3fi fi to’
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• înainte de termen
Colectivul Șantierului 3 in

stalații al Trustului de con
strucții din Bacău anunță un 
succes deosebit : îndeplinirea 
prevederilor cincinalului 
toate 
muncii 
inainte 
la 855 
cum și 
tate de la secția „Fibrotex" 
a întreprinderii de pielărie 
și încălțăminte „Partizanul", 
de la noile șecții productive 
ale Fabricii de postav din 
Buhuși, de la întreprinderea 
de confecții. Fină la fine
le cincinalului, instalatorii 
băcăoani s-au angajat să re
alizeze suplimentar un volum 
de producție cifrat la 140 
milioane lei.

la 
capitolele. Oamenii 
de aici au realizat 
de termen instalațiile 
de apartamente, pre
lucrările de speciali-

• EVENIMENT PE ȘANTIE
RUL TERMOCENTRALEI 
BRAILA

Pe șantierul Termocentra
lei Brăila, unul din cele mai 
mari obiective energetice ca
re se înalță in țară, a avut 
loc un important eveniment: 
aprinderea focului la cel de 
al 3-lea cazan de 660 tone 
abur pe oră. Odată țu pu
nerea în funcțiune a grupu
lui energetic nr. 3 se va În
cheia prima etapă de con
strucție a acestui important 
obiectiv.
• INTRAT IN FUNCȚIUNE

La întreprinderea Victoria 
din Iași a început să produ
că, cu 30 de zile în avans 
față de graficele stabilite, 
noua capacitate a secției de 
țesătorie. Prin intrarea în 
funcțiune a noului obiectiv 
intreprinderea va realiza un 
spor de producție de peste 
12 milioane lei anual.
• O NOUA MAȘINA 

FREZAT
La întreprinderea de 

șini-unelte din Bacău a 
asimilată în producția de se
rie o nouă mașină de frezat 
longitudinal, cu portal, de 
tip FLP-660, destinată mari
lor uzine ale industriei grele. 
Mașina este inzestrată cu a- 
parataj electric pentru afișaj 
de cote și comandă nume
rică, care ii permit să rea
lizeze piese de mare precizie.

PARTIDUL - CONȘTIINȚA DE SINE
9 1

îmbinind rigoarea științifică 
cu patosul revoluționar, genera
lizând și teoretizind experiența 
construcției socialismului in tara 
noastră, experiențele celorlalte 
țări socialiste, precum și ten
dințele obiective din realitatea 
socială mondială, proiectul 
de Program jalonează prin 
prevederile sale procesul fău
ririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate și al tre
cerii la edificarea comunismului 
pe pămîntul românesc. Acest 
document al marxismului crea
tor in ficțiune — care ; a fost 
elaborat din inițiativa și cu 
participarea directă și decisivă 
a secretarului general al parti
dului — constituie un program 
de o anvergură și de o cutezan
ță fără precedent in istoria tă
rii, constituie replica strălucită 
a partidului și poporului nostru 
la toate acele teorii care vorbesc

despre o așa-zisă criză a idea
lurilor în lumea contemporană, 
constituie un aport valoros la 
îmbogățirea gindirii marxiste și 
a practicii revoluționare inter
naționale.

Proiectul Programului Parti
dului Comunist Român îmbrăți
șează — într-o viziune unitară — 
întreaga noastră realitate socia
lă in devenirea ei pe parcursul 
acestui ultim sfert al veacului 
XX. vizînd toate domeniile de 
activitate, toate nivelurile de 
articulare a organismului nostru 
social, .toți factorii care 
la progresul societății, 
cordanță cu importanța 
pe care îl au in însăși

concură 
In ctfn- 
și rolul 
reali ta

tea socială, proiectul acordă o 
atenție deosebită sistemului po
litic al tării și in mod special 
rolului conducător al partidului, 
reafirmind și aprofundind prin
cipiul sacru potrivit căruia, in 
procesul de organizare și con
ducere a vieții economice, so
ciale și politice, a tuturor dome
niilor de activitate, partidul ocu
pă locul central, fiind forța po
litică conducătoare și centrul 
vital al națiunii noastre socia
liste.

Așa cum înseși constituirea și 
afirmarea partidului clasei mun
citoare pe scena politică a tării 
sînt rezultatul unui proces is
toric și expresia unei necesități

istorice obiective, și rolul său 
de forță politică conducătoare — 
recunoscut de întregul popor și 
înscris astăzi in Constituția ță
rii — își găsește explicație și 
legitimitate istorică. Partea 
întîi a proiectului Programu
lui partidului, consacrată trece
rii în revistă a luptei poporu
lui româij. a forțelor progresiste 
revoluționare, a clasei munci
toare pentru libertate socială și 
națională pune in evidență toc
mai faptul că partidul nostru 
s-a dovedit a fi. în decursul în
tregii sale existente, un. promo
tor consecvent al noului, apără
torul ferm și devotat al intere
selor fundamentale ale poporu
lui. stegarul luptei eroice a ma
selor populare pentru progres, 
pentru socialism. Această mi
siune. istorică pe care și-a asu-

(Continuare în pag. a lll-a)

expresie a unei so
cietăți dinamice,
prospere

• Familia — școală
a uceniciei morale

O temeinicâ pregătire 
pentru muncă și viața

a primit pe primarul
• — - - -- - --

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, luni după- 
amiază, pe George A. Athanson, 
primarul orașului Hartford din 
Statele Unite ale Americii, aflat 
intr-o vizită in țara noastră.

La primire a luat parte Iosif 
Uglar. președintele Comitetului 
pentru problemele consiliilor 
populare.

A fost de față ambasadorul 
S.U.A. la București, Harry G. 
Barnes jr.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă de caldă cor
dialitate și de interes comun 
pentru extinderea și diversifi
carea relațiilor de cooperare și 
cola.borare intre cele două țări 
și popoare.

Astăzi sosește în țara noastră 
președintele Republicii Liberia, 

dr. William R. Tolbert jr.

BUN VENII
ÎNALTULUI OASPETE

La invitația președintelui Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, astăzi sosește în Capitală preseon- 
tele Republicii Liberia, dr. William R. Tolbert jr., care face o 
vizită oficială in țara noastră.

Tineretul factor activ în

ION ANDREITA, V.RAVESCU, O.MARIAN

îndeplinirea cincinalului inainte de termen

Peste Vasluiul veacurilor trecute, aripa frămintatei istorii 
românești s-a zbuciumat nu o dată dureros. Și parcă o ne
fericită coincidentă a naturii avea să mențină, în hotarul 
acestui județ, punct de răscruce a năpraznice vînturi. adu
cătoare de ger, secetă, inundații. Oamenii s-au îndirjit să 
reziste, au temeinicit case și cetăti si ogoare, generație după 
generație s-a plecat cu aceeași trudă asupra pămintului, dar. 
cu toată strădania lor — vorba cronicarului acelui timp : „că 
nu sint vremile sub om, ci bietul om sub vremi" — sărăcia 
nu le-a lipsit din casă. Semn Cert, verificat și consemnat de 
istorie, că trecutele orînduiri sociale nu i-au adus omului 
adevărata, deplina sa libertate.

Vasluiul de astăzi se inaltă demn sub aripa înnoitoare a 
socialismului. în rînd cu tara, județul dintre Tutova si Prut 
își scrie, cu pilduitoare fapte de muncă si viată, noua istorie. 
Semnificative sînt fie și numai citeva comparații din ulti
mii ani — urmare a unui amplu program de dezvoltare eco
nomică multilaterală. Și ca întotdeauna, „cuvîntul de ordine" 
aparține industriei. în județul celor citorva mori și topitorii 
de in au apărut întreprinderi moderne, cu pondere însemnată 
in economia națională. în anul trecut, producția globală in
dustrială a sporit cu 66,4 la sută față de 1970. în acest an se 
depun eforturi pentru a se realiza o producție cu 27 la sută 
mai mare decît anul trecut. La ora actuală, planul cincinal 
înregistrează un avans de aproape patru luni.

în această eroică devenire — se recunoaște — forța deter
minantă o constituie tineretul ; atit ca pondere, cit si in 
ceea ce privește competenta. Zi de zi, replica de efort si dă
ruire a tinereții se convertește în expresive fapte de muncă, 
tinzind spre tot mai inalte dimensiuni. Si — recunoaște de 
data aceasta reporterul — nici unul dintre numeroșii inter
locutori n-a rostit : „Eu am făcut"... ci totdeauna : „NOI..." 
— modest, dar ferm, mîndru, dar concis ; lucid. NOI — nu
mitorul comun al nobleței de generație ; NOI — autorul co
lectiv al fiecărei victorii. Fie-i, deci. îngăduit reporterului să 
păstreze, în pagina de ziar, acest frumos mod de referință.

NOI Șl PUTEREA DE 
AFIRMARE

Interlocutor — tinăra ingi
neră Eufrosina Rotaru de la 
întreprinderea de prelucrare a 
lemnului. „Da. în 1968 răspun
deam de o linie de fabricație — 
ne 
la 
să
Să 
ce-am făcut noi între

Este, însă, cazul să scriem 
despre Eufrosina Rotaru. Dru
mul afirmării ei — însuși dru
mul străbătut de întreprindere,

spune — acum m-ați întîlnit 
proiectare. Dar nu e cazul 
scrieți neapărat despre mine.

vă povestesc, mai bine, 
timp..."

(Continuare în pag. a Ill-a)

Se apropie ORA ȘCOLII
Pînă la primul clinchet de clopoțel al noului an școlar 

a rămas mai puțin de o săptămină. Pentru elevi, pentru 
cadrele didactice, pentru tinerii absolvenți care se vor pre
zenta anul acesta întîia oară la catedră a început numă
rătoarea inversă. Cum vor arăta școlile, clasele, atelierele, 
laboratoarele in acea primă zi atit de apropiată a inau
gurării unei noi etape de îmbogățire a cunoștințelor gene
rale și profesionale ? lată întrebări ale căror răspunsuri 
sînt cunoscute multora din cei interesați. O privire de an
samblu asupra pregătirii pentru noul an de învățămint ne 
oferă prilejul să constatăm existența unor preocupări sus
ținute din partea factorilor responsabili în vederea asigu
rării celor mai bune condiții pentru cei ce vor păși pragul 
școlilor, pentru cei ce își incep sau își continuă pregătirea 
anul acesta cu convingerea că au datoria să răspundă 
grijii cu care sînt înconjurați prin strădania de a studia, 
de a lega învățătura de practică, de a dobîndi deprinderi 
folositoare unei munci utile societății, așa cum îi cer fie
cărui tinăr prevederile proiectului Programului P.C.R., pro
iectul Directivelor Congresului al Xl-lea. Reporterii noștri 
au trecut în revistă situația din cîteva județe ale țării, sta
diul actual al pregătirilor pentru deschiderea noului an 
școlar. Constatările lor, în grupajul din pagina a ll-a.

William R. Tol
bert jr. s-a născut 
la 13 mai 1913, 1H" 
Bensonville, comi
tatul Montserrado. 
învață in localita
tea natală, apoi la 
..Crumwell Hali", 
școală superioară 
din Clay-Âshland, 
iar in 1934 absolvă 
Colegiul „Liberia", 
transformat mai 
tirziu in universi
tate națională. în 
1953 i șe acordă ti
tlul de doctor in 
drept internațional 
civil, ulterior fiind 
onorat și cu alte 
titluri academice.

în perioada 1935— 
1943 activează in 
Ministerul Trezore
riei. în 1943 este 
ales in Camera Re
prezentanților din 
partea comitatului

(Continuare 
în pag. a V-a)

Astăzi, în jurul orei 11,30, posturile noastre de radio ți 
televiziune vor transmite direct de la Aeroportul Internațional 
București-Otopeni, ceremonia sosirii președintelui Republicii 
Liberia, dr. William R. Tolbert jr., care, la invitația președin
telui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, face o vizită oficială in țara noastră.

Sentimentul naturii
Printre multele semnale de alarmă în le

gătură cu pericolul poluării există și 
acesta: în marele oraș X, întrucit ve
getația nu mai crește de fel, pentru a nu 
angoasa cetățenii, pe margini s-au „plan
tat" pomi' de material plastic. Tn ei s-au 
pus minuscule magnetofoane cu benzi pe 
care este înregistrat cîntecul păsărilor. Tn 
marele oraș Y, contra unei monezi se poate 
intra într-o cabină strimtă - sînt amplasate 
pe străzi, din loc în loc - unde se respiră 
oxigen curat dințr-o mască. Citesc despre 
marele lac Z unde nu mai trăiește nici un 
piște, iar lacul constituie un serios pericol 
pentru sănătatea oamenilor. Toate aceste 

ai naturii și
pentru sănătatea oamenilor, 
știri se leagă între ele. Copii 
stăpînii ei, oamenii își dimen
sionează umanismul și în ra
port cu atitudinea față de na
tură. Nepăsarea față de ape 
duce la nepăsarea față de se
meni., Otrăvirea aerului duce 
la singurătate. LJcigînd în ei sentimentul na
turii, oamenii ucid ceva nespus de serios, de 
profund, de fundamental - dincolo de pe
ricolul direct, atacul fizic asupra propriei 
sănătăți, asupra propriei vieți. Un tînăr sa
vant îmi spunea odată într-un interviu că 
superioritatea socialismului constă și in 
aceea că este capabil, are instrumentele de 
a măsura exact pulsul lumii moderne, este 
capabil și-și impune a lua din lumea mo
dernă numai ceea ce este bun, valabil, 
constructiv. „Doar n-o să ne poluăm, numai 
pentru a avea de ce să ne depoluărp I" - 
îmi spunea savantul. Am zîmbit. Fără a cu
noaște aspectele tehnice ale problemei, ci
fric, nici pe cele concrete, nu se poate să 
nu ai încredere în atitudinea românilor 
față de natură^ întreaga noastră spirituali
tate este impregnată de sentimentul naturii,

A

poate pentru că avem o țară frumoasă 
o legendă, poate pentru că frumusețea

Smaranda Jelescu

ca 
, , , , ei

ne-a fost scut și sprijin și refugiu, poate pentru 
că nu se poate să fii artist fără să vibrezi 
la petrecerea eternă a apelor și la foșne
tul pădurii și nu cunosc popor mai artist 
decît românii. „Partidul va aplica o politică 
consecventă de împiedicare a poluării na
turii, de aplicare strictă a prevederilor 
legii cu privire la conservarea nealterată 
a mediului înconjurător, asigurînd condiții 
de viață corespunzătoare poporului nostru 
atît în prezent, cît și în viitor", se spune în 
Program.

Se mai spune în Program că vom naviga. 
Pe ape limpezi, ocrotite cu grijă, vom trece 

pe ape într-un aer mai pur 
spre cetițile noastre, 
tr-un vis călinescian, 
albe ne vor purta dinspre 
Dunăre spre 
Bistrița spre

mare,
Dunăre,

Ca-n- 
corăbii

dinspre
__ într-o 

țară frumoasă ca o legendă. Se vor folosi 
toate apele. Se vor face navigabile. Se vor 

........... ........ _______    'zîmbe-tăia canale. Unde, strălucește apa, vin 
durile. Cresc florile. Se luminează ___
tele. încolțesc blîndețea și moravurile bune 
Noi toți, întregul popor, citind Programul, 
am înțeles că este conceput ca o mare sim 
fonie în care culorile și sunetele-și răspund, 
că fiecare capitol al său este direct legat 
de cel precedent și punctul de plecare al 
celui următor. Ca orice operă mare, senti
mentul este rotund, de împlinire și armo- 
’nie. Așa cum nu se poate fericire fără 
muncă, inteligență fără bunătate, cinste 
fără iubire, treptele spre împlinire ale Pro
gramului de construcție a societății comu
niste românești sînt construite armonic, 
ca-ntr-un cîntec vertical.
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ÎN CAMPANIA AGRICOLĂ DE TOAMNĂ
Amplă mobilizare

de forțe la; STRINGEREA
Recoltatul

florii Șl DEPOZITAREA
REPORTERII „SCÎNTEII TINERETULUI" ÎN RAID PE ȘANTIERE

A

soarelui
ÎN JUDEȚUL IALOMIȚA se 

desfășoară in aceste zile din 
plin campania de recoltare a 
florii-soarelui, operație la care 
sint angrenate importante forțe 
manuale și mecanice. După cum 
ne informează tovarășul ing. 
Ion Cristea, directorul general 
al Direcției agricole județene, 
„declanșarea recoltatului la 
floarea-soarelui s-a făcut ma
siv, în toate unitățile de pro
ducție, pentru că pe majoritatea 
terenurilor va urma cultura 
griului ; de aceea concomitent 
cu recoltatul se execută treiera
tul șl eliberatul parcelelor pen
tru a da posibilitatea execută
rii arăturilor". Din situația ope
rativă se desprinde că au 
fost recoltate din cele 44.000 
hectare cu floarea-soarelui cul
tivate in cooperativele agricole, 
peste 13 000 hectare, menținin- 
du-se o viteză zilnică de îna
intare in lan ridicată pentru ca 
pină în jurul datei de 20 sep
tembrie această operație să fie 
încheiată pe toate suprafețele. 
Forța mecanic^ antrenată se 
ridică la circa 800 combine, bine 
etanșeizate pentru ca pierderile 
de recoltă să fie minime. în co
operativele agricole Scînteia, Ia- 
zu, Dorobanțu, Vărăști sub di
recta îndrumare a specialiștilor, 
mecanizatorii și membrii 
ratori lucrează zi-lumină 
coltatul florii-soarelui.

Aceeași mobilizare de 
se poate întîlni în aceste 
pe ogoarele JUDEȚULUI

FURAJELOR

Vrancea 
ale acțiu- 
se preco- 
Am ales 
lipsa de

coope- 
la re-

forțe 
zile și 

___TE
LEORMAN, unde circa 300 com
bine și 55 000 cooperatori lu
crează intens Ia recoltatul florii- 
soarelui. „Nici un bob din noua 
recoltă nu trebuie pierdut" este 
principala deviză a actualei 
campanii de toamnă și de aceea 
de la recoltat și pină la inma- 
gazinatul produsului, fluxul se 
desfășoară continuu dirijat, cu 

, cea mai mare atenție. Din cele 
aproape ,37 mii hectare cu floa
rea-soarelui au fost recoltate 
peste 8 000 hectare, remarcindu-se 
consiliile intercooperatiste Pu- 
tinciu, care a strîns aproape ju
mătate din suprafață, Furcu- 
lești, Roșiori, Se pune un accent 
deosebit pe calitatea lucrărilor, 
iar tinerii mecanizatori își do
vedesc virtuțile profesionale în 
lanuri, la cea mai importantă 
lucrare a sezonului, recoltatul.

tine- 
fura-

tova-

ȘTEFAN DORGOȘAN

Tot în aceste zile nu trebuie 
scăpat din vedere nici strînsul, 

-transportul și depozitarea in 
bune condiții a furajelor. în 
urma unor sondaje făcute rezul
tă că recoltatul fînețelor natu
rale în unele cooperative agri
cole de producție din județele 
Arad, Botoșani, Bistrița-Năsăud, 
Maramureș, Harghita, Brașov și 
Satu-Mare, este încă rămas în 
urmă, abia acum impulsionîn- 
du-se la maxim mersul acestei 
lucrări.

Redăm din județul 
roadele de pină acum 
nilor uteciștilor și ce 
nizează ‘pentru viitor, 
acest județ, deoarece
precipitații în zona de șes a ju
dețului a dus la producții scă
zute de furaje, și se impun ac
țiuni prompte din partea 
rilot la strîngerea tuturor 
jelor.

Din discuțiile avute cu
rășul Ion Cotigă, președintele 
Uniunii județene a cooperative
lor agricole de producție, a re
ieșit faptul că mâi sînt multe 
de făcut pentru asigurarea hra
nei animalelor în perioada de 
iarnă.

— Este deajuns să arătăm că 
876 hectare cu finețe din zona 
de deal nu au fost cosite în în
tregime. Apoi,' coasa a treia la 
lucernă încă nu s-a încheiat la 
cooperativele agricole de pro
ducție din Ajud, Pufești, Cîm- 
pineanca, Golești, Ciorăști, Mă- 
rășești, Țifești. Specialiștii 
taților agricole din Sihlea, 
gești, StrăOane, Panciu,

uni-
Gu-

Bolo-

tești, Adjud, din comoditate, în 
loc să facă din lucerna semisiloz, 
au făcut fin, ceea ce a dus la 
scăderea valorii nutritive a lu- 
cetnei. Pentru asigurarea nece
sarului de furaje se cere ca tot 
ce se poate strînge de pe cîmp 
să fie însilozat și păstrat cu gri
jă,1 iar la această acțiune este 
chemat tineretul județului nos
tru să-și aducă din plin contri
buția.

Constantin Panțuru, secretarul 
comitetului comunal U.T.C. Tîm- 
boi^ști, ne arăta că tinerii după 
ce au participat la strînsul lu- 
cemei, trifoiului și ovăzului, vor 
trece la recoltarea și însilozarea 
porumbului, ca și la strîngerea 
vrejilor de fasole.

Tinerii din ferma nr. 4 a 
C.A.P. Odobești, în frunte cu 
Nicolae Ifrim, secretarul comite
tului U.T.C. pe cooperativă, au 
cosit și Strîns finul de pe supra
fețele repartizate în județul Co- 
vasna.

în comuna Paltin 30 de tineri 
aii reușit să dea sectorului zoo
tehnic din zona de șes 7 tone 
fin, iar cei 18 uteciști din Tul- 
nici,; 3,5 tone fin.

Sînt însă din păcate multe lo
calități unde tinerii nu și-au 
adus decît simbolic contribuția. 
Este cazul celor de la Cîrligele, 
Bolotești, Broșteni, Jariștea, Ie- 
rești, Soveja, Vizante, Movilița 
care deși dispun de suprafețe 
importante cu finețe naturale nu 
au întreprins acțiuni concrete 
pentru strîngerea și depozitarea 
finului.

OVIDIU MARIAN

Olimpiada mecanizatorilor
Duminică, a avut loc la 

Centrul de instruire a cadre
lor de mecanizatori, din comu
na Ștefăneștii de Jos, faza fi
nală a „Olimpiadei mecaniza
torilor" din județul Ilfov. La 
faza finală s-au prezentat 110 
concurenți, 66 din S.M.A.-uri, 
36 din I.A.S.-uri și 8 din' 
stațiunile experimentale. Față 
de edițiile trecute, anul a- 
cesta programul concursului 
a cuprins pe lingă probele 
teoretice și mecanice și proba 
practică. Numărul concuren- 
ților a sporit, de aceea au 
fost eșalonați tn două grupe: 
pină la treizeci de ani și pes
te această virstă. Cea mai 
disputată probă a fost cea 
practică, cind fiecare meca
nizator participant la concurs

trebuia să brăzdeze o supra
față de 810 metri pătrați la o 
adîncime de 20 de centi
metri.

Cele trei probe obligatorii 
s-au desfășurat pe parcursul 
a zece ore, după care s-au 
desemnat cîștigătorii: la cate
goria pină la treizeci de ani 
s-au clasat In ordine: locul I: 
Mircea Moroșanu — I.C.C.T. 
Corbeahca, locul II: Constan
tin Istrati— I.A.S. Oltenița, 
iar pe locul III: Vasile Ma
rin — S.M.A. Călugăr eni. La 
categoria peste treizeci de 
ani clasamentul a fost urmă
torul: locul I: Victor Erie — 
I.A.S. Urziceni, locul II: Ion 
Mitea — I.AS. Oltenița, lo
cul III: Mircea Voinea — 
S.M.A. Vrziceni. A mai fost 
premiat Mugur Enache, cel

mai tinăr mecanizator prezent 
la concurs.

Cîștigătorilor le-au fost în- 
minate de către tovarășul 
Mircea Tudor, secretar al 
Comitetului județean Ilfov al 
U.T.C., Diploma de onoare 
a Comitetului județean Ilfov 
al U.T.C:, frumoase premii în 
bani și' obiecte. După pre
miere a urmat un bogat pro
gram artistic susținut de ta
raful și soliștii uzinei „Vul
can" din. București.

Luni participanții la „Olim
piadă" s-au îndreptat cu au
tocarele spre Brașov. Pe tra
seu vor vizită muzeul „Dof- 
tana", Uzina de mecanică 
fină Sinaia, iar in orașul de 
la poalele Tîmpei, Uzina 
„Tractorul".

