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din cronica întrecerii socialiste
întreprinderile industriei e- 

lectronice ale Capitalei cinstesc 
apropiatul Congres al partidu
lui cu importante succese în 
marea întrecere socialistă pen
tru înfăptuirea cincinalului îna
inte de termen. Astfel, colecti
vul de la ,,Automatica'*  a obți
nut pînă în prezent in între
cere un avans de 160 de zile, 
ceea ce îi va permite să înde
plinească sarcinile actualului 
cincinal în prima decadă a 
lunii martie 1975.

La rîndul lor, comuniștii, în
tregul colectiv al întreprinderii 
de calculatoare electronice, care 
și-au depășit angajamentul 
anual cu prilejul dezbaterii 
proiectului de Program al Parti
dului Comunist Român și pro

iectului de Directive ale Con
gresului al XI-lea, hotărit de 
a face totul pentru ca pro
gramul național unic de dotare 
a economiei naționale cu mij
loace tehnice de calcul să fie 
realizat exemplar, s-a angajat 
ca în cinstea acestui măreț eve
niment din viața poporului 
nostru- să realizeze suplimen
tar o producție globală in va
loare de 10 milioane lei, față de 
6 milioane cit prevedea angaja
mentul inițial.

Siderurgiștil de la Hunedoara 
și Călan au furnizat pînă acum 
oțelăriilor și altor unități bene
ficiare din țară 20 000 tone de

fontă- peste sarcinile de plan. 
Sporul de producție obținut ?' 
este rezultatul utilizării la pa
rametrii ridicați ai agregatelor 
și instalațiilor care topesc mi- j. 
nereul. Prin organizarea judici
oasă a procesului tehnologic și 
scurtarea duratei de elaborare a 
șarjelor, furnaliștii de la Com
binatul siderurgic Hunedoara au 
realizat pe fiecare metru cub 
volum util de furnal cu 1,5 la 
sută mai mult metal decît in 
perioada corespunzătoare a 
anului trecut. Creșterea pro
ductivității agregatelor s-a efec
tuat în condițiile reducerii con
sumului de cocs cu 59 kg pe 
fiecare tonă de fontă, față de 
cel înregistrat în anul premer
gător actualului cincinal.

Sub semnul explorării unor noi posibilități și domenii de lărgire 
și intensificare a cooperării româno-liberiene

IERI, PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl PREȘEDINTELE WILLIAM R. TOLBERT jr.
AU VIZITAT DOUĂ UNITĂTI INDUSTRIALE DIN CAPITALĂ
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K Cea dinții etapâ a vizitei, Combi
natul de industrializare a lemnu
lui Pipera, a scos in evidenfă bogata 
experiența românească in valori
ficarea superioară a lemnului 

^Următorul popas, făcut la între
prinderea ,,Electronica'', a prile
juit o mărturie elocventă a 
nivelului la care se situează indus
tria electrotehnică românească

^Dialogul la nivel inalt româno- 
liberian continuă sub cele mai 
favorabile auspicii

Din inițiativa secretarului 
general al partidului,

tovarășul Nicolae Ceausescu, 

ieri s-au deschis în Capitală

Lucrările Consfătuirii
pe tară cu activul de bază
din invătămintul superior
Joi s-au deschis în Capitală 

lucrările Consfătuirii pe țară 
cu activul de bază din învă- 
țămîntul superior, convocată 
din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România.

La consfătuire sînt prezenți 
membri ai Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. și ai 
Comitetului Central al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat, miniș
tri. Iau parte conducerile in
stitutelor de învățămînt su
perior, cadre didactice și 
studenți, conducători ai in
stitutelor centrale de cer
cetare, ai ministerelor și 
altor instituții centrale, acti
viști de partid și de stat, ai

organizațiilor de masă și ob
ștești, lucrători din Ministerul 
Educației și învățămintului, 
reprezentanți ai presei cen
trale.

Lucrările consfătuirii au 
fost deschise de tovarășul 
Manea Mănes-cu, prim mi
nistru al guvernului. Apoi, to
varășul Paul Niculescu-Mizil, 
viceprim-ministru. ministrul 
educației și învățămintului, a 
prezentat un raport cu pri
vire la modul în care se apli
că în viață hotărîrile Plena
rei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român 
din 18-19 iunie 1973 referitor 
la dezvoltarea și perfecționa
rea învățămintului.

Lucrările consfătuirii con
tinuă. j

ORA SCOLII

Un învățămînt liceal racordat la nevoile 
economice ale județului

în pagina a 3-a

Dialogul la nivel înalt româ- 
no-liberian, care se desfășoară 
sub auspicii din cele mai favo
rabile, a continuat, joi, prin ex
plorarea de noi posibilități și 
domenii de lărgire și intensifica
re a cooperării bilaterale, reciproc 
avantajoase. Cadrul dialogului 
l-a constituit, de data aceasta, 
zona industrială din nordul Ca
pitalei țării noastre, unde se 
află mai multe unități reprezen
tative pentru dezvoltarea puter
nică pe care o cunosc diversele 
lamuri' economice ale României. 
Președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Liberia, 
William R. Tolbert jr., au vizi
tat două dintre aceste unități : 
Combinatul de industrializare a 
lemnului — Pipera și întreprin
derea „Electronica",

Cei doi șefi de stat au fost 
însoțiți, în această vizită, de Ion 
Pățan și Gheorghe Oprea, vice- 
prim-miniștri ai guvernului, de 
alte persoane oficiale române, 
precum și de oficialități libe- 
riene.

La Combinatul de industriali
zare a lemnului, președinții 
României și Liberiei au'fost în- 
tîmpinați de ministrul industriei 
forestiere și materialelor de con
strucții, Vasile Patilineț. Un 
mare număr de oameni ai mun
cii au făcut președintelui Nicolae 
Ceaușescu și președintelui 
William Tolbert o primire căl
duroasă, salutîndu-i cu senti
mente de înaltă stimă, ovațio- 
nînd cu entuziasm. Prin aceasta, 
își găseau expresie adeziunea în
tregului nostru popor la politica 
internă și externă a partidului și

(Continuare in pag. a Ill-a)

PATRIOTISMUL —
un act de conștiință

Conf. univ. dr.
GHEORGHE N. CAZAN,

Facultatea de istorie — 
Universitatea din București

dăruirea de sine pentru propă
șirea prezentă și viitoare a ță
rii. Patriotismul nu este numai 
un sentiment, el este un act de

Tineretul nostru trăiește în 
prezent, lui îi aparține viitorul 
și ca atare pentru el este e- 
sențială propășirea prezentă și 
viitoare a patriei. „Avem un 
trecut — spunea tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — cu 
care ne putem mîndri. In 
condiții grele, poporul nos
tru și-a păstrat ființa na
țională. In această parte a lu
mii, el a fost un factor de pro
gres și civilizație, și-a adus con
tribuția Ia mersul înainte, pe ca
lea unei vieți mai bune. Iată de 
ce noi, comuniștii, cinstind pe 
cei care in trecut și-au dat via
ța pentru fericirea poporului, 
tragem din lupta lor învățămin
te pentru prezentul pe care ii 
făurim și, totodată, pentru a 
pune bazele viitorului, educăm 
tineretul în spiritul dragostei și 
respectului față de lupta și 
munca înaintașilor. Numai așa 
tineretul nostru va învăța să 
ducă mai departe ceea ce au 
făurit înaintașii, ceea ce fău
rește generația de astăzi, să 
păstreze ca lumina ochilor și să 
întărească independența și su
veranitatea patriei noastre".

Patriotismul, deci, iși are în
fipte adine rădăcinile in fapte
le strămoșilor și înaintașilor, 
dar conștiința patriei implică

conștiință al omului eliberat 
de orice asuprire, care se gin- 
dește cu competență și pasiune 
la viitorul luminos, socialist al 
patriei. Pentru un tînăr munci
tor sau țăran, pentru un stu
dent, sau tinăr specialist, un 
act patriotic înseamnă îndepli
nirea exemplară a îndatoririlor 
de muncă, pregătire temeinică, 
dragoste și pasiune în totul.

Noțiunea de patriotism a do-

(Continuare în pag. a ll-a)

Pe ogoarele 
muncii patriotice
La I.A.S. Batos, județul 

Mureș s-a deschis tabăra de 
muncă patriotică a elevilor 
la care participă 240 de uțe- 
ciști de la Liceul de cultu
ră. generală din Miercurea 
Niraj și Sîngiorgiu de Pă
dure, adueîndu-și ca și in 
alți ani o contribuțiș impor
tantă în acțiunea de strîn- 
gere a recoltei de pe cele a- 
proape 1 000 de hectare de 
livadă.

Tot în aceste zile, peste 
600 de elevi de la Liceul din 
Reghin și studenții de la In
stitutul de medicină și far
macie din Tg. Mureș par
ticipă la acțiunea de recol
tare a hameiului și cartofi
lor în cadrul fermelor I.A.S. 
Sighișoara și Reghin.

M. BORDA

SAPROFIȚII

Navigînd pe apele 
interioare ale țării

— Potrivit prevederilor pro
iectului Programului P.C.R., în 
următorii 20—25 de ani urmea
ză să se dezvolte transportul 
fluvial și maritim de mărfuri și 
pasageri, urmărindu-se folosi
rea maximă a Dunării și a ape
lor interioare, prin amenajarea 
lor in acest scop. Generațiile 
viitoare vor învăța, așadar, o 
nouă geografie economică a pa
triei. Riuriie despre care acum 
știm de unde izvorăsc și unde 
se varsă vor fi însoțite, nu pes
te multă vreme, de atributul 
„navigabil". Ce elemente supli
mentare ne puteți prezenta in 
legătură cu aceste prevederi?

— Folosirea cursurilor de apă 
din România este o problemă 
care a suscitat interesul specia
liștilor încă de la începutul se
colului al XIX-lea. Aș aminti 
de fluviul Dunărea, de riuriie

Convorbire cu ing.
ANASTASIE 
MĂNESCU, 

directorul Direcției plan 
și dezvoltare din Ministerul

Transporturilor și
T elecomunicațiilor

Mureș, Timiș, Bega, Jiu, Olt, 
Ialomița, concepute a fi folosite 
pentru navigație și irigații in cim- 
pia de vest și în lungul cim- 
piei sudice a țării, pentru care 
au fost elaborate în diferite 
etape și unele studii. Realizarea 
însă a unor căi navigabile pe 
apele interioare, în afară de 
Dunăre, n-a fost posibilă, pe de

o parte datorită traficului re
dus de mărfuri, consecință a 
unei economii insuficient dez
voltate, iar pe de altă parte 
pentru că astfel de lucrări re
clamau fonduri mari de inves
tiții greu de suportat în trecut.

Dezvoltarea impetuoasă eco
nomică și socială a României, 
armonios repartizată pe întreg 
teritoriu, care atrage după sine 
sporirea volumelor de materii 
prime și de mărfuri de masă 
transportate, cerința ca aceste 
transporturi să se efectueze cu 
cheltuieli minime, creșterea po
tențialului economic și crearea 
condițiilor de execuție, consti
tuie cadrul în care se înscriu 
prevederile din proiectul de 
Program al partidului și al Dj-

LIDIA POPESCU
(Continuare în pag. a ll-a)

Sosirea în țara noastră 
a secretarului de stat pentru 

problemele tineretului și sporturilor 
din Franța, Pierre Mazeaud

Joi a sosit în Capitală o dele
gație condusă de Pierre Ma
zeaud, secretar de stat pentru 
problemele tineretului și sportu
rilor din Franța, care va face o 
vizită în țara noastră.

La sosire, delegația a fost sa
lutată de tovarășul Ion Traian 
Ștefănescu, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului, de reprezen
tanți ai C.C. al U.T.C. și 
C.N.E.F.S.

De asemenea, a fost prezent

Francis Levasseur, ambasadorul 
Franței la București.

★
In aceeași zi, secretarul de stat 

francez a avut convorbiri cu mi
nistrul român pentru problemele 
tineretului. Desfășurate într-o at
mosferă amicală, discuțiile au 
prilejuit un util schimb de o- 
pinii privind activitatea pe linie 
de tineret și sport din cele două 
țări, precum și căile de dezvol
tare a cooperării bilaterale.

cineva ceva, doar-doar le va parveni 
vreun „fapt" demn de-a fi vîrît la răstăl
măcit între limbile lor saprofitice. Eh, și da
că ți se întîmplâ să te-ntîlnești și cu vreo 
tînără saprofită I Cum le mâi meliță gu
rițele la tinerele saprofite... I Scoateți-I ți 
pe Ștefan cel Mare dintre filele cărții de 
istorie și dați-l în seama lor, și-o să vedeți 
ce mai rămîne și din marele voievod. Pof
ta lor de negru,, de putred, de morbid, 
tradusă în timpuri mai moderne în limbaj 
adecvat - lipsuri, greșeli, în „să vezi, dra
gă, ce-am aflat" - poate trivializa și cea 
mai dăruită viață omenească.

