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Celor 700 000 de constructori și proiectanți, de ziua lor:

Ani multi, a spor Iu mă 
pe schelele construcției socialiste!

Sărbătorim astăzi. „ZIUA CONSTRUCTORULUI". Gindurile 
noastre se îndreaptă firesc, cu emoție și mîndrie, către detașa
mentul celor aproape 700 000 lucrători de pe șantiere și de la 
planșete, ctitori moderni ai semețelor cetăți ale industriei socia
liste, ai impunătoarelor ansambluri urbanistice și nenumăratelor 
lăcașuri de cultură și sănătate.

• ÎNAINTE DE TERMENELE PREVĂZUTE ÎN PLAN — cu 30—90 
zile — au fost predate beneficiarilor 16 obiective și capacități de pro
ducție. printre care : Uzina de alumină din Tulcea, o nouă instalație 
la Combinatul petrochimic Brazi, noi capacități la U.S.P.S. Buzău, „Ar
mătura" Cluj și altele.

Ziua de astăzi semnifică nu nu
mai o sărbătoare dedicată unuia 
dintre harnicele detașamente de oa
meni ai muncii din țara noastră. 
Cinstind pe constructori și pasiona
ta lor muncă, omagiem, totodată, 
incontestabila vocație constructivă a 
întregului popor muncitor, care, cu 
hotărire, cu dăruire și abnegație, 
înfăptuiește consecvent politica par
tidului, traduce in viață grandiosul 
program elaborat de Congresul al 
X-lea și Conferința Națională ale 
P.C.R.. în vederea accelerării pro
gresului economic și social al țării.

Este greu să rememorăm astăzi, 
fie chiar succint, cele mai repre
zentative dintre zecile și sulele de 
unități productive intrate în func
țiune — în ramurile energeticii, chi
miei. siderurgiei, construcțiilor de 
mașini, industriei ușoare, alimen
tare și altele — in răstimpul de 
un an ce a trecut de la prece
denta. „Zi a constructorului". Slo
bozia pulsează in ritmul marelui 
său combinat chimic : hidrocentrala 
de pe Lotru a început să producă 
energie electrică ; la Drobeta Tr. 
Severin, două noi fabrici innobilea- 
ză lemnul : două localități, Aleșd 
și Cimpulung Muscel, devin tot 
mai cunoscute în economie și chiar 
pentru constructori, prin cimentul 
produs aici ; Tirgoviște a devenit 
„cetatea dc scaun" a strungurilor 
românești ; Ia Tulcea a început să 
producă cea mai mare uzină de 
alumină ; alături de astfel de mari 
și moderne obiective din ramuri 
productive-cheie. potențialul nostru 
economic s-a îmbogățit cu zeci și 
zeci de noi capacități de producție 
în zootehnie, în sectoare ale bunu
rilor de consum. Ca acestea sint 
nenumărate dovezile fermității ce 
animă acest viguros și reprezenta
tiv detașament de , oameni ai muji
cii. in realizarea, alături de între
gul popor, a programului de fău
rire a societății socialiste multila
teral dezvoltate în patria noastră.

„Ziua constructorului" este, prin 
Însuși numele' ei, o zi a muncii, o 
zi în care constructorii raportează 
cu legitimă mîndrie realizări de 
seamă in marea întrecere socialistă 
pentru îndeplinirea cincinalului 
înainte dc termen. Pe ansamblul 
Ministerului Construcțiilor Indus
triale, în primul semestru din. acest 
an a fost realizat un volum supli
mentar de lucrări, evaluat la peste 
110 milioane lei. Rezultate impor
tante în înfăptuirea planului au în
registrat și unitățile de construcții 
ale altor ministere, precum și cele 
ale consiliilor populare. Bilanțul 
primului semestru consemnează, de 
asemenea, importante succese în 
competiția cu timpul, prin punerea 
in funcțiune, la termen sau mai 
devreme, a unui număr de 120 ca
pacități productive. Unitățile jude

țene de construcții-montaj au dat 
în folosință, peste prevederi, circa 
4 800 de apartamente, depășind pla
nul fizic la locuințe cu 15,3 la sută.

Sărbătoarea constructorilor are 
loc sub semnul unor înalte exigen
țe puse de partid în fața lor, în ve
derea realizării exemplare a pro
gramului de investiții prevăzut pe 
anul 1973. Ne aflăm în anul mate
rializării unor mobilizatoare sarcini 
în domeniul investițiilor, in anul 
hotărîtor pentru înfăptuirea obiec
tivului major al națiunii noastre 
socialiste : realizarea cincinalului 
inainte de termen. Prima cerință 
a creșterii eficienței acestui amplu 
efort de investiții făcut de statul și 
poporul nostru rămine, și de acum 

■inainte. intrarea mai rapidă în 
funcțiune, a obiectivelor planificate. 
Orice nouă capacitate de producție

« ÎN 6 LUNI — 51 LA SUTĂ DIN SARCINA VALORICA ANUA
LA. Acesta e volumul lucrărilor executate de unitățile Ministerului 
Construcțiilor Industriale. Depășirea de plan însumează peste 110 
milioane de lei. Rezultate deosebit de bune au obținut colectivele trus
turilor de construcții industriale din municipiul Gheorghc Gheorghiu- 
Dej, (61,3 la sută din planul anual : 30 milioane lei producție supli
mentară). Cluj (54.6 la sută). București (54.5 la sută). Constanța._ Pi
tești, Iași (toate peste 51 la sută) : Trustul de instalații și automatizări 
(53,2 la sută), Trustul de montaj-ulilaj chimic (52,3 la sută).

• APROAPE 36 000 APARTAMENTE — CU 4 768 MAI MULTE DE- 
CÎT PREVEDEA PLANUL — au fost construite și predate populației 
de la începutul anului de către trusturile și întreprinderile județene.

« DE APROAPE 4 ORI A CRESCUT PRODUCTIVITATEA MUN
CII față de anul 1950. ca urmare a aplicării tehnicii moderne și ridi
cării calificării profesionale a cadrelor. Potrivit sarcinilor trasate de 
Conferința Națională a partidului, nivelul actual al productivității mun
cii in construcții va trebui să se dubleze in următorii 4—5 ani.

C IN ACESTE ZILE, AU ÎNCEPUT LUCRĂRILE LA FABRICA 
„RII'TL", primul obiectiv economic care se realizează la Săvinești in 
colaborare cu o firmă italiană in scopul valorificării superioare a fi
brelor acrilice românești, precum și ia noua secție de mecanică lină.(Continuare in pag. a IlI-a)

iată-i pe cițiva dintre constructorii destoinici și pricepu(i care au pus și ptiu temeliile celor 5 blocuri turn oin 
centrul Pileștiului. Fotografia dc față ii înfățișează pe fierar-belonișlii Vasile Andronache, Mihai Crestuș si 

Ion Constantin, din brigada condusă de Aurel Pușcașu.

Tara Oașului
-> ■>

in salopeta
tn prima zi a anu

lui 1969, la marginea 
Negreștiului, pină a- 
tunci un sat la fel ca 
toate celelalte așezări 
oșenești, răsfirate in 
căldarea dintre munți, 
s-a ivit prima repre
zentantă a industriei 
moderne în Țara Oa
șului — întreprinde
rea „Integrata" de. 
prelucrare a inului și 
cinepii. Războaiele ei 
țes anual peste 11.5 
milioane de metri pă- 
trați de pinză. Cea 
mai mare parte a 
producției servește la 
confecționarea pe loc 
a unui număr de 
3 800 000 de saci. 96 la 
sută din colectivul fa
bricii este alcătuit din 
oșeni, mai ales din o- 
șence. Ion China, di
rectorul fabricii, ține 
să sublinieze că aceas
tă primă generație_ de 
oșeni care a îmbrăcat 
salopeta s-a deprins 
repede, spre mirarea 
unora, cu disciplina 
industrială, și-a însu
șit intr-un răstimp 
scurt calificarea nece
sară mînuirii mașini
lor de cea mai nouă 
construcție.

Apariția fabricii în 
inima Țării Oașului a 
stirnit un interes ex
cepțional in satele din 
jur. Bătrinii. care nu 
coboară cu anii din 
munți, au venit spe
cial să o vadă, iar ti
neretul s-a oferit, cu 
entuziasm să lucreze 
in ea. Virsta medie a

muncitorilor și tehni
cienilor : 21.5 ani. Am 
stat de vorbă cu citeva 
muncitoare: Viorica
Pop a venit din co
muna Turț, este cea 
mai mică dintre cei 8 
copii din familia pă
rinților, țărani coope
ratori. Are numai 21
de ani, dar se. numă
ră printre țesătoarele 
„veterane" care lu
crează din prima zi a 
intrării fabricii in 
funcțiune. Maria Sila- 
ghi, tot țesătoare, are 
20 de ani, dar lucrea
ză deja de patru ani. 
Este tot fată de ță
rani. chiar din Ne
grești. După ce a ab
solvit școala profesio
nală, s-a înscris la li
ceul seral. Vrea să 
urmeze și Institutul 
politehnic din lași, 
bineînțeles la o fa
cultate de industrie

se pregătește să dea 
de lucru unui nou 
contingent de oșeni: 
încă in trimestrul trei 
al anului acesta ur
mează să intre in 
funcțiune cea de-a 
doua etapă a fabricii, 
care va. produce saci 
din fire de poliprppi- 
lenă, cu o capacitate 
anuală de zece mili
oane de saci. prima 
unitate industrială din 
România cu un ase
menea profil. Sacii de 
polipropilenă. ușori și 
rezistenți, vor fi utili
zați la ambalarea u- 
nor produse chimice, 
alimentare și a altor 
mărfuri. Așadar, in 
toamnă, „Integrata"

ușoară. Maria Matca, 
tot din Negrești,
croitoreasă la saci,
reprezintă generația 
matură. Are 40 de 
ani, a fost înainte 
țărancă, după cum tot 
țăran a fost și soțul 
ei, care lucrează aici, 
in fabrică. Tatăl și 
frații ei mai mari au 
fost tăietori de pădu
re, nevoiți să-și ciș- 
tige piinea cea de toa
te zilele departe de 
casă. „Iaca, noi n-a 
mai trebuit să ne du
cem nicăieri, zice Ma
ria zimbind : a venit
fahrica la noi".

tn prezent, fabrica

din Negrești i.și va
tripla aproape pro-
ducția.