IONEL OVIDIU

Numai în momentul de față, 
la întreprinderea „Electrotimiș" 
din Timișoara urmează cursurile 
de calificare un număr de 380 
de tineri, absolvenți ai școlilor 
de cultură generală sau de liceu. 
Noi frezori, lăcătuși, strungari, 
matrițeri și rectificatori, deprind 
tainele meseriei de la muncitori 
care în majoritatea cazurilor 
sint doar cu cițiva ani' mai in 
virstă decît ei. Adesea ei înșiși 
calificați la locul de muncă și 
deveniți în scurtă vreme vir
tuoși ai meseriei. De altfel, me
dia de virstă a întreprinderii 
este în jurul a 21 de ani.

„Electrotimișul" și-a început 
integral activitatea in ianuarie 
1973. Producția ei, scule, matrițe 
și utilaj electrotehnic, are o 
particularitate proprie, toate sau 
aproape toate comenzile sint 
unicate, multe dintre ele pre
miere absolute în țară, de înaltă 
complexitate tehnică. Un singur 
exemplu este edificator. Din cele 
12 poziții ale secției utilaj elec
trotehnic, intrate în producția lu
nii iulie, 80 la sută sînt complet 
noi in producția întreprinderii. 
Așijderi in secția scule. Din cele 
150—180 dispozitive livrate lu
nar, circa 20—30.000 de repere 
sint noi.

Este un lucru pe care specia
liștii l-au pus de mult. în evi
dență. O atit de mare mobili
tate în procesul producției, de
terminată de însăși dinamica so
cială, modelează tipologii umane 
foarte refractare rutinei, față de 
care reacția este de neaderență, 
de refuz al angajării. Acest 
fapt impune la modul cel mai 
obiectiv cu putință găsirea și 
folosirea corespunzătoare a mij
loacelor de educație spirituală, 
profesională, de comportament 
social în conțextul responsabili
tății față de societatea noastră 
limpede formulată de către par
tid. Este, așadar, o necesitate pe 
care organizația U.T.C. n-o 
poate ocoli.

„Ce este 
dumneavoastră ?“ Am 
întrebarea mai multor 
membri ai comitetului

secretari sau simpli uteciști. 
„Principala problemă care se 
pune la noi in prezent este ca 
cele 8 luni afectate calificării să 
aibă o desfășurare temeinică din 
toate punctele de vedere, ne 
spune Viorel Guțu. responsabi
lul cu munca profesională în co
mitet. Au venit tineri și ne-au

zilesonal am participat cu citeva 
in urmă la examinarea a 8 ti
neri pentru promovarea intr-o 
categorie superioară. Unii n-a
veau vechimea necesară, dar, la 
recomandarea noastră, potrivit 
înscrisurilor legale, au fost ac
ceptați, reușind cu toții. De fapt, 
tinerii sînt cei care solicită. Cu

b
UZINA

SE ÎNNOIEȘTE.
DAR ACTIVITATEA
ORGANIZAȚIEI?

nou în organizația 
adresat 

tineri, 
U.T.C.,

spus că la unele cursuri preda
rea nu se face la nivelul unei 
accesibilități rezonabile. îndeo
sebi la matematică și desen. De 
aici, cu sprijinul organizației de 
partid și al conducerii s-a luat 
măsura, ca toți inginerii să con
sacre la cererea tinerilor cel 
puțin două ore pentru acordarea 
de consultații. Pe de altă parte, 
și în .același scop, numai în 
cursul ultimelor luni am organi
zat, pe baza specificului orga
nizațiilor, schimburi de expe
riență la I.M.T. „Electromotor" 
și „Electrobanat", toate urmate 
de colocvii comune avînd ca te
mă probleme de ordin strict pro
fesional și de viață de organi
zație".

„Noi sîntem veșnic solicitați", 
ne mărturisește Ion Crăciun, din 
secția pregătire-intreținere. Per-

căi care și-au exprimat dorința 
să locuiască la cămine s-a în
tocmit o listă, iar acum, de fie
care dată cind este nevoie, sînt 
pe șantier la mujică voluntar- 
patriotică. La ordinea zilei în 
secția montaj matrițe se află in
tegrarea' rapidă a celor 28 d,e 
absolvenți al școlii profesionale. 
Repartizarea in echipe, urmări
rea felului cum respectă disci
plina. De altfel, aici activează 
și o echipă de tineret a cărei ac
tivitate s-a concretizat in tri
mestrul II intr-o producție în 
valoare de 7 milioane de lei, iar 
existența ei impune respect. 
Apoi mai e o excursie în R.P. 
Ungară, o alta la Muntele Găina 
și, tot intr-o perspectivă imedia
tă, este, nunta lui Suba Ioan, 
secretarul organizației U.T.C. Și, 
fiindcă veni vorba despre nun-

In general, clopoțelul poate sâ sune;

...dar ce-i de făcut cu gospodarii rest an fieri?

15 septembrie
prima zi

de producție

Tovarășul Ion Croitoru, direc
torul pentru problemele practi
cii de la Grupul școlar de pe 
lingă Uzinele „Electronica" din 
București ne invită să trecem 
prin clasele proaspăt zugrăvite. 
Culoarele strălucesc de curățe
nie. Totul e pus la punct, mo
bilierul reparat, materialul di
dactic îmbogățit.

— Pentru noi, ne mărturisește 
dînsul, anul școlar a inceput 
mai devreme decît de obicei. 
Dar și exigențele noastre au 
fost, ce e drept, de data aceasta, 
ceva mai mari. Este îmbucură
tor să constatăm insă că spu- 
nind : „pentru noi", expresia 
poate asocia, alături de cadrele 
didactice, de conducerea școlii, 
un mare număr de elevi, aproa
pe 500 de băieți și fete, care, 
mobilizați de organizațiile U.T.C. 
pe clase au 
muncă 
tuturor 
pentru 
școlar : _
rie,. reparat instalații 
spălat geamuri, 
parchetul. A fost o treabă de 6 
săptămini, dar tinerii se pot mîn- 
dri că au adus școlii, pe această 
cale, o economie de circa 150 000 

.lei. Acum, se și vede, dealtfel, 
poate suna clopoțelul : atelierele 
școlii s-au îmbogățit cu 3 mașini 
de rectificat. 12 strunguri noi, 
cu fierăstraie electrice, cu scu
lele necesare formării truselor 
individuale ale elevilor ; au fost 
perfectate înțelegeri, încheiate 
contracte cu Uzinele „Electroni
ca", I.E.M.I., Uzina de calculatoa
re, întreprinderea „Didactica" din 
București și Tehnoton-Iași pen
tru acoperirea' planului econo
mic ; dispunem de documentație 
și tehnologii, clasele sînt deja 
împărțite pe maiștri, astfel in
cit prima zi de școală va fi Ia 
noi și prima zi de producție.

participat prin 
patriotică la efectuarea 
lucrărilor de pregătire 
deschiderea noului an 
zugrăveli, vopsit lemnă- 

■" sanitare, 
scări, curățat

să mulțumim Trustului județean 
de construcții.

Cu noi ateliere și laboratoare 
au fost înzestrate școlile gene
rale nr. 5 și 7 din Tecuci. 19 și 
21 din Galați. Un internat de 
190 de locuri se află în stadiul 
ultimelor finisări în incinta Li
ceului nr. 2 din Galați. Se cu
vine, desigur, să amintim acum, 
la ora bilanțului, că la înălțarea 
tuturor acestor construcții șco
lare, un aport deosebit și-au a- 
dus, alături de constructori, sute 
și mii de elevi care în cursul 
vacanței de vară au deschis aici 
șantiere locale de muncă volun- 
tar-patriotică. Eforturile lor au 
fpst rodnice și în executarea re
parațiilor curente și capitale, 
lucrări încheiate deja la 1 sep
tembrie. ,

La capitolul dotări merită a 
fi evidențiată o frumoasă iniția
tivă. Este vorba de dotarea prin 
eforturi proprii a claselor de li
ceu afiliate cu 30 de săli pentru 
laboratoare de fizică și chimie, 
în acest scop elevii Gruoului 
școlar de construcții din Galați 
au executat mobilierul necesar 
(mese, scaune etc.) pentru toate 
cele 1 080 de locuri din labora
toarele respective. La același 
capitol se înregistrează livrarea 
spre unitățile de învățămînt din 
județ a 350 de table școlare, 100 
dulapuri, vitrine laborator, peste 
1 000 bănci, 128 catedre etc. Și 
încă o noutate : la 15 septem
brie în județul Galați vor fl 
inaugurate 9 case ale pionieri
lor (in comunele mari, precum 
Codalbi, Pechea. Corod, Tudor 
Vladimirescu, Nicorești etc.); în 
fiecare nouă casă a pionierilor 
s-au făcut amenajările necesare • 
pentru activitățile specifice din 
cadrul cercurilor ăplicatiVe, pe 
porțile fiecăruia vor putea păși 
zilnic în orele libere cel puțin 
400 de pionieri.

Amînări
nejustificate

Dotare prin
eforturi proprii

înaintea deschiderii noului an 
de înyățămînt, în județul Galați 
se poate întocmi un bilanț po
zitiv *al pregătirilor din cursul 
verii. O' nouă școală, cu 16 
clase,a fost înălțată in cartierul 
Țiglina II din Galați. Alte 20 de 
săli de clasă au fost construite 
în mediul rural, majoritatea fi
ind deja recepționate.

— La 15 septembrie, ne spune 
inspectorul Mihai Ciobanu, de 
la inspectoratul școlar județean, 
toate cele 36 do săli de clasă vor 
fi in stare de funcțiune cu tot 
mobilierul și amenajările nece
sare. Am vrea să menționăm că 
toate aceste lucrări sînt de bună 
calitate, fapt pentru care ținem

tă, o asemenea bucurie este în
totdeauna a tuturor. Cind Anuța 
Bădilă. rectificatoare, s-a căsă
torit cu tinărul de la care a în
vățat meserie, spre satul ei na
tal din județul Sălaj, autobuzul 
întreprinderii a dus 40 de tineri 
invitați. A fost tot isprava orga
nizației U.T.C.

N-am consemnat ceea ce _ ni 
s-a repetat de fiecare datăj cind 
am pus întrebarea amintită. Se 
află în toi campionatul de fotbal 
inter-secții. De handbal și te
nis de masă, așijderi. Acțiunile 
de muncă voluntar-patriotjca 
pentru terminarea pină la în
ceputul lunii august a bazei 
sportive din spatele căminului, 
concursurile profesionale cu ca
racter lunar, concursurile cultu- 
ral-artistice etc.

Analizate atent, caracterul de 
noutate al acestor acțiuni nu este 
dat de ineditul absolut, ci de per
manenta lor prezență, alcătuită 
intr-un sistem complex, de com
plementaritate in așa fel incit să 
existe oncind posibilitatea atit a 
alegerii, dar și a apelului, atunci 
cind un tinăr simte nevoia, la 
personalitatea organizației U.T.C: 
pentru a interveni în sprijinui 
său. Pe tot parcursul dialogului 
nostru nimeni n-a simțit nevoia 
să ne vorbească despre vreo șe
dință. Iar ciștigul este comun.

într-o organizație U.T.C. al că
rei număr de tineri aflați in evi
dență se apropie de o mie, cei 
care nu și-au realizat în iunie 
sarcinile de plan au fost doar 
14. Puțin, dacă ne gindim că În
treprinderea, încă in continuă 
dezvoltare, face zilnic angajări. 
Economiile de energie și com
bustibili convenționali realizate 
de către tineri in primul semes
tru se ridică la 700 mii kWh și 
respectiv 180 t. La fiecare mi
lion de lei 'producție marfă, tot 
ei sint cei care contribuie sub
stanțial cu cele 8 tone economii 
de materii prime.

Un succes remarcabil este de 
asemenea și faptul că producția 
primului semestru din acest an 
a fost integral realizată la toți 
indicatorii, iar la unii ca prețul 
de cost, productivitatea muncii 
și beneficii, chiar depășită.

ION DANCEA

Sumele totale alocate în a- 
• cest an pentru construcția, ex

tinderea și dotarea școlilor și a 
grupurilor sociale școlare in ju
dețul Brașov, se . ridică la a- 
proape ‘ 6 milioane de lei. în 

..noul an de învățămînt sînt ne
cesare. și s-a prevăzut construi
rea unei școli generale cu 16 
săli de clasă, a unui grup șco
lar sanitar cu 24 săli de clasă, 
cu internat și cantină, a unui 
grup școlar de construcții cu 
cantină și internat in Brașov, a 
unei case de copii școlari in o- 
rașul Victoria, cu internat ‘ și

lipsă de aprovizionare cu ma
teriale Se construcție. Una din 
grădinițele construite în Brașov 
se va da în folosință la începu
tul anului școlar, cealaltă insă, 
suferă, de asemenea, o amî- 
nare pină la 31 decembrie. Nici 
situația amenajărilor prin con
tribuție voluntară nu este mult 
mai bună deoarece peste tot se 
impune un finiș foarte susținut 
pentru ca elevii să beneficieze 
din primele zile ale anului de 
învățămînt, de obiectivele pro
mise. Grupurile sociale ale șco
lilor generale din Recea, Soho- 
dol și Beclean nu au fost măcar 
începute. Lucrările de reparații 
și salubrizare în orașele Bra
șov, Făgăraș, Rupea, Codleasint 
pe terminate insă nu aceeași 
este situația în Zărnești, To- 
hani și Moeciu.

Deci pe lingă angajamentele 
ambițioase cu adevărat lăudabi
le pentru ca clopoțelul ce va 
vesti începutul anului școlar să 
sune la fel de sărbătorește pes
te tot în județ, este nevoie, 
acum, în ultimul moment, de 
eforturi susținute.

beneficiari, dar
și constructori

Secvențe ca cele. prezentate 
astăzi, din județul Gorj, sînt 
întilnite pretutindeni și toate 
poartă amprenta generoaselor 
eforturi pentru pregătirea tine
rei generații, făuritoare, alături 

cantină, a două grădinițe și a de întregul popor, a societății
unei săli de gimnastică cu des- socialiste multilateral, dezvol-
tinație pdllfuncționalâ, pe 'lingă tate.

Un local nou, cu opt săli de 
clasă, își deschide porțile în co
muna Drăguțești. Elevii, cei Oare 
au fost prezenți continuu pe 
șantier încă de la începerea lu
crărilor în primăvară, efectuea
ză acum lucrările de finisare și 
curățenie, de instalare a celor 
două laboratoare. aranjează 
cărțile în noua bibliotecă. Mulți 
dintre ei au apelat și la ajuto
rul părinților, al fraților mai 
mari, astfel incit au contribuit 
laolaltă la realizarea prin mun
că voluntar-patriotică a unor 
însemnate ecoiiotnii (circa 
90 000 lei) . „în curînd, ne-au a- 
sigurat ei, vom termina și baza 
sportivă ce va dispune de te
renuri de volei, handbal, bas
chet. pistă de atletism, groapă 
de sărituri".

în orașul reședință de județ 
— Tg. Jiu — i-am aflat pe ele
vii Liceului „Ecaterina Teodo- 
roiu" in mai multe puncte de 
lucru. Fetele și-au împărțit ac
tivitatea la curățenia și aranja
rea cantinei școlare, care va 
avea ca beneficiar și pe colegii

liceul Meșota din ’ Brașov.'Toa- 
te aceste construcții se reali
zează ăvînd consiliul popular ju
dețean ca tutelar de investiții. 
Acestora li se adaugă o serie 
de amenajări și extinderi la 
școli, efectuate prin contribuția 
voluntară a cetățenilor. Intere- 
sindu-ne la Inspectoratul școlar 
de stadiul acestor importante și 
urgente lucrări, am aflat că 
deși majoritatea obiectivelor a- 
veau ca termen de recepție 1 
septembrie, în acel moment nu 
era gata decît sala de gimnas
tică a liceului Meșota. Ultima 
Săptămînă n-a adus nici ea toa
te recuperările așteptate. Conti
nuă să prezinte intirzieri Școa
la generală din Brașov și 
Grupul școlar sanitar (inclusiv 
internatul și cantina). Mai gra
vă este situația la Casa de co
pii școlari din orașul Victoria al 
cărui termen, de predare ar fi 
fost 30 septembrie pentru 
internat și 31 august pentru 
cantină, insă predarea se va a- 
mîna la ambele obiective cu 
una și respectiv două luni din

lor de la liceul economic. 400 
de elevi vor servi zilnic masa 
in cele mai bune condiții. La
boratoarele primesc și ele a- 
ceeași atentă îngrijire strălu
cind de curățenie și ordine. Din 
țesătura de schele se conturea
ză tot mai clar atelierele de lă- 
cătușerie, croitorie-lenjerie și 
țesut covoare. întreaga vacanță 
a prilejuit tuturor elevilor șco
lii afirmarea hărniciei și price
perii la cele mai diverse lu
crări: săpături fundații, canale 
termice șț instalații gaze, tur
nat betoane, decofrat panouri, 
încărcat și descărcat pămînț și 
materiale de construcție. Un a- 
devărat șantier al tineretului,' 
organizat pe serii, cu program 
bine stabilit, însumind peste 
5 000 de ore de muncă patrio
tică. „Vom avea o școală —ne 
spune elevul Laurențiu Dumi
trescu, din anul II A — de drag 
să înveți in ea“.

De dragul școlii, au muncit 
cu drag, după un catalog fără 
absențe, nu ntimal elevii Mar
cel Gelatu, Ana Barbu, Cristian 
Ciovică, Viruța Nedelcu, ci toți 
colegii lor. Cuvinte de frumoa
să apreciere sint adresate deo
potrivă și școlarilor din Nego- 
mir, Lelești, Runcu, Logrești 
care au contribuit Ia înălțarea 
propriului local de școală. Acest 
an școlar va debuta în județul 
Gorj, întră altele, cu 8 localuri noi 
pentru învățămîntul general, to- 
talizînd 76 săli de clasă, 24 ate
liere și laboratoare, 16 grădinițe 
cu 630 locuri, sediu pentru ' o 
școală specială,, tot atîtea obiec
tive ai căror autori și. benefi
ciari se intilnesc în persoana 
acelorași elevi.

zi de școală să se desfășoare in . 
condiții optime.

La 15 septembrie ar trebui > 
să-și deschidă ușile 44 de nov 
săli d.e clasă. Unele ca cele din 
Simbriaș, Fărăgău, Căpuș, Va
lea Izvoarelor, Bolohalma. Sas- 
chiz, spre bucuria elevilor și 
lauda consiliilor populare, și le 
vor deschide. Altele, nu.

— Școală noastră, îmi decla
ră Ion Tofăn,. contabil la consi
liul popular din Pogoceaua, ar 
trebui să aibă la 15 septembrie 
4 noi săli de clasă. Nu le va 
avea. N-au fost întocmite de
vizele pentru încălzire și ilu
minat. '

Dacă la Cuci neterminarea 
parchetului la parter e pusă pe 
seama lipsei de bani, la Pogo
ceaua care să fie cauza? Bani 
sint. 28 000 lei nefolosiți încă din. 
contribuția voluntară și 100 000 
lei primiți din partea statului. 
Argumentul: „a trebuit’să stăm 
21 de zile pentru 
da planșeul" (!).

— Avem toate 
sîntem sprijiniți
popular, ne declară Alexandru 
Toma, director al școlii din Vă- 
tava. (Aici se construiește un 
local cu 10 săli de clasă). Am 
primit și peste 200 000 lei spri
jin din fondurile centrale.

— După cum spuneți, aveți 
de toate, dar — după cite se 
vede — școală nouă nu veți 
avea la 15 septembrie.

Se invocă și aici timpul prea 
scurt pentru, a realiza o aseme
nea construcție. dar echipa de 
constructori a Consiliului popu
lar Gurghiu lucrează cite 4 zile 
pe săptămînă.

Motive invocă 
nești J- Tulcea, 
seni, și cei din
asculți și te întrebi: la ce sint 
bune motivele, cind peste citeva 
zile sună clopoțelul? Se dispu- 
ne, oare, în localurile cu pri
cina de un argument care să-1 
facă să-și amine clinchetul ?

a se consoli-

materialele, 
de consiliul

Cîte luni sînt
necesare pentru

alcătuirea

și cei din Ibă- 
și cei din Su- 
Bereni. Stai, li

unui deviz?

ili majoritatea covîrșitoare a 
localităților din județul Mureș, 
consiliile populare, conducerile 
școlilor au făcut totul ca prima

Grupaj realizat de:
ADINA VELEA. MIRCEA 
TACCIU. V. RAVESCIJ, ION 
CHIRIC, MIRCEA BORDA

Foto : VASILE RANGA

FACULTĂȚILE ÎN EXTINDERE

se lucrează pentru 1975-1976;

Fiecare institut, fiecare facultate își așteaptă studenții cu nou
tăți. Dintre acestea, reținem pe cele din domeniul construcțiilor. 
Potrivit unui calcul, noile spații de învățămînt din principalele 
centre universitare — amfiteatre, laboratoare, ateliere — totali
zează 14 ha. Zece mii mp iityă în proprietatea celei mai mari 
Politehnici a țării — cea bucureșteană, ca laboratoare, săli de pro
iecte, amfiteatre și alte spații de lucru pentru studenți — tn special 
pentru studenții Facultății de metalurgie. Institutul de petrol, gaze 
și geologie, care, după cîte știm, și-d stabilit sediul acolo unde 
bate „inima" petrolului, la Ploiești, va beneficia de laboratoare 
noi ce ,,se desfășoară" pe spațiul de 2 200 mp. Numărul de metri 
pătrați afectați noutăților universitare la Politehnica din Iași depă
șește cifra de 22 000 și ei sînt transformați în amenajări pentru 
Chimia industrială; alți 10 000 mp intră în proprietatea Facultății 
de construcții sub formă de ateliere de producție și proiectare, de 
laboratoare. Universitatea din Calați se îmbogățește cu un mo
dern atelier-școală; cea din Brașov cu 3100 mp — ateliere și 
laboratoare pentru studenții de la Industrializarea lemnului.

Totodată, reținem că nici căminele și cantinele nu „stau" pe 
loc în ceea ce privește numărul de beneficiari cărora le „asigură 
masă și casă pe timpul studiilor, noi cămine vor asigura încă 3 000 
locuri de cazare, iar la Cantinele de la Sibiu și Timișoara, ' încă 
2100 studenți, în trei serii, vor putea lua masa la cantină.

Sint, desigur, doar Citeva concretizări ale unui mod de a întim- 
pina un nou an de învățămînt.

L.L.

La Editura didactică și pedagogică

CELE 28,5 MILIOANE DE MANUALE 
ALE ACESTUI AN SE AFLĂ ÎN ȘCOLI

O realitate îmbucurătoare: 
vechi : manualele școlare să 
intea datei începerii cursurilor. Tirajul cărții de școală — înce- 
pind de Ia clasa întii pină la ultimul an de învățămînt —atinge 
o cifră semnificativă : 21,8 milioane, reprezentind manualele șco
lare oferite gratuit celor patru milioane de elevi. Invățămintul 
primar, gimnazial și liceal este reprezentat prin <82 titluri. Peste 
6 milioane manuale sînt editate in culori. Graficul de difuzare 
a cărții școlare către unitățile de învățămînt spune că acțiunea 
s-a încheiat, iar școlile pot pregăti seturile de manuale peniru 
fiecare elev. De pe acum, la Editura didactică și pedagogică se 
lucrează la elaborarea manualelor școlare pentru anul de invă- 
țămînt 1975—1976.

s-a realizat un deziderat ceva mai 
fie gata cu mai multă vreme ina
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expresie a unei societăți 
dinamice, prospere

In documentele Congresului 
al XI-lea al partidului, respec
tiv', proiectul Programului Par
tidului Comunist Român de fău
rire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism si pro
iectul de Directive cu privire la 
planul cincinal 1976—1980, puse 
în dezbaterea . maselor largi 
populare, se acordă o atentie 
deosebită problemelor de efi
ciență. în acest context se re
liefează și rolul monedei noas
tre naționale.

Acest lucru este pe deplin 
explicabil, intrucit se știe ci. 
evoluția banilor, proporțiile și 
dinamica masei bănești, sub 
forma banilor de cont și a nu
merarului, k reflectă starea în 
care se găsește dezvoltarea eco
nomiei naționale. Istoria mone
tară a unei țări este totodată 
istoria dezvoltării sale econo
mice.

Experiența dobindită De plan 
mondial dovedește cu prisosință 
că perioadele de ascensiune eco
nomică și prosperitate se carac
terizează printr-o circulație bă
nească echilibrată, o monedă 
puternică, demnă de prețuite. 
Dimpotrivă, perioadele de criză 
sau de stagnare economică iși 
pun amprenta pe situația cir
culației bănești, în sensul că 
banii iși pierd baza solidă pe 
care trebuie să se sprijine, ge- 
nerind neîncredere, fuga de bani 
și creșterea prețurilor.