Am avut, odată, un dialog violent cu un 
saprofit despre stupida lui poftă de-a vîna 
mici crengi putregăite și de-a colporta de

Am văzut, zilele trecute, prin apropiere 
de Cozia, un grup de stejari uriași pe 
trunchiurile cărora tăbăriseră niște plante 
din specia celor ce nu pot să se hrănească 
decît sugînd seva unor trunchiuri muncitoa
re. Copacii crescuseră înfruntînd timpul, ur
giile vremii, trecuseră prin zeci de toamne 
răvășiți de frunze, reînviaseră în primăve- 
rile următoare, dar n-avuseseră puterea 
să scape de adaosurile parazite, care-i su- 
geau dueînd-o bine.

Simbolică, soarta stejarilor era tristă, 
căci se-ntîmplă adesea și-ntre oameni să 
dai de situații cînd unii se urcă-n spinarea 
altora și nu se mai poate scăpa de ei pînă 
la moarte... Mă gîndeam la niște exemple, 
cînd mi-a venit în minte lecția de științe na
turale în care se continua 
specia paraziților cu una și ————-
mai tristă sub aspect moral — —■ i^rsi r-i Anroci i 
simbolic, saprofiții. Saprofiții EUGEN FLORESCU 
duc tot o viață parazitară, —11 
cu deosebirea că au o prefe
rință specială : adoră putregaiul. Hrana lor 
este orice firicel de materie intrată în des
compunere. N-apucă planta să-și piardă o 
rămurea ruptă de vînt, ori n-apucă trupul 
căprioarei să-nchidă urma unei răni, căci 
stau gafa la pîndă hidoșii saprofiți, gata 
să sugă părticica moartă.

Să aibă, oare, această specie mai puțin 
legătură cu morala oamenilor decît vîscul 
din circa stejarului ? O, nu, căci saprofitul 
stă și el printre noi, pîndind și adulmecînd, 
gata la cea mai mică sesizare a nasului 
său specializat în lucruri cît de cît impure, 
să sară în fața primului întîlnit și să-l po
topească cu întrebări. „Ai auzit ? 
Ai văzut ? Ai aflat ? Se zice că...". 
ȘL potrivit unei _ legi a împereche
rii după aptitudini și caractere, sapro
fit cu saprofit se întîlnește, se nasc scîrbav- 
nice lanțuri de saprofiți, urmăresc gesturi, 
pîndesc prin gaura cheii, doar-doar o face

putregăite și de-a colporta de 
colo-colo fel de fel de vor
be pestilențiale. „Știam eu, 
mi-a zis saprofitul făcînd pe 
îndureratul, că e mai bine să-ți 
pui lacăt la gură și să 
taci. Să te faci că nu vezi ni- 

i-am spus. Aceasta este filozo-mic"... Nu, i-am spus. Aceasta este filozo
fie de mîncător de mortăciuni. E mai bine 
să vorbești, dar să vorbești luptind, nu 
colportînd. Iar cel ce luptă selecționează, 
în comparație cu saprofitul, care toacă ori
ce. Cel ce luptă curajos mai este și cin
stit, are vorba deschisă și o rostește aco
lo unde e locul cel mai bun pentru a avea 
rezultat și poate duce spre bine. Luptăto
rul mai este și omenos, primul căruia-i co
munică observarea greșelii este aceluia ca
re a săvîrsit-o. O face fără intenții dubioa
se și de la înălțimea comportării lui, căci 
înainte de a-i vedea pe alții se vede pe el. 
Prin toate acestea el este curat. Și demn. 
Și frumos moralicește.

„Eu mai bine mă învăț minte și tac", mi-a 
răspuns el.

Dar, bineînțeles, n-a procedat nici măcar 
așa. Doar atîta putuse să filozofeze cu 
mintea lui de saprofit...
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Patriotismul
tinereții
La vîrsta

omul trebuie să învețe,
să facă pași înainte"

„Partidul va acorda în continuare atenția necesară perfecționării cu
noștințelor tuturor oamenilor muncii, organizînd reciclarea periodică în 
vederea înarmării lor cu cele mai noi cunoștințe. (...) Lărgirea continuă a 
orizontului politic, profesional, tehnic și de cultură generală al tuturor oa
menilor muncii constituie o condiție principală a îndeplinirii cu succes a 
sarcinilor ce le stau în față, o latură esențială a învățămîntului, a întregii 
activități de pregătire a cadrelor".

cu realism, trebuie să i 
noaștem că in condițiile 
atit de vertiginos progres 
nic, nu te poți limita la 
periența acumulată în 
care au trecut. Deci, este 
părat necesar să învățăm,

specialitate,
pe partea tehnică.

Pe această temă generoasă, de 
fapt una din prevederile pro
iectului Programului Partidului 
Comunist Român de făurife a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism, am purtat 
o discuție la întreprinderea me
canică de material rulant „Gri- 
vița Roșie", ale cărei realizări 
prestigioase in politica de pre
gătire a cadrelor constituie un 
exemplu demn de urmat.

— Problema pregătirii cadre
lor, a perfecționării lor conti
nue, se află ; in permanență îh 
atenția noastră, ne-a declarat 
tovarășul Valentin Cotrună, loc
țiitor al secretarului comitetului 
de partid pe întreprindere. Da
că am neglija-o, ar însemna să 
tragem producția înapoi. Desi
gur, poate că unii se mai gin- 
desc că nu e neapărat necesară 
perfecționarea atunci cind ai in 
colectiv oameni cu experiență 
în muncă, așa cum este cazul 
și la noi, dar, privind lucrurile 

■ ' ' : “ recu- 
unul 
teh-
ex- 
anii 

nea- 
1___ __ _ . , să
cunoaștem cit inai mult din do
meniul nostru de activitate și 
din alte domenii apropiate, să 
acumulăm cit mai mult din ceea 
ce se numește noutate tehnică. 
Din păcate, încă mai mergem, 
în pregătirea de 
exclusiv 
Personal, sint de părere că ar 
trebui să introducem în pregă
tirea tuturor categoriilor d.e 
personal, indiferent de virstă, 
indiferent de meseria, atelierul, 
secția sau sectorul In care 
lucrează, și unele elemente de 
economie, legate de profilul în
treprinderii. Așa s-ar înțelege 
mai bine problemele de specia
litate, cit și rațiunea unor i- 
nițiative pe linie de producție.

— Tovarășe Cotrună, ce ne 
puteți spune despre pregătirea 
tinerilor în diverse meserii 
specifice întreprinderii dum
neavoastră 7

— La noi, ca și în multe alte 
colective de muncă, majoritatea 
o formează tinerii. în prezent, 
avem peste 65 la sută din per
sonal sub 30 de ani, ceea 
ce este, fără îndoială, o ga
ranție în plus că entuzi
asmul și dăruirea tinerească 
vor contribui la îndeplinirea 
oricăror sarcini. Pînă în urmă 
cu doi ani calificarea tinerilor 
s-a făcut în special prin școli 
profesionale, însă, dată fiind 
necesitatea unei calificări mai 
tețneinice, strîns. legate de prac
tică. de realitățile întreprinde
rii, am trecut la formarea mun
citorilor prin ucenicia la locul 
de muncă și,, de asemenea, prin 
cursuri de scurtă durată (8 luni) 
pentru electricieni, lăcătuși, 
tîmplari, tapițeri și strungari. 
Paralel cu aceasta, am încadrat 
și continuăm să încadrăm și ab
solvenți ai liceelor reale și u- 
maniste, curs de zi. care s-au 
calificat în diverse meserii în 
urma orelor de practică în 
producție. Cei deja cali
ficați sint cuprinși în cursuri 
de reciclare de 6 luni, cu o vă

(Urmare din pag. I)

rectivelor Congresului al XI-lea 
cu privire la folosirea complexă 
a apelor interioare ale țării. 
Așadar, elementul esențial al 
acestor prevederi îl constituie 
eficiența economică. Apele in
terioare asigură un transport 
ieftin și comod. Folosirea rațio
nală a riurilor mai înseamnă, de 
la caz la caz, eliminarea sau 
reducerea manipulărilor inter
mediare a materiilor prime și 
a mărfurilor de masă Importate 
sau exportate din sau spre por
turile țărilor din centrul și ves
tul Europei aflate pe Dunăre sau 
pe canalul Rin-Main-Dunăre care 
va fi dat in exploatare în anul 
1981. sau porturile din R.D. Ger
mană și Polonia situate pe ca
nalul Dunăre-Odra-Elba ce se 
va realiza in viitor. Aceasta va 
influența reducerea prețului de 
cost al tonei transportate. Și, in 
sfirșit, să nu uităm faptul că 
folosirea apelor interioare re
clamă mai puțin combustibil cu 
50% față de transportul feroviar 
și cu 20% față de transportul 
auto.

— Argumente de care se ține 
seama, firește, și în alte țări.

— Intenționam să vă spun că 
dezvoltarea transportului naval 
în raport cu alte mijloace ca
pătă o importanță tot mai mare 
și în alte țări care au în pre
zent o rețea de căi navigabile 
interioare. în Franța transpor
tul naval este mai ieftin cu 50 
la sută decît cel feroviar iar în 
U.R.S.S. raportul este de unu 
la trei.

— Condițiile de relief din țara 
noastră impun o schemă-cadru

că- 
fac
CU'

riantă „ciclul II", în urma 
reia, după un examen, se 
promovările într-o categorie su
perioară de retribuire. De 
rind au promovat acest examen 
485 de muncitori. Anul acesta 
vom generaliza reciclarea pen
tru întregul personal al între
prinderii, atrăgîndu-i in expu
nerea diferitelor teme specifice 
nouă pe toți specialiștii cu pre
gătire superioară pe care 

avem. Mai beneficiem și 
alte forme de pregăti- 

cadrelor : o școală de
ii 
de 
re a 
maiștri cu diferite specialități, 
ca și o secție serală de subin
gineri, aceasta avînd în pre
zent cursanți în toți cei 3 ani 
de studiu. La anul va absolvi 
prima promoție. Precizez că ii 
încurajăm permanent pe tine
rii dornici să învețe, le acor
dăm înlesniri pentru a urma, 
la seral, cursurile liceului, iar 
pe cei merituoși ii propunem 
pentru școala de maiștri sau 
pentru secția serală a facultă
ții de subingineri. Ne călăuzim 
după principiul că, în special la 
anii tinereții, omul poate și 
buie să învețe, să facă 
înainte, să beneficieze de 
ceririle științei și tehnicii, 
de care astăzi nu sint posibile 
nici un fel de victorii, mai cu 
seamă in producție. Iată de ce 
salut cu deosebită satisfacție 
prevederile Programului parti
dului nostru, care ne încurajea
ză să mergem mai departe în 
acțiunea de pregătire a cadre
lor. să găsim noi metode de a 
o perfecționa și diversifica.

— Transporturile din Româ
nia, inclusiv transportul fero
viar, sint in curs de moderni
zare — a continuat tovarășul 
Adrian Nicolescu, secretarul co
mitetului U.T.C. pe întreprin
dere. Aceasta este de fapt și ra
țiunea perfecționării noastre, a 
necesității îmbogățirii cunoș
tințelor profesionale. Parcul de 
vagoane a primit vagoane de 
mare viteză, cu un grad sporit 
de confort, ceea ce implică și 
o calificare superioară atit din 
partea celor care le construiesc, 
cit și din partea celor care le 
repară. Consider, legat de aceas
ta, că problema principală nu 
trebuie să fie doar calificarea 
atestată de hirtie. ci, poate în 
primul rind. modul In care se 
comportă în producție tinerii 
recent calificați, cind sint dați 
să lucreze individual, răspun- 
zind personal de ceea ce pro
duc. La I.M.M.R. „Grivita Ro
șie" am luat măsura, de comun 
acord cu conducerea întreprin
derii, ca în primele două luni ale 
calificării la locul de muncă ti
nerii să fie repartizați pe lingă 
muncitori mai vîrstnici. cu multă 
experiență, care să aibă și tact 
pedagogic, în așa fel incit să li 
se creeze de la bun început de
prinderi cu adevărat muncito
rești, în lumina unei maxime 
responsabilități comuniste, ce
tățenești. De obicei, după califi
care tinerii mențin legătura cu 
acești dascăli în ale meseriei și 
am constatat că nu e rău. Astfel 
se face că în prezent avem 
forță de muncă destul de ca
lificată pentru a ne putea onora 
la termen angajamentul de a 
îndeplini planul cincinal în 4 

privind realizarea rețelei de căi 
navigabile. Pe de altă parte, o 
operă de asemenea amploare nu 
se poate face dintr-o dată. Va fi 
nevoie de timp, vor fi priorități.

— Există, intr-adevăr, o sche
mă-cadru care cuprinde două 
mari sisteme. în cadrul acesto
ra este de menționat canalul 
Dunăre-Marea Neagră, lucrare 
de mare amploare a cărei reali
zare va influența traficul du

PE APELE INTERIOARE
ALE ȚĂRII

nărean și al celorlalte căi navi
gabile interioare, traficul portu
lui Constanța și dezvoltarea 
transportului în tranzit. Prin 
acest canal se scurtează drumul 
mărfurilor de masă din portul 
Constanța la zona industrială a 
Bucureștiului. Odată cu realiza
rea Canalului Dunăre-Mostiștea- 
București, acest sistem de trans
port devine mai eficient.