Negreștii, sat oșe-
nesc tipic pină mai
ieri, este azi un orășel
aflat in plină dezvol
tare, cu blocuri de lo
cuințe cu trei și patru 
etaje în centru, cu 
magazine moderne, cu 
unități ale industriei 
locale. Țara Oașului, 
străveche vatră etnică 
românească. păstră
toare de bogate și »- 
riginale comori folclo
rice, se înscrie și prin 
acest puternic vlăstar 
al industriei noastre 
socialiste pe orbita 
prefacerilor profunde 
pe care le aduce so
cialismul in toate col
țurile patriei.

Silviu PODINA

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, s-a înțilnit, sîmbătă, 
21 iulie, cu tovarășul William 
Kashtan, secretar general’al Parti
dului Comunist din Canada, care 
iși petrece concediul de odihnă în 
țara noastră, la invitația C.C. al 
P.C.R.

La întîlnire a participat tovară
șul Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R.

în cadrul întilnirii a avut loc un 
schimb ’de păreri în legătură cu 
dezvoltarea în continuare a relații
lor dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist din Ca
nada și cu privire la unele pro
bleme ale situației internaționale 
actuale și ale mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale.

Exprimîndu-se satisfacția pentru 
relațiile de prietenie și colaborare 
statornicite între Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist 
din Canada, s-a relevat hotărîrea 
comună de a extinde raporturile 
bilaterale, vizitele de delegații pen
tru schimb de experiență și con
vorbiri, în interesul ambelor parti
de și popoare. Totodată, a fost 
exprimată hotărîrea celor două 
partide de a acționa pentru dez
voltarea colaborării pe diverse 
planuri între România și Canada, 
în folosul popoarelor român și 
canadian, al cauzei păcii și colabo
rării internaționale.

Apreciindu-se mutațiile pozitive 
care au loc în viața internaționa
lă, afirmarea tot mai puternică a 
cursului spre destindere, înțelegere

și conlucrare între popoare, s-a 
evidențiat însemnătatea intensifi
cării eforturilor țărilor socialiste, 
partidelor comuniste, forțelor mun
citorești. populare și progresiste in 
lupta pentru stingerea tuturor fo
carelor de tensiune și război, pen
tru zădărnicirea politicii imperia
liste de agresiune, dictat și ames
tec în treburile .altor state, pentru 
rezolvarea problemelor internațio
nale în interesul tuturor popoare
lor. ■ •

S-a subliniat, de asemenea, ne
cesitatea depunerii de noi eforturi 
pentru întărirea unității mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale, a tuturor forțelor antiim- 
perialiste.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie tovă
rășească.Interviul acordatde tovarășul Nicolae Ceaușescu

ziarului egiptean „Al Missa“
După cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secro- 

Isr qenercil al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului 
de 5iat al Republicii Socialiste România, a primit la 13 iulie pe 
AHMED SABRI, director la cotidianul egiptean „Al Missa", căruia i-a 
acordat un interviu.

IN iNTRECEREA MECANIZATORILOR LA SECERIȘ
PE LOCUL iNTlI... GRIUL, PÎINEA ȚĂRII

Pagina a lll-a

CU PRILEJUL ZILEI NAȚIONALE A POLONIEI

Tovarășului EDWARD GIEREK
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 

Unit Polonez

Tovarășului HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone

Tovarășului PIOTR JAROSZEWICZ
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al 

Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste 
România, al poporului român și al nostru personal, vă transmitem dum
neavoastră și poporului frate polonez, felicitări cordiale și cele mai bune 
urări cu prilejul celei de-a XXIX-a aniversări a Zilei Renașterii Po
loniei.

Poporul român se bucură din toată inima de realizările remarcabile 
obținute de oamenii muncii polonezi, sub conducerea Partidului Munci
toresc Unit Polonez. în construcția socialistă, în dezvoltarea economiei, 
științei, culturii, in ridicarea nivelului de trai material și spiritual.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie frățească dintre 
P.C.R. și P.M.U.P., colaborarea multilaterală dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Polonă vor cunoaște o dezvoltare fruc
tuoasă și în viitor, in interesul popoarelor noastre, al unității țărilor 
socialiste și tuturor forțelor antlimperialiste, al cauzei păcii și progresului.

De ziua sărbătorii naționale vă urăm dumneavoastră și întregului 
popor polonez noi și mari succese în realizarea sarcinilor trasate de 
Congresul al VI-lea al P.M.U.P., pentru înflorirea continuă a Poloniei 
socialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, după vizita dumnea
voastră de anul trecut, in E- 
gipt, relațiile egipteano-româ- 
ne s-au dezvoltat in mod sen
sibil. Considerați că ele se vor 
intensifica și mai mult in 
viitor, avînd in vedere faptul 
că, in prezent, există nume
roase forme de colaborare în
tre cele două țări ? Cum apre- 
cls.fi. domnule președinte, re
lațiile dintre Partidul Comu
nist Român și Uniunea Socia
listă Arabă din Egipt ? Consi
derați că în viitorul apropiat 
este posibilă o dezvoltare a 
acestei colaborări utile ?

RĂSPUNS : între România și 
Egipt există vechi relații de cola
borare in multe domenii de activi
tate. Vizita pe care am efectuat-o 
în primăvara anului trecut. în țara 
dumneavoastră. convorbirile pe 
care le-am avut cu președintele 
Sadat constituie un moment im
portant în relațiile dintre țările 
noastre, au deschis o perspectivă 
nouă în dezvoltarea colaborării în
tre poporul român și poporul egip
tean. în cursul vizitei am ajuns, 
împreună cu președintele Sadat, la 
concluzii comune cu privire Ia ex
tinderea colaborării — iar în pe
rioada scurtă care a trecut de a- 
tunci s-au obținut o serie de re
zultate. îndeosebi în domeniul 
cooperării în producție.

De asemenea, au avut loc schim
buri de delegații între Partidul Co
munist Român și Uniunea Socia
listă Arabă, ceea ce ilustrează re
lațiile bune care se dezvoltă între 
partidele noastre — îndeosebi după 
vizita pe care am efectuat-o anul 
trecut în Egipt.

Pot aprecia, pe baza rezultatelor 
obținute pină acum, a înțelegerilor 
realizate între țările și partidele 
noastre, că există perspective deo
sebit de bune pentru extinderea 
colaborării, atît în domeniile eco
nomic, tehnic, științific, cit și al re
lațiilor dintre partidele noastre 
Dezvoltarea acestor relații cores
punde atit intereselor popoarelor 
noastre, cit și cauzei generale a 
luptei împotriva imperialismului 
pentru progres social si pace.

ÎNTREBARE : Ce ne puteți 
spune, domnule președinte, 
despre relațiile României cu

celelalte țări arabe ? Cum se 
prezintă ele in momentul de 
față 2

RĂSPUNS : în ce privește rela
țiile noastre cu alte țări arabe, aș 
putea spune că între România și 
unele dintre ele există, de aseme
nea, relații vechi, tradiționale. în 
ultimul timp s-au realizat acorduri 
de colaborare în domeniile econo
mic. tehnic, științific, cultural cu 
majoritatea statelor arabe. Avem 
relații bune, de colaborare în di
ferite domenii, cu aproape toate 
țările arabe și apreciez că există 
pentru viitor bune perspective pen
tru extinderea colaborării cu aces
te țări în toate domeniile de acti
vitate.

ÎNTREBARE : Care este pă
rerea dumneavoastră despre e- 
voluția situației din Orientul 
Mijlociu ? Cum apreciați refu
zul constant al Israelului, timp 
de 6 ani, de a-și retrage tru
pele din teritoriile arabe ocu
pate și de a aplica Rezoluția 
Consiliului de Securitate din 
noiembrie 1967 ? Ținind seama 
de evoluția ger.erală a vieții 
internaționale, de evenimen
tele majore din ultimele luni, 
s-ar putea afirma că există 
speranțe in reglementarea 
conflictului, că sint acum șan
se sporite ca pacea să fie in
staurată în regiunea Orientu
lui Mijlociu ?

RĂSPUNS : în ce privește situa
ția din Orientul Mijlociu, după 
cum cred că cunoașteți, România 
s-a pronunțat în mod constant 
pentru o soluție politică, pe baza 
Rezoluției Consiliului de Securita
te din noiembrie 1967. în acest ca
dru, avem în vedere retragerea 
trupelor israeliene din teritoriile 
arabe ocupate, asigurarea integri
tății și suveranității naționale a tu
turor statelor din această zonă și 
crearea condițiilor ca fiecare pbpor 
să-și poată concentra eforturile 
spre dezvoltarea economică și so
cială independentă.

După părerea mea, în noile con
diții internaționale — ținind sea
ma de tendințele generale de re
zolvare a problemelor și de accen
tuare a cursului spre destindere — 
apar posibilități de a se putea a- 
junge la o soluționare a situației 
din Orientul Mijlociu pe baza Re
zoluției Consiliului de Securitate.