Dat fiind caracterul planificat 
al economiei noastre naționale, 
evoluția circulației bănești este 
strins legată de planificarea 
economică și financiară. Con
cordanța dintre balanțele mate
riale, pe de o parte, și exis
tența corelației necesare intre 
resursele bănești și bunurile 
disponibile, care se asigură prin 
planificarea financiară, pe rle 
altă parte, constituie una din 
principalele condiții ale stabili
tății banilor și ale desfășurării 
normale a circulației bănești.

Totodată, existența unei mo
nede stabile și o bună organi
zare a circulației bănești sub 
forma viramentelor bancare și a 
plăților și încasărilor în nume
rar, exercită o influență favo
rabilă asupra dezvoltării ascen
dente a economiei, constituind o 
premisă indispensabilă pentru 
utilizarea în bune condițiuni a 
pirghiilor valorice (beneficiul, 
creditul, dobînda, prețurile) în 
construcția economică.

Leul, moneda noastră națio
nală, are de jucat un rol de 
seamă nu numai ca mijlocitor 
al producției și circulației măr
furilor în procesul de realizare 
a produsului social, de distri
buire a venitului național, ci și 
ca instrument de control asupra 
îndeplinirii planului, asupra re
tribuirii după cantitatea ți ca
litatea muncii. Banii trebuie să 
stimuleze creșterea productivi
tății muncii, să contribuie la o 
mai bună desfășurare a produc
ției și circulației mărfurilor.

De aceea, utilizarea de către 
stat a banilor și a circulației 
lor, ca una din pirghiile con
strucției economice și ca instru-

ALEXANDRU OPREA,
vicepreședinte

al Băncii Naționale

ment de control pentru realiza
rea unei eficiențe sporite, are o 
importanță deosebită in etapa 
actuală de dezvoltare a țării 
noastre, care se caracterizează 
după cum se știe prin dinamism, 
modernizare a structurilor eco
nomice și prin realizarea unei 
eficiențe sporite in toate dome
niile de activitate.

O bună organizare a sistemu
lui bănesc, folosirea judicioasă 
a banilor, desfășurarea neîntre
ruptă și fără perturbări a ciclu
lui bani-marfă-bani contribuie 
la înfăptuirea în proporțiile sta
bilite prin plan a reproducției 
socialiste lărgite, la valorifica
rea cit mai deplină a resurselor 
țării, la creșterea productivității 
muncii sociale.

în acest sens trebuie înțe
leasă sarcina cuprinsă in pro
iectul Programului partidului și 
proiectul de Directive ale Con
gresului al XI-lea ca, pe baza 
dezvoltării multilaterale, dina
mice și proporționale a econor 
miei noastre naționale, să se 
realizeze concordanța necesară 
intre veniturile și cheltuielile 
bănești ale participanților la 
producția socială — unitățile 
socialiste și populația — ceea 
ce va permite asigurarea unei 
circulații monetare sănătoase, 
accelerarea vitezei de circulație 
a banilor.

Pentru realizarea întocmai a 
acestui deziderat, controlul fi- 
nanciar-bancar va trebui, să ac
ționeze cu și mai multă fermi
tate împotriva risipei, neglijen
ței și a lipsei ' de răspundere, 
pentru evitarea oricăror cheltu
ieli neeconomicpase, pentru ob
ținerea unui efect util maxim 
la fiecare leu cheltuit in econo
mie.

Mecanismul și eficiența creș
terii economice, modernizarea 
structurilor noastre economice, 
introducerea consecventă a teh
nologiilor celor mai avansate in 
producție, la nivelul tehnicii 
avansate pe plan mondial, vor 
asigura condițiile necesare ca 
ritmul de creștere a venitului 
național să depășească pe acela 
al produsului social. Aceasta 
presupune reducerea ponderii 
cheltuielilor materiale in produ
sul social, evitarea imobilizări
lor în stocuri de prisos, cerință 
deosebit de importantă pentru 
dezvoltarea eficientă a econo
miei, domeniu în care banii și 
creditul au de jucat un rol în
semnat pentru mobilizarea și 
accelerarea rotației mijloacelor 
materiale și bănești din eco
nomie.

în aceste condiții se va putea 
asigura aplicarea unei politici 
consecvente de ridicare a nive
lului de trai și de reducere a 
duratei zilei de muncă.

Realizarea cincinalului 1971— 
1975 înainte de termen și a 
obiectivelor și sarcinilor prevă

Ce este, cum va arăta opera 
revoluționară pe care o înfăptuinf

zute în cincinalul 1976—1980 va 
duce la o creștere substanțială 
a potențialului economic, știin
țific și cultural al țării noastre, 
asigurînd stabilitatea și ’ntărirea 
puterii de cumpărare a leului.

în proiectul de Program al 
Partidului Comunist Român de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism, 
se accentuează, de asemenea, ne
cesitatea realizării unei concor
danțe cit mai depline intre ve
nituri și cheltuieli atit în cadrul 
unităților socialiste cit și la 
populație, premisă indispensa
bilă a unei circulații bănești 
echilibrate.

In centrul activității organe
lor financiare și bancare tre
buie să stea urmărirea folosim, 
cu rezultate superioare, a mij
loacelor materiale și bănești, 
sporirea vitezei de rotație a 
fondurilor de producție și cir
culație. Creditul bancar va tre
bui folosit in mai mare măsură 
pentru stimularea gospodăririi 
judicioase a mijloacelor mate
riale și bănești, pentru crește
rea eficienței activității econo- 
mico-sociale. Un rol important 
îl va avea controlul bancar, că
ruia ii revine sarcina, pe toate 
treptele organizatorice, de a 
preveni angajarea unor ionduri 
fără justificare economică, imo
bilizarea unor mijloace econo
mice, de a asigura obținerea 
unei eficiențe maxime în rolo- 
sirea resurselor materiale *și fi
nanciare ale societății.

Pe baza dezvoltării economiei 
naționale și asigurării unei ba
lanțe de plăți externe echili
brate, se va acționa în conti
nuare pentru întărirea puterii 
de cumpărare a leului, atit in 
țară cit și in raport cu alte mo
nezi, premisă necesară consoli
dării cursului leului. Pe această 
bază se va putea trece, in per
spectivă, la convertibilitatea 
monedei noastre naționale. Le
gitățile obiective și pirghiile 
economico-financiare vor tre
bui folosite în mod conștient în 
scopul dezvoltării în ritm înalt 
a Întregii economii, înfăptuirii 
Programului partidului de fău
rire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintării 
României spre comunism, tutu
ror oamenilor muncii din patria 
noastră. Realizarea în bune con
dițiuni a acestor sarcini repre
zintă chezășia dezvoltării in 
continuare in ritm rapid și ar
monios a economiei noastre na
ționale, baza trainică și de nă
dejde a echilibrului moțieiar și 
a stabilității banilor.

De aceea, datoria noastră, a 
tuturor este de a acționa nea
bătut pentru realizarea planu
lui, în care scop este necesar să 
ridicăm pe un plan superior 
pregătirea profesională și poli
tică, să contribuim la îmbună
tățirea continuă a organizării 
unitare și științifice a domeniu
lui în care lucrăm, să partici
păm din plin și în mod activ 
la înfăptuirea politicii interne 
și externe a Partidului Comu
nist Român, forță politică con
ducătoare a întregii societăți.

Partidul acționează prin mul
tiple căi pentru dezvoltarea 
conștiinței socialiste a maselor, 
pentru crearea unui climat în 
care faptele, comportamentele 
noastre cotidiene să reflecte 
esența de înalt urpanism și 
simț patriotic — caracteristică 
principiilor eticii și echității so
cialiste.

între factorii educativi, pro
gramul P.C.R. acordă un rol im
portant și familiei — nucleu 
de bază al societății— care își 
manifestă întotdeauna forța 
sa specifică de făurire a carac
terelor. a conștiinței. Am re
ținut, în această privință, pre
vederile din Program privind 
răspunderea fiecărui cetățeșn 
față de promovarea în grupul 
social familial a principiilor 
moralei socialiste, ale egalității, 
respectului și afecțiunii re
ciproce intre soți.

Partidul, întreaga societate :se 
preocupă de valorificarea ple
nară a ceea ce reprezintă fami
lia pentru întărirea națiunii 
noastre socialiste. Programul 
partidului subliniază importan
ța familiei, atit pentru asigura
rea vigorii și tinereții națiunii, 
cit și pentru rolul ei in forma
rea și pregătirea tinerei gene
rații pentru muncă și viață. Da
torită politicii consecvente de 
sporire a natalității și de aju
torare a familiilor cu mulți 
copii, datorită eforturilor per
manente pentru asigurarea unor 
condiții excelente de creștere și

O temeinică
pregătire pentru

PARTIDUL -
conștiința de sine
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muncă
Județul Argeș a cunoscut in 

ultimii zece ani o puternică 
dezvoltare economico-socială. 
Intrarea in funcțiune a nume
roase obiective industriale, cu
noscute astăzi in întreaga țară, 
constructoare de mașini, chi
mice, energetice etc., au deter
minat mutații profunde și in 
structura populației din județul 
nostru, ponderea populației o- 
cupate în industrie crescind de 
la 16,9 la sută în 1965 la 32,5 
la sută în 1973 și va ajunge la 
34.6 la sută în anul 1975.

în temeiul îndemnurilor ce se 
desprind din întregul cuprins 
al programului, pentru tinăra 
generație, al sarcinilor concre
te ce ne revin în opera de fău
rire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și în con
strucția comunismului, in ca
drul organizației județene Ar
geș a U.T.C., ăm trecut la sta
bilirea obiectivelor prioritare, 
între acestea înscriindu-se pre
gătirea și ridicarea calificării 
cadrelor de tineri pentru in
dustrie și formarea unei înalte 
atitudini muncitorești a aces
tora.

Este vorba îndeosebi de per
fecționarea activității pe care o 
desfășurăm, de orientare școla
ră și profesională a tinerilor 
care trebuie să înceapă încă din 
școala generală, pentru cunoaș
terea profilului liceelor indus
triale, agricole și economice 
existente in județ, a meseriilor 
pentru care se vor pregăti în 
liceele-de specialitate și școlile 
profesionale nou create, în
deosebi cele care înregistrează 
un deficit al forței de muncă. 
Pentru aceasta încă din anul 
școlar 1974—1975 vom crea, in 

îngrijire a copiilor, populația 
României va număra în 1990 
cel puțin 25 milioane de locui
tori. iar în anul 2000 circa 30 de 
milioane. Practic, din fiecare 
capitol al Programului desprin
dem procupări majore pentru 
asigurarea bunăstării și ferici
rii omului, in ultimă instanță, a 
familiei. Astfel, direcțiile de 
dezvoltare ale tuturor ramuri

FAMILIA - școală 
a uceniciei morale

lor economiei, ale forțc.or de 
producție, converg către realiza
rea unui venit național, in 1990, 
de circa 2.500—3.000 dolari pe 
locuitor. iar repartizarea venitu
lui național, pentru fondul de 
consum și dezvoltare, are prin
tre obiectivele sale de bază sa
tisfacerea intr-o măsură sporită 
a nevoilor materiale și. spiri
tuale ale oamenilor muncii. No- 
minalizînd aceste nevoi reale 
ale populației. Programul parti
dului urmărește : satisfacerea 
necesităților de invățămint de 
toate gradele, de la c’el preșco
lar, pînă la cel superior, ocro
tirea sănătății, cu un accent 
deosebit pentru asistența acor
dată copiilor, posibilități spo
rite de odihnă, cultură, pentru 
toți oamenii muncii asigurarea 
unor condiții optime de viață și 
îngrijire a bătrinilor etc. Efor
turile industriei ușoare, alimen-

și viată
colaborare cu Inspectoratul șco
lar, tin cabinet de informare și 
orientare școlară și profesio
nală â tinerilor din județ.

Legarea mai strînsă a învăță- 
mîntului de necesitățile pro
ducției, creșterea contribuției pe 
care pot și trebuie să și-o adu
că organizațiile U.T.C din în
treprinderile industriale în do
tarea atelierelor școlare în în
treținerea și buna funcționare a 
mașinilor și utilajelor cu care 
sint înzestrate, în desfășurarea 
practicii tehnico-productive a 
elevilor în întreprinderi, sint 
probleme care se vor rezolva 
printr-o mai strînsă conlucrare 
între comitetele U.T.C., din în
treprinderi și cele din școli. 
Activitatea politico-educativă în 
rindul tinerilor de la sate, care 
vor constitui rezerva principa
lă de cadre pentru industrie, va 
avea în centrul atenției forma
rea lor în spirit muncitoresc, 
pregătirea lor pentru cerințele 
și exigențele muncii din indus
trie, formarea la acești tineri a 
unor concepții și deprinderi 
care să-i pregătească pentru 
muncă dar și pentru viața in 
mediul urban, în centrele oră
șenești care vor fi create.

Cu tinerii din întreprinderile 
noi, munca politico-organizato- 
rică a organizațiilor U.T.C. va 
urmări ridicarea și perfecționa
rea calificării, pentru policalifi
care, în așa fel incit aceștia să 
poată trece mai ușor de la o 
specialitate la alta, de la o ac
tivitate la alta, în funcție de ce
rințele producției.

ALEXANDRINA IONESCU 
secretar al Comitetului jude

țean Argeș al U.T.C. 

tare, ale comerțului sint îndrep
tate și spre asigurarea unei ali
mentații de calitate, satisfacerea 
cerințelor generale de bunuri de 
larg consum, organizarea unei 
rețele comerciale eficiente, a 
unor numeroase servicii publice, 
atit la orașe cit și la sate,. care 
să contribuie la reducerea 
timpului afectat treburilor gos
podărești. Subsumate, toate

dr. LUMINIȚA 
GHIVIRIGĂ, 

cercetător principal la Institutul 
de științe pedagogice

aceste eforturi conduc la con
solidarea familiei, la ridicarea 
nivelului material și spiritual al 
membrilor săi, implicit, la spo
rirea eficienței sale educative.

Omul concret, cu complexita
tea personalității sale nu este 
numai cel care se manifestă in
tr-un anumit mod în grupul de 
muncă, de prieteni, dincolo de 
căminul său. El poartă cu sine, 
în rețeaua de interrelați.i în ca
re trăiește, convingeri, atitudini, 
comportamente formate din anii 
copilăriei, în casa părintească. 
Cunoaștem cu toții prospețimea

(Urmare din pag. 1)

mat-o partidul, care i-a revenit 
și îi revine în virtutea calității 
sale de detașament de avangar
dă al clasei muncitoare — cla
sa cea mai înaintată a societății
— și pe care el a îndeplinit-o și 
o îndeplinește cu strălucire, este 
indisolubil legată de faptul că 
partidul a preluat și. potențat 
cele mai înalte și cutezătoare 
idealuri și aspirații ale poporu
lui, înscriindu-le in programul 
său de transformare revolu
ționară a societății. Fiind, in 
planul existentei și activității 
sociale materiale — așa cum se 
precizează în proiectul de Pro
gram — „centrul coordonator al 
tuturor domeniilor vieții econo
mice și sociale", partidul repre
zintă. în plan spiritual, suprema 
expresie a conștiinței de sine a 
națiunii noastre socialiste toc
mai pentru că ideologia parti
dului, morala pe care el o .pro
movează. idealurile pentru care 
el luptă, spiritul său novator, 
constituie termeni de referință 
prin care și în raport cu care 
poporul nostru se autocunoaște, 
iși dimensionează și își evalu
ează virtuțile, orizontul gindi- 
rii și acțiunii, forța sa crea
toare.

Iată de ce partidul nu este o 
simplă componentă —. la rînd 
cu celelalte — a organismului 
nostru social, dar in același 
timp, nici ceva supraadăugat 
acestui organism : partidul este
— așa cum arăta tovarășul 
Nioolae Ceaușescu — poporul 
însuși prin cei mai buni fii ai 
săi.

Reafirmînd și dezvoltînd ideea 
rolului conducător al partidului 
in societatea noastră și a creș
terii acestui rol atit in elabo
rarea științifică a căilor de dez
voltare a României, cît și în 
conducerea și organizarea vieții 
sociale pentru asigurarea pro
gresului multilateral și accelerat 
al țării, proiectul Programului 
partidului aduce importante pre
cizări privind modalitățile con
crete prin care își realizează 
partidul misiunea sa de centru 
vital al întregii națiuni, in con
dițiile dezvoltării continue a for
melor democratice de conlu
crare a partidului cu masele 

impresiilor a emoțiilor din pri
mii ani d> viață/ temeinicia cu 
care ele se păstrează — unele 
pentru totdeauna. Modelele in
finite de copil — cel mai ade
sea ale propriilor părinți — se 
transformă in multe cazuri in 
adevărate idealuri de urmat 
pentru' tinăr. In primul rînd de 
la persoanele cele mai apropiate 
lui învață copilul ce înseamnă 

a-ți. consacra întreaga energie 
pentru făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate șl 
a comunismului în România, a 
apăra cuceririle revoluționare 
ale poporului, pe scurt — a fi co
munist. De aici și ideea ca in
fluența exercitată de adulții din 
familie să fie în spiritul eticii 
socialiste, să poată fi preluată 
Ca atare de către copii. Mai mult 
decit atit. Viața de familie în
lesnește nu numai influența 
Unidirecțională, de la părinți 
către copii, ci și invers. Părin
ții. nrin copiii lor, trăiesc și la 
nivelul generației tinere. Aces
te punți între generații sint 
deosebit de semnificative pentru 
unitatea morală a unei națiuni.

La fel, se exercită un perma
nent transfer de influențe între 
cei doi soți, fiecare preluind, in
tenționat sau chiar fără voie, 
de la celălalt, unele atitudini, 

largi ale poporului. In acest 
sens, proiectul de Program sub
liniază că „în condițiile perfec
ționării continue a relațiilor de 
producție, a organizării, condu
cerii și planificării. științifice a 
activității sociale, cind partidul 
nu trebuie să acționeze prin me
tode de comandă, ca un orga
nism situat deasupra societății, 
fiecare comunist, fiecare activist 
de partid trebuie să se integreze 
organic în viața economico- 
socială, să participe nemijlocit, 
in colectivul în care lucrează, 
Ia soluționarea concretă a pro
blemelor construcției socialiste".

Conducerea de către partid 
urmează așadar să se exercite 
dinăuntrul organismelor sociale, 
de stat și economice, . aceasta 
constituind procesul firesc, legic 
al creșterii continue a rolului 
conducător al partidului. a,l în
tăririi unității întregului popor 
în jurul partidului, al ridicării 
conștiinței generale al maselor, 
al participării tot mai active a 
poporului la conducerea socie
tății.

Așa cum precizează proiectul 
Programului, ridicarea treptată 
a conștiinței maselor largi 
populare la nivelul conștiinței și 
responsabilității sociale a mem
brilor partidului, contopirea 
pină la urmă, din punct de ve
dere al conștiinței, a celor fără 
de partid cu membrii partidului 
va duce la contopirea partidului 
cu masele. Acest obiectiv de 
perspectivă îndepărtată trece 
însă in mod inevitabil . prin 
procesul creșterii rolului parti
dului, imperativ, major al vieții 
noastre sociale și politice. 
Contopirea partidului cu masele 
reprezintă un țel în raport cu 
care — menționează proiectul de 
Program — partidul își stabilește 
rolul și răspunderile sale ac
tuale și de viitor. Elaborarea și 
punerea în dezbatere a proiec
tului Programului partidului — 
ale cărui prevederi- cutezătoare 
înaripează gindurile și galvani- 
zează voința de acțiune a po
porului nostru, — constituie un 
act fundamental și de semnifi
cație istorică prin care partidul 
își exercită acest rol, își înde
plinește misiunea sa de deschi
zător de drum în destinul po
porului și al tării. 

mentalități, opinii. Din multi
tudinea aspectelor sub care poa
te fi analizat rolul educativ al 
grupului familial; studierea 
Programului P.C.R. ne sugerea
ză evidențierea in special a ur
mătoarelor două: ne gindim in 
primul rind, la marile posibili
tăți de care dispune familia 
pentru a educa, de timpuriu, 
copiii in spiritul muncii — „în
datorire fundamentală, de onoa
re, a fiecărui comunist, a tutu
ror, cetățenilor". Chiar înainte de 
a trece pragul școlii, copilul 
poate înțelege că munca ,e con
diția de bază a existenței in so
cietatea noastră și poate trăi 
bucuria pe care numai o muncă 
făcută cu dragoste, cu interes o 
oferă. Și tot în familie se în
vață respectul față de muncă. 
Pentru aceasta nu sint necesare 
măsuri cu totul speciale. Dacă 
viața de zi cu zi a membrilor 
familiei este bine organizata, 
dacă participă cu toții la bunul 
mers ăl gospodăriei, dacă, prin 
întreaga lor activitate, ca cetă
țeni și ca membri ai unor co
lective de muncă, ei desfășoară 
o activitate rodnică — există 
condiții propice ca munca să 
stea la loc de cinste in familia 
respectivă, ca tinerii să preia 
de la adulți, atitudinea comunis
tă față de muncă.

Al doilea aspect, la care in
tenționăm să ne oprim, este cel 
al folosirii timpului liber. Auto
matizarea și cibernetizarea pro
ducției. ’ creșterea mai rapidă a 
productivității muncii vor duce 
la reducerea timpului de lucru. 
In cincinalul 1976-1980. se preci
zează în Programul partidului, 
timpul de lucru săptămînal va 
ajunge la 44 de ore, iar pînă 
în 1990.-la 42 și 40 de ore. Mă
surile de reducere -a timpului de 
lucru vor fi dublate de acorda
rea unei atenții deosebite pen-- 
tru folosirea cit mai rațională 
a timpului liber pentru odihnă, 
educație, cultură fizică și. sport, 
pentru însușirea unui bagaj mal 
mare de cultură generală și de 
specialitate, pentru ținerea la 
curent cu tot ce este nou pe 
plan național și internațional, pe 
scurt, pentru lărgirea orizontului 
de cunoaștere — trăsătură fun
damentală a omului societății 
comuniste.

Problemă de interes, larg, de 
rezolvarea căreia se interesează 
societatea în ansamblul său, fo
losirea timpului liber, cit mai 
util și. plăcut, intră și în sfera 
de preocupări a familiei. Condi
țiile oferite de trecerea în viitor 
la societatea comunistă sint de 
natură să înlesnească o coeziu
ne sporită a familiei și prin 
creșterea „timpului familial op
tim" — pe care membrii fami
liei îl petrec în comun pentru 
recreare.

Cit de prețioasă 'este această 
schimbare in bugetul de timp al 
familiei, pentru intensificarea 
rolului educativ al părinților 1 
împreună cu celelalte înlesniri 
acordate familiei, prin politica 
partidului de sprijinire a aces
teia, pentru exercitarea funcției 
sale sociale, de creștere și edu
care sănătoasă a copiilor, lărgi
rea posibilității părinților de a 
beneficia de maț mult timp li
ber reprezintă un ajutor pre
țios.

In anii petrecuți în școală și 
in cadrul organizației U.T.C., mai 
tîrziu, la locul de muncă, tine
rii de azi — părinții de miine — 
vor deprinde, datorită strădanii
lor educatorilor comuniști, oda
tă cu cunoștințe de cultură ge
nerală, politice și profesionale, 
și cunoștințe necesare creșterii 
și educării copiilor în spiritul 
concepțiilor comuniste. Părinții 
de miine vor beneficia din plin 
de toate măsurile înscrise în 
Program, menite să sprijine, 
material ,și spiritual, familia, 
să-i sporească rolul în societa
te. Rezultatele acestor măsuri 
se vor vădi neîndoielnic. Le vom 
recunoaște in viața fericită a 
fiecărei familii, ca și în aceea 
a familiei noastre mari. — so
cietatea socialistă.

(Urmare din pag. I)
de acest harnic colectiv. în 
1968, in primul an de produc
ție al unității, tinăra ingineră 
se afla și ea in cel dinții an de 
muncă. Am cunoscut atunci un 
pumn de tineri inimoși, care 
învățau din mers să minuiască 
mașini complicate. Inginera în
săși se mai credea studentă. 
Au urmat ani de efort, de acu
mulări, de temeinică însușire a 
meseriei. Tinărul colectiv se 
maturiza la exigenta școală 
a muncii. Pentru Eufrosina 
Rotaru acești trei ani de 
început au fost decisivi. Gar
niturile de mobilă lucrate de ea 
au îndeplinit toate criteriile ca
lității.