Totodată, în schema-cadru vor 
fi prinse și rîurile Șiret, Prut, 
Olt, Jiu, Mureș, Someș. Unele 
dintre ele vor fi legate 
prin canale magistrale care vor 

ani, 5 luni și 20 de zile. Acesta 
va fi un prilej de mare satis
facție pentru noi. o probă de 
maturitate politică și profesio
nală, un succes pe care ținem 
șă nu-1 ratăm. Cit privește în
demnul adresat tinerilor de or
ganizația de partid din între
prindere de a învăța, firește, 
fără scoaterea din producție, 
fapt care ne avantajează, întru- 
cit se păstrează legătura

practica, rr.-am hotărît să dau și 
eu un exemplu tovarășilor din 
organizația U.T.C. : mi-am pro
pus ca în această toamnă să 
reușesc neapărat la examenul de 
admitere în școala de maiștri, 
secția lăcătuși in construcții 
mecanice și sudură. De altfel, 
un exemplu asemănător a dat 
și tovarășul Cotrună, prezent 
aici, care urmează cursurile se
rale în anul II al secției noas
tre de subingineri.

Tînărul ajustor Ion Pavelescu, 
din secția mecanică, elev în 
clasa a Xll-a a liceului seral, a 
adăugat :

— Desigur, mai există unii ti
neri care se întreabă cum vor 
face față sarcinilor de produc
ție dacă intră la o școală se
rală sau cum vor mai învăța 
dacă trebuie să și muncească. 
E o falsă problemă. Eu unul, 
iată, în anii liceului am fost 
permanent fruntaș în între
cerea socialistă, dar și un elev 

servi în principal nevoilor agri
culturii. Prin aceste amenajări 
se va crea o rețea de căi na
vigabile interioare în lungime 
de peste 2 800 km pe care se 
așteaptă a se derula un trafic 
de minimum 55 milioane tone/ 
an.

Navele ce vor străbate aceste 
căi navigabile vor putea ajunge 
atit în porturile dunărene din 
țara noastră, cît și în cele ale 

țărilor ce sint străbătute de 
acest fluviu.

Este vorba, după cum vedeți, 
de o lucrare de mare anvergu
ră, riguros gindită, care eviden
țiază gradul ridicat al potenția
lului economic al țării noastre 
și care face posibilă execuția 
eșalonată a acestor investiții de 
mare volum. La ritmul în care 
se dezvoltă economia naționa
lă, la dinamica vieții noastre 
trebuie găsit mijlocul de trans
port cel mai eficient.

Cu privire la trafic, aș aminti 
de Valea Șiretului, care va fa

(Urmare din pag. I)

bîndit noi dimensiuni, contururi 
nebănuite în trecut, prin sarci
nile mărețe stabilite de recen
tele documente de partid, afla
te acum în dezbatere publică. 
Partidul Comunist Român înde
plinește o uriașă operă patrioti
că și o profundă îndatorire in- 
temaționalistă înfățișînd po
porului direcțiile de acțiune 
pentru edificarea viitorului lu
minos al patriei. Pornim de la 
ceea ce am făurit deja și stabi
lim ceea ce avem de făcut. 
Proiectul de Directive care va 
fi adoptat de Congresul al XI- 
lea al partidului arată în mod 
cit se poate de concret și deta
liat ce avem de făcut.

Ce rol are tineretul în vii
tor ? îndrăznesc a spune, unul 
hotăritor, in toate sectoarele de 
activitate. Pentru cine se vor 
crea peste un milion de locuri 
de muncă în cincinalul 1976— 
1980 ? Pentru elevii și studenții 
de astăzi. Cine va prelua ștafe
ta răspunderilor peste cîțiva 
ani ? Tinerii muncitori, studen
ții. în general tinerii specialiști 
de astăzi. Patriotismul comu
niștilor se manifestă și prin 
practica devenită curentă, sus
ținută și promovată cu fermi
tate de secretarul general al 
partidului nostru, președintele 
Nicolae Ceaușescu. a trecerii 
răspunderilor pe seama tineri
lor care s-au evidențiat prin 
spirit de inițiativă, pregătire 
profesională, cinste și omenie. 
Proiectul Programului Partidu
lui Comunist Român de făurire 
a societății socialiste multilate- 

suficient de silitor. Mai mult, 
pot spune că unele probleme 
învățate la liceu m-au ajutat 
să rezolv cu mai multă sigu
ranță și operativitate o parte 
din sarcinile de producție, ră- 
mînîndu-mi timp și pentru acti
vități în cadrul organizației 
U.T.C. Totul e să vrei, să ai 
încredere în forțele tale, iar 
astăzi nu se poate să nu vrei 
așa ceva, dacă ții să nu rămîi 
de căruță, dacă te. respecți pe 
tine, respectînd în același timp 
și aspirațiile colectivului în 
mijlocul căruia muncești.

La această afirmație, tînărul 
lăcătuș montator la triplă valvă, 
Mihai Matei, reușit recent la 
examenul de admitere pentru 
cursurile serale, ale secției de 
subingineri, a ținut să vină cu o 
precizare :

— Dorind să muncească mai 
bine, deci să se respecte pe el 
însuși, fiecare ține, de aseme
nea, să-și ușureze efortul fizic 

cilita transportul balastului, ex
ploatat în aceste locuri (3—4 
milioane tone/an), către Tulcea 
și Constanța, a unor mărfuri de 
import-export ce se derulează 
prin porturile fluvialo-maritime 
Brăila și Galați pentru obiecti
vele industriale limitrofe acestui 
rîu. De asemenea, rîul Prut care 
oferă condiții naturale favora
bile pentru navigabilitate poate 
prelua transporturile de mărfuri 

de masă din zona industrială a 
municipiului Iași. Exemplele 
pot continua.

Am insistat pe transportul de 
materii prime și al mărfurilor 
de masă, pentru că este aspec
tul cel mai important al preve
derilor proiectului Programului 
P.C.R. de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre 
comunism, și al Directivelor 
Congresului al XI-lea. Aș vrea 
să precizez că se urmărește fo
losirea complexă, și în mod 
complet, a apelor. 

ral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism sta
bilește ca o sarcină esențială 
a partidului, a întregii socie
tăți : creșterea și educarea tine
rei generații — viitorul țării. 
Aceasta este o sarcină patrioti
că fundamentală a tuturor ce
tățenilor țării, vîrstnici, maturi 
și tineri. Nu există sector de 
activitate cuprins în Program, 
care să nu atribuie răspunderi 
și tineretului, participant ac
tiv la viața politică, economică 
și socială a țării. Documentele 
de partid vor deveni realitate 
vie prin munca plină de abne
gație a întregului popor. Ele 
materializează politica științifi
că a partidului, grija față de 
om și destinele țării și munca 
creatoare a maselor. Iată de ce 
patriotismul apare, mai preg
nant decît oricînd, ca un act de 
conștiință, ca o acțiunez indivi
duală și colectivă, care cinsteș
te și se mîndrește cu trecutul, 
dar se îndreaptă spre consoli
darea prezentului și făurirea vi
itorului. Cadrele didactice și 
studenții Facultății de istorie 
din București se pregătesc să 
întîmpine al XI-lea Congres al 
partidului nostru îndeplinin- 
du-și cu dragoste sarcinile ce 
le revin. Pentru noi apare ca 
o datorie patriotică de prim 
rang pregătirea profesorilor .de 
mîine, care vor plămădi sufle
tele copiilor în spiritul dragos
tei și admirației pentru faptele 
strămoșești, pentru lupta comu
niștilor, pentru lupta de eman
cipare a tuturor popoarelor, 
pentru comunism, viitorul 
minos al Patriei.

și să-și mărească productivita
tea muncii. Către asta tindem, 
dealtfel, pe un plan mult mai 
general, aceasta fiind și una 
din indicațiile partidului. Ei, 
bine, mărturisesc că mă preo
cupă mult problema și caut 
să-i găsesc rezolvarea cea mal 
bună, cea mai eficientă. Lucrez 
la frîna automată a vagoanelor, 
angrenaj care mărește gradul de 
siguranță a circulației, dar care 
presupune și solide cunoștințe 
de specialitate. Acesta este și 
motivul pentru care am hotărît 
să studiez mai departe, numă- 
rindu-mă printre acei tineri din 
întreprindere pentru care a în
văța, a se perfecționa înseam
nă de fapt a face exact acel 
lucru de care are nevoie astăzi, 
mai mult decît oricînd, atlt in
dividul, cit și colectivitatea.

DRAGOMIR HOROMNEA

Amenajările riurilor interioa
re și a canalelor magistrale se 
vor face în trepte cu scopul rea
lizării acumulărilor de apă ne
cesară hidrocentralelor electrice 
și irigațiilor. De-a lungul lor se 
vor mai construi ecluze, porturi, 
debarcadere, puncte de încăr- 
care-descărcare, lacuri de agre
ment (canotaj, pescuit), dotate 
potrivit funcțiilor pe care le 
vor îndeplini.

Tipurile de nave vor ține sea
ma de tonajul navelor care să 
permită realizarea unei capaci
tăți maxime de transport cu 
cheltuieli cit mai reduse. Aco
lo unde condițiile permit vom 
folosi tipurile de nave in con
strucție pentru navigația pe Du
năre. Ca noutate, putem vorbi 
de efectuarea navigației prin 
metoda împingerii, cu certe 
avantaje față de navigația prin 
remorcare: ameliorarea mane
vrabilității. scurtarea timpului de 
ecluzare și ușurarea prelucrării 
convoaielor la trecerea prin 
ecluză, scăderea consumului de 
combustibili și lubrefianți, mic
șorarea efortului de investiții 
pentru realizarea flotei și redu
cerea echipajelor la baraje. Pe 
canalul Dunărea-Marea Neagră 
vor avea acces nave de tonaj 
mai mare decit cele care circulă 
în prezent pe Dunărea fluvială.

Vor fi 20—25 de ani de mun
că asiduă pentru infăptuirea tu
turor obiectivelor stabilite în 
primul Program unitar al parti
dului, program in care se gă
sesc intruchipate gindurile și 
năzuințele noastre, ale întregu
lui popor.

ZIUA POMPIERILOR DIN REPURLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

Demni 
continuatori 
ai unor tradiții 
glorioase

Sărbătorim astăzi Ziua 
pompierilor din Republica 
Socialistă România, prilej 
pentru a aduce un pios 
omagiu memoriei eroilor 
care — acum 126 de ani, 
în Dealul Spirii, sub co
manda viteazului căpitan 
Zăgănescu — într-o luptă 
inegală, dar plină de curaj 
și bărbăție, dădeau, cu prețul 
jertfei supreme, dovada iu
birii lor pentru libertatea și 
neatirnarea țării.

Demni continuatori ai tra
diției glorioase a înaintași
lor, pompierii militari, înde
plinind cu fermitate ordinul 
comandantului suprem al 
forțelor armate ale Republi
cii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, ob
țin rezultate deosebite în 
pregătirea de luptă și poli
tică, ridieîndu-și necontenit 
măiestria militară și de spe
cialitate. Dînd dovadă de 
Înaltă măiestrie, de curaj și 
eroism pompierii militari in
tervin cu operativitate — fo
losind mijloace tehnice mo
derne, dovadă â grijii șl 
preocupării permanente a 
partidului pentru dotarea for
țelor armate — pentru a 
salva vieți omenești și va
lori materiale de furia dis
trugătoare a flăcărilor, pen
tru a preveni asemenea ca
lamități. Pentru că munca 
de prevenire a izbucnirii in
cendiilor este înscrisă printre 
sarcinile primordiale ale pom
pierilor militari, ale forma
țiilor civile de pază contra 
incendiilor, ale tuturor cetă
țenilor patriei. Iată de ce cu 
sprijinul și sub directa în
drumare a Comandamentului 
pompierilor se desfășoară o 
amplă activitate educaționa

La revedere,
Ca și în alte locuri, la Răsto- 

lița, județul Mureș — unde in
tr-un frumos peisaj montan a 
fost organizată, cu ajutorul Co
mitetului județean al U.T.C., o 
tabără pentru pionierii din ca
sele de copii ale județului — 
ultima zi de tabără a fost o zi 
deosebită.

De fapt, deosebită a fost fie
care zi din tabără. Jurnalul de. 
vacanță a consemnat mereu o 
bogată, atractivă și interesantă 
activitate pionierească, bl-au lip
sit întrecerile sportive, acțiunile 
comune, schimburile de experi
ență între pionierii caselor de 
copii din Miercurea-Niraj, Si
ghișoara și alte localități.

MARI REDUCERI DE PREȚURI PE LITORAL!
întreprinderea de turism, hoteluri ți restaurante-Bucu- 

rești vă invită să petreceți cîteva zile pe litoralul Mării 
Negre, in luna septembrie a.c., in cele mai elegante și con
fortabile hoteluri din stafiunile : Mamaia, Eforie, Jupiter, 
Saturn, Aurora, Venus și Neptun.