Desigur, în această direcție sint 
necesare eforturi susținute. Consi
der că este necesar ca toate! țările 
care doresc să se ajungă lă pace 
în Orientul Mijlociu să deplina e- 
forturi pentru a se putea Abține 
pacea.

ÎNTREBARE '. Domnule pre
ședinte, ce ne puteți spune în 
legătură cu problema palesti- 
neană?

RĂSPUNS : România consideră 
că pentru a se obține o soluționa
re trainică a situației din Orientul 
Mijlociu trebuie să se asigure și o 
rezolvare corespunzătoare a proble
mei populației palestinene. Am în 
vedere de a se asigura condiții co
respunzătoare pentru populația pa- 
lestineană, în conformitate icu do
rințele sale legitime de a duce o 
viață independentă, de sine stătă
toare.

ÎNTREBARE : Orientul Mij
lociu aparține zonei meditera
neene situate in sudul Euro
pei. Instaurarea păcii în aceas
tă zonă ar avea — credem — 
o influență pozitivă asupra si
tuației. de pe continentul eu
ropean. Cum apreciați deci, 
domnule președinte, eventua
litatea ca problema Orientului 
Mijlociu să fie adusă în discu
ția Conferinței pentru securi
tate și cooperare în Europa ? 
Dar problema unei eventuale 
participări a țărilor din aceas
tă zonă, la Conferința general- 
europeană ?

RĂSPUNS : După cum știți. Con
ferința general-europeană are me
nirea de a elabora căile pentru a- 
șezarea relațiilor dintre statele 
continentului pe baze noi — pe 
egalitate, respect al independenței 
și suveranității naționale, neames
tec în treburile interne și avantaj 
reciproc. Totodată, conferința tre
buie să creeze condiții mai favo
rabile pentru extinderea colaboră
rii economice, tehnico-științifice, 
culturale și de altă natură între 
toate țările europene.

Fără îndoială că și țările din 
Orientul Mijlociu, ca și alte țări 
ale lumii, sint direct interesate in 
realizarea securității europene.

în același timp. înfăptuirea unor 
relații noi în Europa va exercita 
o puternică influență pozitivă atît 
asupra situației din Orientul Mij
lociu. asupra țărilor din Meditera- 
nă, cit și asupra întregii situații 
internaționale

(Continuare in pag. a IlI-a)
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Botanică
de acum

I

„Mi-amintesc că acum mai bine de un an, intr-un 
articol publicat, in ziarul „Scinteia" se spunea, in 
mod plastic, despre unele autobuze ale Întreprin
derii de transporturi București, pentru fumul pe 
care-l lăsau in urma lor, că par a fi „coșuri" fu
meginde pe patru roți. Au mai apărut de atunci 
articole care atrăgeau atenția asupra peritolului 
poluării auto, subliniind. totodată, obligativitatea 
I.T.B. și a altor unități deținătoare de mijloace de 
transport de a lua măsuri de limitare a efectelor 
acestui fenomen dăunător, de a menține in circu
lație numai, mașini bine reglate, care nu degajă 
substanțe poluante peste limitele admisibile. Dar, 
ca și in trecut, nu puține autobuze I.T.B. și alte 
autovehicule inundă arterele Capitalei cu aceleași 
r1Pî‘rf“!zri nocive. Numărul mare al mașinilor cu 

Vă puteți 
pe teren".

defecțiuni la sistemul de ardere persistă, 
convinge ușor dacă faceți o investigație

trei secole

șef și director tehnic la 
I.T.B., nu dau certitudinea 
unei rezolvări operative. 
Redăm textual cuvintele in
terlocutorilor : „Sîntem de
ficitari la reparațiile mo
toarelor, în special la auto
buzele Leyland. Cind ne 
vor sosi piese de schimb 
— pe care le așteptăm — 
vom soluționa problema 
fumului la aceste mașini. 
Menționăm însă că e nece
sar ca și Ministerul Indus- 

Chimice să îmbună- 
______ motori- 

în finalul convorbi- 
că fummetrele 
cursul trimes-

spe-Cercetările întreprinse de 
Cialiști ai Arhivelor Statului la 
Biblioteca Universității din 
Bologna s-au soldat cu desco
perirea unor importante docu
mente nu numai pentru istorici, 
ci și pentru cercetarea biologi
că. Astfel, sint de menționai in 
acest sens : un catalog al ciu
percilor, mușchilor și lichenilor 
ce creșteau în Transilvania și 
Țara Românească, un catalog al 
plantelor din Țara Românească, 
precum și o serie de notițe geo
grafice privind cursul inferior 
al Dunării, compoziția și tem
peratura apei in diverse perioa
de ale anului, bogățiile subso
lului, mențiuni asupra arborilor 
care creșteau pe malul Dunării, 
numele peștilor și ale păsărilor 
care populau apa și locurile 
adiacente. Redactate intre anii 
1694 și 1702, documentele con
stituie surse valoroase de in
formare asupra florei șl faunei 
țării noastre in trecut.

13 accidente
aceeași

cauză

Scrisoarea, semnată de 
prof. Ion Porumbeanu, din 
Bd. Gh. Coșbuc nr. 48, se 
referă la ancheta „Coșuri 
fumeginde... în goană pe 
patru roți", publicată la 16 
II 1972. După cum se știe 
ea a fost urmată de arti
colele „Pe cind o acțiune 
energică și o conlucrare e- 
ficientă împotriva noxelor 
eșapamentului ?“ (3 VII
1972), „Pe urma (lirelor de 
fum ajungem la........ măsuri
de fum" (28 VIII 1972) și 
altele, care subliniau nece
sitatea unor măsuri e- 
nergice pentru Înlăturarea 
surselor poluante. Din rin
dul instituțiilor nominaliza
te. cel mai des pomenită a 
fost întreprinderea de 
transporturi București. Dar, 
în loc să asistăm la o reme
diere a situației, la aplica
rea măsurilor, judicioase de 
altfel, promise de conduce
rea acestei întreprinderi, 
vehiculele I.T.B. continuă 
să eșapeze pe străzi trim- 
be de fum.

Investigația pe care am 
făcut-o zilele acestea, mer- 
gind pe urmele articolelor 
apărute în „Scinteia" și ale 
răspunsurilor 
factorii 
I.T.B.. 
că,

primite de la 
conducere ai 
demonstrează 

controalelor 
organele de 

nu

și gaze înnile degajă fum
exces, dar nu se ia nici o 
măsură". Același lucru ni-1 
relatează și alți conducători 
auto : Ion Zamfir. Iulian 
Chifciu, Ștefan Mărceanu 
de pe mașinile 31-B-700B, 
31-B-7959, 31-B-7910 ș.a. De

triei 
tățească calitatea 
nei“ 
rii, aflăm 
vor sosi in 
țrului III.

Sondajele 
zona Gara de Nord 
Dinicu Golescu arată 
in afară de o mare cantita
te de fum, autovehiculele 
degajă și aproximativ 2 
miligrame de oxid de car
bon pe mc ; la intersecția

efectuate in 
Bd.
că,

culele care degajă prea 
mult fum ?

Directorul Direcției tehni
ce a Consiliului popular al 
municipiului București, tov. 
Corneliu Stănescu, acuză 
în acest sens (și noi ii 
dăm dreptate) indisciplina 
unor șefi de garaje, de au
tobaze și a conducătorilor 
auto. „întreținerea motoa
relor, precizia și funcția re
glajelor nu se situează la 
nivelul exigențelor cuveni
te — precizează interlocu
torul, referindu-se la gara
jele I.T.B. De altfel, regla
jele pompei de injecție nu 
se efectuează de cile ori 
situația o cere. Totodată, 
din cauza lipsei pieselor 
de schimb și mai ales a u- 
nor măsuri interne de or
ganizare a activității și de 
instaurare a unei discipline 
riguroase în rindul echipe
lor de revizie, defecțiunile 
de combustie nu sint înlă-

cere.WLCAMT CONTINUĂ
Din nou despre indiferența celor chemați

să stăvilească poluarea auto

Anul acesta, in județul Sibiu 
au fost înregistrate 13 accidente 
din aceeași cauză : traversarea 
neatentă a liniei ferate. Al 
13-lea accident a avut loc acum 
citeva zile in apropierea haltei 
C.F.R. Scorei. Aflat în tură li
beră, acarul Aurel Muscan in- 
cărcase o căruță cu fin pe un 
teren din vecinătatea haltei in 
care funcționa de ani de zile și 
pornise cu ea spre casă. La tra
versarea liniei ferate Sibiu— 
Făgăraș prin pasajul de nivel 
din apropierea haltei amintite, 
a fost surprins și lovit in plin 
de trenul automotor nr. 2511. 
Epilogul acestei neatenții a fost 
tragic. Acarul A.M. a decedat 
pe loc.

„Steaua
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intrarea 
membri 
polară".

La citeva zile după 
in vacanță, 11 pionieri, 
ai echipajului ,.Steaua putuiu ,
de la Liceul nr. 2 din Satu- 
Mare, au pornit intr-o expedi
ție inedită, hotăriți să deschidă 
drumuri noi pentru turiștii care 
vizitează Țara Oașului. Vreme 
de 15 zile, „cei 11", in frunte 
cu profesorul de geografie An
drei Barna, au amenajat sute 
de marcaje turistice pe o dis
tanță de 60 km. de-a lungul, a 
două trasee de intrare in Mun
ții Oașului. O acțiune pe deplin 
reușită, care călăuzește acum 
pe toți cei ce doresc să vizite
ze această zonă cu monumente 
naturale mai puțin cunoscute 
pină in prezent.