Trecerea sa în cadrul contro
lului tehnic de calitate este, 
deci, explicabilă. In prezent 
conduce biroul pregătirea, pro
gramarea și urmărirea produc
ției. in cadrul căruia activează 
și o grupă de proiectare. De pe 
planșeta ei și a celorlalți nouă 
creatori au ' fost lansate, numai 
în acest an. 97 de prototipuri, 
din care 34 au intrat în produc
ție. In tot acest timp. întreprin
derea a înregistrat, una după 
alta, performanțele. De la 0,5 
la sută personal calificat, s-a 
ajuns azi la un procent de 98 
la sută. Tinerii Ion Prișcan. 
Aurel Oprea. Singurel Cășunea- 
nu, Maria Goldan. Aurel Po
pică, Ion Marcu sint bine cu- 
noscuți pentru măiestria lor 
profesională. Vocația construc
torilor de mobilă se relevă insă 
și in puterea de a inova. Teh
nicianul Constantin Butnaru, 
inginerul Dan Berbescu. mun
citorul specialist Vasile Avasi- 
loaie semnează inovații de 
mare eficiență economică. Pe 
același spațiu. fără investiții 
speciale, capacitatea de produc
ție a crescut cu 50 la sută. Iar 
cind spunem că întreaga pro
ducție este destinată astăzi ex

portului subliniem, de fapt, 
puterea de afirmare a acestui 
tinăr și talentat colectiv.

NOI - Șl PUTEREA DE 
CONFRUNTARE

întreprinderea de prelucrare 
a lemnului este — la numai 
șase ani de existență — deca
nul de vîrstă al industriei vas- 
luiene. Filatura de bumbac se 
află în al doilea an de funcțio
nare. Tinerii de aici incă se 
mai confruntă cu probleme de' 
producție, dar adevărata, marea 
confruntare o au cu calitatea 

Numitorul comun
de muncitor. Maistrul loan 
Avădanii ne oferă un exemplu : 
„Priviți-o pe Mariana Furnică. 
Ii merge mina pe ring ca arcu
șul pe strune. Pînă acum un an 
dădea cu mătura. Astăzi este 
una din cele mai bune filatoa
re". Multe fete au venit in în
treprindere de la mătură. Pe 
cartea lor de muncă, fosta ocu
pație era consemnată invaria
bil : casnică. Și astăzi tot inva
riabil se consemnează : fila
toare. Numai că această nouă 
profesie impune o calitate ri
guros delimitată. O calitate 
care obligă la însușirile înain
tate ale muncitorului anului 
1974. „Și nu-i vorba doar de 
punctualitate la program" — 
ne spune aceeași Mariana Fur
nică. Reținem astfel, in deplină 
concordantă cu opinia tinerei 
filatoare, că disciplina de pro
ducție presupune o anume stare 
de spirit, un reflex format con
știent. in cucerirea dreptului de 
a te considera membru al cla

sei muncitoare. Acest proces îl 
parcurg astăzi toate cele peste 
700 de filatoare, iar rezultanta 
firească a lui o constituie fap
tele lor de muncă. Planul se 
raportează ritmic — și la zi — 
îndeplinit. Nu puține sint însă 
fetele care o iau înaintea pla
nului. Rodica Filip are o. nor
mă zilnică de 94 kg fire ; eă 
n-a raportat niciodată, la ieși
rea din schimb, sub o sută de 
kilograme. Din aceeași con
fruntare ies la fel de victorioa
se Adriana Holban, Mariana 
Cristat. Angela Dogaru, Lenuța 
Coșmagiu, Gabriela Soreanu, 
Lenuța Butnaru. Maria Tu- 

chendrea. O suită de trăsături 
morale și profesionale le jalo
nează continuu drumul perfec
ționării. Un amănunt semnifi
cativ, anume lăsat în finalul a- 
cestei consemnări : virsta me
die a colectivului — 20 de ani; 
cea mai tinără din județ — 
probează nu numai puterea sa 
de confruntare, ci și faptul că 
izbinda ii aparține.

NOI - SI PUTEREA DE 
ADAPTARE

întreprinderea de ventila
toare și instalații de ventilație 
incă n-a intrat in producție ; 
schelele, schimbate de la o zi 
la alta, trădează efortul final 
al constructorilor. Se montează 
utilajele ; o parte din ele sint 
supuse probelor. Asistăm la un 
astfel de moment. „Mașinile 
complexe — ne spune maistrul 
Nicolae Panaite — au nevoie de 
un rodaj apecial. Trebuie veri

ficate piesă cu piesă, studiate 
in amănunt înainte de a le 
lansa in producție". De două 
săptâmini. imediat după absol
virea școlii la Galați, tinărul 
maistru ascultă bătaia motoare
lor, le reglează ritmul. Șapte 
sute de oameni il întovărășesc; 
este nu numai o încercare a 
instalațiilor, ci și un „rodaj" 
al fiecăruia cu ndutatea tehni
că. „Mulți ne-am calificat in 
diferite locuri de muncă — ne 
explică Vasile Stratulat. Sin
tem lăcătuși, strungari, frezori, 
tratamentiști. Asta, în general 
vorbind. Toate aceste profesii 
trebuie adaptate producției de 

ventilatoare. Ceea ce presupune 
o anume calitate umană. în a- 
ceasta, cred eu, se află capaci
tatea noastră, a tinerilor, de a 
fi receptivi la nou". Un argu
ment in ceea ce privește pu
terea de adaptare a acestor ti
neri la nou il constituie, după 
cum ne mărturisea inginerul 
Ion Tinjală, insuși faptul că 
cea dinții capacitate, de 25 000 
ventilatoare pe an, intră în 
producție cu patru luni mai de
vreme.

NOI — Șl PUTEREA DE 
ANGAJARE

Transcriem fără comentariu, 
întreprinderea de prelucrare a 
lemnului : „Fiecare muncitor 
un activ și exigent controlor al 
calității propriului său produs!" 
Filatura de bumbac : ....Comi
tetul U.T.C. vă cheamă la o 

.săptămină-record de producție". 
Sint îndemnuri frecvent intîl- 

nite în aceste zile în între
prinderile Vasluiului. Prin con
ținutul lor, prin rezultatele ob
ținute, ele relevă puterea de 
angajare a tinerilor, onoarea 
cuvintului ^asumat.

In săptămina-record de la Fi
latură, de exemplu, n-a fost 
utilaj care să stea, nu s-a aflat 
tinăr sub normă, ceasul de pon
tai nu a înregistrat nici o ab
sență. La I.P.L., prin efortul și 
dăruirea întregului colectiv, 
planul pe primii patru ani ai 
cincinalului este realizat pînă' 
la 23 August, iar planul de ex
port pe întregul cincinal va fi 
raportat îndeplinit la finele lui 
octombrie. O apreciere pozitivă 
se cere făcută și în ce privește 
activitățile de muncă voluntar- 
patriotică.

NOI — Șl VIITORUL 
APROPIAT

Actualul cincinal a statornicit 
în Vaslui o industrie puternică, 
a lărgit sfera profesiilor. Ur
mătorul cincinal va întări pozi
ția județului in economia țării. 
Noi contingente de forță tinără 
se vor integra clasei muncitoa
re. Este un nobil asalt al mun
cii. pentru care adolescenții de 
astăzi se pregătesc — pe băn
cile școlilor generale și de spe
cialitate — să-și însușească nu 
numai viitoarele profesii, ci și 
virtuțile omului nou, socialist. 
De aceea, poate nici un alt cu- 
vint n-ar încheia mai potrivit 
aceste rînduri, ca Versurile în- 
tilnite pe un proaspăt tablou de 
promoție :
„Noi pentru viitor ne pregătim 
Și-l populăm pe solul fericirii, 
Cu brațele-ncordate să-1 săpăm 
Si să-I udăm cu ploile gindirii".

Zecile de priviri cutezătoare, 
lansate din fotografiile panou
lui. poartă cu ele siguranța Îm
plinirii.

PASIUNE, COMPETENȚĂ, 
APTITUDINI

— Particip pentru a doua oară 
la concurs, ne spune Ilie Cures- 
cti de la C.S. Reșița, cel mai hun 
jurnalist. Anul trecut am obținut 
doar o mențiune. Reușita de 
acum confirmă strădania mea de 
a urca noi trepte în pregătirea 
profesională.

Cel mai bun oțelar s-a dove
dit a fi Vasile Ivu de la Combi
natul siderurgic din Galați. De
venind topitor șef la numai 25 
de ani, preluind responsabilită
țile conducerii unei echipe, Va
sile Ivu a continuat zi de zi co
locviile profesionale cu ceilalți 
tineri oțelari din preajma sa, ob- 
ținînd în același timp importante 
realizări în îndeplinirea sarcinilor 
de producție.

— La noi este o tradiție, ne 
spune Ion Cindea, de la Combi
natul siderurgic Hunedoara, cel 
mai bun laminator. Cum se în
cadrează un nou muncitor este 
luat în grijă de laminatori cu 
experiență care se preocupă foar
te serios de pregătirea sa profe
sională.

Cel mai bun trejilor, Alexan
dru Constantea, de la întreprin
derea ..Industria sîrmei" din 
Cîmpia Turzii s-a situat la prima 
ediție a concursului, anul trecui, 
pe locul 4. „Am pus iarăși mina 
pe carte, ne spune. Studiind zil

nic, rezultatele obținute de mine 
în producție au început să fie 
tot mai bune. Am devenit frun
taș în întrecerea socialistă, tinerii 
m-au ales secretar al organizației 
U.T.C., iar în urmă cu 3 luni am 
fost promovat trefilor șef.

Evoluția lui loan Beraru de 
întreprinderea „Victoria" din 
Călan, cel mai bun turnător, a 
confirmat încă o dată rezultatele 
sale în producție. De 2 ani de 
zile este șef de echipă și de 2 ani 
de zile echipa sa nu a dat nici 
un rebut.

Constantin Turc, cel mai hun 
refractarist, lucrează la Întreprin
derea de produse refractare 
Pleașa, județul Prahova, dar da 
mai multă vreme, împreună cu 
echipa pe care o conduce; mun
cește pe platforma siderurgică 
din Galați. „Pregătim vatra de 
la furnalul IV care trebuie să 
intre curînd în funcțiune, ne de 
clară el. Față de grafic sintem 
în avans.

— Am fost un ucenic sirguin- 
cios și disciplinat, sint un munci
tor care perseverează in studie
rea cărții tehnice, care nu accep
tă rutina, care vrea să descopere 
mereu noi metode de lucru, ne 
mărturisește Teofil Săvan, de la 
Întreprinderea „Industria sîrmei" 
din Cîmpia Turzii, cel mai bun 

zidar-șamotOr. Succesul meu se 
datorește în primul rînd colecti
vului din care fac parte, colec
tiv dinamic, mobilizator.

Cel mai hun cocsar s-a dove
dit a fi Iohan Ștumer de la în
treprinderea „Victoria" din Că
lan. Ne vorbește cu pasiune des
pre meseria sa. Conduce o echi
pă care de la începutul anului 
este mereu fruntașă pe schimb. 
„Sintem fruntași, ține să preci
zeze, deoarece toți tinerii din 
formația mea au temeinice cu
noștințe profesionale.

Toți cei 8 laureați ai concursu
lui sint și oameni de nădejde ai 
producției, semnatari ai unor 
fapte de muncă memorabile, 
concretizate în importante depă
șiri ale sarcinilor de plan la oțel, 
fontă, laminate, cocs etc. Ei s-au 

• întors în întreprinderile lor cu 
hotărîrea de a contribui în co
lectivele în care lucrează la obți
nerea de noi succese în întîmpi- 
narea celui de al XI-lea Congres 
al partidului. Evoluția fiecăruia, 
pasiunea pentru meseria aleasă, 
dăruirea cu care muncesc pe 
platformele fierbinți ale siderur
giei constituie un exemplu și 
pentru ceilalți tineri metalurgiști.

ION CHIRIC
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Prin magazinele specializate in comerful 
cu obiecte și materiale sportive

Mai obosiți decît 
după o drumeție

Față de anii trecuți, magazinele cu articole șl materiale spor
tive sint mal bine și mal divers aprovizionate. Iubitorii sportu
lui, al mișcâril în aer liber, cei ce îndrâgesc turismul pot găsi 
în aceste’ magazine principalele articole de care au nevoie: 
corturi, rucsacuri, încălțăminte șl îmbrăcăminte adecvate, truse, 
articole de vînătoare șl de pescuit etc. Au apărut rachete și 
mingi de tenis în cantități suficiente și de bună calitate, s-au 
pus în vînzare mingi „Dunlop", „Pionner", „Slazenger", „Aero
plane". Fără a Ignora rezultatele meritorii obținute în comer
țul cu articole de sport, trebuie să menționăm că în domeniul 
acesta continuă să existe și unele probleme încă nerezolvate. 
Drumul apicolului de sport către cumpărător, rămine, uneori, 
anevoios, calitatea produselor inspiră, cîteodată, și aprecieri 
mai puțin elogioase, se impune un efort mai susținut pentru 
miniaturizare. într-un cuvînt, este loc pentru mai bine, lată doar 
cîteva argumente...

fel cum se dezlipesc si pantofii 
de „încălzire". S-a mai „uitat" 
Si faptul că tenisul se ioacă in 
costume specifice — e drept, 
simple : un pantalon scurt si o 
bluză — dar care costume nu 
I

se găsesc de vînzare. Cum a- 
minteam la început, magazine
le dispun de articole variate 
pentru iubitorii, turismului, ai 
sportului în general.

Și totuși...

De ce uneori cumpărătorii aud : „Nu avem !

Gara de nord, la sfîrsit de 
«ăntămină, este extrem de ani
mată. Bucurestenii evadează 
sere munte, spre mare. Studen
tul Ion Petrescu a hotărit. îm
preună >cu logodnica sa. să ple
ce la Poiana Brașov. Călătoria 
lor Începe. însă. cu... necazuri. 
„S-a spart sticla de termos — 
ni se destăinuie aceștia — și 
am căutat alta. în mai multe 
magazine, dar nu am găsit. Așa 
că plecăm în excursie fără ter
mos..." Intr-adevăr, magazinele 
bucureștene „Olimpic". „Club- 
sport", „Cabana", pe care le vi
zităm. n-au mai primit de mult 
sticle de termos.

Inginerul Vasile Tudose nu 
găsește escadrile (ghete confec
ționate din piele întoarsă, u- 
șoare si utile în călătoriile ne 
munte). Maria Dinu, șefa ma
gazinului „Cabana", ne declară : 
„Am comandat la depozit încă 
de pe 19 august... Si. iată, nici 
pînă astăzi, nu am primit esca
drilele". ...Nu este singura „o- 
misiune" din rafturi. Licsesc 
cămășile-sport. cu minecă lun
gă. din bumbac mercerizat. pen
tru sezonul de toamnă, toată 
vara au lipsit bluzele cu mîneci 
scurte, din bumbac, chilotii- 
sport — din „șaten fin" (cum 
scrie ne etichetă), sint confec
ționați dintr-o pînză oarecare si 
sînt... transparent și nu se 
vînd *. nu există tricouri de

sport ; multe confecții nu cores
pund măsurilor indicate pe eti
chete (ba sint mai scurte, ba 
sint mai lungi...). O cumpără
toare nune capăt discuției noas
tre cerînd treninguri din bum
bac pentru cei cinci copii ai ei. 
„Se vor deschide în curînd șco
lile si copiii au nevoie de tre
ninguri la ora de snort". Vin- 
zătoarea nu poate. însă, onora 
cererea. „Și. chiar nu aveți tre
ninguri ?“. întrebăm. „Ba da, 
dar nu din bumbac, ci din ma
terial suoraelastic...". înțelegem : 
sigur că nu e avantaios să cum
peri copiilor — mai ales cînd 
ai cinci — treninguri din ma
terial supraelastic. de 2—3 ori 
mai scumpe decît cele din bum
bac, „mai potrivite — ne spu
ne cumpărătoarea — chiar dacă 
nu rezistă mult, dar coniii cresc 
repede si strică Ușor orice...". La 
magazinul „Olimpic", sint soli
citate mingi de fotbal. Traian 
Pasol, șeful magazinului, răs
punde invariabil : „Ne lipsesc 
mingile de fotbal, volei, baschet, 
handbal, rugbi...". Mai lipsesc 
din magazin bicicletele de semi- 
curse (foarte solicitate) si bi
cicletele de curse. Nu există nici 
haltere de la 1 la 10 kg.

Discutăm cu mai multi res
ponsabili de magazine descre 
calitatea articolelor de sport. 
Asa aflăm că mingile din PVC 
au defecțiuni la ventile, că ar
ticolele de nlaiă se dezlipesc, la

Nu atingi măiestria alergînd 
de unul singur

Dezmințind o veche prejude
cată, după care performanța in 
materie de doborîre a arborilor 
ar aparține doar bărbaților ma
turi, viguroși, deprinși cu legile 
aspre ale muncii în pădure, tî- 
nărul comunist Teodor Pelin 
deține titlul de cel mai bun fa- 
sonator mecanic, cîștigat într-o 
competiție internațională cu 
redutabili combatanți din țări cu 
tradiție forestieră. Intr-o sumară 
schiță de portret, ar trebui să 
spunem că Pelin este fiu de 
țapinar, născut la Fundata, ju
dețul Brașov, într-o așezare de 
forestieri, pornit și el la 16 ani 
cu numai 38 de kilograme ale 
sale să învețe doborirea meca
nizată a arborilor. Termină școa
la profesională la Codlea, lu
crează trei ani ca mecanic de 
întreținere într-o fabrică de che
restea și brusc șe hotărăște să 
urce în munte, acolo unde pre
zența unui „utilajist" e necesară 
ca aerul și ca apa. „Adevărata 
mea biografie, mărturisește Pe
lin, începe în parchetul Valea 
Lungă, sectorul de exploatare 
Bișnov, în echipa maistrului 
Gheorghe Girbacea. Acolo am 
urcat, centimetru cu centimetru, 
treptele măiestriei profesionale.

Prima treaptă : visam de 
mult să am un ferăstrău^ me
canic, unealta modernă a tăieto
rului de lemne. O unealtă căreia 
să-i asculți vibrațiile, să -știi 
exact, cu precizie de milimetru, 
unde va întîlni lama trunchiul 
arborelui și care va fi direcția 
de doborîre. Visam de mult să 
am un „Retezat", ferăstrău de 
producție românească. Dar nu 
l-am avut imediat ce am intrat 
în echipă. Reparam utilajele 
celorlalți, bărbați trecuți de 40 
de ani, cu state vechi de servi
ciu în munca la pădure. Știți, o 
echipă forestieră se bazează pe 
relații durabile, pe sentimente 
puternice. Oamenii lși împart 
nu numai cîștigul, ci și singură
tatea. In scurtele sale răgazuri, 
îl așteptam deci pe Stoian, 
mecanic titular, să-mi încredin
țeze și mie „Retezatul". Tăiam 
la fag sub Postăvarul, cînd am 
primit un ferăstrău mecanic se
ria 73—0213, o știu ca pe tabla 
înmulțirii, motor nou, ultimul 
strigăt al tehnicii, rapid, produc
tivitate mare. Doboram pe zi 
50—60 de fagi, îmi depășeam 
constant norma fără a mă gindi 
la performanță.

— Spune-mi, Pelin, doborind 
arborii nu vezi în ei pădurea, 
care dispare 7

— Eu pot să vă răspund 
s,văd“, dar asta-i treaba silvicul
torilor. Ei sînt cu regenerarea 
pădurilor. în ce ne privește pe 
noi, gîndul nostru, al forestieri
lor, este că lemnul să nu se 
rupă, să nu se degradeze masa 
lemnoasă. Să cadă frumos, 
calculînd cîți metri cubi de 
cherestea se pot obține din ca
targele lungi. Iar arborii știu să 
coboare frumos din măreția lor,

dacă și mecanizatorul cunoaște 
la perfecție legile doborîrii.

— Atunci, în 1973, ai făcut 
minuni la proba de doborit.

— E încercarea cea mai grea 
din toate probele concursului. 
Trebuie să tai talpa arborelui 
foarte jos. Spun oamenii noștri, 
ca o regulă bătrinească, așa de 
mică să fie cioata rămasă, ca 
omul urcat pe ea să nu fie vă
zut de pădurar. Treaba asta nu 
este numai de frumusețe, ci și 
de strictă utilitate. Grija mare 
de a nu declasa materialul !

— Deci, tăiai de doi ani în
tr-o echipă și te-ai încumetat 
să te prezinți într-un concurs de 
mare clasă.

— Nu mi-am încercat norocul 
ca la o loterie. Girul mi l-a dat 
echipa. Ei au spus : du-te, Ricu- 
le, și arată-le ce pot forestierii 
de la Rișnov. înainte db a intra 
în concurs, m-am antrenat cu 
inginerul Enache în poligonul 
experimental. Cit privește cro- 
nometrările; mi le-au ținut exact 
tovarășii mei de echipă. Am 
reușit în măsura in care la 
ambiția mea s-au adăugat expe
riența și cunoștințele lor. Eu am 
crescut in această echipă, la 
rindul meu și eu formez un 
viitor fasonator mecanic în care 
nădăjduiesc să trec tot ce am 
învățat. Nu atinge nimeni mă
iestria alergînd de unul singur.

— Ajungem cu această părere 
a ta în spațiul judecății etice.

— Ajungem, cu voia dumnea
voastră. Deoarece raporturile 
care se stabilesc între oameni 
trebuie să fie întemeiate pe o 
adincă morală a muncii, pe 
ceea ce numim întrajutorare și 
solidaritate, pe stimă și respect 
reciproc. Să știi să te subordo
nezi intereselor unei colectivi
tăți, înțelegînd prin aceasta 
adevăratul spirit de echipă.

— De ce crezi tu, Feline, că 
vin tot mai puțini tineri spre 
exploatarea pădurilor 7 Fug ei 
de greu 7

— Nu e asta, că și în meta
lurgie e greu și lucrează mulți 
oameni tineri. Poate nu suportă 
izolarea. Dar de fugit, nu fug. 
Am auzit că la facultățile de 
silvicultură și' exploatare fi fost 
cel mai mare procent de candi
dați pe un loc. Iar la confrun
tarea națională a fasonatorilor 
de la Suceava, din acest an, un 
alt tînăr dintre zeci de candi
dați tineri a ocupat locul I, 
Semn că tăietorii de azi, ai pă
durilor, au, spre deosebire de 
înaintașii lor, vîrsta mereu 
tinără.

— Mai ai de urcat incă o 
treaptă. In toamnă, in Norvegia, 
împreună cu alți doi români. O 
confruntare la fel de strinsă ca 
aceea de la București. Ai șanse 7

— Nu poți fi sigur că atingi 
totdeauna măiestria. Dar ești 
dator să încerci mereu să te 
apropii de acest ideal.

LUCIA HOSSU

Mai încercați miine I" ?

Ne răspund : TRAIAN PAȘOL
șeful magazinului „Olimpic,

$1 MARIA DINU
șeful magazinului „Cabana"

Pajol Traian : „Cindva, nu 
prea demult, exista pe Ungă 
Stadionul „Republicii" un de
pozit special pentru articolele 
de sport. Șefii de -magazine 
făceau, toți, acolo, comenzile 
și primeau, repede, articolele 
solicitate. Ce se întimplă la 
ora actuală ? Marfă, cu rare 
excepții, există. Dar s-a des
ființat depozitul — n-ar fi rău 
să se reînființeze — așa' că 
acum mă aprovizionez din 
mai multe locuri. Pentru tex
tile dintr-un depozit, pentru 
metalo-chimice din alt depo
zit, pentru marochinerie din 
altul. Alerg dintr-o parte în 
alta, pierd ore întregi cu acte, 
scripte pentru 12 gestiuni (în 
loc de una singură) și, une
ori, nici măcar nu reușesc să 
intru în posesia mărfii de care 
am nevoie (N.R. : cazurile 
sînt numeroase !). Astfel că în 
ziua în care,. spre exemplu,

cumpărătorii îmi cer tricouri 
de sport sînt nevoit să spun: 
„Nu avem! Mai încercați 
miine... 1" gîndind că, poate, 
a doua zi, primesc articolul 
cerut și noi satisface cere
rile..."