Tn această perioadă, se aplică reduceri de tarif pînă la 
50%, iar la transport pe C.F.R. 50%, durata sejurului ră- 
minind la aprecierea dv.

Informații și înscrieri la filialele de turism din bd. N. 
Bălcescu nr. 35 și bd. Republicii nr. 4.

PĂRINȚI I

Deschiderea noului an școlar se apropie. Magazinele 
specializate ale comerțului de stat sint aprovizionate cu 
un bogat sortiment de uniforme școlare și uniforme pen
tru pionieri și pioniere.

Nu uitați :

ȚINUTA REGLEMENTARĂ - UNIFORMA ȘCOLARĂ/

lă, un cuprinzător proces de 
formare a deprinderilor și 
cunoștințelor necesare celor 
chemați să-și sporească vigi
lența, să contribuie la apă
rarea valorilor dobîndite prin 
muncă ale societății noastre 
socialiste, ale noastre, ale 
tuturora.

Cinstind memoria eroilor 
înaintași, respectîndu-și ju- 
rămintul față de patrie și 
popor, luptind pentru apăra
rea muncii creatoare a între
gii noastre națiuni, pompie
rii militari, formațiunile ci
vile de pază contra incendii
lor, tinerii care se pregătesc 
pentru apărarea patriei în 

tabără dragă...
La sfirșitul unor săptămîni de 

minunate drumeții, seri de evo
cări a trecutului și prezentului 
glorios al partidului, de reușite 
spectacole artistice, pionierii s-au 
regăsit în fața tradiționalului foc 
de tabără.

Versurile s-au spus cu mai 
mult patos, melodiile cîntecelor 
patriotice au răsunat mai puter
nic ca oricînd făcînd să vibreze 
sufletul fiecărui pionier.

Pe ultima filă a jurnalului de 
tabără a fost scrip: „La revede
re tabără dragă ,ne vom revedea 
la anul. Pînă atunci îți vom păs
tra cele mai frumoase amintiri...“
Prof. VALERIA GAVRILIU

Sighișoara

cadrul cercurilor tehnico- 
aplicative, pionierii „Prieteni 
ai pompierilor" își exprimă 
hotărîrea fermă de a se pre
găti in continuare și mai te
meinic, de a-și spori vigilen
ța pentru a preveni orice iz
bucnire de incendiu care ar 
putea să aducă prejudicii e- 
conomiei naționale, bunurilor 
personale ale cetățenilor.

Este, în această zi, o con
statare a atașamentului lor, 
este angajamentul pe care-1 
reînnoiesc, este un îndemn 
către noi succese, este o u- 
rare.

AL. DOBRE 
Foto: GH. CUCU

Sf’OHT
• Ieri, în campionatul repu

blican masculin de handbal. 
Independența Sibiu a întrecut 
cu scorul de 19—18 (12—9) pe
Dinamo Brașov, în timp ce Di
namo București a ciștigat cu 
13—12 ' (7—7) întilnirea cu
C.S.U. Galați. In competiția fe
minină, echipa Mureșul Tg. 
Mureș a învins cu scorul de 
13—12 (8—9) formația Univer
sitatea Iași.

• Tradiționalul concurs inter
național de atletism „Memoria
lul Bruno Zauli" a reunit pe 
stadionul municipal din Ca
gliari (Sardinia), sportivi frun
tași din Polonia, România, An
glia, R.D. Germană, S.U.A., El
veția, Kenya, Franța, Italia și 
alte țări.

Proba masculină de 800 m. a 
fost cîștigată de atletul român 
Gheorghe Ghipu cu timpul de 
l’47“9/10. Pe locul doi s-a cla
sat Nicolae Onescu — 1’48‘T/IO. 
Sprintera poloneză Irena Sze
winska a terminat victorioasă în 
proba de 100 m plat cu timpul 
de ll-“5/10. La săritura în înăl
țime femei, pe primul loc s-a 
clasat americana Jane Frede
rick — 1,75 m. Același rezultat 
a fost obținut de Virginia Bonci- 
Ioan (România) și Valerie Har
rison (Anglia).

• Echipa feminină de șah a 
României a plecat în Columbia 
pentru a participa la campiona
tul mondial, programat la Me
dellin între 15 septembrie și 3 
octombrie. Din formația țării 
noastre fac parte Elisabeta Po- 
lihroniade, Gertrude Baumstark 
și Margareta Teodorescu. An
trenorul echipei este Sergiu Sa
marian.

Pe micul ecran
Simbătă 14 septembrie
Ora 16 =» Fotbal : Sportul 

Studențesc — Dinamo Bucu
rești (divizia A). Transmisiune 
directă de la stadionul Steaua.

Duminică 15 septembrie
Ora 15.45 = MAGAZIN SPOR

TIV : Fotbal : Polonia — Fran
ța. Selecțiuni înregistrate de la 
Wroclaw. Din marile meciuri 
de box ale secolului: Joe Louis 
—Primo Camera (disputat în 
anul 1935), Rocky Marciano- 
Harry Kid Matthews (1952) șî 
Joe Frazier—Bob Foster (1970). 
Baschet masculin: U.R.S.S.—• 
S.U.A. (repriza II-a). Transmi
siune de Ia Moscova.

Miercuri 18 septembrie
Ora 15.55 = Fotbal: Univer- 

■sitatea Craiova — Aatvidaberg 
(Suedia) în cadrul „Cupei Cam
pionilor Europeni".

Transmisiune directă de la 
Craiova.

CASA DE CULTURA
DIN SECTORUL 4

Str. Mircea Vodă nr. 5, telefon
21.54.96 — 22.24.94

ANUNȚA

deschiderea următoarelor 
cercuri ți cursuri :
• DACTILOGRAFIE
• STENOGRAFIE
• RADIO
• TELEVIZIUNE
• CROITORIE
• COSMETICĂ
• BALET-COPII
• FOTO alb-negru și color
• ARTĂ PLASTICĂ '
• CULTURĂ PSIHOSOMA

TICA (HATHA-YOGA)
Înscrieri și informații la Se

cretariatul Casei de Cultură 
din str, Mitcea Vodă nr. 5, 
tramvai: 13, 14, 15, 23, 30 și 
autobuz: 42 și 111, zilnic în
tre orele: 9—12 și 17—20 și 
la telefon: 21.54.96 și 22.24.94.
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■ ERI, PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
APROBARE UNANIMĂ
Telegrame adresate C.C. al P.C.R., 

tovarășului Nicolae Ceaușescu
Șl PREȘEDINTELE WILLIAM R. TOLBERT jr. 
AU VIZITAT DOUĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE DIN CAPITALĂ

(Urmare din pag. I) 

statului nostru, la principiile con
lucrării pașnice, prietenești, so
lidaritatea cu poporul liberian, cu 
toate popoarele africane care 
luptă pentru progres economico- 
social și dezvoltare de sine stă
tătoare.

Vizita în această puternică 
unitate industrială a dat prilej 
înaltului oaspete liberian să ia 
contact cu bogata experiență 
romanească în valorificarea su
perioară a lemnului, domeniu în 
care și Liberia este deosebit de 
interesată, dat fiind marile sale 
resurse forestiere.

Explicațiile furnizate de di
rectorul general, Florian Cristes- 
cu, privind dezvoltarea în ulti
mii ani a combinatului, au produs 
o vie impresie oaspeților. Aici 
funcționează șapte fabrici dis
tincte, care produc anual 15 000 
garnituri de mobilă, 300 000 de 
scaune, 500 000 metri pătrați de 
uși și ferestre, cinci milioane de 
plăci înnobilate etc. Remarca
bilă este, totodată, hărnicia în
tregului colectiv, care a îndepli
nit planul pe patru ani în ziua 
de 30 august, iar acum se află 
angajat într-o însuflețită întrece
re socialistă pentru realizarea 
sarcinilor întregului cincinal îna
inte de termen.

După această succintă pre
zentare de ansamblu, președin
tele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele William Tolbert au vi
zitat unele fabrici, urmărind flu
xul tehnologic. Se apreciază în
deosebi utilajele perfecționate cu 
care este dotat combinatul, pre
ocupările existente pentru folo
sirea, pe lîngă masa lemnoasă, 
a materialelor plastice și meta
lului, pentru înnobilarea esențe
lor inferioare.

Președintele liberian a cerce
tat cu viu interes numeroasele 
utilaje și produse, s-a interesat 
de exportul românesc de mobi
lă, de realizările obținute. Ca de 
fiecare dată cînd se află în mij
locul colectivelor de oameni ai 
muncii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se interesează îndea
proape de modul în care se în
deplinesc sarcinile de producție, 
de condițiile de muncă și de via
ță ale oamenilor.

In discuția avută cu factorii 
■de răspundere din ministtr și 
centrală, secretarul general a dat 
indicații ’ să’ 'se accelereze perfec
ționarea, instalațiilor și utilajelor, 
să se introducă tehnologiile cele 
mai avansate cunoscute la ora 
actuală. De asemenea, s-a atras 
atenția asupra folosirii gospodă

O sarcină primordială a învă- 
țămintului, subliniată cu clarita
te atit în Directivele cu privire 
la cincinalul 1976—19B0 și liniile 
directoare ale dezvoltării econo- 
mico-sociale a României pînă în 
1990, cit și în Programul Parti
dului Comunist Român de fău
rire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintarea 
României spre comunism, este 
pregătirea cadrelor pentru eco
nomia națională. Ne aflăm cu 
puțin timp înaintea unui nou 
an școlar, care trebuie să ma
terializeze eforturile tuturor 
celor ce muncesc în învățămînt 
— profesori, ingineri, maiștri, 
Învățători — cit și ale elevilor, 
ale organizației de pionieri și 

rești a materiei prime, în sensul 
redimensionării unor tipuri de 
mobilier în raport cu necesită
țile strict funcționale ale acesto
ra. In secția de mobilă stil — 
sortiment care cunoaște o tot 
mai mare solicitare pe piața in
ternă și la export, secretarul ge
neral al partidului a subliniat 
necesitatea întăririi colectivului 
de sculptori în lemn, domeniu în 
care meșteșugarii români au în
delungate și frumoase tradiții.

A fost vizitată, de asemenea, 
o expoziție de mobilier din cele 
mai variate tipuri, stiluri și des
tinații, multe dintre ele expor
tate în peste 60 de țări. Sînt 
orînduite aici într-o adevărată 
sinteză tot ceea ce a realizat 
mai bun și mai frumos industria 
noastră de prelucrare a lemnu
lui.

Apreciind calitatea deosebită a 
unora dintre stofele utilizate, to
varășul Nicolae Ceaușescu a ce
rut folosirea lor mai largă, și 
într-o varietate superioară de 
modele, în confecționarea mobi
lelor.

„Mi-a plăcut mult această fa
brică, deosebit de impresionan
tă. Felicitări din inimă", a no
tat președintele William Tolbert 
în cartea de onoare a combina
tului, luîndu-și un călduros ră
mas bun de la gazde.

S-a vizitat apoi întreprinderea 
„Electronica" — una din mo
demele unități industriale ale 
Capitalei — unde se produc ra
dioreceptoare și televizoare în
tr-o gamă diversă, precum și 
aparatură electronică pentru pro
cesele industriale. întreprinde
rea, echipată cu utilaje moder
ne de înaltă tehnicitate, cu linii 
de montaj de mare randament, 
avînd, de asemenea, în dotare 
laboratoare prevăzute cu cele 
mai noi aparaturi de control și 
reglaj, a constituit, pentru înal- 
ții oaspeți liberieni, o mărturie 
a nivelului la care se situează 
industria electrotehnică româ
nească, a potențialului și posibi
lităților sale de a participa, cu 
produse competitive, la schim
bul internațional de valori mate
riale. De altfel, deosebit de edifi
catoare sînt, în acest sens, cifre
le care vorbesc nu numai de 
continua înnoire a producției, ci 
și de solicitarea lor la export din 
partea unor firme cu renume din 
Europa, America Latină. și 
Africa.

Cei doi președinți sînt întîm- 
pinați și aici cu deosebită căl
dură de sutele de muncitori ai 
fabricii. Ministrul industriei con
strucțiilor de mașini-unelte și

U.T.C. în vederea imul răspuns 
corespunzător acestei nobile 
sarcini. Un prim aspect specific 
noului an îl constituie diversifi
carea liceelor de specialitate, 
care vor consemna pe harta 
școlară județeană trei noi uni
tăți independente: Liceul in
dustrial de chimie — Slobozia, 
Liceul industrial de chimie — 
Călărași și Liceul industrial de 
mecanică agricolă — Dragalina. 
Pe lingă aceste unități vor mai 
funcționa și alte 14 filiale ale 
primei trepte de liceu.