Prietenul
de ocazie

Aflat cu treburi prin Rimnicu- 
Vilcea, Toma Ciocan, din comuna 
Grădinari (Olt), s-a împrietenit 
la cataramă 
care atunci îl văzuse 
oară. Din 
prietenul de ocazie l-a

cu Ion Roșu, pe 
prima 
vorbă, 

x_______ ___ ______  . invitat
pe T.C. să urce împreună pe 
dealul Capela, să admire pa
norama Oltului. Odată 
în mijlocul pădurii, 
plimbăreți s-au luat 
ță. în final, Ion Roșu 
să-l dezbrace pe , 
din Grădinari, să-i ia 
ceasul și tot ce avea asupra sa 
și să se despartă apoi de el fără 
nici un fel de regrete. Dar la 
scurt timp, „prietenii" s-au 
reintîlnit la miliție, unde s-a dat 
fiecăruia ce i se cuvenea : 
păgubașului naiv, hainele pro
prii, iar hoțului, un costum 
pe măsura faptei saie.

vorba in

i ajunși 
cei doi 

la har- 
a reușit 
„amicul" 
hainele,

În luptă

i
I

cu focul
In urma unor descărcări elec

trice, acoperișul unui saivan 
al cooperativei agricole de 
producție din satul Padureni 
(Arad) a luat foc. în interiorul 
acestuia se aflau 90 de juninci, 
intre 12 șl 18 luni. Observînd 
flăcările, îngrijitorul Molnar 
Francisc, fără a mai pierde nici 
o clipă, a intrat in saivan și a 
început să evacueze animalele. 
Datorită intervenției lui prompte, 
au fost salvate 88 de juninci. La 
scurt timp după aceea, formația 
civilă de pompieri din orașul 
Chișineu-Criș. anunțată de 
Gheorghe Horga. șeful stației 
C.F.R. Șimand. a sosit la fața 
locului, a localizat și a stins 
incendiul.

stins

Rubrică redactată de
Dumitru TÎRCOB
Gheorqhe DAVID 

și corespondent» „Scînteii

de 
ne 

în afara 
efectuate de 
miliție, practic nu s-a 
Întreprins mai nimic ca să 
se tempereze activitatea a- 
cestui „vulcan" in continuă 
erupție : poluarea auto. îm
preună cu ing. It. Titus 
Untaru — din serviciul cir
culație al Miliției munici
piului București — și do- 

' iați cu fummetru, sonome- 
tru (pentru determinarea 
poluării sonore) și gazo-a»- 
nalizator, am descins in 
Drumul Taberei — stația 
Romancierilor. Am verificat 
5 autobuze de pe linia 108. 
Indicele de innegrire ară
tat de fummetru era mult 
mai mare decit cel admisi
bil. „Cind accelerez mai 
tare... afum un cartier în
treg 1 — ne spune cu can
doare șoferița Ioana Mitrei 
(autobuzul 32-B-9189). Noi 
raportăm conducerii Depou
lui „Șerban Vodă" că mași-

la Iulian Chifciu aflăm că 
in garaj nu se repară pom
pele de injecție, că șoferii 
notează fără nici un rezul
tat defectele in registre, iar 
pe traseu, din Drumul Ta
berei pină la Gara de Nord, 
gospodinele stau in plină 
vară 
din 
fum 
urma 
linia

Situații 
întilnit < 
niilor autobuzelor 105 (Ca- 
nal-I.C.A.B.), 34 (Pia|a 
Chibrit), 78 și 38 (stația 
cpt. Grozeanu-Cringași) și 
in alte locuri. Din 30 de 
autobuze verificate, la 20(1) 
fummetrul arăta un indice 
de înnegrite care depășea 
eu mult limitele 
bile. în culpă :
Militari, Nordului, FÎoreas- 
ca. Explicațiile tovarășilor 
Alexandru Sterian și Con
stantin Petrescu, inginer-

cu ferestrele ferecate 
cauza 
pe 
lor

108.

trimbelor 
care le lasă 
autobuzele de

i asemănătoare 
și la capetele

de 
in 
pe

am
li-

admisi- 
garajeie

străzilor Buzești și Sevas
topol — 2.3 miligrame ; pe 
str. Gr. Alexandrescu. colț 
cu Ana Ipătescu — 3,1 mi
ligrame ; pe Splaiul Inde
pendenței, colț, cu Calea 
Rahovei — 3.5 miligrame 
ș.a.m.d. „Noi am normat in 
mediul orășenesc — ne spu
ne tovarășul Mihai Mihăi- 
lescu, inspector general sa
nitar șef la Inspectoratul 
sanitar de stat- central — 
circa 30 de substanțe dă
unătoare : oxid de carbon, 
plumb și compuși de 
plumb, vapori de benzină, 
funingine etc. Aceasta pen
tru că, pe lingă autove
hicule, mai există și alte 
surse care poluează atmo
sfera orașului".

Să revenim insă la auto
buze. De ce. oare, mă
surile concrete — și evi
dent. necesare — rămin aiit 
de condiționate de diverși 
factori ? De ce nu sint 
oprite din , curse autovehi-

turate la timp. Conducerea 
I.T.B. ar trebui să instituie 
și controale pe traseu, care 
să depisteze cazuri flagran
te do autobuze ce emit fum 
și să le retragă în garaje".

Nimic de zis, aceste re
marci oglindesc necesități 
incontestabile. Dar este 
timpul ca și aportul direc
ției tehnice — in vederea 
soluționării unor astfel de 
probleme — să depășească 
stadiul recomandărilor și 
să se concretizeze in fapte, 
însuși Comitetul executiv 
al Consiliului popular al 
municipiului București are 
datoria să intervină în ve
derea întăririi disciplinei in 
rindurile personalului de 
exploatare al I.T.B. și să 
acționeze de așa natură in
cit să nu mai permită ieși
rea pe străzile Capitalei a 
autovehiculelor care nu au 
un reglaj corespunzător al 
carburației și al arderii.

în lumina prevederilor 
Legii privind protecția me
diului 'înconjurător, adopta
tă recent de Marea Aduna
re Națională, tov. ing. Mi- 
halache Stolerii, adjunct al 
șefului direcției circulație 
din Inspectoratul General 
al Miliției, a subliniat — in 
discuțiile pe care le-am a- 
vut — necesitatea aplicării 
cu maximum de urgență a 
unor măsuri cuprinse în pro
gramul elaborat in luna a- 
prilie de către comisia de 
resort a Academiei Repu
blicii Socialiste România. 
Potrivit acestui program, 
Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini Grele 
îi revine sarcina de a a- 
dopta soluții constructive 
de îmbunătățire a fabrica
ției carburatoarelor, a apa
raturii de injecție și de a- 
prindere, de mărire a pro
ducției pieselor de schimb 
pentru acoperirea cerințelor 
la întreținerea autovehicu
lelor ; Ministerul Transpor
turilor și Telecomunicații
lor trebuie să elaboreze re
guli precise de întreținere a 
autovehiculelor și să doteze 
unitățile sale cu aparatură 
de testare a stării tehnice, 
a reglajelor, cu aparatură 
de verificare a emisiei de 
poluanți ; Ministerului Să
nătății ii revine îndatorirea 
de a stabili efectele combi
nate ale noxelor emise de 
automobile asupra sănătății 
omului, de a organiza mă
surători periodice ale con
centrației de oxid de car
bon, hidrocarburi, oxizi de 
azot și plumb in atmosfera 
străzilor, de a intensifica 
acțiunile de cercetare știin
țifică în domeniul combate
rii poluării mediului și de 
a întreprinde, împreună cu 
alte organe competente, mă
suri de combatere a efecte
lor nocive ale poluării ; Mi
nisterului Industriei Chimi
ce ii revine sarcina de a 
fabrica, in unitățile sale, 
combustibili care să reducă 
emisiile poluante ș.a.m.d.

După cum se vede, nor
me și planuri există și, îna
inte de toate, există o lege 
care prevede dispoziții cla
re in acest domeniu. Fapt 
este că transporturile auto 
in Capitală au devenit o 
sursă îngrijorătoare de po
luare, ale cărei consecințe 
trebuie înlăturate prin ac
țiuni concrete și conjugate 
ale tuturor factorilor cu o- 
bligații și responsabilități in 
această privință, potrivit re
glementărilor legale in vi
goare. Respectarea lor cu 
strictețe constituie o cerin
ță la care subscrie întrea
ga opinie publică, interesa
tă in rezolvarea operativă a 
acestei probleme vitale — 
diminuarea și prevenirea 
pe toate căile a poluării.

Dumitru MINCULESCU
y

pe „Transilvania^
Marea 

neteda ca

ț

A

L

î
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LA GOVORA

primii secție 
de mecano-teiTpie

RM. VÎLCEA (coresponden
tul „Scînteii" Ion Stanciu).

în stațiunea balneo-climateri- 
că Govora a fost dată in func
țiune noua secție de mecano- 
terapie, prima de acest fel din 
țară. Secția este dotată cu 10 a- 
parate speciale pentru mobili
zarea și tratamentul bolilor arti
culațiilor mări ale membrelor. 
Zilnic, bolnavii care prezintă a- 
fecțiuni reumatismale, ortopedi
ce ori ale aparatului locomotor 
beneficiază de asistență de spe
cialitate și control medical ri
guros in toată perioada trata
mentului.
în fotografia alăturată : aspect 
din frumosul parc al stațiunii

I

Se-nsera.
Neagră era 
podul palmei. Pe 
neașteptate. coman
dantul vasului „Tran
silvania" — Aurel 
Zancu — porunci cu 
voce de tunet declan
șarea manevrelor pen
tru ieșirea in larg. 
Curind. motonava în
cepu să se legene pe 
apă ca o lebădă albă. 
Excursia Constanța— 
Istanbul începea, cum 
spun marinarii, cu 
vint bun la pupă. Era 
o excursie obișnuită, 
una dintre sutele 
excursii 
O.N.T. 
timpul 
străinii 
tează țara. In ziua a- 
ceea, pe punțile de la 
babord, de la tribord 
și de la proră 
dunaseră vreo 
oameni din 
neamurile.