Dinu Maria: „Articolele 
specifice de sport sînt ames
tecate cu celelalte. Ele pot fi 
achiziționate laolaltă cu cele
lalte. In plus, ele pot fi achi
ziționate și de alți responsa
bili de magazine care nu au 
raioane de sport. Un aseme
nea magazin înghite marfa 
ce ar trebui să ne revină 
nouă I Cumpărătorul nu știe, 
însă, că, spre exemplu, poate 
găsi bocanci de schi sau tri
couri la alte magazine. El le 
caută la magazinele de sport 
yi există cazuri în care pri
mește răspunsul: „Nu avem, 
mai încercați mîine 1"

«n. n it .i
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ÎN SPECTACOLELE
TEATRALE DE AMATORI

Cununa soarelui 
LA ȚĂNDĂRICĂ

Un „basm vitejesc", 
cum își prezintă Nela Stroes- 
cu noua sa piesă destinată 
copiilor și intitulată Cununa 
soarelui. Regizoarea Cătălina 
Buzoianu a montat-o pe sce
na Teatrului „Țăndărică" cu 
concursul scenografelor Ella 
Conovici și Mioara Buescu. 
Premiera acestui spectacol, 
care a avut loc de curînd, a 
prilejuit micilor spectatori în- 
tilnirea cu cîteva personaje 
— dintre care vă prezentăm, 
în fotografie, unul — intere
sant conturate în text și fru
mos materializate scenic de 
realizatoare.

Nu sint multe zile de cind ar
tiștii amatori și-au încheiat con
cursul închinat aniversării Eli
berării și, totodată, celui de-al 
XI-lea Congres al partidului. 
După larga tredere în revistă a 
mișcării noastre teatrale nepro- 
fesioniste se pot schița cîteva 
considerații de ordin general. 
O primă concluzie : că tine
retul a fost prezent, cu o mare 
pondere numerică, în efectivele 
concursului. O a 'doua: că nu
meroase dintre spectacolele ti
nerilor au avut o efectivă tine
rețe — combativitate, energie, 
elan liric — fiind, concomitent, 
destul loc pentru generalizarea 
amprentei tinerești.

De bun augur e osmoza între 
generații. Sint formații pe care 
le știm de decenii ; actori ama
tori care altădată erau maturi 
— acum au privirea încă vie, 
dar mersul obosit. Jucau Nae 
Girimea — azi interpretează 
pe Conu' Leonida. Mulți, încă 
prezenți pe scenă, nu mai sînt 
prezenți la locul de muncă: s-au 
pensionat. Alături de acești ve
terani, în rolurile lor de altă
dată, intilnim tineri, uneori fără 
deprinderea scenei: dar ștîngă- 
cia lor e reconfortantă, căci în 
alte identități, in altă generație, 
bănuim același crez artistic, a- 
ceeași împătimire spre frumos. 
Văzindu-i pe scenă pe Emanuel 
Toma, Natalia Pavel, Ion Cim- 
peanu, Ștefan Iuga. Titus Ho- 
giu și alți nenumărați asemenea 
lor, sîntem liniștiți; există asl- 

mîine, 
în

gurarea schimbului de 
trecerea ștafetei s-a făcut

de MIHAI DIMIU

condiții bune: se simte nu nu
mai preluarea semnului simbo
lic, dar și o 
stringere de 
rații.

Procesul e 
nerii preiau 
mai virstnici, dar implicit îi a- 
jută prin infuzia loi- de tine
rețe, improspătind nu numai 
ritmul și tonalitatea unui spec
tacol, ci, mai ales, atitudinea 
față de estetica nouă a actului 
teatral. Tinerii au un instinct 
mai precis al teatrului modern. 
Principiul e valabil nu numai 
ca artă interpretativă, dar și ca 
regie: tinăruî actor profesionist 
Vlad Vasiliu a condus cu mină 
sigură (spre Medalia de aur) co
lectivul sătenilor din Geoagiu — 
Hunedoara.

încintătoare sint echipele for
mate exclusiv din tineret, proas
păt închegate în unități în care 
nu exista activitate artistică. 
Deși se spune că ex nihilo nihil 
— ei fac din nimic ceva. Une
ori ceva important. Iată grupul 
entuziast de tineri ai sindicatu
lui Morărit și panificație Birlad, 
condus de la fel de tînărul ac
tor Stelian Predună: premiați. 
Alți premiați — tinerele cadre 
didactice dintr-un cătun izolat, 
Tomulești, comuna Toporu (Te
leorman) care s-au prezentat în 
concurs sub egida comitetului 
comunal U.T.C. în loc să piar
dă vremea cu naveta, sau cu vi-

fugară, fierbinte 
mină intre gene-
cu sens dublu: ti- 
experiența celor

De ce uneori cumpărătorul aleargă de la un 
magazin la altul ca să găsească tot ce-i 

trebuie ?

Ne răspunde : ION ANDRONACHE
director coordonator al întreprinderii comerciale de stat 

„București'
„Iubesc sportul (am fost 

vicepreședintele Federației ro
mâne de tir), iubesc turismul, 
iubesc vînătoarea. De aceea 
mă voi pune mai întîi în si
tuația cumpărătorului. Eu, 
cumpărătorul, aș dori să existe 
în București un magazin uni
versal de sport, spațios, ele
gant, în care să se vîndă toate 
articolele specifice, de la acul 
de pescuit pînă la autoturis
mul „Dacia1'. Am cutreierat 
multe țări din Europa și în 
fiecare oraș mare pe care 
l-am vizitat existau asemenea 
magazine. Acum să vă răs
pund și din postura comer
ciantului. Eu, comerciantul, 
aș dori să existe in București 
un magazin universal de sport.

De ce ? Vînzarea s-ar dubla, 
cumpărătorii nu ar mai aler
ga pentru o lansetă la un 
magazin, pentru un rucsac la 
altul, pentru o saltea pneu
matică la altul și așa mai de
parte... La ora actuală avem 
în București niște magazine 
de sport care ocupă un spa
țiu redus și care arată ca niște 
maghernițe. Sînt risipite pe 
ici pe colo, prost aprovizio
nate și, chiar daei au marfă, 
nu o pot expune din lipsă de 
spațiu. Cumpărătorul nici .nu 
știe ce articole sînt în maga
zin, nici nu poate alege. Cum 
să cumperi, spre exemplu, un 
cort cînd el nu este expus... 
Omul vrea să vadă, să pipăie, 
să știe pe ce dă banii..."

De ce lipsesc unele articole de sport și de ce 
nu putem vorbi de miniaturizare?

Ne răspunde : OLTEANU OCTAVIAN
director adjunct al Întreprinderii de desfacere a materialelor 

. sportive
„La prima parte a întrebării 

este mai lesne de răspuns. 
Multe întreprinderi și fabrici 
nu-șî onorează contractele. 
Aminteați de lipsa halterelor 
mici. Sînt în măsură să vă 
dau un răspuns. Avem un 
contract cu Întreprinderea ju
dețeană de industrie locală 
Buzău prin care am comandat 
10000 haltere mici, între 1 
kg și 10 kg. Pînă în prezent, 
deși ne apropiem de sfîrșitul 
anului, întreprinderea respec
tivă nu ne-a livrat nici mă
car o singură halteră. Să mai 
adăugăm defecțiunile la ven- 
tilele de mingi, de exemplu, 
(se face vinovată întreprinde

rea „Ardeleanca") sau fabrica
rea în cantități mici a unor 
articole (sticlele de termos, 
bunăoară) și am conturat un 
răspuns. In ceea ce privește 
miniaturizarea, preocupări e- 
exiștă, dar sînt puține și timi
de. Cred că încă nu putem 
aborda problema miniaturiză
rii atîta timp cit nu rezolvăm, 
în primul rînd, lipsa de pe pia
ță a unor artiaole de sport. O 
sugestie : in lipsa unui maga
zin universal, organizarea de 
expoziții cu vînzare în aer li
ber. Noi am organizat o ase
menea expoziție și am făcut, 
în cîteva zile, o vînzare de 
peste 800 000 lei.

Cîteva puncte de vedere. Citeva aspecte. încheiem aici an
cheta noastră cu speranța că cei în drept vor analiza deficiențele 
semnalate și vor găsi cele mai potrivite soluții menite să ușu
reze drumul articolului de sport spre cumpărător.

Anchetă realizată de 
TEODOR POGOCEANU

MARȚI, 19 SEPTEMBRIE 1874
NU ESTE TIMP : Lumina (ore

le 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).
NEÎNFRICATUL ATAMAN ; 

Doina (orele 11,15; 13,15; 15,45; 
18; 20) ; Program de desene ani-* 
mate pentru copii orele 9.45).

PLANETA SĂLBATICĂ : Cen
tral (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18.15: 20,30).

PIELE DE MĂGAR : Capitol 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16;
20.30) , Flamura (orele 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20.15), Grădina Ca
pitol (ora 19.30).

SIMON BLANCO: Capitol (ora 
20 — gală).

GOANA DUPĂ AUR : Scala (0- 
rele 9; 11; 13; 15: 17; 19; 21),
Festival (orele 9; 11: 13; 15; 17; 
19: 21), Grădina Dinamo (ora 
19,15), Grădina Festival (ora 20). 
Grădina Luceafărul (ora 19.30).

ZILELE FILMULUI DIN R.P.D, 
COREEANA — FATA CARE VIN
DE FLORI: Casa Filmului (orele 
10; 12.30; 15,45; 18; 20,15).

..STEJAR" — EXTREMĂ UR
GENȚĂ : Gloria (orele 9: 11,15; 
13,30; 16; 18.15), Tomis (orele 9; 
11,15; 13,30; 15.45; 18: 20,15), Fe
roviar (orele 9; 11,15; 13.30; 16;
18,15; 20,15). Grădina Titan (ora
19.30) . Grădina Tomis (ora 19).

RIUL ROȘU: Sala Palatu* 
lui (ora 19,30); Patria (orele 9; 
12: 15: 18; 21), București (orele
8 45: 11,30; 14.30: 17.30: 20.15). Fa
vorit (orele 9.30; 12,15: 15; 17,45;
20.30) , Grădina București (ora
19.30) .

Victoria (orele 9; 12,30; 16; 19.30). 
Floreasca (orele 15,30; 19).

APAȘII : Buzești (orele 9; 11.15: 
13,30; 16; 18.30; 20,30). Grădina'
Buzești (ora 20).

ASEDIU CU SURPRIZE Bu- 
cegi (orele 16; 18). Grădina Bu- 
eegi (ora 20).

IN NUMELE POPORULUI ITA
LIAN : Excelsior (orele 8; 11,15; 
13,30; 16; 18.15; 20.30).

POLIȚIA SUB ACUZARE : Me
lodia (orele 9: 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20.45), Modern (orele 9; 
11.15: 13.30; 16; 18,30; 20,45), Grădi
na Modern (ora 19,15).

DE BUNA VOIE ȘI NESILIT 
DE NIMENI : Cotroceni (orele 14; 
16: 18; 20).

FĂRĂ UN ADIO ; Grivița (orele 
9: 11.15; 13.30; 16; 18.15: 20,30),
Volga (orele 9; 11.15; 13.30; 15,45; 
18; 20).

AURUL NEGRU DIN OKLAHO
MA: Lira (orele 15,30; 18); Grădi
na Lira (ora 19,45).

VANDANA : Dacia (orele 9: 
12.30; 16: 19.30). Flacăra (orele 10: 
14,30; 17.15: 20.15), Grădina Vitan 
(ora 19.30).

JOE LIMONADA : Arta (orele 
15.30; 17.30; 19,30), Grădina Arta 
(ora 19.45).

CAZUL ASTRID : Ciulești (ore
le 15.30: 18: 20.15).

LUMINILE ORAȘULUI : Unirea 
(orele 15,30; 17,30), Grădina
Unirea (ora 19,30).

EXPOZIȚIE OMAGIAU 
DE ARTĂ PLASTICA

Actuala Expoziție omagială de 
artă plastică depășește ca am
ploare și importanță orice alte 
manifestări similare. Ea își pro
pune a recapitula, într-un P£- 
nou retrospectiv, prezența unor 
maeștri ai artei românești în 
peisajul ultimelor trei decenii 
(Theodor Pallady, Nicolae Dă- 
răscu, Lucian Grigorescu, Ion 
Țuculescu, Dumitru Ghiață, Că
rnii Ressu, Marius Bunescu, Io
sif Iser, Alexandru Steriadi, 
Gheorghe Anghel, Romulus La- 
dea, Cornel Medrea ș.a.). Expo
ziția își propune, de asemenea, 
a ilustra creația artiștilor plas
tici contemporani, pe mai multe 
generații, a reprezenta pe cei' 
mai semnificativi creatori ce ac
tivează în filialele — din pro
vincie — ale Uniunii artiștilor 
plastici. Un alt obiectiv este cel 
de a prezenta diverse domenii 
ale creației plastice: pictură, 
sculptură, grafică, arte decora
tive (textile și ceramică), intr-o 
selecție convingătoare, atit pen
tru posibilitățile specifice fiecă
rui domeniu citat, cit și pentru 
individualitățile ce îl susțin.

Iată de ce sala Dalles s-a do
vedit neîncăpătoare și vizitato
rul, pentru a-și face o imagine 
completă, are a cerceta cu a- 
ceeași atenție și lucrările expu
se în sălile de expoziție ale 
Teatrului național „I. L. Cara- 
giale". ale Ateneului român și 
ale Galeriei noi. Se-nțelege, la 
o asemenea extensiune, perioa
de, autori ori genuri nu au pu
tut fi decît marcate, strădania 
organizatorilor — Consiliul Cul
turii și Educației Socialiste și 
Uniunea Artiștilor Plastici — 
a juriului, concentrindu-se in 
primul rind asupra menținerii 
unui echilibru, asupra realizării 
unității întregului ansamblu. Ca 
în orice compendiu insă, fiecare 
capitol lasă senzația că ar fi pu
tut fi oricînd dezvoltat. Parci
monia îp selecție nu este la 
urma urmelor decît un semnal 
bogăției și diversității, ce se im
pun a fi cuprinse global. Orice 
panoramă a artei contemporane, 
exprimată sau nu printr-o ex
punere directă, este inevitabil o. 
diagramă, o schemă, extrase 
dintr-o realitate mult mai ge
neroasă, mai dinamică, implica
tă în cele mai adinei resorturi 
ale existenței. De pildă, numai 
spațiul este acela, care, sintem 
convinși, n-a permis o recapitu
lare (fie și prin documente fo
tografice) a eforturilor și reali
zărilor artiștilor, pe parcursul a

treizeci de ani, in domeniile ar
tei monumentale, artei de for 
public, a creației industriale 
etc., deci în sectoarele in care 
vocația socială a creatorului iși 
găsește sub cele mai diferite as
pecte o supremă împlinire.

Expoziția ne demonstrează în 
limbajul specific fiecărui gen, 
adeziunea totală a artiștilor față 
de politica partidului, față de 
efortul de emancipare a întregii 
țări, pe care își propune, pe 
plan spiritual, a-1 susține. In
teresul artiștilor se îndreaptă 
către aspectele vieții sociale și 
economice, către rememorarea 
celor mai glorioase și semnifica
tive pagini ale istoriei noastre. 
Deci, scene de muncă pe șan
tiere, pe ogoare, in uzine, ima
gini ale unor prestigioase mo
numente industriale, baraje, ce
tăți ale fierului și cărbunelui, 
ale petrochimiei, chipuri ale 
omului care le-a creat intr-un 
răstimp istoric incredibil de 
scurt. Nu ne rămine decît a de
canta valoarea artistică care asi
gură perenitatea operei, autenti
citatea ei, forța ei de convinge
re, in timp.

Aceste valori există, expoziția 
ni le relevă cu prisosință — și 
ele nu sint puține la număr. Ne 
gindim lă operele unor maeștri 
ai artei contemporane ca Henry 
Catargi, Corneliu Baba, Alexan
dru Ciucurencu, Aurel Ciupe, 
Ion Jalea și Ion Irimescu, la 
operele artiștilor din generațiile 
mai virstnice: Brăduț Covaliu, 
Ion Sălișteanu, Ion Pacea, Ion 
Gheorghiu. Sabin Bălașa, Virgil 
Almășan, Traian Brădean, Vio
rel Mărgineanu, Ion Nicodim, 
Ion Bițan, Octav Grigorescu, 
Vasile Celmare, Constantin Pi- 
liuță (pictură); Naum Corcescu, 
Ovidiu Maitec, Gorduz Vasile, 
Silvia Radu. George Apostu, 
Gheorghe Iliescu-Călinești, Paul 
Vasilescu, Ion Vlasiu, Constan
tin Popovici, Georgeta Caragiu- 
Gheorghiță, Iuiia Oniță, Mircea 
Ștefănescu (sculptură): Vasile 
Kazar, Paul Erdds. Constantin 
Bacju, Vasile Dobrian, Corina 
Beiu-Angheluță, Geta Brătescu, 
Ethel Băiaș-Lucaci, Emilia Bo- 
boia, Cornelia Daneț, Mariana 
Petrașcu, Nicolae Săftoiu, Tibe
riu Nicorescu (grafică).

Cu riscul de a împovăra me
moria cititorului, ne simțim to- 
,tuși datori a atrage atenția, in 
contextul acestei expoziții care 
reunește peste 400 de artiști 
plastici, și asupra unor tineri 
pictori, sculptori ori graficieni

care s-au impus cert în ultimii 
ani: Mihai Bandac, Gheorghe I. 
Anghel, Albani Constantin, Ion 
Grigore, Nicolae Groza, Benone 
Suvăilă, Petru Popovici, intr-o 
ascensiune notabilă, insuficient 
pusă in valoare de critică, Toma 
Roată, Paula Ribariu, Vladimir 
Zainfirescu, Stoica Radu, Ion 
Grigorescu, Mihai Cismaru, Ște
fan Călția, Grigore Minea, Cris
tian Breazu, Mihai Buculei, Flo
rin Codre, Adrian Popovici, Au
rel Bulacu, Gheorghe Cociitu, 
George Leolea, Dan Erceanu, 
Simona Runean. Atragem, de 
asemenea, atenția și asupra unor 
foarte tineri creatori, a căror se
riozitate profesională și matură 
gîndire artistică ne recomandă 
aceasta. Să-i numim: Cornel 
Antonescu, Sorin Dumitreseu, 
Florina Lăzărescu, Zamfir Du
mitrescu, Doru Rotaru, Tiberiu 
Bențe, Kocsis Elod, Nicolae Pa
duraru, Wanda Mihuleac, Doina 
și Radu Steflea.

Majoritatea lucrărilor au ca
racter omagial. Conținutul lor 
este, mai ales, simbolic. Așa în
țelegem proporționările la sca
ră monumentală. O simplă no
tație din carnetul de schițe al 
artistului este susceptibilă, prin 
redimensionare, a deveni o pre
zență cuprinzător generalizatoa
re. Procedeul strict tehnic și nu 
alterarea opticii este indicat 
chiar de titlul unei lucrări : 
„Carnet — Prin proiecția la sca
ră murală, notațiile din coti
dian pot căpăta valoare de sim
bol". Un alt procedeu de care 
se prevalează numeroși artiști 
este alegoria. Dar aceasta oferă 
împliniri notabile numai în 
acele cazuri unde concordă cu 
o vocație reală pentru exploa
tarea unei asemenea viziuni.

Expoziția relevă, astfel, diver
se stiluri și maniere de a îm
brățișa aceste posibilități. Fap
tul este limpede, îndeosebi pen
tru vizitatorul dispus să par
curgă toate sălile de expoziție, 
căci numai comparația ii poate 
da măsura exactă a aprecieri
lor in această direcție. Fiecare 
lucrare constituie un omagiu al 
individualității creatoare a omu
lui. Lucrările se susțin prin ele 
insele, și mesajul lor vibrant, 
pasiunea și dragostea cu care 
au fost izvodite, prin investiția 
de inteligență in aflarea celor 
mai expresive și adecvate solu
ții plastice, le recomandă în
deajuns.

zitele, sau să 
cută de alții 
generat ele 
bună !

Mai presus 
lor de naștere e tinerețea suflu
lui, a exprimării acestui suflu. 
Pentru texte care, în marile dia
loguri contemporane, apără și 
promovează ceea ce în România 
socialistă .înseamnă nou, semni
fică germenele viitorului — se 
cer modalități artistice cit mai 
adecvate fondului, modalități 
proteice, novatoare. Nu intim- 
plător Un proces posibil de Al. 
Mirodan, montat Ia Casa de cul
tură a sindicatelor Reșița părea 
o felie de viață — cu proble
me de comportare la muncă, pe 
stradă, acasă, acute in centrul 
siderurgic. Textul-dezbatere a 
fost vehiculat intr-un spectacol- 
dezbatere: se joacă pe scenă, 
dar și sala e perforată de in
cursiunile interpreților. Actori 
reprezentind opinia publică in
tervin numai din sală. Modali
tatea alertă, nervoasă, a înlesnit 
un eficace spectacol de echipă, 
din care se detașează totuși cî
teva excelente realizări actori
cești ale tinerilor lăcătuși Doru 
Anghel, Niculae Strugaru, Lu
cian Simion și a bobinatoarei 
Georgeta Mitroi.

La Tirgoviște, tot o modalita
te novatoare în slujba unei idei: 
pentru a implica mai adine un 
public de petroliști in ficțiunea 
artistică a unei piese din 
viața acestora (Adîncimi de C. 
Chiriță), s-a ales formula tea
trului în spațiu, a scenei rotun
de plasate intre rindurile con
centrice de spectatori. Teatrul 
popular Tirgoviște e cdl mai tî
năr teatru popular al țării nu 
numai pentru că a 'fost institu- 
ționalizat acum citeva luni, ci 
și pentru media de virstă a in
terpreților (asociată, tinereții vi
ziunii lor asupra teatrului mo
dern) ; pilonii spectacolului sint 
uteciștii (marea majoritate fi
ind, totodată, și membri de 
partid) — G. Corneanu, Const. 
Moțoc. I. Mărtoiu, G. Zamfira- 
che, T. Vasiliu și Sorina Radu- 
lovici.

Cuvinte de laudă închinăm și 
montajului de versuri prezentat 
de Casa de cultură a sectorului 1 
din București, sub conducerea u- 
nei înzestrate instructoare. Mag
dalena Chiciudean, in dispoziti
vul scenic suplu, aerat, al Rus- 
tanei Zamfirescu. Ambele, tine
re, sînt și interprete, alături cu 
o pereche masculină de egală 
tinerețe — ale unui montaj de 
încintătoare candoare juvenilă.

Sînt. doar citeva cuvinte des
pre ilustrări de vîrf ale „tine
reții" creatoare a tineretului în 
recent-incheiatul concurs. Nă
dăjduim că nu va trebui să aș
teptăm un altul — pentru ca 
pașii înainte să continue, căci 
un concurs nu e un lucru în 
sine, și nici un lucru în asalt, 
ci este (și trebuie să fie din ce 
în ce mai mult) doar un punct 
de bilanț pentru acumulări în
delungate, continue, progresive.

se uite Ia arta fa
la televizor — au 
insele, artă. Artă

de tinerețea acte-

In Editura
„Cartea

Românească"
au apărut:

• Pompiliu Constantines- 
cu „CALEIDOSCOP" 
(texte inedite).

• Victor Felea „SEC
ȚIUNI" (critică literară)

• Dinu Pillat „O CON
STELAȚIE A POEZIEI 
ROMÂNE MODERNE" 
(antologie).

• Sidonia Drăguțeanu 
„DOAMNA CU OCHE
LARI NEGRI" (nuvele, 
texte inedite).

• Augustin Buzura „FE
ȚELE TĂCERII" (roman).

• Petru Vintilă „EMI- 
NESCU" (roman crono
logic).

• George Alboiu „ST1LPI" 
(versuri).

,T.

C. R. CONSTANTINESCU

MARY POPPINS : Viitorul (ore
le 15; 17.45).

PROPRIETARII : Viitorul (ora 
20.30).

TRECĂTORILE IUBIRI : Popu
lar (orele 15,30; 18; 20.15).

REPRESALII LA ROMA : Mio
rița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.15).

CAPCANA: Rahova (orele 16; 
18; 20).

URMĂREȘTE-MĂ : Drumul Să
rii (orele 15.30; 18; 20.15).

SĂPTĂMÎNA NEBUNILOR !
Munca (orele 10; 12; 14; 18; 18; 20).

ȘAPTE PĂCATE : Ferentari (o- 
rele 14: 16; 18; 20).

FLUTURII : Vitan (orele 15.30; 
18).

50 000 DE DOLARI RECOMPEN
SĂ : Pacea (orele 15,30; 18; 20,15).

CĂLĂREȚUL FĂRĂ CAP : Mo
șilor (orele 15,30; 18; 20), Grădina 
Moșilor (ora 19,30).

HIBERNATUS : Crlngași (orele 
16; 18.15).

BĂIATUL CU UN CAL ALB: 
Cosmos (orele 15.30; 18).