Chimia și agricultura, repre- 
zentind ponderi importante în 
economia județului, vor recruta 
în următorii ani cadre medii 
bine pregătite sub îndrumarea

electrotehnicii, Virgil Actarian, și 
directorul întreprinderii, Mihai 
Alexe, invită pe cei doi șefi de 
stat să viziteze o expoziție cu 
ultimele creații de radioreceptoa
re și televizoare, prezentînd, tot
odată, oaspeților o serie de date 
privind evoluția acestei unități. 
Rețin atenția în mod deosebit 
larga gamă a radioreceptoarelor 
tranzistorizate și miniaturizate. 
In conformitate cu tendințele pe 
plan mondial în acest sector, 
ponderea radioreceptoarelor tran
zistorizate în producția acestui 
an a „Electronicii" crește la 
6tt—70 la sută iar a televizoare
lor hibride — semitranzistorizate 
la circa 40—50 la sută.

In continuare, cei doi pre
ședinți vizitează unele sectoare 
de producție. Aici, tovarășul 

profesorilor de specialitate din 
aceste noi unități școlare. Me
talurgia va deveni la rîndul ei 
o caracteristică a producției in
dustriale județene în viitorul 
cincinal prin demararea lucrări

Un învățămînt liceal racordat 
la nevoile economice ale județului

lor pentru Combinatul siderur
gic de la Călărași, una dintre 
cele mai moderne unități cu a- 
cest profil din țară. Avînd în 
vedere această perspectivă, am 
început recrutarea absolvenților 
clasei a VIII-a pentru a fi șco
larizați la Hunedoara și Reșița 

Nicolae Ceaușescu cere conduce
rii ministerului și centralei date 
privind mersul producției, al 
îndeplinirii sarcinilor trasate 
anterior privind instalarea 
unor noi linii de fabricație 
pe suprafețele existente, mo
dul cum sînt soluționate pro
blemele diversificării gamei sor
timentale, cum se acționează 
pentru creșterea continuă a ca
lității și competitivității produse
lor. Răspunsurile conducerii mi
nisterului atestă faptul că reco
mandările secretarului general al 
partidului se află în centrul pre
ocupărilor colectivului, fiind lua
te măsuri corespunzătoare pen
tru traducerea lor în viață.

în încheierea vizitei, președin
tele William Tolbert a ținut să 

sub îndrumarea unor dascăli cu 
multă experiență și cu bogate 
tradiții in formarea cadrelor ne
cesare metalurgiei. Procesul de 
pregătire a acestor cadre se 
continuă și pe teritoriul județu

lui, unde vor funcționa șapte 
filiale cu profil metalurgic cu 
circa 280 elevi, filiale care vor 
fi patronate tot de specialiștii 
de la Reșița și Hunedoara.

Tot pentru a răspunde nevoi
lor de cadre necesare economiei 
județene, o serie de S.M.A.-uri 

semneze în Cartea de onoare, 
exprimîndu-și admirația pentru 
rezultatele de prestigiu obținute 
de această întreprindere.

Adresîndu-se președintelui

Președintele Republicii 
Liberia - oaspete al 

Expoziției realizărilor 
economiei naționale

în cursul după-amiezii, pre
ședintele William R. Tolbert 
jr., împreună cu persoanele 
oficiale liberiene care-1 înso
țesc, a vizitat Expoziția Reali
zărilor Economiei Naționale 
Eren ’74.

înaltul oaspete a fost însoțit 
de Ion Pățan, viceprim-minis- 
tru al guvernului, ministrul 
comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, 
Constantin Stătescu, secreta
rul Consiliului de Stat, Ro
man Moldovan, președintele 
Camerei de Comerț și Indus
trie, de membri ai conducerii 
unor ministere economice.

în pavilionul central, unde 
sînt reunite produsele repre
zentative ale industriei con
structoare de mașini, electro
tehnicii, electronicii, opticii și 
mecanicii fine, reține atenția 
oaspeților gama variată de 
mașini-unelte cu comandă 
program și numerică, pentru 
prelucrarea metalelor. Tot
odată, președintele Liberiei a- 
preciază sortimentul diversi
ficat de motoare realizate de 
industria noastră de speciali
tate, se interesează de turbi
nele pe care le produce indus
tria românească, de posibilită
țile de export. Oaspetele a- 
dresează, de asemenea, cuvinte 
de apreciere la adresa expe
rienței bogate a României în 
domeniul industriei de utilaj 
petrolier. Pe platformele în 
aer liber, unde sînt expuse 
mijloace de transport, șeful 
statului liberian solicită detalii 
referitoare la performanțele 
tehnice ale autobasculantelor 
echipate cu motor Diesel, ale 
tractoarelor pe șenile de mare 
putere. în pavilionul rezervat

vor organiza clase de mecanici 
agricoli pregătiți sub îndru
marea directă a specialiștilor 
din agricultură, avînd totodată la 
dispoziție o excelentă bază de 
practică productivă. Accentul 

pus pe diversificare este eloc
vent și prin inagurarea a șase 
clase patronate de UCECOM, 
unde tinerii vor avea posibilita
tea calificării în meseriile soli
citate de dezvoltarea industriei 
locale și a rețelei de cooperati
ve meșteșugărești.

Nicolae Ceaușescu, șeful statului 
liberian a spus: „A fost o vi
zită foarte interesantă. Calde fe
licitări pentru realizările dobîn- 
dite de România".

agriculturii, președintele Tol
bert s-a interesat de posibili
tățile de colaborare cu spe
cialiștii noștri în cultura unor 
plante cerealiere de mare pro
ductivitate — porumb, sorg etc. 
Următorul pavilion înscris pe 
itinerariul vizitei îl constituie 
cel al industriei chimice. Șeful 
statului liberian, miniștrii ca
re-1 însoțesc pe președinte, au 
purtat cu acest prilej un dia
log cu reprezentanți ai condu
cerii ministerului de resort, cu 
specialiști, referitor la. posibili
tățile realizării de către țara 
noastră a unor instalații pro
ducătoare de îngrășăminte chi
mice complexe pentru Liberia, 
precum și la livrarea de di
verse sortimente de asemenea 
produse. Vizita înalților oas
peți la Eren ’74 se încheie la 
pavilionul economiei fores
tiere. Președintele William 
Tolbert jr., ceilalți oaspeți li
berieni se opresc în fața ma
chetei Combinatului de indus
trializare a lemnului, care ur
mează a fi construit de spe
cialiști români în Liberia, se 
interesează de posibilitatea de 
extindere a profilului inițial 
al acestei unități.

La plecare, președintele 
William R. Tolbert jr., expri
mîndu-și satisfacția pentru 
ocazia ce i s-a oferit de a cu
noaște progresele obținute de 
România în diverse domenii 
de activitate economică, a a- 
dresat gazdelor felicitări pen
tru calitatea deosebită și ma
rea varietate a produselor, 
urînd poporului român noi 
succese în dezvoltarea econo- 
mico-socială a țării.

(Agerpres)

în contextul perfecționării 
continue a pregătirii practice a 
elevilor din învățămîntul de 
cultură generală și din liceele 
teoretice, am realizat dotarea a 
18 cabinete-atelier cu profil de 

electrotehnică, în care vor face 
practitcă și se vor specializa în 
meserii de electrotehnist, elec
tronist, electrician de întreținere 
un mare număr de elevi în care 
fetele vor predomina. Sînt în 
curs de realizare convenții și 
contracte cu unități puternice 

în ministere, întreprinderi și 
Instituții, in ședințe plenare ale 
activului de partid, continuă 
dezbaterea proiectelor Pro
gramului partidului și a Direc
tivelor Congresului al XI-lea.

în telegrame adresate cu 
acest prilej Comitetului Central 
al P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, comuniștii, toți 
oamenii muncii își exprimă 
aprobarea unanimă ți adeziu
nea deplină față de prevederile 
acestor istorice documente, stră
lucită Întruchipare a spiritului 
științific, creator și clarvăzător 
care definește întreaga politică 
a partidului nostru, angajin- 
du-se să îndeplinească cu abne
gație și devotament sarcinile 
mobilizatoare ce stau in fața 
întregului popor, convinși fiind 
că numai în acest fel își vor 
onora ți pe mai departe datoria 
supremă față de partid, popor

PRIMIRE
Primul ministru al Guvernu

lui Republicii Socialiste Româ
nia, Manea Mănescu, a primit, 
joi după-amiază, pe Ivo Kuș- 
trak, președintele Comitetului 
Federal pentru Agricultură al 
R.S.F. Iugoslavia, care se află 
In vizită în țara noastră.

în cadrul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej, a fost 
relevată evoluția ascendentă a 
relațiilor economice româno- 
iugoslave, evidențiindu-se noi 
posibilități de lărgire a colabo
rării și cooperării dintre cele 
două țări, îndeosebi în domeniul 
agriculturii și industriei alimen
tare.

La primire, desfășurată Intr-o 
ambianță cordială, prieteneas
că, a participat Ângelo Micu- 
lescu, ministrul agriculturii, in
dustriei alimentare și apelor.

A fost prezent Petar Dodik, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București.

PROTOCOL
în urma convorbirilor care au 

avut loc, joi, a fost semnat la 
București Protocolul de colabo
rare economică și tehnico-știin- 
țifică între Ministerul Agricul
turii, Industriei Alimentare și 
Apelor și Comitetul Federal 
pentru Agricultură al R.S.F. 
Iugoslavia.

Documentul prevede colabo
rarea în domeniul cercetării și 
aplicării tehnologiilor noi în 
agricultură și industria alimen
tară, schimburi de informații și 
documentații tehnice, coopera
rea între organizații economice 
din cele două țări în construc
ția de obiective agro-industria- 
le, schimburi de material semin- 
cer și vizite reciproce de docu
mentare ale specialiștilor.

Protocolul a fost semnat, din 
partea Ministerului Agricultu
rii, Industriei Alimentare și 
Apelor de Angelo Miculescu, mi
nistru, iar din partea Comitetu
lui Federal pentru Agricultură 
de Ivo Kuștrak, președinte.

A fost, de asemenea, semnat 
planul de colaborare în dome
niul agriculturii și industriei 
alimentare între cele două mi
nistere pe perioada 1974— Î975.

DIPLOMA
La Ambasada Republicii So

cialiste Cehoslovace a avut loc 
solemnitatea înmînării Diplomei 
de membru de onoare al Socie
tății „Purkinje" prof. dr. Theo
dor Burghele, ministrul sănă
tății.

VIZITĂ
■MMMMMMMMaagg

între 8 și 12 septembrie a.e.J, 
o delegație de urbaniști ai ora

EREN ’74
și-a închis porțile

Joi și-a închis porțile Expozi
ția Realizărilor Economiei Na
ționale — EREN ’74. amplă ma
nifestare menită să înfățișeze 
realizările obținute de România 
în decursul celor trei decenii 
care au trecut de la eliberarea 
țării noastre de sub dominația 
fascistă.

Concepția de organizare a ex
poziției, ce a avut în vedere 
prezentarea unei largi panora
me asupra dezvoltării și pers
pectivelor vieții economice și 
social-culturale in România, ma
rea varietate și calitate a expo
natelor înfățișate pe circa 8 hec
tare — circa 90 000 de produse 
și sortimente, dintre care o bu
nă parte au constituit premiere 
industriale — sînt factori dare 
au determinat o afluență mare 
de vizitatori români și străini.

Pe parcursul celor 27 de zile, 
cit a fost deschisă expoziția, s-au 
înregistrat circa 300 000 de vizi
tatori.

Expoziția Realizărilor Econo
miei Naționale a avut ca oas

ele industriei electrotehnice 
pentru ca fetele să poată con
tribui încă de la începutul ac
tivității lor la realizarea unor 
piese simple, pentru ca apoi să 
se poată realiza repere și sub- 
ansamble de mai mare tehnici
tate. Orientarea fetelor pentru 
profesii industriale este un pro
ces care va începe prin aceste 
18 cabinete-atelier cu profil 
electrotehnic, urmînd ca în viitor 
să sporim întreaga rețea pro
ductivă școlară cu un deosebit 
accent pe meserii de larg in
teres, atit pentru industria lo
cală, cit și pentru cea națională. 
Experiența bună înregistrată la 
Școala generală Mărculești, ca
re a realizat în anul școlar tre
cut la microferma patronată de 
C.A.P. — Mărculești și I.A.S.— 
Ograda venituri de circa 150 000 
lei, urmînd ca acest an școlar 
să consemneze o sporire a pro
ducției cu încă circa 100 000 lei, 
atestă bunele posibilități de rea-

șl patria socialistă, față 
cauza socialismului și păcii.