...A trecut 
Cling 1 cling 1 
La sunetul clopoțelu
lui — buni cunoscă
tori ai obiceiurilor 
„casei" — turiștii 
străini s-au îndreptat 
spre restaurantul mo
tonavei. Rareori am 
văzut un local de 
consum public at it de 
bine organizat. Acolo, 
în restaurantul pluti
tor, totul strălucește 
de curățenie ; servi
ciile ireproșabile, me
niurile copioase și a- 
petisante. Parcă te-ai 
afla in salonul de lux 
al „Intercontinentalu
lui" bucureștean.

Călătoria pe 
de la Constanța la Is
tanbul. durează cu a- 
proximație 11 ore. dar 
nimeni nu se plinge 
de plictiseală. în sala 
de spectacole, orches
tra cîntă pină seara 
tirziu, barul e deschis 
toată noaptea. Pe va
sul românesc se cintă

de 
organizate de 
Litoral pe 

verii pentru 
care ne vizi-

se a-
400 de 

toate

o oră. 
cling !

mare.

lim-în cor în toate 
bile.

Am vorbit cu 
meni veniți din 
așezate pe trei conti
nente. Cei mai mulți 
au mai călătorit 
„Transilvania" și 
păstrat 
litatea 
mintiri 
cuiesc 
soare 
nulul de către'Osman 
Bucukoglu din Is
tanbul : „...Am călă
torit 23 de zile pe 
nava „Transilvania". E 
o datorie de onoare 
pentru mine și soția 
mea de a vă transmi
te mulțumiri. Servicii
le au fost impecabi
le. în 23 de zile nu 
am auzit niciodată cu
vintele „nu se poate". 
Datoria mea e să fac 
cunoscută compalrio- 
ților mei noblețea po
porului român repre
zentat de echipajul 
dv.“. Dar iată și im
presiile altor turiști 
înscrise in cartea de 
onoare a vasului. I. E. 
Florean din Scolforth 
— Lancaster : „Pe 
acest vas organizarea 
este excepțională, iar 
servirea exemplară" ; 
Iuri Zota Mopincov- 
schi din Scoplie — 
Iugoslavia : „I’c nava 
Transilvania am găsit 
un model de desfășu
rare a unei excursii. 
Personalul de bord al 
vasului este foarte 
bine stilat și servește 
excepțional. Vă mul
țumim" ; Walter și 
Elfriede Heinrich — 
R.F.G. : 
vania" 
plăcute 
păstra 
scumpă 
Ursula 
Belgia :

o ne-

cu 
au 

despre osplta- 
românească a- 
durabile. Spi- 
dintr-o scri- 

trimisă căpita-

„Pe „Transil- 
se scurg ore 

și noi vom 
totul într-o 

amintire" ;
Aendolf din 

ovigia . „Cum m-am 
simțit în România și 
pe vasul „Transilva
nia" ? Nu spun adio, 
ci la revedere"...

Căpitanul vasului 
spunea că in ultimii 5 
ani nu i s-a adus la 
cunoștință din partea 
turiștilor nici
mulțumire. E adevă
rat. Dar excursiile sint 
reușite nu numai pe 
motonava „Transilva
nia". Ba chiar se poa
te spune că O.N.T. Li
toral s-a specializat in 
organizarea excursii
lor. M-am convins la 
fața locului că fieca
re dintre ele reprezin
tă un succes deplin. 
Iată unul dintre mo
tivele pentru care 
Ministerul Turismului 
intenționează să incu- 
rajeze și pe viilor de
plasările turiștilor 
străini in interiorul 
țării noastre și peste 
hotare. E o intenție 
lăudabilă pentru că 
fiecare excursie prile
juiește un contact di
rect al străinilor cu 
poporul român, cu 
frumusețile patriei 
noastre, cu popoarele 
țărilor vecine. Deo
camdată. acum in 
plin sezon, de pe Li
toral pleacă zilnic in 
voiaj 5 (100 de turiști : 
pe Valea Prahovei, la 
Suceava, in 
nării. la 
Histria, pe 
tului. De 
continuă a 
zate scurte 
străinătate : 
bul. Atena, 
desa, Varna, Beirut.

...Dar să revenim de 
unde am plecat — la 
excursia noastră. Cînd 
ne-am înapoiat în 
portul Constanța, se-n- 
sera. După acostare, 
căpitanul, pe punte, 
zimbea. O secundă 
mai tirziu iși încrun
tă sprinceana : i se 
stinsese pipa 1

Delta Du- 
București, 
Valea Ol- 
asemenea, 
fi organi- 
excursii in 

la Istan-
Kiev. O-

Gh. GRAURE
J

LA 24 IULIE

O nouă tragere specială
Loto

Administrația de stat Loto-Pro- 
nosport organizează la 21 iulie o 
nouă tragere specială Loto, după 
formula tehnică aplicată pentru 
prima dată la 13 aprilie, în acest 
an. La această tragere specială 
Loto se vor atribui numeroase și 
importante premii in hani, autotu
risme „Dacia 1300“ și ,Trabant 
601", excursii in Bulgaria — Iu
goslavia (cu autocarul), excursii in 
Anglia (cu avionul) și excursii in 
Austria (cu trenul).

Participarea la tragerea specială 
Loto din 24 iulie se poate face cu 
bilete de cile 2 lei. 5 Iei și 15 Ici. 
ultima variantă avind dreptul de 
participare la toate tragerile. Se 
vor efectua 6 extrageri, astfel : ex-

tragerea I. obișnuită, de 9 numere \ 
diferite din 90 ; extragerea a H-a, l 
obișnuită, de 9 numere diferite din .' 
restul de 81 ; extragerea a III-a, ț 
suplimentară, de 6 numere diferite i 
din 90 : extragerea a IV-a. supli- ’ 
mentară, de 6 numere diferite din i 
90 ; extragerea a V-a, specială, de , 
6 numere diferite din 90 și extra- ) 
gerea a Vl-a, specială, de 6 nume- i 
re diferite din 90. în total se vor < 
extrage 42 de numere ciștigătnare. I

Depunerea biletelor ciștigăloare l 
se va face pină in ziua de simbătă, 
28 iulie 1973, la ora 13, in orașele l 
reședință de județe și pină in ziua , 
de vineri, 27 iulie 1973, ora 13, in ) 
celelalte localități.

ȘOFERII DE LA
cu
Și

în prezent, 300 de șoferi, 
autocamioane, cu remorci 
autobasculante de la întreprin
derea de transporturi auto 
Cluj se află pe ogoarele do
brogene și cele bănățene, parti- 
cipind la transportul și depozi
tatul griului. împreună cu ei, au 
plecat echipe de reparații și 
întreținere, care asigură buna 
funcționare a autovehiculelor. De 
menționat că, la plecare, toate 
mașinile au fost Încărcate cu 
mărfuri destinate județelor unde 
s-au deplasat. Zeci și zeci de alți 
șoferi și-au pregătit mașinile 
pentru strinsul recoltei de pe 
ogoarele județului Cluj.

Pe șantierele de construcții, 
pe ogoare ori pe drumurile pu
blice. oriunde s-ar găsi, șoferii 
de la I.T.A. Cluj participă din 
plin la satisfacerea cerințelor 
de transport ale întreprinderi-

lor și cetățenilor. Toți indicato
rii specifici activității în trans
porturi au fost îndepliniți șl 
depășiți. Anul acesta, întreprin
derea clujeană de transporturi a 
fost dotată cu 118 noi autoca
mioane, 95 autobasculante și 81 
autobuze. în vederea bunei ser
viri a călătorilor, începind de la 
15 iulie, pe 17 trasee din jude
țul Cluj se vînd bilete cu o 
anticipație de 10 zile prin agen
ția de voiaj auto, instalată 
la oficiul județean de turism, 
iar in județele Baia Mare, 
Bistrița-Năsăud și Sălaj, servite 
tot de întreprinderea clujeană, 
biletele se pot obține cu o anti
cipație de 5 zile în autogările 
respective.

Alexandru MURESAN 
corespondentul „Scînteii"

Juriscon
sultul 

reclamant
...La I.R.I.C. — Sibiu au dispărut. 42 de 

cornute mari. Prejudiciu : 102 464 lei. Emo
ții. anchetă, proces. Două personaje foarte 
bine situate din punct de vedere material 
— achizitorul Dumitru Lazăr și sacril'ica- 
torul Virgil Ștefan — ajung să fie judecate 
pentru neglijență în serviciu (?), fals și uz 
de fals. Deciși să sc lămurească fără echi
voc, membrii completului fixează cauzei 
termen după termen. Un rol important in 
dezbateri revenea jurisconsultului unității 
păgubite. Dar cerberul legal al I.R.I.C.-ului, 
acuzatorul numărul doi al procesului, lip
sea mai întotdeauna. „N-am timp", motiva 
jurisconsultul Doru Gropșianu la întrebă
rile celor interesați. Posibil. Or fi exis- 
tind și oameni atit de ocupați incit să 
treacă pe ultimul plan un caz ce depășește 
suta de mii pagubă pentru unitatea de a 
cărei stare de legalitate răspund 1... Jude
cătorii instanțelor sibiene. șocați de ab
sența reprezentantului I.R.I.C., atit la fond 
cit și la recurs, sîn-t însă de altă părere. 
Ei au remarcat că pasivitatea procesuală a 
lui D. G. in cauza unității de la care pri
mește salariu era înlocuită cu exces de

________

promptitudine într-o cauză personală, pro
movată in aceleași zile pe rolul acelorași 
instanțe. După cum s-a ihțeles. de la dez
baterea respectivei cauze. D. Gropșianu a 
fost nelipsit. Desigur, nu putem avea ni
mic împotrivă ca juriștii să fie și justiția- 
bili in rezolvarea propriilor drepturi. Dar 
economia de resurse profesionale făcută de 
jurisconsultul Gropșianu in dosarul preju
diciului obștesc era consumată într-o ac
țiune civilă intentată de el unui colocatar 
pentru a se rezolva prin tribunal, eu pom
pă. timp și cheltuieli, marea problemă a... 
înțepenirii antenei de televizor.