PETRECEREA : Cosmos (ora 
20.15).
' CE DRUM SĂ ALEGI : Pro
gresul (orele 15.30; 18; 20,15).

ROMAN VESEL : înfrățirea
(orele 15,30; 18; 20,15).

36 DE ORE : Grădina Aurora 
(ora 19,30).
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' Teatrul ,,Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Măgureanu) : 
CHIȚIMIA — ora 19.30; (Sala 
Studio) : LOZUL CEL MIC — ora 
19.30; Muzeul ,.Curtea Veche“ : 
TIMPUL ȘI PIATRA — spectacol 
de sunet și lumină — ora 20; Tea
trul ,,C. I. Nottara" (Sala Maghe- 
ru) : HOTELUL ASTENICILOR — 
orele 17 și 20; Teatrul Giulești (la 
Parcul „Herăstrău" — lingă Expo- 
Flora) : NOPȚI DE VARĂ — 
spectacol de sunet și lumină — 
ora 20; Teatrul ,.Ion Vasilescu" : 
ȘCOALA BÎRFELILOR — ora 
19,30; Teatrul ,,C. Tănase" (Sala 
Savoy) : PARDON... SCUZAȚI- 
BONSOAR — ora 19.30; (Grădina 
Boema) : UN BĂIAT DE ZA
HĂR... ARS ! — ora 20.

MARȚI, 10 SEPTEMBRIE 1974
PROGRAMUL III
9.00 Știri. 9,05 Incognito — pro

gram de varietăți muzicale. 9.45

Ansambluri corale studențești.
9.55 Melodia zilei: ,,în numele 
tău" de M. Dumbravă. 10,00 Fe- 
mina-club. 11,00 Profil pe porta
tiv: tenorul Cornel Stavru. 11,30 
Pentru prietenii magnetofonului 
— muzică corală. 12.00 Știri. 12.05 
Invitație în fonotecă. 12,55 Melo
dia zilei. 13.00 închiderea emisiu
nii. 17,00 Știrile după-amiezii. 17,05 
Alo, Radio! — muzică ușoară la 
cerere. 17.50 Cîntec vesel de bri
gadă. 18,00 Șapte zile, șapte arte. 
Teatru. 18,10 Muzică din opere.
18.55 Melodia zilei. 19,00 în di
rect... de la Uzinele „Semănătoa
rea" _ dialoguri despre viitor. 
19.30 Știri. 19.35 Casa ..Muza" pre
zintă un disc cu Stan Borys. 20,00 
Paul Hindemitt dirijîndu-și pro
priile lucrări. 20.30 Concert de 
muzică populară. 21.00 Biografia 
unei capodopere. Scene istorice 
de Th. Aman. 22,00 O zi într-o 
oră. 23,00 Vedete ale muzicii u- 
șoare. 23.15 Poetica. Arc de 
triumf, partidului. 23,55—24,00 Ul
timele știri.

MARTI. 10 SEPTEMBRIE 1974 
PROGRAMUL 1
9,00 Teleșcoală — Mens sana in

corpore sano. 9.30 Activitățile teh-

nico-aplicative ale tineretului șco
lar. Activități din atelierele șco
lare. 10,00 Un rnare poet și muzi
cienii săi. Versurile lui Tudor Ar- 
ghezi și muzica lui Mihail Jora. 
Paul Constantineșcu. Diamandi 
Gheciu, Felicia Donceanu. 10.25 
Pagini din Albumul duminical. 
11.05 Cîntec nou în țară nouă.

în jurul orei 11,30 — Transmi
siune directă de la Aeroportul 
Internațional București — Oto- 
peni : ceremonia sosirii președin
telui Republicii Liberia, dr. 
William R. Tolbert jr. care, la in
vitația președintelui Republicii 
Socialiste România. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. face o vizită 
oficială în țara noastră.

16.00—17,00 Matineu de vacanță: 
..Gulliver" _ film de desene ani
mate. 17.30 Telex. 17,35 Vîrstele 
peliculei — magazin de cultură 
cinematografică. Ediție soecială. 
Șantierul — spațiu simbolic pen
tru arta cinematografică româ
nească. 18,10 Biruit-au gîndul. De- 
lavrancea — un scriitor, un ora
tor. un om. Film documentar. 
18,30 Legile tării — legile noas
tre. 18.40 Lecții ȚV pentru lucră
torii din agricultură. 19’.20 1001 de 
seri: ,.Stan si Bran". 19.30 Tele
jurnal. Proiectul de Program, 
marea cartă a comuniștilor, a în
tregii noastre națiuni. 20.00 Re
vista economică TV. 20.20 Sea^ă 
de teatru: ..Femeia fericită0 de 
Corneliu Leu. 22.15 24 de ore.

PROGRAMUL 2
20,00 Desene animate. 20.15 Pe 

scenă tinerețea — spectacol sus
ținut de artiști amatori din Ora
dea. 20,45 Film serial: „Viața
mea". Regia Grigori Niculin și 
Viktor Sokolov.
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1 CONSFĂTUIRE

ADEZIUNE DEPLINĂ
Telegrame adresate C.C. al P.C.R., 

tovarășului Nicolae Ceaușescu
întruniți în plenare ale activului de partid pentru dezbaterea 

proiectelor Programului» partidului și Directivelor Congresului 
al XI-lea, comuniștii din numeroase sectoare de activitate iși 
exprimă, în telegrame adresate Comitetului Central al P.C.R., to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, adeziunea deplină la preve
derile cuprinse în aceste documente de istorică însemnătate pen
tru viața poporului nostru, la întreaga politică internă și exter
nă a partidului, angajindu-se, în numele oamenilor muncii, să 
traducă in viață cu hoiărire și responsabilitate, mărețele sarcini 
ce reies din aceste documente programatice.

Asemenea telegrame au adresat plenarele comitetelor de par
tid din aparatul și instituțiile Consiliului Politic Superior al 
Armatei, Consiliului Politic al Marelui Stat Major, Consiliului 
Politic al Marinei militare, comitetelor municipale Lugoj, Si
ghișoara și Timișoara ale P.C.R., Comitetelor de partid ale sec
torului I București, Institutului politehnic din Capitală, Combi
natului petrochimic Brazi, întreprinderii de transport București.

PRIMIRI CONFERINȚA
Primul ministru al Guver

nului Republicii Socialiste 
România, Manea Mănescu, a 
primit, în cursul zilei de luni, 
in vizită protocolară de prezen
tare, pe Thanh Ha. ambasado
rul Republicii Democrate Viet
nam la București, 
Hartfort Graham, 
Republicii Liberia 
tră.

și pe Josep 
ambasadorul 

in țara noas-

Luni s-au deschis la Galați 
lucrările Conferinței directorilor 
întreprinderilor de navigație pe 
Dunăre, membre ale Convenției 
de la Bratislava. Participă re
prezentanți ai întreprinderilor 
specializate din Austria, Jîulga- 
ria, ' ‘ '
nia, Iugoslavia, 
garia, Uniunea 
un delegat

Luni au început la Craiova 
lucrările unei consfătuiri cu 
tema „Metode de ameliorare 
a calității la principalele plante 
agricole", organizate sub egida 
Academiei de științe agricole și 
silvice, de Institutul de cerce
tări pentru cereale și plante 
tehnice Fundulea, în colaborare 
cu Stațiunea de cercetări agri
cole Șimnic.

La deschiderea lucrărilor au 
participat Gheorghe Petrescu, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Dolj al P.C.R., Nicolae 
Giosan, președintele Academiei 
de științe agricole și silvice, 
cercetători din întreaga țară, ca
dre didactice universitare, con
ducători și specialiști în ca
drul direcțiilor generale ale a- 
griculturii din numeroase ju
dețe, din întreprinderi de stat 
și cooperative agricole de pro
ducție din județele Olteniei.

Prezentînd principalele reali
zări, obiectivele și sarcinile ce 
stau in fața geneticienilor, a 
specialiștilor-amelioratori din 
țara noastră, prof. dr. docent 
Nicolae Giosan a subliniat ne
cesitatea îmbunătățirii calității 
soiurilor și hibrizilor cultivați, 
obiectiv central trasat la con
sfătuirea din acest an cu ca
drele de conducere din 
tură.

CURSURI

agricul-

★

Președintele Marii Adunări 
Naționale, Nicolae Giosan. a 
primit, luni seara, delegația 
parlamentarilor egipteni, con
dusă de deputatul Ahmed Mus
tafa Abdel Akher, care a efec
tuat o vizită in țara noastră.

în cursul întrevederii, care a 
decurs într-o atmosferă cor
dială, s-a procedat la un schimb 
de informații privind activita
tea și atribuțiile celor două par
lamente și s-au relevat bunele 
relații existente între România 
și Egipt.

Cehoslovacia, R.F. Germa- 
România, Un- 
Sovietică 

din partea 
misiei Dunării. Iau parte, 
asemenea, observatori din ' 
Germană.

SIMPOZION

RECEPȚIE I

și 
Co

de 
R.D.

In cadrul manifestărilor 
lejuite de împlinirea, a 30 
ani de la restabilirea «unității 
sindicale prin înființarea sindi
catelor unice revoluționare, luni 
după-amiază a avut loc în Ca
pitală un simpozion organizat 
de Institutul de studii istorice 
și social-politice de pe lingă 
C.C. al P.C.R. și Consiliul Cen
tral al Uniunii Generale a Sin
dicatelor.

pri
de

EXPOZIȚIE

BUN VENIT
ÎNALTULUI OASPETE 

LIBERIAN!
MINUTUL 91

' Cu prilejul celei de-a XXX-a 
aniversări a victoriei Revoluției 
Socialiste in Bulgaria, ambasa
dorul acestei țări la București, 
Ivan Stefanov Abagiev, a oferit, 
luni după-amiază, o recepție.

Au participat tovarășii Manea 
Mănescu, Gheorghe Pană, Leon- 
te Răutu. Ștefan Voitec, Ion Io- 
niță. Ștefan Andrei, Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al gu
vernului, loan Avram, ministrul 
Industriei construcțiilor de ma
șini grele. Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, reprezentanți ai condu
cerii unor ministere și institu
ții centrale, generali și ofițeri 
superiori, oameni de cultură și 
artă.

Erau prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați ' ~
rești, alți membri âi 
diplomatic.

la Burtt- 
corpului

în cadrul manifestărilor orga
nizate în țara noastră cu pri
lejul celei de-a XXX-a aniver- . 
sări a revoluției sociaKete 
Bulgaria, 
ria“ din 
expoziție 
din R.P. 
urmează 
toare, organizate în luna august 
la Sofia.
SPECTACOL

1 Luni au început în 
cursurile primei ediții 
internaționale de vară în dome
niul biofizicii, organizate de 
Uniunea internațională de bio
fizică pură și aplicată în cola
borare cu Institutul central de 
biologie din țara noastră și la
boratorul de biofizică al Insti
tutului de medicină și farmacie 
din București.

Timp de o săptămînă cei peste 
o sută de cursanți — specialiști 
șl studenți din țară 'noastră și 
de peste hotare — vor audia 
prelegeri și vor asista la de
monstrații practice de speciali
tate. Cursurile se bucură de 
participarea unor reputați pro
fesori și oameni de știință din 
țara noastră și de peste hotare 
— Marea Britanie, Franța, R.F. 
Germania, Iugoslavia, Statele 
Unite ale Americii, Uniunea 
Sovietică.

Capitală 
a Școlii

SOSIRI
sosit în 

pre- 
T.______ ____  _T__ federal
pentru agricultură al R.S.F. Iu
goslavia. care, Ja invitația Mi
nisterului Agriculturii, Indus
triei Alimentare și Apelor, va 
face o vizită în țâra noastră. 
Oaspetele va avea convorbiri 
privind dezvoltarea colaborării 
în domeniile agriculturii, indus
triei alimentare și apelor între 
cele două țări și va vizita uni
tăți agricole de stat și coope
ratiste. ’

Duminică noaptea ă 
Capitală, Ivo Kuștrak, 
ședințele Comitetului

★

Ca răspuns la vizita efectuată 
îp luna iulie â.c„ de nava- 
școală ,,Mircea" în portul egip
tean Alexandria, luni a sosit în 
portul Constanța, în cadrul unei 
croaziere de instrucție, un deta
șament de nave militare egipte
ne, format din fregatele-șeoală 
„Tarik" și ..Port-Said".

După sosire, comandantul de
tașamentului, amiralul de bri
gadă Anwar Hegazi, însoțit de 
un grup de ofițeri egipteni, a 
făcut o vizită protocolară pre
ședintelui Consiliului popular 
județean Constanța, Vasile Vil- 
cu. Oaspeții au făcut, de ase
menea, vizite protocolare co
mandantului Marinei Militare 
și comandamentului Institutului 
de marină ,,Mircea cel Bătrin".

__ _ în 
la magazinul „Victo- 

Capitală s-a deschis o 
cu vinzare de mărfuri 
Bulgaria. Manifestarea 
unei acțiuni asemănă-

In deschiderea „Zilelor fil
mului coreean", organizate de 
Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste cu prilejul celei de-a 
26-a aniversări a creării Re
publicii Populare Democrate 
Coreene, luni seara a avut loc 
la Casa Filmului din Capitală 
un spectacol de gală cu filmul 
..Soarta unui combatant 
Corpul de autoapărare", 
ducție cinematografică inspira-’ 
tă din lupta eroică, a poporului 
coreean pentru libertate și in
dependență.

din 
pro-

CRONICA
U.T.C

Ieri a sosit în Capitală__ —___  o
delegație de studenți și cadre 
didactice de la „Universita
tea libaneză" din Beirut care 
va efectua o vizită în tara 
noastră.

Delegația va vizita insti
tuții de invătămint superior, 
complexe studențești, obiec
tive industriale, social-eco- 
nomice și culturale, va avea 
intilniri cu studenți și cadre 
didactice universitare, cu 
tineri și specialiști din uni
tățile vizitate.

(Urmare din pag. I)
Montșerrado, devenind președin
te a două importante comitete 
— cel pentru finanțe și pentru 
agricultură și comerț.

Conșacrindu-se cu pasiune 
vastei opere patriotice de propă
șire a poporului liberian, in 
1951, este ales vicepreședinte al 
Republicii Liberia, funcție în 
care este reales succesiv.

La 23 iulie 1971, in urma în
cetării din viață a președinte
lui William V. S. Tubman, 
William R. Tolbert jr. devine, 
conform Constituției țării, pre
ședinte al Republicii Liberia.

în primul său discurs politic 
după depunerea jurămîntului, 
în calitate de cel de-al 19-lea 
președinte al Republicii Liberia, 
a chenîat poporul său la ,.o an
gajare totală pentru cucerirea 
de înălțimi mai mari". Această 
chemare se concretizează jnțr-o 
politică viguroasă, promovata în 
scopul ridicării nivelului de trai 
al maselor populare, prin mobi
lizarea eforturilor proprii ale 
întregului popor în procesul 
complex al progresului națiunii. 
Dacă, în decursul primului secol 
al existenței sale, economia li- 
beriană se baza in cea mimare 
parte pe agricultură, iar “ulte
rior și pe producerea de cauciuc 
natural/ în prezent ea dispune de 
o industrie extractivă în ascen
siune, chemată să valorifice im
portantele resurse mineraliere 
ale țării (zăcămintele de mine
reu de fier din Liberia sint a- 
preciate printre cele mai bogate 
din Africa). Eforturi serioase se 
depun, firește, și în alte sec
toare, acționîndu-se, în același 
timp, pentru diversificarea pro
ducției agricole. Grație acestor 
strădanii, ritmul de dezvoltare 
generală a economiei liberiene 
este unul dintre cele mai dina
mice de pe continentul african.

Politica externă a Republicii 
Liberia este consacrată lichidă
rii stărilor de conflict și tensiu
ne, înțelegerii internaționale și 
cooperării în lume, consolidării 
păcii. Liberia întemeiază această 
politică pe respectarea indepen
denței și suveranității naționale, 
a egalității în drepturi și avan
tajului reciproc, neintervenția 
în afacerile interne ale altor 
state, renunțarea la forță sau Ia 
amenințarea cu forța, integri
tatea teritorială și inviolabilita
tea frontierelor, precum și re
zolvarea pe cale pașnică a tutu
ror disputelor dintre state.

în evoluția pozitivă a relații
lor româno-liberiene un rol de
terminant l-a avut vizita efec
tuată in acest an în Republica

Liberia de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, vizită care se înscrie 
pe linia acțiunilor desfășurate 
consecvent de partidul și statul 
nostru în direcția- promovării 
unei colaborări multilaterale cu 
țările Africii. Vizitele tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu pe conti
nentul african au reprezentat un 
nou și important aport Ia întă
rirea solidarității poporului ro
mân cu lupta popoarelor de pe 
acest continent pentru afirma
rea identității lor naționale, 
pentru salvgardarea șl consoli
darea suveranității șj indepen
denței lor, o contribuție însem
nată la întărirea frontului de
mocratic, antiimperialist din 
întreaga lume. în acest cadru, 
convorbirile purtate de președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu președintele Liberiei, William 
R. Tolbert, Declarația solemnă 
comună, acordurile și înțelege
rile de cooperare încheiate au 
pus bazele unor relații durabile 
de prietenie și colaborare în 
diverse domenii de activitate, 
au statornicit premisele unei 
conlucrări active pe plan inter
național in vederea înfăptuirii 
principiilor de egalitate, drep
tate și echitate în relațiile din
tre state, sprijinirii mișcărilor 
de eliberare națională de pe 
continentul african, promovării 
cauzei păcii și progresului in în
treaga lume. Convorbirile au 
evidențiat dorința de colabo
rare, de dezvoltare a relațiilor 
bilaterale în toate domeniile 
— politic, economic, tehnico- 
științific' și cultural — au dus 
la Identificarea de noi căi în 
vederea dezvoltării și mai sus
ținute a unei fructuoase și 
strinse conlucrări reciproc a- 
vantajoase.de natură să asigure 
progresul multilateral al țărilor 
noastre, să contribuie la lichi
darea mai rapidă a decalajelor 
ce le despart de țările avansate 
din punct de vedere economic.

în acest context, poporul ro
mân apreciază vizita președin
telui William R. Tolbert jr., 
convorbirile pe care le va 
avea cu președintele Nicolae 
Ceaușescu, drept o contribuție 
la extinderea prieteniei și co
laborării dintre cele două țări și 
popoare, o contribuție la cauza 
generală a păcii, la făurirea 
unei lumi mai bune și- mai 
drepte.

Animat de sentimente de sti
mă și prietenie, poporul român 
adresează președintelui Repu
blicii Liberia tradiționala urare 
„Bun venit pe pămintul Româ
niei !“

Deschiderea lucrărilor Reuniunii Generale 
a Comisiei Electrotehnice Internaționale (CEI)

Congresul internațional
de studii sud-est europene

Lucrările celui de-al IÎI-lea 
Congres internațional de studii 
sud-est europene au fost reluate 
luni prin dezbaterea pe secțiuni 
a unei largi sfere de probleme 
privind istoria și civilizația po
poarelor balcanice. « -

în intervențiile pe marginea 
relațiilor politice dintre Europa 
de sud-est și țările occidentale 
ale continentului nostru între 
secolele al XV-lea — al XX-lea 
au fost aduse noi contribuții care 
au pus în evidență lupta 
comună a națiunilor din a- 
ceastă parte a lumii pentru 
libertate și progres social, efor
turile statelor moderne din 
zona balcanică pentru instau
rarea unui climat de pace și 
securitate colectivă în perioada 
dintre cele două războaie mon
diale. în legătură cu dezvolta
rea economică, socială și insti
tuțională a țărilor sud-est euro
pene, temele abordate s-au re
ferit, îndeosebi, la revoluțiile 
naționale din anul 1848, la miș
cările muncitorești și confrun-

țările de clasă din anii 
următori celui de-al 
război mondial. în acest 
a fost subliniat rolul partidelor 
comuniste și muncitorești în 
mobilizarea și conducerea ma
selor largi populare ’ la lupta 
pentru eliberare socială și națio
nală.

Prezența la București a unui 
mare număr de specialiști in 
studiul Europei de sud-est a 
constituit un cadru favorabil 
inițierii unor proiecte de co
laborare în diferite domenii. 
Astfel, • Comisia internațională 
de numismatică a Uniunii Aca
demice Internaționale a organi
zat o masă rotundă pentru re
dactarea unui corpus al mone
delor grecești, la care au luat 
parte numismați din țările Eu
ropei de șst și sud-est.

★
Seara, Prezidiul Academiei de 

științe sociale și politice și Co
mitetul de organizare al Con
gresului au oferit un cocteil în 
onoarea participanților.

imediat 
doilea 

context

în sala Palatului Republicii 
s-au deschis, luni după-amiază. 
lucrările celei de-a 39-a Reu
niuni Generale a Comisiei Elec
trotehnice Internaționale (C.E.I.) 
— for mondial de standardizare 
în această ramură.

La lucrări iau parte peste 1 000 
de oameni de știință și specia
liști din 35' de țări de pe toate 
meridianele, reprezentanți a 11 
organizații internaționale.

Organizarea la București a a- 
cestei manifestări științifice re
flectă prestigiul de care se 
bucură tara noastră peste ho
tare. aprecierea succeselor obți
nute de România in domeniul 
industriei electrotehnice și al 
cercetării științifice.

La ședința inaugurală au par
ticipat Gheorghe Oprea, vice- 
prim-ministru al guvernului, 
membri ai conducerii unor mi
nistere, instituții centrale și 
institute de cercetare, academi
cieni, cadre didactice din învă- 
tămîntul tehnic superior.

în- numele guvernului român, 
participant^ la reuniune au fost 
salutați de Virgil Actarian, mi
nistrul industriei construcțiilor 
de mașini-unelte și electroteh
nicii, președintele Comitetului 
electrotehnic român, care a sub
liniat poziția consecventă a 
României de promovare a co
operării internaționale, astfel ca 
toate țările să-și aducă contri

buția la progresul civilizației 
umane.

în continuare, vorbitorul a fă
cut o succintă prezentare a 
succeselor obținute de România 
în domeniul dezvoltării sale in
dustriale și, îndeosebi, a ramu
rii electrotehnice, care în peri
oada 1965-1973 a înregistrat un 
ritm mediu anual de creștere 
de peste 20 la sută și a înfă
țișat perspectivele deosebite 
care se deschid in următorul 
cincinal acestui important sec
tor al economiei românești.

A luat apoi cuvintul S. E. Go
odall, președintele Comisiei E- 
lectrotehnice Internaționale, 
care, în numele C.E.I., al parti
cipanților, a adresat guvernului 
român călduroase mulțumiri 
pentru găzduirea la București a 
acestei reuniuni, Comitetului e- 
lectrotehnic român pentru e- 
forturile depuse in scopul asi
gurării unei reușite depline a 
lucrărilor acestei importanțe 
manifestări științifice.

Vorbitorul a subliniat că Reu
niunea de la București, care 
marchează și aniversarea a 70 
de ani de Ia înființarea Comi- 

, siei Electrotehnice Internatio
nale, și-a propus să dezvolte în 
continuare colaborarea inter
națională în domeniul standar
dizării, colaborare care a con
firmat pe deplin eficiența mun
cii acestui for mondial.