Asemenea telegrame au ac 
sat plenarele activului de partid 
din Ministerul Industriei Metă* *'  1 
lurgice, Ministerul Economiei’''' 
Forestiere și Materialelor de 
Construcții, Marele Stat Majori l 
Agenția Română de Presă „A*"'  
gerpres", Uniunea Centrală a '* ’ 
Cooperativelor de Consum, Con-- ' 
siliul Uniunii județene a C.A.P.*  
Argeș, Academia Militară, Ra- i 
dioteleviziunea română, Asocia*  ■ k 
ția cineaștilor, Centrala indus- -' f 
trială de echipament de teleco-1' 
municații ți automatizări. în» ' 
treprinderea de calculatoare 
electronice, Banca Română de 
Comerț Exterior, Procuratura 
Republicii Socialiste România, 
Consiliul Național pentru Edu
cație Fizică și Sport, de la 
Aeroportul București-Otopeni. **• “ 

în Capitală au continuat -* 
în cadrul a 33 comitete tehnice 
de specialitate — lucrările celei 
de-a 39-a Reuniuni generale a 
Comisiei electrotehnice interna
ționale (C.E.I.), la care parti
cipă delegați din 34 țări, mem
bre, precum și reprezentanți ai 
Organizației Internationale a 
Standardizării (I.S.O.), Comite
tului Consultativ Internațional 
de Radio (C.C.I.R.), Federației 
Internaționale de Automatizări 
(I.F.A.C.) și ai altor organisme 
mondiale interesate.

Lucrările s-au axat pe o se
rie de probleme, avînd ca scop 
elaborarea de norme unificate 
de standardizare în electroteh
nică.

*
în același timp, delegați Ia 

Reuniunea C.E.I. au făcut vi
zite tehnice la Institutul de 
cercetări și proiectări electro
tehnice, la întreprinderea de 
cabluri și materiale electroizo- 
lante și la uzina „Electroapara- 
taj“, toate din Capitală.

peți șefi de stat și de guverne, 
circa 100 delegații de partid, de 
stat și guvernamentale, nume
roase personalități de peste ho
tare, care s-au aflat în Româ
nia pentru a participa la sărbă
torirea .zilei de 23 August, la 
reuniunile internaționale găzdu
ite de capitala țării.

Dat fiind caracterul său ge
neral, deosebit de reprezenta
tiv pentru toate sectoarele vie
ții economice și sociale ale Romă- - - - 
niei, Eren ’74 a fost vizitată de ; 
un mare număr de specialiști și . 
reprezentanți ai cercurilor de 
afaceri din zeci de țări, între-’ .- 
care Algeria,. Belgia, Marea ■ - 
Britanie, Bulgaria. Cehoslova
cia, R. P. Chineză. Columbia 
Cuba, Ecuador, Egipt, Elveția,'..< 
Franța, Filipine, Finlanda, R.Dr*- ♦ 
Germană, R.F. Germania, Gha-r-- 
na, India, Indonezia, Irak, Iran, 
Italia. Iugoslavia, Japonia, li- . 
ban. Liberia, Libia, Olanda Po
lonia, Siria, Spania, Sri Lanka,. M 
S.U.A., Ungaria, U.R.S.S., R.D. 
Vietnam, Venezuela. I

■■■■■■■■■■ I III IM .

Uzare a unei practici productive 
și în mediul rural, din care se’ ! 
vor recruta cadre de bază pentru1' ": 
dezvoltarea unei agriculturi mo
derne, intensive, în județ. Va"i;' 
continua și în noul an școlaF ’ 
calificarea absolvenților de liceiî,'" 
astfel ea în cazul nereușitelor 
in învățămîntul superior tinerii-' >• 
să se poată integra imediat in^ 
tr-o muncă utilă societății.

Am primit, de asemenea, la-'-- 
catedre un detașament puternic 
de absolvenți promoția 1974, .J4 
circa 400 de tineri profesori, in
gineri, învățători, care prin 
munca lor se vor angaja din 
primul an de profesie la edu
carea in spiritul muncii a noi- . 
lor generații de copii. u

TITUS NIȚU.
inspector general școlar, .

județul Ialomița

șului Poitier (Franța), conduși 
de viceprimarul Raymond Bas- 
sard, a vizitat municipiul Iași, 

înscriindu-se în cadrul bune
lor relații de prietenie dintre 
cele două orașe înfrățite, vizita 
la Iași a delegației de urbaniști 
francezi a prilejuit un rodnic 
schimb de experiență. Oaspeții 
au vizitat o serie de întreprin
deri din zona industrială o Ia*  
șului, cartiere de locuințe, edi*  
ficii. sociale și culturale,
SESIUNE

în zilele de miercuri și Joi « 
continuat dezbaterea probleme
lor înscrise pe ordinea de zi a 
celei de-a 24-a sesiuni a Co
mitetului regional pentru Euro
pa al O.M.S., ale cărei lucrări 
se desfășoară la București.

Dezbaterile privind progra
mul pe termen lung In dome
niul luptei contra poluării me
diului înconjurător au eviden
țiat eforturile întreprinse de ță
rile europene în găsirea unor 
soluții și mijloace cit mai efi
cace de soluționare.’ a acestei 
probleme de interes vital pen
tru întreaga omenire, precum și 
necesitatea dezvoltării și adîn- 
cirii cooperării internaționale 
pe acest plan. Relevînd impor
tanța deosebită pe care guver
nul țării noastre o acordă pro
blemelor poluării, asigurînd atît 
baza legală cit șl mijloacele 
materiale cerute de o eficientă 
protectie a mediului ambiant, 
Alexandru Calomfirescu, prim- 
adjunct al ministrului sănătății, 
membru al delegației române la 
lucrările sesiunii, a subliniat, 
în același timp, strînsa cola
borare dintre România șl Comi
tetul regional în acest domeniu.
REUNIUNE



„Scînteia tineretului'*

• MINISTERUL AFACERI- 
I.OR EXTERNE al Republicii 
Vietnamului de Sud a dat pu
blicității o notă adresată gu
vernelor țărilor participante la 
Comisia Internațională de Con
trol și Supraveghere, în care se 
arată că regimul Thieu extinde 
atacurile cu aviație și artilerie
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Reprezentantul președintelui

• LA EREVAN s-a deschis 
Expoziția de carte româneas
că — manifestare încadrată 
în ansamblul acțiunilor din 
Uniunea Sovietică, închinate 
celei de-a XXX-a aniversări 
a eliberării României de sub 
dominația fascistă.

Cele aproape o mie de vo
lume expuse — lucrări ale to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
documente ale Partidului Co
munist Român, volume cu- 
prinzînd cercetări în dome- 
riiuf științelor naturii, socia
le. literatură beletristică și 
pentru copii — ilustrează 
larga dezvoltare pe care a 
cunoscut-o activitatea edito
rială în țara noastră, popu
laritatea de care se bucură 
în rîndul maselor celor mai 
largi din România cuvintul 
tipărit.

ETIOPIA
J Ă

Detronarea împăratului 
Haile Selassie

• Puterea preluată de o administrație militară pro
vizorie • Suspendarea Constituției și a Parlamen

tului
Comitetul de coordonare al 

forțelor armate din Etiopia a 
anunțat joi într-o proclamație 
difuzată de postul de radio 
Addis Abeba și reluată de a- 
gențiile de presă, că impăratul 
Haile Selassie a fost detronat și 
Că, incepind de joi, o adminis
trație militară provizorie a fost 
instaurată la conducerea țării. 
Titlul de rege al Etiopiei va fi 
asumat de prințul moștenitor 
Asfa Woosem, fiul lui Haile 
Selassie, în virstă de 58 de ani, 
aflat în prezent in Elveția. Aces
ta, se precizează, nu va avea 
nici un fel de autoritate în ad
ministrația și politica țării.

După cum se arată in pro
clamație, cele două Camere ale 
Parlamentului au fost dizolva
te pină la organizarea de noi 
alegeri, iar Constituția a fost 
suspendată. Pină la organizarea 
noilor alegeri, adoptarea unei 
noi constituții și formarea gu
vernului, conducerea Etiopiei va 
fi asumată de Comitetul de 
coordonare al forțelor armate — 
se menționează in încheiere in 
document.

Postul de radio Addis Abeba 
și-a întrerupt în repetate rîn- 
duri emisiunea pentru a trans
mite comunicate prin care in
formează că interdicția de cir
culație, aflată deja în vigoare 
de la ora 23,00, a fost extinsă, 
începind de la ora 19,30 ora 
locală, că toate comunicațiile 
intre Etiopia și exterior au fost 
întrerupte ca măsură de secu
ritate și că aeroportul din 
Addis Abeba a fost inchis. S-a 
anunțat, de asemenea, institu
irea unui tribunal militar spe
cial.

Potrivit agențiilor de presă, 
Haile Selassie a fost arestat și 
dus, după cum declară surse 
diplomatice, la cartierul general 
al Diviziei a IV-a. Ceilalți 
membri ai familiei regale sint 
deținuți in Palatul' Național.

într-un comunicat anterior, 
Comitetul de coordonare arăta 
că împăratul Haile Selassie a 
refuzat colaborarea cu Comite
tul și readucerea în țară a unor 
importante fonduri de bani și 
aur depuse în străinătate.

Comitetul de coordonare al 
forțelor armate a precizat în- 
tr-un comunicat radiodifuzat 
că în domeniul politicii exter
ne Etiopia va continua să ade
re la Carta O.N.U. și la Carta 
Organizației Unității Africane, 
va da curs obligațiilor sale in
ternaționale pe baza respectu
lui reciproc și egalității. Pe 
plan extern, se subliniază, țara 
va promova o politică de nea
liniere. Pe de altă parte, E- 
tiopia va face totul pentru spri
jinirea popoarelor aflate încă 
sub dominație colonială, pentru 
a-și dobîndi independența. In 
sfîrșit, se declară că Etiopia va

PE SCURT»PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT

Expoziție de artă plas
tică românească la Ale
xandria

• ÎN CADRUL MANIFESTĂ
RILOR organizate cu prilejul 
celei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării României de sub do
minația fascistă, la Alexandria 
a fost deschisă joi, o expoziție 
de artă plastică contemporană 
românească. Expoziția a fost 
inaugurată de Abdel Tawab 
Hodeib, guvernatorul orașului 
Alexandria, in prezența unui 
numeros public.

Arneliorarea situației din 
Mâzambic

• UN COMUNICAT al pre
ședinției Consiliului de Miniș
tri al Portugaliei, difuzat la 
Lisabona, face cunoscut că in
cidentele din ultimele zile, care 
au avut loc în Mozambic, s-au 
soldat cu moartea a 109 de per
soane și rănirea altor 250, 
transmit agențiile France Pres
se și Reuter. Comunicatul in
formează că, în prezent, situa
ția Ia Lourenco Marques s-a 
îmbunătățit considerabil. Uni
tăți militare continuă să se de
plaseze spre capitala mozambi- 
cană pentru a întări forțele de 
Ofdine, precizează comunicatul.

PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT

Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa

Atenția participanților la Con
ferința pentru securitate șii coo
perare in Europa se concen
trează tot mai mult asupra căi
lor de progres în organele de 
lucru în care activitatea de re
dactare a textelor finale s-a 
desfășurat mai lent. Astfel, in 
comisia a treia, care se ocupă 
de aspectele generale ale coo
perării pe plan umanitar și are 
în subordine subcomisiile pen
tru cultură, educație, contacte 
umane și informații, a avut loc 
o dezbatere largă și construc
tivă in cadrul căreia s-a expri
mat in unanimitate dorința de 

menține relații strînse și prie
tenești cu toate țările africane, 
în special cu Egiptul și Suda
nul, cele două țări riverane Ni
lului, precum și cu cei doi ve
cini apropiați — Somalia și 
Kenya.

Postul de radio Addis Abeba 
reluat de agenția France Presse, 
informează că generalul Aman 
Michael Andom a fost numit 
oficial șef al Comitetului mili
tar de coordonare, șef al guver
nului, ministru a! apărării și 
șef al Statului Major al arma
tei etiopiene. Fostul premier 
Michael Imru este numit mi
nistru al informațiilor, iar 
Zaude Gebre Selassie iși păs
trează postul de ministru al a- 
facerilor externe. Ceilalți mem
bri ai guvernului militar vor fi 
numiți ulterior, s-a precizat in 
comunicatul difuzat de postul 
de radio.

LIBIA : Imagine din Tripoli

asupra unor regiuni aflate sub 
controlul Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu. De lă semnarea 
acordului de la Paris — se pre
cizează în notă — asupra loca
lităților din regiunile eliberate 
au fost lansate peste 15 000 de 
bombe de mare calibru.

Mavros : retragerea din 
NATO se va încheia în 
acest an

• GHEORGHIOS MAVROS, 
vicepremier și ministru de ex
terne al Greciei, a avut miercuri 
la Bruxelles o întrevedere cu 
secretarul general al N.A.T.O., 
Joseph Luns. La sfirșitul în
trevederii, Mavros a anunțat că 
Grecia s-a retras din Comi
tetul planurilor de apărare al 
N.A.T.O. Mavros a declarat, de 
asemenea, că procesul de re
tragere a Greciei din toate or
ganismele militare integrate ale 
N.A.T.O. trebuie să se încheie 
pină la sfirșitul acestui an.