Mărul 
discordiei 
era... un 

biet țăruș
— Măi oameni buni, sinteți vecini, ați 

fost prieteni. Nu credeți că ar fi cazul să 
vă impăcați și să nu vă mai faceți de 
ris ?

— Eu m-aș Împăca, dar să promită că 
nu se mai leagă de gardul meu...

— Poftim ? 1 Nici nu mă gindesc la îm
păcare. Ne i judecăm și să vedem cine are 
pină la urmă dreptate.

— Sfatul meu este să vă mai gindiți. in
tervine din nou magistratul. Uite, vă mai 
dăm un termen...

Motivul conflictului dintre cei doi, pină 
de curind. buni amici ? Incredibil : soția 
unuia, gospodărind prin curte, rezemase un 
țăruș de gardul celuilalt; gest pe care a- 
ccsta din urmă l-a socotit (și incă il mai 
socotește 1) ca o atentare la integritatea 
gardului său...

(Procesul se află pe rol la Judecătoria 
sectorului nr. 6. Nu dăm numele celor doi 
„combatanți". în speranța că. pină la urmă, 
apelul magistratului va găsi un ecou favo
rabil și dosarul va fi închis).

Erori care 
se plătesc 

scump
...Tribunalul Capitalei, secția a Il-a pe

nală.
Onorat tribunal, prima instanță a să- 

virșit o gravă eroare, pronunțind împotriva 
mea o sentință nelegală și netemeinică...

După o clipă de reculegere, omul cu 
limpide cărunte, care, nu fără o oarecare 
solemnitate, făcuse această declarație, con
tinuă :

— Oare pot fi acuzat că din considerente

de milă am acordat găzduire unor copile ? 
Am fost ca un părinte pentru ele, le-am 
indrurnat, le-am hrănit din puținul care-l 
aveam și eu...

— Vrei să ne spui și nouă de unde a- 
veai acest ..puțin" ? Din piesele aflate la 
dosar rezultă că în ultimii trei ani n-ai 
lucrat nicăieri.

Ion Andrei (acesta este numele omului 
cu timplele cărunte) este vădit încurcat ; 
siguranța i-a dispărut :

— Mă descurcam și eu cum puteam... 
îmi făceau și fetele cite un cadou...

De fapt, tocmai pentru acest mod în care 
se „descurcase" in ultimii trei ani se afla 
I. Andrei in fața instanței. Traduse in ter
menii codului penal, „mila", „îndrumările" 
și „cadourile" cu ajutorul cărora se 
descurcase constituie infracțiunea de pro
xenetism. Există intr-adevăr o eroare, dar 
nu a instanței, ci a celui aflat in fața ei : 
eroarea că un asemenea mod de viață, plin 
de promiscuități, mai poate fi admis în so
cietatea noastră. Recursul a fost respins. 
Poate în timpul celor patru ani de închi
soare corecțională pe care-i va executa. Ion 
Andrei iși va da seama că asemenea erori 
se plătesc întotdeauna foarte scump.

Zece pași
Temporizarea cauzelor poate fi provocată 

pe căi mai mult sau mai puțin subtile. 
Spre exemplu, Alexandru Buba, mecanic 
dieselist de la mina Petrila, a fost grav

maltratat in seara zilei de 27 septembrie 
1971, dar nu și-a aflat incă satisfacția le
gală. Agresiunea s-a petrecut pe întune
ric, intr-un loc neumblat, iar vinovaților 
reclamați nici nu le trece prin gind să-și 
mărturisească fapta. Dar, dacă de la aceș
tia nu era de așteptat spovedanie — in- 
culpații sint de proastă reputație — omul 
bătut și-a pus mari nădejdi în declarația 
unui martor ocular : Ion Bălănescu. Nădej
dea a fost eu atit mai mare cu cit I. B. 
nu era un cetățean oarecare față de lege, 
ci însuși executorul judecătoresc al instan
ței competente să Judece fapta — cea din 
Petroșani. Din întîmplare, sau nu din in- 
timplare, executorului ii fusese dat să 
asiste nu la pedepsirea unei infracțiuni, ci 
la insăși comiterea ei. Datoria lui cetățe
nească era să o împiedice pe loc, datoria 
cetățenească și legală era să contribuie la 
demascarea și pedepsirea ei în justiție. De 
patru ori s-a aminat cauza pină ce I. B. 
a binevoit să se prezinte în instanță ca să 
depună ca martor. între biroul de execu
tări de la Judecătoria Petroșani și sala 
de judecată sint 10 pași ; patru luni i-au 
trebuit executorului ca să-i parcurgă. Iar 
cind a catadixit să apară la „bara" marto
rilor. declarația lui a fost construită ca un 
paradox ; eram de fată, dar nu cunosc ni
mic. Fie și din repulsie față de bătăuși. Ion 
Bălănescu ar fi trebuit să se străduiască in 
a grăbi stabilirea adevărului și pedepsirea 
vinovaților. Dar cum să-i repugne lui ac
tele de brutalitate, cînd n-a mai trecut 
mult și a comis el însuși o omucidere. în 
plin centrul orașului Petrila. crimă pentru 
care este acum judecat și condamnat.

Serqîu ANDON 
Nicolae BRUJAN 
Emil MARINACHE



SCINT El A — duminica 22 iulie 1973 PAGINA 3nterviul acordat ÎN ÎNTRECEREA MECANIZATORILOR LA SECERIȘde tovarășul Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

Desigur că, discutînd problemele 
internaționale, nu se poate să se 
evite sau să se omită și discutarea 
situației din Orientul Mijlociu. în 
acest cadru, nu cred însă că este 
posibil să se discute în mod spe
cial problemele Orientului Mijlo
ciu. De altfel, nici nu ar fi logic 
ca țările europene să se ocupe de 
probleme care privesc nemijlocit 
țările acestei zone și care trebuie 
soluționate cu participarea statelor 
direct interesate.

în ce privește participarea unor 
țări din această zonă la Conferin
ța general-europeană, după cum 
știți, România s-a pronunțat pen
tru a fi ascultate țările arabe care 
și-au exprimat această dorință. 
Vom continua și în viitor să ne 
pronunțăm pentru crearea condi
țiilor ca țările care și-au exprimat 
dorința să-și poată expune punc
tele de vedere în cadrul lucrărilor 
Conferinței general-europene.

ÎNTREBARE : Cum apre- 
ciați rolul țărilor mici și mij
locii în consolidarea destinde
rii internaționale, în evoluția 
lumii contemporane ?

RĂSPUNS : în soluționarea ma
rtor probleme internaționale, în 
consolidarea cursului destinderii în 
lume apreciem că este necesară 
participarea activă a tuturor țări
lor, indiferent de mărimea lor. în 
acest context, România acordă un 
rol important țârilor mici și mij
locii și consideră că ele trebuie să 
fie mai active și să participe di
rect la soluționarea tuturor proble
melor, de aceasta depinzînd și so
luționarea acestora în interesul tu
turor țărilor — inclusiv al celor 
mici șt mijlocii — în interesul pro
movării unor relații de colaborare 
și pace între toate popoarele lumii.

ÎNTREBARE : După opinia 
dumneavoastră, domnule pre
ședinte, sînt îndreptățite spe
ranțele într-o destindere tot 
mai accentuată în lume ? Cre
deți că a sosit timpul desfiin
țării blocurilor militare ? Con
siderați că, în momentul de 
față, există șanse mai mari ca 
pacea să domnească în întrea
ga lume și o nouă eră să în
ceapă. aceea a colaborării și 
relațiilor prietenești dintre 
toate popoarele ?

RĂSPUNS: După cum se cu
noaște, s-au obținut o serie de re
zultate pozitive în soluționarea 
unor probleme internaționale, în 
accentuarea cursului destinderii. 
Desigur, nu trebuie să se uite nici 
un moment că mai sînt forțe im
perialiste, colonialiste, reacționare, 
care constituie un pericol perma
nent pentru destindere, pentru rea
lizarea egalității și respectarea in
dependenței statelor. De aceea, 
pentru a asigura accentuarea des
tinderii, soluționarea marilor pro
bleme internaționale — inclusiv li
chidarea conflictelor care mai e- 
xistă — în interesul tuturor țărilor 
și al colaborării, este necesar ca 
toate popoarele, toate forțele an- 
tiimperialiste să acționeze mai u- 
nite și cu mai multă fermitate.

Trebuie să spun deschis că, după 
părerea mea, a vorbi de destindere 
înseamnă a pune și problema unor 
măsuri de dezangajare militară — 
de reducere a armamentelor, de 
dezarmare generală și, în acest 
context, de desființare a blocurilor 
militare. Desigur, toate acestea tre- 

' buie să constituie o preocupare 
permanentă a tuturor popoarelor. 
Aș dori să subliniez, încă o dată, 
că nu se poate realiza o dezvolta
re a vieții internaționale în direc
ția colaborării prietenești între 
toate popoarele și a păcii decit 
prin intensificarea luptei tuturor 
popoarelor, care sînt direct intere
sate și de care depinde pînă la 
urmă realizarea acestei politici noi.