RANDAMENTUL SELEC- 
TIONABILILOR

Ascultind, ieri, aprecierile 
celor doi antrenori ai na
ționalei, V. Stănescu și ... R. 
Cosmoc. orientîndu-ne după 
observațiile... observatorilor 
federali și media notelor pri
mite în cele 6 etape scurse, 
putem aprecia, cu regret de
sigur, că randamentul celor 
mai multi dintre selecționa- 
bili rămine încă foarte scă
zut, jocul lor nu confirmă 
așteptările și sezonul inter
național bate la ușă. In afa
ră de Lucescu, Dinu, Dudu 
Georgescu (in ultimele eta
pe) și, oarecum. Hajnal, An
tonescu și Beldeanu — res
tul, Dumitru, Marcu. Iordă- 
nescu, Năstase, Troi, Anghe- 
Iini etc. adică grosul seleCțio- 
nabililor — dezamăgesc ca 
formă și pregătire sportivă. 
Cu fluctuații evoluează Mul- 
țescu. Dar chiar dacă și cei 
mai buni dintre ei oscilează 
între media 7—8, asta nu în
seamnă că putem fi' mulțu
miți cînd propriii lor coechi
pieri, realizează jocuri mult 
mai bune și note mai mari 1
DEMBROVSCHI Șl ALȚII...
Nu ne împăcăm cu ldeea 

ca fotbaliștii foarte buni, 
cum este și Dembrovschi, 
membri ai loturilor naționa
le, să rămină pe tușă un 
sezon întreg. înțelegem că 
regulamentele trebuie res
pectate ; dar dacă ele sint fă
cute strîmb, pe undeva, a- 
tunci, să găsim soluții pentru 
a nu păgubi fotbalul. S-ar 
părea că ele au fost găsite 
prin îmbunătățirea (modifi
carea) regulamentului de 
transferări. Numai că nu se 
aplică din acest an... Este 
cel puțin un paradox : 
dacă modificările au fost 
cerute de realități cu 
care nu- ne împăcăm 
atunci greșeala de ce n-o 
îndreptăm pină la capăt ? Să 
se aplice imediat, cu modi
ficările hotărîte. Să luăm 
cazul lui Dembrovschi : el 
are dezlegare de la clubul 
băcăuan, a intrat la Faculta
tea de mecanică timișoreană, 
și-a mutat familia pe Bega... 
Dacă pe toate acestea le-am 
acceptat, de ce să nu fim 
de acord și să joace fotbal... 
internaționalul Dembrov
schi ? Ca și ceilalți jucători 
de marcă rămași pe dinafa
ră ! Avem chiar atîtea va
lori încît să ne permitem 
să-i ținem în inactivitate ?
PRIMUL ANTRENOR-PSI- 

HOLOG
Fostul antrenor rapidist, 

prof. Victor Stănculescu, cu 
stagii de antrenorat în stră
inătate. pe care l-am întîl- 
nit, ieri, preocupat să-și sus
țină niște examene — este 
pe cale de a absolvi Facul
tatea de... psihologie — 
(„vreau să fiu primul an- 
trenor-psiholog") și căruia 
i-am cerut o părere despre 
campionat, intre alte apre
cieri, am rețlnut-o pe aceas
ta : „îmi place Dinamo. Iată 
o echipă care nu-și pune 
problema meciurilor de aca
să, ci din deplasare. Cred 
că băieții lui Nlcușor și Nun- 
weiller abordează cu mal

multă voință și încredere 
partidele de afară. O con
cepție interesantă. Așa se ex
plică faptul că ei ciștigă mai 
ușor ca acasă, unde, jucind 
mai relaxat, se trezesc con
duși și forțează nota doar 
spre final. Ceea ce fac nu
mai echipele mari, serioase". 
O judecată, intr-adevăr, de 
antrenor-psiholog.
DE CE RECIDIVEAZĂ IN

DISCIPLINA ?

O etapă, a 6-a, deosebit de 
agitată, cu meciuri viu dis
putate, dar și cu numeroase 
aspecte de anti-joc, duri
tăți și manifestări nesporti
ve, soldate cu cel mai mare 
număr de cartonașe galbene 
de la începutul campionatu
lui : 13. De asemenea, patru 
jucători au fost penalizați 
cu cartonașul roșu, părăsind 
terenul in repriza secundă : 
Anton (Poli. Iași), Szoloszî 
(A.S.A. Tg. Mureș), Ionică 
(F.C. Galați) și Deselriicu 
(Univ. Craiova), după ce mai 
întii au primit cartonașul 
galben.

CE BINE AR FI...

Dumitrache a reintrat du
minică, după o absență de 
trei săptămini, dar a evolu
at în echipa de... tineret- 
speranțe a dinamoviștilor, si
tuată pe locul 2 in clasament, 
la egalitate de puncte, 11, cu 
Universitatea Craiova. De 
subliniat că juventiștii cra- 
ioveni, ciștigătorii campiona
tului precedent, nu au cunos
cut, în șase etape, nici o în- 
frîngere. Constantin Deliu, 
fostul component al primei 
echipe a oltenilor și actu
almente antrenor al formați
ei secunde, se exprima : „Ce 
bine ar fi dacă și seniorii ar 
imita, în dăruire și ambiție, 
jilventiștii !“.
DEZAMĂGIRILE STATISTI

CILOR
Duminică s-au executat 102 

lovituri de colț. Recordul s-a 
înregistrat la Rîmnicu Vîl- 
cea, in partida ''Chimia — 
U.T.A., unde raportul de 
cornere a fost de 19—3 pen
tru gazde. Și, totuși, scorul 
a rămas alb. La Iași, gazde
le ari realizat, de asemenea, 
un scor net : 9—0, dar victo
ria a revenit oaspeților. O 
situație asemănătoare intîl- 
nim și în partida Steagul 
roșu — Steaua. Raportul de 
cornere a fost favorabil fot
baliștilor militari : 5—3, însă 
ei au părăsit terenul învinși. 
Dezamăgirile statisticilor sau 
efectul jocului haotic, steril ? 
PRIMUL GOL ÎN DIVIZIA A

Tînărul debutant Septi- 
mlu Cîmpeanu, de la „U" 
Cluj, confirmă. Duminică el 
a realizat golul victoriei clu
jenilor — prima din acest se
zon, în deplasare. Amintim 
că Septimlu este încă elev 
in clasa a 11-a, și pină de 
curind evolua în formația de 
juniori. Remus Cîmpoanu, 
fostul căpitan al lui „U", re
tras, de curind, din activita
tea competițională, se poate 
mindri că are, în nepotul 
său, un Înlocuitor de nă
dejde.

9 Turneul internațional mas
culin de baschet, desfășurat la 
Miskolc (Ungaria), s-a încheiat 
cu victoria selecționatei Româ
niei, care a terminat neînvinsă 
competiția. Pe locurile următoa
re s-au clasat echipele Ungaria 
(A), Viena și Ungaria (B).

în partida decisivă, baschet- 
baliștii români au întilnit pri
ma reprezentativă a Ungariei, 
pe care au învins-o cu scorul 
de 76—64 (39—36), Formația o- 
rașului Viena a întrecut cu 
74—69 (36—39) selecționata se
cundă a Ungariei.

• In ultima zi a competiției 
internaționale de caiac-canoe 
de la Potsdam, sportivul 
maghiar Wichman a terminat 
învingător in proba de canoe
1— 1 000 m, cu timpul de 
4’45”33/100. Pe locul doi s-a si
tuat campionul român Ivan, 
Patzaichin — 4’45”58/100, urmat 
de sovieticul Sorovik — 4’49’’ 
90/100. în proba de canoe —
2— 1 000 m, ciștigată de Barișcev- 
Vinogradov (JU.R.S.S.) în 4’ 13” 
79/100, echipajul român Gherasim 
Munteanu-Serghei Vasile a ocu
pat locul doi, cu timpul de 
4T7”79/100. Proba de caiac 
2—1 000 m a revenit echipajului 
maghiar Apo-Bako cu 3’46” 
38/100, sportivii români Serghel 
Larion și Policarp Malihin cla- 
sindu-se pe locul trei, în 
3’50”88/100.

® In localitatea cehoslovacă 
Terncianske Teplice s-au înche
iat întrecerile concursului in
ternațional de lupte greco-ro- 
mane al Armatelor prietene. Pe 
echipe, victoria a revenit spor
tivilor din U.R.S.S. — 47 puncte, 
urmați de cei din Bulgaria — 
41 puncte, România — 32
puncte, Cehoslovacia — 30
puncte, Ungaria — 23 puncte și 
R. D. Germană — 18 puncte.

Dintre luptătorii români, cea 
mai bună evoluție au avut-0 
Marian Tofan (52 kg), Nicolae 
Neguț (90 kg) și Roman Co- 
dreanu (peste 100 kg), clasați pe 
locul doi la categoriile respec
tive. Marian Ciutan și Ion FiScu- 
teanu au ocupat locurile trei Ia 
categoriile 62 kg și, respectiv, 
82 kg.

• La Varșovia au luat sfirșit 
întrecerile tradiționalului con
curs internațional de lupte libe
re „Memorialul Pytliasinski", la 
care au -participat sportivi din 
Bulgaria, U.R.S.S.. România, 
R. D. Germană, Cehoslovacia, 
Ungaria și Polonia.

La categoria 52 kg, în care 
victoria a revenit polonezului 
Mihalik, luptătorul român Nicu 
Gingă s-a situat pe locul doi, 
fiind urmat de Schmidt (R. D. 
Germană). Tot pe locul secund 
s-a clasat și Ion Păun (62 kg) ; 
învingător la această categorie 
fiind sportivul polonez Lipenj.

• A Început campionatul de 
fotbal al Turciei. în prima e- 
tapă, echipa Besiktas Istanbul, 
care va întilni in primul tur al 
„Cupei UEFA" formația Stea
gul Roșu Brașov, a cîștigat cu 
scorul de 3—1 jocul susținut pe 
teren propriu cu Bursaspor.

• Campionatul de fotbal al 
Suediei a continuat cu disputa
rea meciurilor din etapa a 19-a. 
Echipa Aatvidaberg, viitoarea 
adversară a formației Universi
tatea Craiova în „Cupa campio
nilor europeni", a pierdut cu 
0—2 partida susținută în depla
sare Cu Halmstad.

Turneul international de tenis de la Forest Hills
• întrerupt timp de două zile 

din cauza ploii, turneul interna
țional de tenis de la Forest 
Hills a fost reluat duminică cu 
disputarea partidelor , care 
aveau să desemneze pe Analiș
tii acestui tradițional concurs.

în proba de simplu bărbați, 
titlul va fi disputat in acest an 
de tinărul jucător american 
Jimmy Connors (22 de ani), și 
„veteranul" australian Ken 
Rosewall (39 de ani), care vor 
reedita finala turneului de la 
Wimbledon, în care, după cum 
se știe, «-Jimmy Connors a ob
ținut o categorică victorie cu

3—0. Connors l-a învins cu 7—6, 
7—6, 6—4 pe ambițiosul său
compatriot Roscoe Tanner, re
velația actualei ediții, cel care 
i-a eliminat în tururile ante
rioare pe doi dintre favoriți : 
românul Ilie Năstase și ame
ricanul Stan Smith. în cealaltă 
semifinală, Rosewall l-a Între
cut în patru seturi : 6—7, 6—4, 
7—6, 6—3 pe celebrul său com
patriot John Newcombe. pe 
care mulți dintre specialiști îl 
considerau cîștigătorul turneu
lui.

Cîștigînd cu 6—0. 6—7, 6—3
semifinala cu Chris Evert 
(S.U.A.), tenismana australiană

Evonne Goolagong s-a calificat 
în finala probei feminine, in 
care o va întilni pe cunoscuta 
campioană americană Billie 
Jean King. Eliminarea lui Chris 
Evert, favorita nr. 1 a con
cursului feminin, constituie o 
surpriză, dar victoria Evonnei 
Goolagong a fost pe deplin me
ritată.

O altă surpriză a fost înre
gistrată în semifinalele’ probei 
de dublu bărbați, unde pere
chea australiană John Newcom- 
be-Tony Roche a pierdut cu 
7—6, 3—6, 6—7 partida susținută 
cu cuplul chilian Patricio Cor- 
nejo-Jaime Fillol.
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ÎNTREPRINDEREA DE TRANSPORT BUCUREȘTI

PENTRU ELEVI —UN BOGAT 

SORTIMENT DE UNIFORME ȘCOLARE!
• uniforme pentru băieți : 

costume și pantaloni de 
stofă țel. I—XII) și cămăși 
de zefir caro (cl. I—VIII).

e pentru pionieri : cămăși 
de zefir alb și pantaloni 
din doc (cl. I—VIII).

• uniforme pentru fete : 
rochițe din olandinâ pen
tru preșcolari, șorțulețe 
din olandinâ și rochițe 
din zefir caro (cl. I—IV) ; 
bluze din olandinâ țel. V- 
XII), halate pentru prac
tică.

e pentru pioniere : bluze 
din zefir alb și fuste 
plisate (cl. I-Vlllj.

LICEUL INDUSTRIAL 
DE TEXTILE Șl CON

FECȚII GIURGIU
Str. Sos. Oinac nr. 92

— Tel. 21 93 —

ANUNȚ
Se primesc înscrieri pen

tru Școala profesională spe
cialitățile : țesători și fini
sori - absolvenți ai clasei 
a Vlll-a promoția 1974 -
care au împlinit virsta de 16 
ani la 15 iunie a.c., precum 
și absolvenți ai clasei a 
Vlll-a din promoțiile mai 
vechi pină la 18 ani,' din 
toate județele țării.

Pe timpul școlarizării ele
vii vor beneficia de inter
nat, cantină și alte drepturi 
legale.

înscrierile se primesc în 
fiecare zi pină la 14 sep
tembrie 1974, la secretaria
tul școlii.

ANUNȚ
Se aduce la cunoștința celor interesați că se fac înscrieri 

de candidați pentru Școala Profesională curs de zi - 
pentru anul școlar 1974-1975 la următoarele meserii :

• CISMAR (Confecționer încălțăminte din piele și înlo
cuitori) ;

• MAROCHINER ;
• OPERATOR LA PRELUCRAREA PRODUSELOR CHIMICE, 

MATERIALE PLASTICE Șl CAUCIUC ;
• STICLAR.

CONDIȚIILE CE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE CANDIDAT 
SINT : • Să fie absolvent a 8 sau 10 clase ; • Să aibă 
virsta între 16-18 ani.

RECRUTAREA CANDIDAȚILOR SE FACE DIN MUNICIPIUL 
BUCUREȘTI Șl DIN TOATA ȚARA.

Înscrierile se fac 1n perioada 1-10 septembrie 1974. In
formații suplimentare se dau la secretariatul școlii, telefon: 
22 50 31.

AZI, ULTIMA ZI 
LA PRONOEXPRES

• CURSURI DE CALIFICARE pentru :
— șoferi de autobuze (categoria D) cu o durată de 12 luni ;
— șoferi taximetre (Categoria B) cu o durată de 4 luni ; 

Se pot înscrie bărbați și femei tn vlrstă de 22—35 ani.
• CURSURI DE SCURTA DURATA pentru calificare in me

seriile de :
— conducători troleibuze, cu durata de 4 luni, vîrsta 22—45 ani ;
— conducători tramvaie, cu durata de 3 luni, vîrsta 22—45 ani;
— tractoriști rutieriști ; durata de școlarizare este de 3 luni ; 

se primesc tineri cu cel puțin 4 clase, între 18—35 ani ;
— încasatori (absolvenți ai școlii generale) și controlori (ab

solvenți de liceu), cu durata de 15 zile, vîrsta 18—45 ani, 
fără antecedente penale.

• CURSURI DE SPECIALIZARE pentru conducători auto, pose
sori ai permisului de conducere C, în vederea obținerii 
categoriei D.

Durata cursului :
— 10 zile pentru conducătorii auto cu un stagiu tn meserie 

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

de peste 1 an.
PE TIMPUL ȘCOLARIZĂRII CURSANȚTI BENEFICIAZĂ DE :

— indemnizații (mai puțin încasatorii și controlorii) ;
— masă la cantină la prețuri convenabile ;
— legitimații de călătorie pe mijloacele de transport in comun;
— pentru nefamiliști, cazare în căminele întreprinderii ;
— stabilirea domiciliului în municipiul București, potrivit 

prevederilor Decretului 307,1971, pentru conducătorii de 
vehicule.
Doritorii se vor adresa la biroul invățămînt din str. Dr. 
Grozovici nr. 4, telefon : 12. 24.14. și 12.19. 30.

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

— conducători auto categoria D pentru autobuze. Doritorii se 
pot adresa în Calea Șerban Vodă nr. 164—166, telefon : 
23. 61. 54. și 23. 88. 70.

— conducători auto categoriile B și C pentru taximetre și 
autocamioane. Doritorii se pot adresa in strada Galați nr. 
216, telefon : 11. 39. 20.
întreprinderea dispune de un parc nou de autovehicule. 
Șolicitanții beneficiază de incadrarca într-o categorie supe
rioară de retribuire, conform noilor limite îmbunătățite.

vantajoase.de
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Moment de seamă 
tn cronica relațiilor 

româno-siriene
Noua etapă a dialogului la 

nivel înalt româno-sirian s-a 
inserts, fără îndoială, ca un 
moment deosebit de impor
tant în cronica relațiilor de 
prietenie dintre România și 
Siria, ca un aport semnifica
tiv la cauza păcii și înțelege
rii internaționale. După vi
zita la Damasc a președinte
lui României, întreprinsă la 
începutul acestui an, vizita 
oficială in țara noastră, la 
invitația secretarului general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii 
Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, a 
secretarului general al Parti
dului Baas Arab Socialist, 
președintele Republicii Arabe 
Siriene, Hafez EI-Assad, îm
preună cu soția, Anisse EI- 
Assad, a adăugat noi valențe 
raporturilor prietenești, co
operării fructuoase, tradițio
nale, dintre cele două țări și 
popoare.

Pe durata șederii in Româ
nia inalții oaspeți sirieni au 
vizitat obiective economice și 
social-culturale din Bucu
rești, precum și in județele 
Prahova și Brașov. Pretu
tindeni unde au poposit, ei 
au fost primiți cu deosebită 
căldură, expresie a sentimen
telor de stimă și prețuire 
reciprocă.

Deosebit de semnificative 
pentru atmosfera in care au 
decurs convorbirile dintre 
președinții Nicolae Ceaușescu 
și Hafez El-Assad, pentru 
spiritul de lucru care a do
minat intilnirile celor doi 
șefi de state și partide, sint 
documentele semnate cu a- 
cest prilej la București, do
cumente care deschid noi și 
largi perspective intensifică
rii și extinderii prieteniei și 
colaborării, multilaterale din
tre statul nostru și Republica 
Arabă Siriană, pentru ridi
carea pe noi trepte a conlu
crării celor două țări în re
zolvarea problemelor majore 
ale vieții internaționale.

Declarația solemnă comună 
reflectă voința și hotărîrea 
comună a celor două state de 
a-și lărgi și adinei relațiile 
de prietenie in diverse do
menii, de a promova coope
rarea economică pe multiple 
planuri. Documentul epumeră 
principiile pe care România 
și Siria iși bazează atit rela
țiile lor reciproce, cît și cele» 
cu alte state, principii între 
care se regăsesc necesitatea 
de a da fiecărui popor posi
bilitatea de a exercita 
drepturi naționale egale și 
dreptul la autodeterminare, 
dreptul inalienabil al popoa
relor de a-și alege liber sis
temul politic, economic și 
social, conform voinței lor 
proprii, fără nici un ames
tec din afară, dreptul tuturor 
națiunilor la existență, inde
pendență, libertate, suvera
nitate națională și pace, 
dreptul și îndatorirea fiecă
rui stat de a participa, in 
condiții de egalitate, la exa
minarea și soluționarea pro
blemelor internaționale de 
intțres comun. Declarația 
subliniază interconexiunea 
principiilor fundamentale ale 
dreptului internațional, în
scrise in document, fiecare 
principiu trebuind să fie in
terpretat in contextul gene
ral al celorlalte principii.

Concretizind principiile po
liticii externe care călăuzesc 
cele două țari, un alt docu
ment, Comunicatul comun, 
reliefează turul larg de ori
zont al problemelor abordate 
în cursul convorbirilor ofi
ciale, între acestea un loc de 
seamă ocupindu-1 trecerea 
în revistă a realizărilor po
zitive în colaborarea româno- 
siriană. Apreciind drept u- 
tilă și fructuoasă experiența 
acumulată, cei doi președinți 
au evidențiat existența in 
continuare a unor largi posi
bilități pentru extinderea și 
diversificarea raporturilor bi
laterale in domeniile politic, 
economic, științific, cultural 
etc. Mărturie a dorinței re
ciproce de dezvoltare multila
terală a relațiilor de priete
nie dintre cele două țări o 
constituie și semnarea in 
cursul vizitei a următoarelor 
acorduri și aranjamente de 
cooperare : acțjrdul privind 
transporturile rutiere inter
naționale de călători și măr
furi, acordul privind exploa
tarea și utilizarea gazelor din 
zăcămintele petrolifere, aide- 
memolre-ul privind coopera
rea in domeniul agriculturii, 
protocolul privind proiectele 
industriale care urmează a fi 
realizate de partea - română 
in Siria, contractul privind 
construirea de către România 
a rafinăriei Banyas, contrac
tul privind lucrări de explo
rare și exploatare în dome
niul petrolier. Președinții 
României și Siriei au apre- 
tiat că aceste acorduri îm
bogățesc aria cunoașterii și 
conlucrării fertile româno- 
■siriene, constituie contribuții 
prețioase la stringerea legă
turilor dintre cele două țări 
și popoare, contribuind la o 
mai bună cunoaștere re
ciprocă. S-a hotărit, așa 
cum rezultă din Comu
nicatul comun, ca foru
rile competente din cele 
două țări să colaboreze mai 
Btrins, să se intilnească mai 
..des în vederea îndeplinirii 
acordurilor și înțelegerilor 
economice, tehnice, științifice, 
culturale. Evidențiind cursul 
ascendent al relațiilor dintre 
cele două partide, cei doi 
președinți și-au exprimat a- 
cordul pentru amplificarea

acestor relații, pentru adop
tarea unor noi măsuri în ve
derea intensificării contacte
lor intre organizațiile sindi
cale, de tineret, studenți și 
femei din ambele țări.

O parte importantă a 
convorbirilor a constituit-o 
schimbul cuprinzător și util 
de vederi asupra problemelor 
internaționale actuale de in
teres comun. Apreciind nece
sitatea ca toate statele, in
diferent de sistemul lor poli
tic și social, de mărime, să 
participe activ și direct la 
soluționarea problemelor ca
re preocupă omenirea, cei 
doi președinți s-au pronunțat 
in favoarea unui curs nou in 
viața internațională, care să 
așeze raporturile interstatale 
pe respectarea și aplicarea 
strictă a normelor universal 
valabile ale dreptului inter
național.

Cei doi președinți și-au 
exprimat convingerea că o 
pace justă și durabilă în O- 
rientul Apropiat trebuie să 
se bazeze pe stricta aplica
re a rezoluțiilor Adunării 
Generale și Consiliului de, 
Securițatc al O.N.U., au re
afirmat că Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei este 
singuful reprezentant legitim 
al poporului palestinian și au 
apreciat că acordurile de 
dezangajare in Sinai și Golan 
constituie un prim pas spre 
soluționarea pozitivă a stării 
grave din această regiune. 
Președinții României și Si
riei au fost de acord că pen
tru realizarea unei păci juste 
și durabile in Orientul Apro
piat este necesară retragerea 
grabnică a trupelor israeliene 
din toate teritoriile arabe o- 
cupate in timpul războiului 
din 1967, restabilirea deplină 
a drepturilor naționale legi
time ale poporului palesti
nian, in special a dreptului 
său la autodeterminare. Pre
ședintele Siriei, Hafez El- 
Assad, a dat o inaltă apre
ciere activității președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru a 
se ajunge la o pace dreaptă 
și durabilă in Orientul Apro
piat, poziției juste promovate 
de țara noastră in această 
problemă.

Referindu-se Ia necesitatea 
lichidării definitive a colo
nialismului și neocolonialis- 
mului, cei doi președinți au 
evidențiat imperativul acor
dării independenței țărilor și 
popoarelor coloniale, s-au 
pronunțat pentru suprimarea 
și eliminarea apartheidului și 
au reafirmat hotărîrea de a 
acorda in continuare sprijin 
politic, material și moral 
mișcărilor de eliberare. Pre
ședinții României și Siriei 
au abordat pe larg tema li
chidării decalajului dintre ță
rile dezvoltate și țările in 
curs de dzvoltare, au subli
niat dreptul inalienabil al 
popoarelor asupra utilizării 
resușșelor naturale naționale. 
Trecîndu-se Ia schimbul de 
opinii dedicat problemelor 
europene, s-a reliefat impor
tanța Conferinței pentru se
curitate și cooperare în Euro
pa, ale cărei rezultate pozitive 
vor exercita o puternică in
fluență în viața internațio
nală. Ei au subliniat legă
tura existentă între obiecti
vele conferinței sus-amintite 
și realizarea securității in 
Mediterană, pentru ca aceas
ta să devină o mare a păcii 
și un factor de stabilitate 
politică internațională. Cei 
doi președinți și-au exprimat 
serioasa îngrijorare față de 
situația existentă in Cipru, 
fiind de acord că soluționarea 
problemei cipriote trebuie să 
se bazeze pe menținerea inde
pendenței, suveranității și in
tegrității teritoriale a Repu
blicii Cipru.

Reiiefind importanța inten
sificării contactelor româno- 
siriene la diferite niveluri, 
cu prilejul convorbirilor de 
la București, s-a hotărit ca 
cei doi președinți să se în- 
tiinească cel puțin o dată pe 
an.