• BANCA DE INVESTIȚII a 
Pieței comune a acordat noi 
împrumuturi Italiei în valoare 
de 39,65 miliarde lire și, tot

Poziția dolarului se ameliorează
Tranzacțiile valutare efectuate joi la bursele occidentale au 

urmat tendința ultimelor zile, caracterizată prin fluctuații ne
semnificative ale principalelor monede și menținerea prețului 
aurului la niveluri ridicate. Dintre paritățile pe care dolarul 
american le avea în cursul dimineții agențiile de presă men
ționează: 2,668 mărci vestgermane, 3,0180 franci elvețieni, 
40,05 franci belgieni. 4.8275 franci francezi, 2.72 guldeni, 4,485 
coroane suedeze, 6,2525 coroane daneze, 662.50 lire italiene. 
301,70 yeni. Toate aceste cursuri marcau o ușoară întăpfre a po
ziției monedei americane. Lira sterlină, în scădere, valora 
2,3145 dolari. Prețul aurului era de 154 dolari la Londra și de 
153,50 dolari Ia Ziirieh.

a se ajunge cit mai curînd la 
soluții acceptabile tuturor în 
problemele care au rămas ne
rezolvate. Făcind unele propu
neri concrete de îmbunătățire a 
metodelor de lucru, reprezen
tantul Franței a relevat faptul 
că hotăritoare rămine voința 
politică a statelor. în același 
sens s-au pronunțat și ceilalți 
vorbitori, accentuind asupra 
necesității de a se manifesta 
realism și de a se depune mai 
multe eforturi pentru luarea in 
considerare a pozițiilor expri
mate de delegațiile participante 
la negocieri. A fost subliniată, 
de asemenea, necesitatea folo
sirii mai eficiente atit a ședin
țelor oficiale, cit și â contac
telor neoficiale 'cu scopul de a 
se realiza o cotitură in redac
tarea textelor.

In cuvintul său. reprezentan
tul țării noastre, Romulus Nea- 
gu, a subliniat din nou necesi
tatea de a se obține documente 
complete, clare și precise în 
toate sectoarele conferinței, 
împărtășind opiniile exprimate 
de participant cu privire la ri
dicarea eficienței activității in 
organele de lucru ale conferin
ței, el s-a pronunțat pentru asi
gurarea condițiilor necesare ca 
pe tot parcursul procesului de 
negocieri a textelor, precum și 
la definirea hotăririlor, să ia 
parte toate delegațiile, astfel 
incit documentele finale să re
flecte cu adevărat pozițiile și 
interesele tuturor statelor par
ticipante.

In finalul dezbaterilor, parti
cipants s-au pronunțat pentru 
transpunerea in practică a idei
lor enunțate în cadrul reu
niunii comisiei, atit in organele 
subsidiare, cit și in cursul con
tactelor dintre delegații, care 
urmează să se intensifice în 
această perioadă.

• LA TIRANA a avut loc 
semnarea acordului privind 
transporturile aeriene civile 
dintre România și Albania. A- 
cordul a fost semnat, din par
tea română, de Ion Stoian, am
basadorul țării noastre Ia Ti
rana. iar din partea albaneză 
de Săli Verdha, adjunct al mi
nistrului comunicațiilor.

odată. a acceptat să finanțeze 
alte proiecte în sumă totală de 
80 miliarde lire.

„Cosmos-676"
• ÎN UNIUNEA SOVIETICA 

a fost lansat satelitul artificial 
al Pămintului „Cosmos-676“. 
După cum relatează agenția 
TASS el este destinat continuă
rii explorării spațiului cosmic.

Epilogul acțiunii de la 
Wounded Knee

• ÎN FAȚA UNUI "TRIBUNAL 
din orașul american St. Paul, 
statul Minnesota, au fost aduși 
doi lideri indieni acuzați de a 
fi organizat revolta de la Woun
ded Knee, survenită în 1973.

în cazul in care vor fi găsiți 
vinovăți de toate capetele de 
acuzare formulate împotriva 
lor, cei doi vor putea fi con
damnați la 85 de ani închisoare 
fiecare.

Acțiunea organizată la Woun
ded Knee a avut ca obiectiv a- 
tragerea atenției opiniei publice 
asupra condițiilor dificile de 
viață ale populației indiene.

Represiuni și provocări 
ia Seul

în cinci zile — 80 de 
condamnări. Recordul 
proceselor în serie, al 
înscenărilor judiciare or
ganizate în grabă, îl de
ține Seulul. Represiunea 
antidemocratică din Co
reea de sud înregistrea
ză — mai ales după a- 
tentatul împotriva lui Pak 
Cijan Hi — dimensiuni 
care indignează opinia 
publică mondială.

P
rocese care se în
cheie în fața plu
toanelor de execu
ție au loc frec
vent. O simplă 
bănuială și întem

nițarea se produce fără a fi ne
cesară cea mai elementară do
vadă acuzatoare. Orice formu
lare critică la adresa politicii 
antinaționale a lui Pak Cijan Hi 
presupune riscul pierderii vieții 
sau al unei prelungite arestări. 
Chiar personalități ale bisericii 
și un fost președinte al Coreei 
de sud au ajuns pe banca acu
zaților, fiind condamnați la ani 
grei de închisoare. Regulile ele
mentare de legalitate sint în
călcate cu o brutalitate pe care 
o semnalează relatările din Seul. 
Cotidianul parizian LE MONDE 
scria: „19 condamnări la moarte 
in cîteva săptămîni, zeci de con
damnări la diverse termene de 
detențiune, numeroase arestări 
de personalități de toate orien
tările, mărturii despre torturi

în acest început de 
toamnă, reuniunile „vis
tiernicilor", — mai exact 
ale celor ce poartă res
ponsabilitatea sectoare
lor financiar-bancare 
din principalele țări oc
cidentale — se succed în 
ritm accelerat.

L
a Washington, noul 
președinte al S.U.A., 
Gerald Ford, a 
convocat in citeva 
rinduri specialiști 
in același dome

niu ; la castelul Champs sur 
Marne, în apropiere de Paris, 
s-au intilnit miniștrii de finanțe 
și guvernatorii băncilor cen
trale din Franța, R. F. Germa
nia, S.U.A., Marea Britanie, Ja
ponia și Italia. O reuniune „de 
rutină" ceva mai largă a fost 
organizată la Basel, una din ma
rile citadele bancare ale Euro
pei occidentale. Dacă la acest 
„serial de întilniri" adăugăm 
ultimele convorbiri la nivel înalt 
între diferiți parteneri ai Comu
nității Economice Europene că
pătăm o imagine destul de cu
prinzătoare a unor preocupări 
presante, îngrijorătoare chiar, 
intr-un domeniu de mare actua
litate : inflația, care cunoaște 
ritmuri de creștere galopante, 
ajungindu-se la ceea ce specia
liștii denumesc „hiperinflația".

Combaterea inflației, „inami
cul public nr. 1“, cum o denu
mea cu cîteva zile în urmă șe
ful executivului american, a de
venit un obiectiv prioritar al gu
vernelor din principalele țări 
capitaliste. Stagnarea economică 
pe fondul inflației („Stagfla
tion"), spirala vertiginoasă a 
prețurilor, în primul rind la bu
nurile de consum, care afectea
ză nivelul de trai al maselor 
populare, reducerea activității 
in industrie și construcții și, 
deci, ingroșarea rîndurilor șo
merilor, au drept consecință 
sporirea mișcărilor revendica
tive ale celor afectați de actua-

VINERI, 13 SEPTEMBRIE 1974
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);
Program de desene animate pen
tru copii — ora 9.45.

PLANETA SĂLBATICA : Cen
tral (orele 9,15; 11,30; 13,45;' 16;
18,15; 20,30); Doina (orele 18; 20).

PIELE DE MĂGAR: Central
(orele 9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20 30); Flamura (orele 9; 11.15;
13,30; 15.45; 18; 20.15), Grădina Ca
pitol (ora 19.30).

IN CĂUTAREA UNUI ZID; Ca
pitol (orele 8.30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21).

GOANA DUPĂ AUR : Scala (o- 
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. 
COREEANĂ — RAPORTUL A- 
GENTULUI NR. 36: Casa Filmului 
(orele 10; 12,30; 15,45; 18; 20,15).

, STEJAR" — EXTREMA UR
GENȚĂ : Gloria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18 15), Tomls (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).

RÎUL ROȘU: Sala Palatului 
(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) .

TUNURILE DIN NAVARONE : 

unele mai îngrozitoare decît al
tele — aceasta este imaginea 
Coreei de sud oferită astăzi de 
regimul generalului-președinte 
Pak Cijan Hi“. Aceleași reali
tăți sint dezvăluite și de WA
SHINGTON POST: „în timpul 
interogatoriilor poliția secretă 
recurge la cele mai oribile mij
loace de tortură. Cei care în
drăznesc să declare la proces 
că au fost torturați sint duși din 
nou, după condamnare, la sediul 
agenturii centrale de spionaj, 
unde sint crunt schingiuiți îna- 
irite de a fi întemnițați". O de
clarație publicată la Washington 
de o asociație preocupată de re
lațiile americano-coreene sem
nala că „procesele care au loc 
in prezent la Seul sint simple 
Înscenări ale curții marțiale, in 
scopul de a elimina opoziția și 
înăbuși crîticile la adresa sta
tului polițist".

Multe din victimele persecu
țiilor de la Seul sint tineri — 
studenți, elevi, muncitori. Unii 
au fost azvirliți in temnițe pe 
lungi perioade, alții au fost 
executați după o sumară „jude
cată". Lor li s-a imputat devo
tamentul față de popor, dorința 
ca țara să se dezvolte in liber
tate și democrație, ca speranțele 
de reunificare pașnică să se îm
plinească. Dar faptele dovedesc 
că răfuiala cu conducătorii Fe
derației Naționale a Tineretu
lui și Studenților pentru Demo
crație nu poate înăbuși lupta 
dreaptă a tineretului și poporu
lui din Coreea de sud.

In ultimele săptămini, repre
siunile împotriva forțelor de
mocratice și progresiste din Co
reea de sud au dobindit o am
ploare și mai mare. Atentatul 
împotriva lui Pak Cijan Hi a 
demonstrat proporțiile și pro
funzimea ostilității față de re
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la situație, pe care un număr 
crescînd de specialiști o aseamă
nă adesea cu preludiul unei 
mari crize, de genul celei din 
anii 1929—1933.

Pe plan pur financiar, activi
tatea bancară și de bursă este 
cea care, întocmai unui baro
metru, înregistrează această 
stare de tensiune. In acest con
text, falimentul unor bănci sau 
societăți de agenți de schimb 
din R.F. Germania („Herrstatt"), 
Elveția (filiala din Lugano a 
cunoscutei „Lloyds Bank" din 
Anglia), Marea Britanie („Ed
gard Henriques and Co") și Ita
lia („Caramelo") au accentuat 
starea febrilă, dind un nou im
puls tranzacțiilor speculative. 
Evident, depunătorii speriați de 
demonetizarea valutelor în cont 
se grăbesc să-și retragă valorile, 
încercind să le plaseze în locuri 
mai ferite. In fața unei avalan
șe de cereri, un număr tot mai 
mare de instituții financiar-ban
care nu-și pot onora clienții și, 
in consecință, dau faliment.

Experții occidentali încearcă 
de citva timp remedii care, 
insă, cel puțin pină in prezent, 
n-au reușit să stopeze cursa in
flației. In plus, în lipsa unui 
program cit de cit concertat a- 
supra unor măsuri mai radicale, 
fenomenele temporare de re- 
strîngere a inflației dintr-o țară 
se repercutează asupra altor 
țări. Este, se pare, o problemă 
care a constituit tema unor în
delungate dezbateri la convor
birile inter-occidentale din aces
te săptămini. Un indiciu ni-1 o- 
feră cunoscutul săptăminal fran
cez L’EXPRESS care, consa- 
crind în ultimul său număr un 
larg spațiu problemelor inflațio
niste, citind cercuri din apropie
rea președintelui Franței, Valery 
Giscard d’Estaing, arăta că dacă 
Statele Unite ar dori să-și ma
nifeste intr-adevăr bunăvoința

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- 
cegi (ora 20).

ÎN NUMELE POPORULUI ITA
LIAN : Excelsior (orele 9; 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 BUNĂ 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 Vltan 
(ora 19,30).

JOE LIMONADA : Arta (orele 
15.30; 17,30; 19,30), Grădina Arta 
(ora 19.45).

CAZUL ASTRID : Giulești (ore
le 15.30: 18: 20,15).

LUMINILE ORAȘULUI : Unirea 
(orele 15,30; 17,30), Grădina
Unirea (ora 19.30).

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

PROPRIETARII : Viitorul (ora
20.30).