ÎNTREBARE : România va 
sărbători anul viitor împlini
rea a 30 de ani de la elibe
rarea sa de sub jugul fascist 
și nazist. Pornind de la aceas
ta, ne-ați putea face cunoscută 
poziția României față de miș
cările de eliberare națională și 
față de țările care încă mai 
luptă pentru independența lor 
națională ?

RĂSPUNS : într-âdevăr. anul 
viitor poporul român va sărbători 

30 de ani de la victoria insurec
ției naționale antifasciste, care i-a 
deschis calea făuririi unei vieți 
noi, a ridicării bunăstării și ferici
rii sale. Aș putea spune că vom 
sărbători această aniversare în 
condițiile unor succese remarcabi
le în toate domeniile de activitate 
— în dezvoltarea industriei, agri
culturii, științei, culturii, în ridi
carea bunăstării materiale și spi
rituale a întregului popor. Practic, 
vom face bilanțul victoriei con
strucției socialiste, care a deschis 
poporului român o cale nouă, i-a 
asigurat deplina independență na
țională.

România a sprijinit și sprijină în 
mod activ lupta popoarelor pentru 
consolidarea și întărirea indepen
denței lor naționale. Din propria 
experiență știm că orice popor 
care a scuturat jugul dominației 
străine, pentru a putea beneficia 
cu adevărat de cuceririle sale, tre
buie să-și făurească o puternică 
economie independentă, să se 
bucure din plin de independență 
națională, de suveranitate. Numai 
astfel își va putea făuri propriul 
destin, așa cum îl dorește, fără 
nici un amestec din afară.

în ce privește mișcările de eli
berare națională din Africa, Româ
nia întreține relații active cu a- 
ceste mișcări, le acordă întregul 
său sprijin — material, politic, di
plomatic — în lupta pentru lichi
darea definitivă a dominației co
lonialiste străine. Vom continua și 
în viitor să acordăm întregul nos
tru sprijin acestor mișcări. Sîntem 
convinși că, într-un timp nu prea 
îndepărtat, aceste popoare vor ob
ține victoria deplină.

ÎNTREBARE : Excelență,
sînteți oare satisfăcuți de rea
lizările pe care le-a obținut 
revoluția socialistă în țara 
dumneavoastră in toate dome
niile de activitate ? România 
a întîmpinat greutăți în timpul 
etapei de transformare socia
listă ? Au existat lucruri po
zitive și negative în cursul a- 
cestei perioade ?

RĂSPUNS : Aș putea spune că 
sînt mulțumit de rezultatele pe 
care poporul român le-a obținut, 
sub conducerea partidului comu
nist, în construcția socialismului. 
Aceasta se bazează pe faptul că 
producția industrială va fi în acest 
an de aproape 25 de ori mai mare 
decît în 1938, Desigur, după cum 
se știe, industria este proprietatea 
întregului popor. în agricultură am 
obținut, de asemenea, succese im
portante în creșterea producției a- 
gricole. De asemenea, agricultura 
este socialistă. Am obținut succese 
remarcabile în dezvoltarea învăță- 
mîntului, științei, culturii, în ridi
carea nivelului de cultură, al edu
cației întregului nostru popor. A 
crescut continuu nivelul de trai al 
poporului. La eliberarea țării, ve
nitul național era sub 100 dolari 
pe cap de locuitor ; astăzi este de 
aproape 800 dolari. Deci, apreciind 
în mod pozitiv rezultatele obținute 
pînă acum, mă bazez pe ceea ce 
am realizat pe calea făuririi socie
tății socialiste, inclusiv pe succe
sele obținute în participarea mase
lor populare la conducerea socie
tății, în dezvoltarea continuă a 
democrației socialiste.

Desigur, aceste rezultate nu s-au 
obținut de la sine, au trebuit în
vinse multe greutăți. în această 
activitate uriașă au fost comise și 
unele greșeli pe care, personal, 
le-am criticat nu o dată. Dar, fă- 
cînd bilanțul întregii activități, 
trebuie să spunem că el este deo
sebit de pozitiv. Acest bilanț de
monstrează că socialismul este o- 
rînduirea care asigură cele mai 
bune condiții pentru progresul ra
pid al poporului pe calea dezvol
tării sale economice și sociale, a 
bunăstării și Independenței.

ÎNTREBARE : Am observat, 
în timpul vizitei mele in Ro
mânia, că cetățenele din țara 
dumneavoastră participă la 
foarte multe activități. Crede 
Excelența Voastră că femeia a 
reușit să joace un rol impor
tant în activitatea socială, în 
viața publică și de partid ?

RĂSPUNS : Trebuie să spun că 
regimul socialist a asigurat femeii 
din România drepturi egale în toa
te domeniile de activitate. Intr-a
devăr, femeile participă în mod 
activ — și, trebuie să spun, cu 

bune rezultate — în toate dome
niile vieții economico-sociale. Pot 
menționa cu satisfacție că, în mul
te activități de conducere, femeile 
își îndeplinesc în foarte bune con
diții îndatoririle ce le revin și 
nu sînt cu nimic mai prejos decît 
bărbații. De altfel, ele reprezintă 
în România 51 la sută din totalul 
populației — și este de înțeles că 
edificarea orînduirii noi, socialiste 
nu se poate realiza decît cu parti
ciparea activă a tuturor cetățenilor, 
fără deosebire de sex.

în acest sens, recenta plenară a 
Comitetului Central al partidului 
nostru a apreciat rolul și contribu
ția importantă pe care femeile o 
aduc la dezvoltarea economico-so- 
cială a țării și a subliniat necesi
tatea antrenării lor și mai largi în 
toate domeniile de.activitate.

ÎNTREBARE : Tineretul în 
toate țările are cheile viitoru
lui țărilor lui, este generația 
care va primi responsabilita
tea conducerii acestor țări. Ce 
credeți, Excelență, în legătură 
cu unele tendințe și fenomene 
care apar din cind în cînd în 
rîndurile tineretului din dife
rite țări, care determină 
să-l abată de la munca și ac
tivitatea serioasă ? Oare răs
punderea pentru toate aceste 
fenomene nu cade pe umerii 
organelor și organizațiilor che
mate să îndrume și să educe 
acest tineret ?

RĂSPUNS : întotdeauna genera
țiile tinere au reprezentat viitorul 
țărilor lor, și fiecare generație tî- 
nără a avut în fața sa probleme 
noi. Deci și generația tînără de 
astăzi are în fața sa probleme noi, 
care izvorăsc din schimbările so
ciale, politice, naționale, istorice 
ale etapei contemporane. Frămîn- 
tările tineretului sînt, în fond, fră- 
mîntările și preocupările societății 
în care trăiește și crește acest ti
neret. Apare tot mai clar că, în 
multe țări, tineretul este nemulțu
mit de stările de lucruri actuale, 
este dornic de a se pune capăt po
liticii vechi, de inegalitate socială, 
de asuprire națională, de a se asi
gura realizarea unei lumi mai 
drepte — atît pe plan național, cit 
și pe plan internațional. Consider 
pe deplin îndreptățite aceste pre
ocupări și dorințe ale tineretului. 
Tineretul trebuie sprijinit, organi
zat și orientat în direcția asigură
rii soluționării problemelor con
temporane în spiritul dreptății so
ciale.

Desigur, nu trebuie să scăpăm 
din vedere că în lumea capitalistă 
există forțe care încearcă să dez
orienteze tineretul, să-l abată de 
pe calea luptei sociale, pentru 
dreptate. Aceasta pune în fața par
tidelor și organizațiilor politice 
progresiste, revoluționare, sarcina 
de a se ocupa de organizarea, de 
orientarea și conducerea luptei ti
neretului, inclusiv de educarea lui.

în ce privește tineretul român, 
trebuie să spun că sînt deosebit de 
mulțumit de felul în care el par
ticipă la întreaga activitate de fău
rire a socialismului. El constituie 
un factor activ în tot ceea ce s-a 
înfăptuit și se înfăptuiește în Ro
mânia.

Doresc să subliniez încă o dată 
că este necesar să acordăm mai 
multă atenție educării și îndru
mării tineretului, pentru ca el să 
fie pregătit să ducă mai departe 
steagul luptei pentru dreptate so
cială, pentru libertate și indepen
dență, pentru progres. Prin însăși 
firea sa, tineretul este de partea 
progresului, a noului.

ÎNTREBARE : în sfirșit, 
domnule președinte, cu acest 
prilej, cînd ați binevoit să-mi 
acordați un interviu deosebit 
de valoros pentru ziarul „Al 
Missa“ din Cairo, aș putea 
duce poporului egiptean un 
mesaj de la Excelența Voas
tră ?

RĂSPUNS : Păstrez cele mai plă
cute amintiri despre vizita pe care 
am făcut-o în frumoasa dumnea
voastră țară, despre întîlnirile cu 
populația, cu muncitorii, cu tine
retul, cu intelectualii, in general 
cu mulți oameni ai muncii din 
Egipt. De aceea, aș ruga să trans
miteți tuturor locuitorilor țării 
dumneavoastră, întregului popor 
salutul meu cordial și cele mai 
bune urări de succes în lupta pen
tru făurirea unei vieți noi, pentru 
obținerea păcii.

PE LOCUL ÎNTÎI... GRÎUL,
PÎINEA TĂRII

5
Creșterea vitezei de lucru la re

coltare, la eliberarea terenului și 
insămînțarea culturilor succesive 
reprezintă obiectivele întrecerii de 
zi cu zi a mecanizatorilor și coo
peratorilor din județul Vrancea. 
Pentru grăbirea recoltatului, din 
inițiativa comitetului județean de 
partid s-au stabilit grafice de miș
care a combinelor de la o unitate 
la alta : ziua, ora, numărul de com
bine. Totul precis, exact, fără 
multe comentarii. Aceste măsuri 
vizează terminarea recoltatului pe 
cele 28 200 ha cu grîu la 30 iulie, 
încheierea semănatului culturilor 
duble, pină la 25 iulie și a arături
lor de vară la 10 august.