Referindu-se la rezultatele 
deosebit de importante ale 
vizitei oficiale a inalților 
oaspeți din Siria, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta : 
„Aș dori să-mi exprim sa
tisfacția pentru semnarea a- 
cestor documente care sint 
o expresie a înțelegerilor pe 
care le-am reajizat împreu
nă in aceste zile. Vizita dum
neavoastră a constituit — ca 
să spun așa — o prelungire 
a vizitei pe care delegația 
română a efectuat-o in iarna 
acestui an în Siria. Doresc să 
exprim încă o dată hotărîrea 
fermă a poporului român, a 
partidului și guvernului, de 
a acționa neabătut pentru 
dezvoltarea relațiilor multila
terale dintre popoarele și par
tidele noastre". La rindul său, 
președintele Hafez El-Assad 
spunea : „Țin să exprim apre
cierea pentru întrevederile 
de deosebită cordialitate pe 
cșre le-am avut cu pre
ședintele Ceaușescu, întreve
deri care au fost permanent 
marcate de sentimentul fră
ției, și in cadrul cărora s-a 
realizat înțelegerea asupra 
tuturor problemelor ce au 
făcuf subiectul discuțiilor".

Sint cuvinte care exprimă 
hotărîrea a două țări prie
tene de a-și intensifica rela
țiile in interesul popoarelor 
lor, al cauzei păcii și colabo
rării internaționale.

IOAN TIMOFTE

»E f’ESTE
Ambasadorul României

a prezentat scrisorile
de acreditare în Kuweit

Ambasadorul României în sta
tul Kuweit, Constantin Cărun- 
tu, a prezentat scrisorile de» 
acreditare emirului ad-interim, 
prințul moștenitor Șeic Al Ah
med al Jaber Al-Sabah. Amba
sadorul român a transmis emi
rului ad-interim al statului Ku
weit, din partea președintelui 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, un 
salut cordial și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire per
sonală, prosperitate și progres 
poporului kuweitian prieten.

Mulțumind pentru mesaj, emi
rul ■ ad-interim al statului Km- 
weit a rugat să se transmită 
președintelui Republicii Socia
liste România urări de sănătate, 
fericire și noi succese în boga
ta sa activitate pe plan intern 
și internațional, precum și urări 
de pace, prosperitate și progres 
poporului român prieten, 
bliniind dorința personală 
conducerii statului Kuweit 
tru continua dezvoltare a
țiilor de prietenie și colaborare 
dintre cele două state și -po
poare, în interesul păcii și co
operării internaționale.

La ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare au partici
pat Șeic Sabah al Ahmad Al 
Jaber, ministrul afacerilor ex
terne, alte persoane oficiale ku- 
weitiene, precum și membri ai 
Ambasadei române din Kuweit.

Comisariatul de stat pen
tru afacerile externe al Re
publicii Guineea-Bissau a 
anunțat că prima aniversare 
a proclamării republicii va 
fi marcată la 24 septembrie-, 
la Boe. In această localitate 
din estul țării, în zona elibe
rată de forțele patriotice, -a 
avut, loc — la 24 septembrie 
1973 — proclamarea Repu
blicii Guineea-Bissau.

Localitatea Boe va mai 
găzdui, tot la 24 septembrie, 
aniversarea a 50 de ani de 
la nașterea lui Artiilcar Ca
brai, fondator al Partidului 
African al Independenței din 
Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde (P.A.I.G.C.), 
născut la 12 septembrie 1924 
și asasinat la 20 ianuarie 1973, 
precum și cea de-a 18-a ani
versare a fondării P.A.I.G.C., 
la 19 septembrie 1956.

su- 
și a 
pen- 
rela-

PREȘEDINTELE S.U.A.
A ACORDAT AMNISTIE 

ABSOLUTĂ LUI
RICHARD NIXON

laîntr-o proclamație semnată 
Casa Albă, președintele Gerald 
Ford a 
„amnistie 
absolută 
pentru toate actele pe care le-a 
comis sau le-ar fi comis împo
triva Statelor Unite, ori la care 
a luat parte in perioada de la 
20 ianuarie 1969 pină la 9 au
gust 1974".
' într-o declarație dată publici
tății la San Clemente, Richard 
Nixon a arătat că, acceptind 
amnistia hotărîtă de președin
tele Gerald Ford, speră că „ea 
va 
de

anunțat că acordă 
completă, liberă și 

lui Richard Nixon,

Lucrările Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa

® Declarații în problema cipriotă • Cuvîntul 
reprezentantului român

în cadrul lucrărilor Conferin
ței pentru securitate și coope
rare în Europa, luni au ținut 
ședințe subcomisiile .pentru 
principii, educație, cooperare in
dustrială, contacte umane, or
ganul special de lucru și grupul 
care elaborează Declarația în 
problema Mediteranei. continu- 
îndu-se munca concretă de ela
borare a textelor documentelor 
finale.

în subcomisia pentru princi
pii. munca de redactare a fost 
precedată de declarațiile în 
problema cipriotă ale repre
zentanților unor state partici-

Adunarea festivă 
de la Phenian

La Palatul Culturii Poporului 
din Phenian a avut loc. în pre
zența lui Kim Ir Sen. secretar 
general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea și președinte 
al R.P.D. Coreene, o mare adu- . 
nare festivă consacrată celei 
de-a 26-a aniversări a procla
mării R.P.D. Coreene.

Cu acest prilej a luat cuvîntul 
Pak Sen Cer. membru al Co
mitetului Politic al C.C. al 
Partidului Muncii și vîcepre- 
mier al Consiliului Administra
tiv ai R.P.D. Coreene, care a 
subliniat că, prin proclamarea 
R.P.D. Coreene la 9 septembrie 
1948, poporul coreean a ciștigat 
o mare victorie, rezultat al 
unei îndelungate, lupte pentru 
libertatea și independența tă
rii — eveniment de o deosebită 
importanță istorică in lupta 
revoluționară a poporului co
reean în marșul său înainte 
spre socialism și comunism.

în legătură cu problema reu- 
nificării Coreei, Pak Sen Cer a 
spus „Am susținut și
susținem că problema reunifică- 
rii Coreei trebuie să 
vată de coreeni inșiși pe 
principiilor democratice, 
mijloace

încă

fie rezol- 
baza 
prin 

inde-pașnice, în mod
contribui la eliberarea 
povara T” ' ' ’Watergate-ului“.

Tractoare pe străzile Bruxelles-ului. Capitala belgiană a fost 
martora unei demonstrații a nemulțumirii fermierilor în legă

tură cu prețurile produselor agricole.

pendent, fără nici un amestec 
din afară".

O propunere pentru retragerea 
tuturor trupelor străine sta
ționate în Coreea de Sud, ce 
urmează să fie prezentată Adu
nării Generale a O.N.U. de 34 
de țări,.- a spus vicepremierul 
nord-coreean, este o măsură ab
solut corectă, în deplină con
cordanță cu dorințele poporu
lui coreean de a soluționa in
dependent chestiunea reunifi- 
cării națională. Guvernul R.P.D. 
Coreene consideră că O.N.U. 
trebuie să ia. la apropiata se
siune a Adunării Generale, mă
suri pentru retragerea din Co
reea de Sud a trupelor de ocu
pație ale S.U.A., aflate acolo 
sub acoperirea O.N.U.

Pe de altă parte, vorbitorul 
a exprimat, în numele poporu
lui și guvernului R.P.D. Coree
ne, recunoștința față de guver
nele și popoarele țărilor socia
liste,' ale țărilor din Asia. A- 
frica și America Latină și ale 
tuturor țărilor iubitoare de pace 
din lume, pentru sprijinul ac
tiv și încurajarea dată cauzei 
reunificării naționale coreene, 
în încheiere, el a declarat că 
guvernul și poporul R.P.D. Co
reene vor continua să lupte cu 
vigoare pentru triumful cau
zei păcii și democrației, al in
dependenței naționale și, socia
lismului. in strinsă unitate cu 
popoarele țărilor socialiste, cu 
clasa muncitoare internaționa
lă, cu popoarele lumii a treia 
și cu toți oamenii iubitori de 
pace din lume.

Festivitățile 
de la Sofia

Cu prilejul împlinirii a 
30 de api de la victoria 
revoluției socialiste in 
Bulgaria, la Sofia a avut 
loc luni parada militară 
și manifestația oamenilor 
muncii din capitala țării.

In tribuna din Piața „9 sep
tembrie" se aflau Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.B., 
președintele Consiliului de Stat 
al R.P. Bulgaria, și alți condu
cători de partid și de stat bul
gari, precum și delegațiile de 
peste hotare invitate la festivi
tăți. Delegația de partid și de 
stat română este condusă de to
varășul Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului.

Parada militară și manifesta
ția oamenilor muncii a durat 
trei ore. în tot acest timp, pia
ța din fața mausoleului lui 
Gheorghi Dimitrov, locul tradi
țional pentru desfășurarea ma
rilor manifestări de masă, a o- 
ferit un grăitor tablou al suc
ceselor obținute de poporul 
bulgar, s'Jb conducerea partidu
lui său comunist, în ultimele 
trei decenii, în toate domeniile 
vieții materiale și spirituale.

în încheierea manifestației, 
tineri îmbrăcați în frumoase 
costume naționale și sportive au 
executat, cu mult talent, un 
program artistic și sportiv, des
fășurat pe întreaga suprafață a 

' pieței.

PE SCURT • PE SCURT® PE SCURT® PE SCURT• PE SCURT

• RAFINĂRIA INDIANA de 
la Haldia, construită in coope
rare cu România și Franța, a 
început să producă odată cu tre
cerea la probele tehnologice in 
instalațiile de cracare cataliti
că.

In final, rafinăria de Ia Hal
dia va avea o capacitate totală 
de 2,5 milione tone. Prin intra
rea in probe tehnologice a in
stalațiilor de cracare catalitică, 
noua rafinărie se numără prin
tre cele 11 obiective economice 
similare intrate deja in exploa
tare în India.

• LA VIENTIANE a avut loc 
o reuniune a Guvernului Pro
vizoriu de Uniune Națională 
dip Laos, sub conducerea vice- 
premierului și ministrului de 
externe, Fumi Vongvicit. După 
cum informează agenția Khaosan 
Pathet Lao, în cadrul reuniunii 
s-au adoptat o serie de măsuri 
și s-a aprobat componența de
legației Laosului Ia viitoarea 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U., care va fi condusă de 
Fumi Vongvicit,

e ÎN ULTIMELE OPT luni, 
costul vieții a crescut în 
Chile cu peste 200 la sută, a a- 
nunțat Institutul național de 
statistică și prețuri din Chile. 
Datorită inflației, numai in 
luna august au fost majorate 
prețurile la produsele alimen
tare cu 8 Ia sută.

A ZILELE CULTURII Repu
blicii Socialiste România în 
R.D.G. s-au încheiat cu un 
reușit spectacol de gală, dat de 
Ansamblul folcloric „Rapsodia 
română" în sala Teatrului 
„Volksbiihne" din Berlin. Au

fost prezenți oameni de artă și 
cultură din capitala R.D.G., 
funcționari superiori din Minis
terul Culturii al țării gazdă, 
membri ai corpului diplomatic, 
precum și ambasadorul român 
in R.D.G., Vasile Vlad.

2 milioane litri de coniac în flăcări la cunoscuta firmă Martell. 
Fotografia pe care o reproducem după „Le Figaro", înfăți
șează eforturile depuse de pompieri pentru stingerea 

incendiului.
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Ministrul afacerilor externe 
al României întreprinde o vizitâ• •

oficială în Israel
pante. Deschizind discuția, șe
ful delegației Republicii Cipru, 
a subliniat că această conferin
ță, chemată să elaboreze docu
mente menite să așeze relații
le dintre statele participante pe 
baze noi, nu poate să ignore e- 
venimentele din țara sa, in 
acest moment cind Ciprul este 
victima intervenției străine.

S-a desprins acordul unanim 
că, deși la această conferință 
nu se pot organiza negocieri 
de fond pentru soluționarea a- 
cestei probleme, conferința tre
buie să țină seama de concluzii
le care se impun in elaborarea 
documentelor ce se preconi
zează a fi adoptate la nivel 
înalt.

Luind cuvîntul în numele de
legației române, Romulus Neagu 
a evidențiat faptul că evoluția 
situației pe insulă a confirmat 
îngrijorarea pe care partea ro- 

confe- 
. Ne 

în
mână a exprimat-o la < 
rință incă de la început, 
pronpnțăm, in continuare, 
modul cel mai ferm, a spus el, 
pentru retragerea trupelor 
străine din această țară, pentru 
respectarea independenței și in
tegrității teritoriale a Ciprului, 
pentru rezolvarea pe cale poli
tică a problemei cipriote.

în lumina evenimentelor din 
Cipru apare' și mai urgentă ne
cesitatea finalizării documente
lor pe care le elaborăm la a- 
ceastă conferință, menite să sta
tornicească relații noi intre sta
te pe continent, bazate pe res
pectarea strictă a principiilor 
independenței și suveranității 
naționale, neamestecului in tre
burile interne, nerecurgerea la 
forță și la amenințarea cu forța, 
soluționării pe cale pașnică a di
ferendelor.
i

Așezată pe coasta occi
dentală a Africii, între Sier
ra Leone, Guineea și Coas
ta de Fildeș, Liberia are o 
suprafață de 111 369 kmp 
și o populație de 1,5 mili
oane locuitori. Teritoriul li
berian este format dintr-un 
litoral sinuos, cu o lungime 
de 550 de km mărginit de 
o zonă joasă de coastă de 
aproximativ 50 de km și 
dintr-o regiune deluroasă 
cu înălțimi care ating 1850 
m în nordul țării. 
torită precipitațiilor 
bundente, pămîntul 
riei este străbătut 
numeroase cursuri 
apă. Cele mai importante- 
Loffa, Diani, Morro, Cavaîly 
- deși nu sînt navigabile, 
reprezintă un însemnat po
tențial hidroenergetic. Ca
pitală a țării și, în același 
timp, cel mai mare oraș li
berian, Monrovia (180 000 
de locuitori) a cunoscut o 
dezvoltare intensă în ulti
mii ani.

Numele țării, deosebit de 
semnificativ, este strîns le
gat de istoria poporului li
berian. După cum se știe, 
Liberia a fost întemeiată 
în prima jumătate a secolu
lui trecut de negrii ameri
cani eliberați din sclavie, ca
re doreau să se reîntoarcă 
pe pămînturile de baștină 
ale strămoșilor lor. Cu spri
jinul „Societății americane 
de colonizare",. constituită 
în 1816 de oameni cu ve
deri filantropice, din 1822 
au început să se stabilească 
aici din ce în ce mai multe 
grupuri de negri americani 
liberi. Teritoriul colonizat 
de aceste grupuri și cîrmuit 
la început de un gu
vernator american a pri
mit numele de Liberia 
în 1824. La un sfert de se
col de la sosirea primelor 
grupuri, la 26 iulie 1847, Li-

Da- 
a- 

Libe- 
de 
de

Manifestări 
consacrate 
României

• „ROMÂNIA la 36 de ani 
de la eliberare" este titlul 
sub care revista Băncii na
ționale de comerț exterior a 
Mexicului a publicat, în nu
mărul său pe luna august, 
un amplu material în care 
este relevată semnificația 
actului istoric de la 23 Au
gust.

• IN LOCALITATEA GA- 
LATRO, important centru al 
regiunii Calabria, au fost i- 
naugurate „Zilele culturii 
românești", manifestare or
ganizată de primăria orașu
lui. în colaborare cu amba
sada Republicii Socialiste 
România la Roma și Acca- 
demia di Romania din capi
tala Italiei.

Cei prezenți au participat 
la inaugurarea unei expozi
ții de artă românească con
temporană. Prima zi din ca
drul manifestărilor culturale 
românești s-a încheiat cu un 
spectacol prezentat de An
samblul folcloric „Doina" al 
Casei de cultură a studen
ților din București.

Ministrul afacerilor externe 
al României, George Macov^s- 
cu, a sosiț, la 9 septembrie, in
tr-o vizită oficială în Israel, 
la invitația viceprim-ministru- 
lui și ministrului afacerilor 
terne al acestei 
Ion, care l-a 
aeroportul Lod.

în aceeași zi, 
externe al 
Macovescu, a fost primit 
primul ministru al statului 
rael. Yitzhak Rabin. Cu

țări, Yigal 
intimpinat

ministrul

ex-
Al-
pe
de 

României, George 
de 

. Is- 
acest

prilej, primul ministru israeli- 
an și ministrul român al afa
cerilor externe au efectuat un 
schimb de păreri asupra rela
țiilor bilaterale dintre cele două 
țări și cu privire la situația po
litică din Orientul Apropiat, și 
perspectivele realizării păcii 
in această regiune. La întreve
dere au luat parte Yigal Allon, 
Yohanan Cohen, ambasadorul 
Israelului în România, alte per
soane oficiale. A fost prezent, 
de asemenea. Ion Covaci, am
basadorul României in Israel.

Situația se menține încordată
la Lourenco Marques

LISABONA. — Intr-un comu
nicat al guvernului Portugaliei, 
difuzat la Lisabona, in legătură 
cu situația din Mozambic se a- 
rată că la Lourenqo Marques 
„o minoritate reacționară ocupă 
încă clădirea postului de radio 
și continuă să difuzeze știri fal
se asupra celor ce se petrec in 
oraș și în restul țării". Comu
nicatul informează, de aseme
nea. că doi reprezentanți 
președintelui Antonio de
nola au sosit la Lourențo Mar
ques pentru a analiza situația 
la fața locului.

„Guvernul portughez, se spu
ne în continuare in comunicat, 
continuă să mențină contacte cu 
conducătorii FRELIMO care au 
demonstrat o dată în plus realis
mul și spiritul lor de coope
rare". „Guvernul nu poate să 
nu sublinieze diferența d-e ati
tudine intre FRELIMO și o mi*

I 

noritate reacționară care în
cearcă in mod criminal să îm
piedice procesul de decoloni
zare in curs de desfășurare", 
precizează comunicatul.

LISABONA. — Președintele 
Portugaliei, generalul Antonio 
de Spinola, a aprobat protoco
lul de acord semnat vineri, la 
Lusaka, de 
portughez 
Eliberare 
FRELIMO, 
cat oficial, 
Lisabona.

delegația guvernului 
și a Frontului de 
din Mozambic — 
anunță un comuni- 
dat publicității la

• Printr-un decret al preșe
dintelui Antonio de Spinola. în 
Portugalia a fost înființată o 
Comisie pentru problemele de
colonizării. Ea se va ocupa de 
problemele legate de constitui
rea noilor state pe teritoriile 
care au fost colonii portugheze.

LIBERIA
beria se proclama stat in
dependent, devenind prima 
republică de pe continentul 
african. Constituția de la 
1847 a instituit un regim 
prezidențial. Din 1878, țara 
este guvernată de partidul 
True Whig, din care face 
parte și președintele Tol
bert.

Populația țării, compusă 
din 28 de grupuri etnice, 
este ocupată preponderent 
în agricultură. în zonele de 
coastă și cimpie ale Liberiei 
cresc palmieri și bananieri, 
arborele de cacao și cel de 
cafea, iar pădurile ecuato
riale sint bogate în lemn 
de esență prețioasă (acaju, 
palisandru). Cea mai im
portantă bogăție a solului 
este, însă, arborele de cau
ciuc. întinsele plantații de 
hevea - zece milioane de, 
arbori - asigură Liberiei un 
export anual de 72 000 to
ne de cauciuc natural. Sub
solul țării este bogat în ză
căminte de fier, 
crom, molibden, 
aur și diamante, 
zăcămintele de 
munții Nimba și

bauxită, 
mangan, 

îndeosebi 
fier din 

, , de la Bo-
mi Hills sînt foarte substan
țiale, cu 25 milioane tone 
anual Liberia deținînd 40 la 
sută din producția africană 
și 4 la sută din cea mon
dială de minereuri feroase. 
Dealtfel, fierul și cauciucul 
asigură 90 la sută din tota
lul exporturilor liberiene. 
Studii geofizice aeriene au 
indicat, de asemenea, exis
tența unor zăcăminte de 
petrol, a căror punere în 
valoare a început cu succes. 
Prin valorificarea din ce în 
ce mai largă a acestor re
surse, în ultimele două de
cenii s-au construit peste 
300 de obiective industria
le. Pe lîngă produsele a- 
gricole tradiționale - ca

fea, cacao, ulei de palmier, 
Liberia produce azi ciment, 
mase plastice, produse chi
mice, vopsele, articole de 
uz casnic. Cu o rată anuală 
de șase la sută, Liberia dis
pune de unul din ritmurile 
de dezvoltare cele mai di; 
namice 
african.

Una 
centrale ale guvernului li
berian o constituie forma
rea de cadre naționale. Do
vadă - dezvoltarea însem
nată pe care a cunoscut-o 
învățămîntul. Astfel, numă
rul elevilor a crescut de la 
20 000 în 1950, la 175 000 
în- 1968. Eforturi apreciabile 
s-au depus, de asemenea, 
pentru îmbunătățirea condi
țiilor de asistență medicală.

Relațiile româno-liberiene 
cunosc o dezvoltare conti
nuă și remarcabilă. Stabili
rea de relații diplomatice 
în 1972 a fost urmată, la 
scurt timp, de încheierea a- 
cordului comercial și de 
colaborare economică și 
industrială, care stabilea 
cadrul cooperării celor 
două țări în domeniul in
dustrial, forestier și agricol. 
Relații bune de colaborare 
s-au stabilit și între Partidul 
Comunist Român și Partidul 
de guvernămînt din Liberia, 
„The True Whig Party". 
Punctul culminant în istoria 
relativ recentă a relațiilor 
româno-liberiene l-a con
stituit vizita efectuată în 
primăvara acestui an de 
președintele României, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Republica Li
beria. Această vizită a dat 
un puternic impuls raportu
rilor de conlucrare reciproc 
avantajoasă între țările 
noastre.

BAZIL ȘTEFAN

de pe continentul

din preocupările

• CASCADORUL american 
Evel Knievel a eșuat în tenta
tiva sa de a sări, cu ajutorul 
unei motociclete de construcție 
specială, peste canionul Riul 
Șarpelui, larg de aproximativ 
700 m, din statul Idstho. Nereu
șita s-a datorat deschiderii pre
mature a parașutelor de frina- 
re, vehiculul — capabil să dez
volte o viteză de peste 600 km 
Ia oră — aterizînd lin în ca
nion, după circa un minut de 
zbor. Knievel s-a ales doar cu 
cîteva zgîrieturi după acest ne
obișnuit act de bravură, care, 
în condițiile unei intense cam
panii publicitare, a fost urmă
rit de ‘30 000 de spectatri și 1,5 
milioane telespectatori.

DECLARAȚIE A 
PREȘEDINTELUI 
MAKARIOS

GENEVA. — După convorbi
rile avute, la Geneva, cu Gheor- 
ghios Mavros, ministrul de ex
terne al. Greciei, președintele 
Ciprului, arhiepiscopul Maka
rios, a afirmat că se va întoar
ce în insulă în aproximativ o 
lună — timpul considerat nece
sar pentru ca Grecia să-și repa
trieze ofițerii din Garda Națio
nală, care au participat la com
plotul ce a declanșat actualele 
evenimente. Președinte Maka
rios a arătat că ministrul de 
externe al Greciei s-a declarat

de acord ca ofițerii respectivi 
să părăsească insula cît mai 
curînd posibil.

Totodată, arhiepiscopul Ma
karios a menționat că el con
tinuă să rămină președintele 
legitim al Ciprului, pină la noi 
alegeri.

In ceea ce privește soluționa
rea problemei cipriote, Maka
rios a declarat că, in cadrul 
convorbirilor avute cu Gheor- 
ghios Mavros, s-a căzut de 
acord să nu se înceapă nici un 
fel de negocieri, cu Turcia pină 
cind forțele armate turcești nu 
vor fi retrase la liniile de înce
tare a focului, din 9 august, și 
pină cind cei aproximativ 
200 000 de refugiați ciprioți greci 
nu se vor reîntoarce la cămi
nele lor.

• ÎN CADRUL vizitei pe 
care o face cu prilejul deschi
derii, in capitala algeriană, 
a Tirgului internațional, Ni
colae M. Nicolae, ministru se
cretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, a avut 
convorbiri cu Layachi Yaker, 
ministrul comerțului, Alt Mes- 
saoudine, ministrul poștelor șt 
telecomunicațiilor, Vabdullah A- 
raboui, secretar de stat pentru 
lucrări hidrotehnice, Abdalah 
Kastel, secretar general al Mi
nisterului Energiei și Industriei.
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