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

gimul de la Seul. Slujbașii Iui 
Pak Cijan Hi încearcă să cau
te „vinovăți", incită spiritele, 
publică declarații contradictorii. 
„Mărturiile" lor poartă ampren
ta falsurilor și nu rezistă unei 
confruntări cu realitatea. După 
cum se subliniază în Declarația 
Agenției Centrale Telegrafice 
Coreene, afirmațiile privind pre
tinsele „legături" ale atentato
rului cu un vas al R.P.D. Co
reene sint născociri calomnioa
se, intrigi politice menite să 
amplifice campania anticomu
nistă și să abată atenția lumii 
întregi de la teroarea din Co
reea de sud. Născocirile la care 
recurg autoritățile sud-coreene, 
născociri contrazise chiar de in
formații comunicate de poliția 
japoneză, sint condamnate cu 
fermitate în Declarația A.C.Ț.C. 
Gravul impas in care se află 
regimul Iui Pak Cijan Hi, rezul
tat al unei politici antipopulare 
și antinaționale, nu poate fi as
cuns prin nici un fel de afirma
ții mincinoase. Acțiunile lui 
Pak Cijan Hi prejudiciază in
teresele reale aîe poporului co
reean. agravează tensiunea in a- 
ceastă parte a lumii, împiedică 
dialogul dintre Nord și Sud.

Intețirea represiunilor, înmul
țirea actelor de teroare, pe fon
dul unei campanii propagandis
tice antidemocratice de o vio
lență rară, dezvăluie dificultă
țile mereu mai mari ale lui Pak 
Cijan Hi, ale regimului său des
potic respins de întregul popor 
coreean. Opinia publică iși ex
primă indignarea față de prac
ticile autorităților de la Seul, 
condamnă energic încercările de 
a înăbuși prin teroare lupta cu
rajoasă a maselor populare pen
tru împlinirea aspirațiilor lor 
juste.

M. RAMURA

pentru eradicarea inflației care 
bintuie țările occidentale, atunci 
ar trebui, în primul rind, să a- 
saneze cauzele inflației din 
S.U.A., ale căror consecințe — 
dat fiind poziția dolarului în 
sistemul monetar — influențea
ză negativ întregul ansamblu al 
relațiilor interoccidentale. De 
altfel, la Casa Albă se află deja 
în pregătire o reuniune la care 
vor participa circa 700 de per
soane, experțî în probleme eco
nomice și financiare, reuniune 
care in viziunea președintelui 
Gerald Ford ar urma să se sol
deze cu adoptarea unor măsuri 
eficace de combatere a procesu
lui inflaționist. Intilnirea a fost 
convocată sub presiunea unor 
largi pături de cetățeni, în pri
mul rind a muncitorilor care, 
așa cum rezultă din sondajele 
efectuate de sindicate, sint su
puși la o reducere consistentă a 
nivelului de trai. Rămine de 
văzut cit de eficiente se vor 
dovedi hotăririle la care se va 
ajunge.

Cert este că, pină acum, a- 
valanșa de reuniuni ale cercuri
lor financiare șî bancare inter- 
occidentale nu a dus la întărirea 
spiritului de încredere la burse, 
ci a continuat să alimenteze 
nervozitatea. Sint convingătoare 
în această direcție citeva referiri 
reluate din presa occidentală :
• REUTER : „Atmosfera ultime
lor săptămini nu este de natură 
să genereze optimism", • AS
SOCIATED PRESS : „In Wall 
Street, indicele general al bur
sei new-yorkeze, care reflectă 
media cursurilor, a atins cel mai 
scăzut nivel de după 1970“ ;
• TRIBUNE DE GENEVE : 
„Combaterea inflației se va do
vedi mult mai dificilă decît a 
recesiunii economice care devine 
din ce în ce mai amenințătoare".

I. TIMOFTE

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).

sAptămîna nebunilor : 
Munca (orele 10; 12; 14; 16; 18; 20).

ȘAPTE PĂCATE : Ferentari (o- 
reie 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 : Crîngașl (orele 
16; 18.15).

BĂIATUL CU UN CAL ALB 7 
Cosmos (orele 15,30; 18).

PETRECEREA : Cosmos (ora
20.15) .

CE DRUM SĂ ALEGI : Pro
gresul: (orele 15,30; 18; 20,15).

CONTESA WALEWSKA: înfră
țirea (orele 15,30; 18; 20,15).

36 DE ORE : Grădina Aurora 
(ora 19,30).

Teatrul ..Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Sala Studio) : ELISA- 
BETA I — ora 19.30; Teatrul „Ion 
Vasilescu" : O FATA IMPOSIBI
LĂ — ora 19,30; Teatrul „C. Tă- 
nase“ (Sala Savoy) : PARDON...

României primit
de președintele Turciei

ANKARA 12 (Agerpres). — 
La. 12 septembrie, președintele 
Republicii Turcia, Fahri Korii- 
tiirk, l-a primit pe Mircea Ma- 
lița, ministru secretar de stat, 
reprezentantul personal al pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
care i-a înmînat un mesaj din 
partea șefului statului român.

Președintele Koriiturk a a- 
dresat calde mulțumiri pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
pentru interesul manifestat fa
ță de rezolvarea situației din

CIPRU : Refugiații - o problemă dramatică

Ministrul român de externe 
si-a încheiat vizita in Israel »

Joi, s-a încheiat vizita oficială 
în Israel a ministrului afaceri
lor externe al Republicii Socia
liste România, George Maco- 
vescu, efectuată Ia invitația vi- 
ceprim-ministrului și ministru
lui afacerilor externe al Israe
lului. Yigal Allon.

în timpul vizitei, 9—12 sep
tembrie, ministrul român al 
afacerilor externe a fost pri
mit de Efraim Katzir. președin
tele statului Israel, și. de Yit
zhak Rabin, primul ministru. 
De asemenea, au avut loc con
vorbiri cu Yigal Allon, vice- 
prim-ministru și ministru al 
afacerilor externe, cu Haim 
Bar-Lev, ministrul comerțului, 
industriei și dezvoltării.

în cursul convorbirilor cel 
doi miniștri de externe au exa
minat aspecte ale stadiului ac
tual al relațiilor dintre cele 
două țări, perspectivele dez

Congresul Partidului Socialist 
Desturian din Tunisia

La Palatul Congreselor din 
Monastir s-au deschis, joi, lu
crările celui de-al 9-lea Con
gres al Partidului Socialist Des
turian, partid de guvernămint 
al Tunisiei. Participă peste 680 
de delegații, precum și nume
roși invitați de peste hotare. 
Partidul Comunist Român este 
reprezentat de tovarășul Iosif 
Uglar, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Pe ordinea de zi a congre
sului se află, printre altele, ra
portul de activitate a partidu
lui, prqpum și aspecte ale dez
voltării economice și sociale ale 
țării, probleme privind structu
ra partidului, unele propuneri 
de amendare a Constituției 
țării.

în cadrul ședinței de deschi
dere, a luat cuvintul președin
tele Habib Boufguiba, care a 
rostit un amplu discurs privind 
activitatea partidului în de
cursul celor 40 de ani de exis
tență.

în ședința de după-amiază, 
au fost adresate mesaje ale 
delegațiilor străine invitate la 
congres.

în mesajul transmis Congresu
lui. Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român a adresat 
delegațiilor și invitaților, tițturor 
militanților partidului și po
porului tunisian prieten, un 
cald salut din partea P.C.R., a 
secretarului general al partidului, 
președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu,

SCUZAȚI... BONSOAR — ora 
19.30; (Grădina Boema) : UN BĂ
IAT DE ZAHAR... ARS ! — ora 
20.

PROGRAMUL III
9,00 știri. 9.05 Incognito — pro

gram de varietăți muzicale. 9,55 
Melodia zilei: „Ctntecul petroliș
tilor" de T. Jarda. 10,00 Clubul 
curioșilor. 11,00 Profil pe porta
tiv: Irina Loghin. 11.20 Stntem a 
țării primăvară — cintece pionie
rești. 11.30 Antract muzical. 12,00 
Știri. 12,05 Din discografia lirică 
a marilor dirijori — Wilhelm 
Furtwăngler. 12.55 Melodia zilei. 
13,00 închiderea emisiunii. 17,00 
știrile după-amiezii. 17.05 Alo. 
Radio! — muzică ușoară la cere
re. 17,50 Ritmuri de fanfară. 18.00 
Șapte zile, Țupte arte. Arhitectu
ra. 18,10 Muzică simfonică. 18,55 
Melodia zilei. 19,00 în direct... de 
la . Alexandria. Zalău și Băilești. 
19,30 Știri. 19,55 Casa de discuri 
„Electrecord". 20,00 EDUCAȚIE, 
RĂSPUNDERI. Duel cu imposibi
lul. 20,30 Muzică simfonică. 21.00 
Țop-ul revistei „Săptămlna". 22.00 
O zi într-o oră. 23,00 Vedete ale 
muzicii ușoare. 23,15 Poetica. Pă- 
mînt slăvit, pămînt românesc. 
23.55—24,00 Ultimele știri.

Cipru și a exprimat convinge
rea că relațiile prietenești din
tre România și Turcia vor cu
noaște o continuă dezvoltare.

Reprezentantul român a fost, 
de asemenea, primit de pre
mierul turc. BUlent Ecevit, cu 
care a avut o convorbire asu
pra situației actuale din Cipru.

în aceeași zi, au avut loc 
discuții cu ministrul afacerilor 
externe al Turciei, Turan Gii- 
neș.

La întilnire a participat am
basadorul României la Ankara, 
George Marin.

voltării acestora, precum și une
le probleme ale situației inter
naționale actuale, îndeosebi, re
feritoare la Orientul Apropiat. 
Cei doi miniștri s-au informat 
reciproc asupra poziției guver
nelor lor și au apreciat utilita
tea intensificării contactelor 
dintre ei.

Vizita in Israel a ministrului 
român de externe, cit și con
vorbirile avute, s-au desfășurat 
intr-o atmosferă cordială, sin
ceră. în spiritul relațiilor exis
tente intre cele două țări.

★
La plecarea de pe aeroportul 

Lod, oaspetele român a fost sa
lutat de Yigal Allon. de func
ționari superiori ai Ministerului 
Afacerilor Externe al Israelu
lui. Au fost prezenți Yochanan 
Cohen, ambasadorul statului 
Israel la București, și Ion 
Covaci, ambasadorul României 
în Israel.

a întregului nostru popor, 
odată cu cele mai bune urări 
de succes în desfășurarea lucră
rilor Congresului. Poporul ro
mân — se arată in mesaj, salută 
cu sentimente de solidaritate
eforturile poporului tunisian 
pentru construirea unei vieți 
noi, de bunăstare și prosperita
te și îi urează noi succese în 
activitatea ce o desfășoară, sub
conducerea 
Desturian, 
economică 
consolidarea 
ționale.

Partidului Socialist 
pentru dezvoltarea 
și socială, pentru 
independenței na-

• ÎNCETINIREA RITMU
LUI DE CREȘTERE al eco
nomiei britanice se accentu
ează, iar previziunile specia
liștilor nu se deosebesc în 
această privință decît , prin 
gradul diferit de pesimism pe 
care il manifestă. Potrivit a- 
precierilor economiștilor Jim 
Ball și Terry Burns, de la 
prestigioasa „Mondon Busi
ness School", și citate de 
ziarul „Le Monde", în lunile 
următoare se vor agrava ten
dințele inflaționiste, după ce 
prețurile au crescut, în me
die, de Ia începutul acestui 
an, cu 16.5 la sută, în raport 
cu 1973. Cei doi experți con
sideră că această tendință in
flaționistă nu se va încetini 
inainte de 1977, an în care 
se speră o reducere a ratei 
inflației pină la aproximativ 
7 la sută anual.

PROGRAMUL 1
16.00—17.00 Teleșcoală. 17,30 Emi

siune in limba germană. 19,20 1001 
de seri. Clovnul Bozo. 19.30 Tele
jurnal. Documentele Congresului 
al XI-lea în dezbaterea comuniș
tilor, a tuturor Cetățenilor patriei. 
20.00 România de astăzi, România 
de mîine... Revistă social-politică 
TV. 20,40 Film artistic: ..Oichi in 
primejdie". O producție a studiou
rilor cinematografice japoneze. 
Premieră pe țară. 21,55 Bijuterii 
muzicale. Miniaturi celebre din 
creația compozitorilor J. S. Bach. 
I. Brahms, Manuel de Falla, Igor 
Stravinski. Interpretează violonis
tul Ion Voicu, orchestra simfoni
că a Radioteleviziunii dirijată de 
Iosif Conta, orchestra simfonică a 
Radioteleviziunii din Stockholm 
dirijată de Sergiu Celibidache. 
22.15 24 de ore.

PROGRAMUL 2
17,30 Telex. 17,35 Avanpremieră. 

17.40 Film artistic: „Visul unei 
nopți de vară". Producție a stu
diourilor cehoslovace. 18.55 Crișu- 
le. Mureșule. Cîntece și jocuri 
populare din zona Aradului in
terpretate de soliști și formații 
fruntașe ale mișcării artistice: de 
amatori. 19.20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 O viață pentru 
o idee: Dlmltrie Pompeiu. 20,30 
Prelucrări de folclor în ritmuri 
moderne cu formația Nicu Dumi
trescu. 20,40 Bucureștiul. azi. 20.55 
Film serial: „Un August in flă
cări". Reluarea episodului 12 — 
„Fuga". .21.45 Biblioteca pentru 
toți: Pavel Dan.
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