Am plecat spre cimp odată cu 
primele camioane și remorci, la 
cooperativa agricolă Sovejana. Pe 
mecanizatorii Petrică Lățcan, Cos- 
tică Croitoru, Nicolae Dogaru și pe 
ceilalți i-am găsit lingă combine, 
curățind sitele, verificînd curelele, 
reglînd distanța dintre bătător și 
contrabătător. N-am așteptat mult. 
Soarele s-a „iuțit", rouă s-a dus 
șl combinele au intrat în Ian. Griul 
sticlos și greu a început să umple 
unul după altul sacii. Sus pe com
bine. cooperatorii abia pridideau 
să-i lege și să-i așeze pe platfor
mă. „După cum au pornit — a ți
nut să precizeze ing. Ion Giurgiu- 
lescu, directorul S.M.A. Panciu — 
cred că azi va fi a patra zi conse
cutivă în care acești băieți își vor 
depăși norma și vor fi premiați. 
Zilnic recoltează cel puțin 18 tone 
de grîu".

Combinele merg ca „ceasul'', 
îmi spunea cu mîndrie un mecani
zator și parcă ar fi vrut să adauge: 
„cu așa „ceasornicari" e și nor
mal". într-adevăr. mecanizatorii 
s-au pregătit cu grijă pentru re
coltare, au demontat și refăcut 
combinele, verificînd fiecare piesă. 
Acum nici un bob nu se risipește. 
Din partea mașinilor, nici o grijă. 
Totul e să nu înceapă furtuni și 
ploi, care să scuture lanurile. Pen
tru asta există o singură cale de 
prevenire : recoltarea in cit mai 
scurt timp ! Toate forțele pe cimp, 
la lucru, fără odihnă ! Discutam 
despre asemenea lucruri cu meca
nizatorul Vasile Murgu, într-o scur
tă pauză. Era Ia prinz și realizase 
20 tone. De trei zile se situa prin
tre fruntași, cu cîte 45—52 tone de 
grîu recoltate zilnic.

Printre lanurile de la cooperativa

La întreprinderea „Republica" din Reghin

Un avans de 53 de zile\
\

i 
î
L.

TG. MUREȘ (Corespondentul 
„Scînteii", Lorand Oeaki). De la 
începutul anului și pină acum, 
colectivul întreprinderii „Repu
blica" din Reghin a realizat de
pășiri însemnate la planul pro
ducției globale și marfă. Spo- 
rindu-și eforturile pentru reali
zarea cincinalului înainte de 
termen, întreprinderea a obți
nut pină acum un avans de 53 
de zile. Aplicînd în viață pro
priile măsuri pentru îndeplinirea 
ritmică și integrală a planului 
la produsele destinate fondului 
pieței și exportului. în acest an, 
întreprinderea a livrat. între 
altele, peste 54 000 pompe trac
tor și pompe auto uzinelor de 
tractoare și de autocamioane din 
brașov, uzinei „Autobuzul"

De ziua constructorului
(Urmare din pag. I)
terminată mai devreme, orice ciștig 
de timp față de graficele de con
strucție înseamnă cantități de pro
duse adăugate, peste prevederi, a- 
vuției naționale, înseamnă un plus 
de venit național — și aceasta in 
folosul dezvoltării mai rapide a 
țării, creșterii bunăstării întregului 
popor. Pe deplin conștienți de a- 
ceastă necesitate, constructorii de 
pe toate șantierele țării și-au su
plimentat angajamentele în între
cerea socialistă, urmind ca, pînă la 
sfirșitul acestui trimestru, să exe
cute peste prevederi un volum de 
lucrări de construcții-montaj de 
540 milioane lei, să realizeze mal 
mult, de 82 la sută din planul anual 
de investiții.

De o mare Importanță pentru 
trecerea cu succes a acestui rigu
ros examen pe care și l-au propus 
constructorii este accentuarea pre
ocupărilor vizînd intensificarea rit
mului de lucru pe șantiere, prin 
creșterea gradului de industriali
zare și mecanizare a lucrărilor, ex
tinderea programului în trei schim
buri, îmbunătățirea organizării 
muncii și a activității de ansamblu 
a unităților de construcții-montaj. 

agricolă din Rimniceni i-am revă
zut pe Neagu Panait, Petrea Stan 
și Costică Pcptănuș, plini de praf, 
dar cu ochii sclipind de neastim- 
păr.

— Cu cine vă întreceți ?
„Cu noi înșine și cu toți meca

nizatorii din județ. Vrem să ter
minăm primii și să plecăm în 
nord". Cei trei mecanizatori au 
fost de 4 ori la rind fruntași. Și 
la Nănești, Măicănești și alte coo
perative agricole, recoltatul va fi 
gata în cîteva zile. Este o întrecere 
pentru strîngerea piinii noi. o în
trecere animată de acești modești 

Secvențe de campanie transmise 
de corespondenții noștri din județele 

Vrancea, Botoșani, Sălaj și Bacău

mecanizatori, care însuflețesc pă- 
mintul și-l umplu de roade.

Mijloacele de transport sînt ast
fel organizate încit întreaga pro
ducție să fie dusă la bazele de re
cepție in aceeași zi. La Fitionești 
am intîlnit un convoi de 22 căruțe, 
la Stupina am numărat unul după 
altul 12 autocamioane. Griul are 
acum 15—16 la sută umiditate. E 
bun de înmagazinat, e curat și 
frumos. Uneori mecanizatorii de
pășesc cu mult viteza de lucru 
planificată. Atunci, așa cum am 
găsit la Măicănești și Pufești, grîul 
e depozitat la capătul solei, pe 
folii de polietilenă, iar transportul 
în bază continuă fără întrerupere 
tot timpul nopții. La bazele de re
cepție se lucrează în trei schim
buri.

Seara tîrziu m-am dus la direcția 
agricolă. După centralizarea situa
ției -operative pe județ a rezultat 
o depășire de 18 la sută a vitezei 
zilnice prevăzute. în această cifră 
se regăsește hotărîrea mecanizato
rilor de a încheia cit mai grabnic, 
fără pierderi, recoltarea griului.

Ion NISTOR
*

De cîteva zile a început seceri
șul griului în toate cele 122 de 
cooperative agricole din județul Bo-

București, Uzinei mecanice din 
Cimpulung-Muscel, precum și 
unor baze de aprovizionare și 
comerțului. Una din principalele 
preocupări ale colectivului în
treprinderii din Reghin este asi
milarea de produse noi, solici
tate de beneficiari. Pină la sfir
șitul anului se vor introduce in 
fabricație 20 de noi articole. O 
altă preocupare a colectivului de 
aici o constituie punerea in va
loare a unor noi rezerve de 
creștere a producției și produc
tivității 
utilizarea 
rea unor 
cusut s-a 
economii 
nătâțirea 

î

V t

muncii. Un exemplu : 
șablonului în elabora- 
piese la mașinile de 
soldat cu importante 

de metal și cu imbu- 
calității produselor.

Totodată, se impune analizarea cu 
maximă răspundere, in spiritul e- 
xigenței partinice, mai ales pe șan
tierele rămase în urmă, a tuturor 
lipsurilor manifestate, stabilindu-se 
măsuri hotărite pentru recuperarea 
grabnică a restanțelor în realizarea 
stadiilor fizice de construcții și în
deosebi la montarea utilajelor, pen
tru întărirea ordinii și disciplinei 
In muncă. Un prilej pentru exami
narea tuturor acestor probleme și 
adoptarea măsurilor necesare îl 
constituie adunările generale ale 
oamenilor muncii din unitățile de 
construcții.

De ziua lor. ti felicităm din Ini
mă pe harnicii constructori de pe 
șantierele țării, care, într-o unani
mă încordare de forțe, adaugă di
mensiuni noi peisajului social-eco
nomic al țării, imprumutîndu-i ceva 
din forța și frumusețea actului lor 
creator. Ce altă urare mai potrivi
tă li s-ar putea adresa lor decit a- 
ceasta, desprinsă din însăși năzuin
ța întregului popor călăuzit de par
tid : dc a-și aduce o contribuție toi 
mai importantă la realizarea cinci
nalului inainte de termen, la înăl
țarea tot mai sus a edificiului so
cietății socialiste multilateral dez
voltate in România 1

toșanl. Folosind fiecare oră bună de 
lucru, mecanizatorii au reușit să 
recolteze, pină in dimineața zilei 
de 20 iulie, 9 640 ha cu griu. Zilnic, 
In bătălia pentru strîngerea la 
timp și fără pierderi a recoltei, nu
meroși mecanizatori se întrec pe ei 
înșiși.

...Ripiceni, 19 iulie. însoțit de tov. 
Petru Chiribuțâ, directorul S.M.A., 
ne oprim la punctul numit „Cîne- 
piște". în această solă de peste 100 
hectare lucrau din zorii zilei patru 
combine. Sîntem in a patra zi de 
seceriș și pînă acum fiecare me
canizator a fost premiat de trei ori.

Cum s-ar spune, de trei ori bravo 
acestei echipe de fruntași. Cel mai 
bun dintre cei buni este mecaniza
torul Mihai Galben. Lucrează pe o 
combină C 3. De la începutul sece
rișului, mașina nu a avut nici o 
defecțiune pentru că, în perioada 
reparațiilor, singur a verificat și 
montat fiecare piesă a combinei. îi 
cunoaște interiorul cu toate „dichi
surile", iar seară de seară contro
lează punctele slabe, asigurîndu-se 
că ele vor rezista pentru ziua ur
mătoare. Și, după cum se vede, 
face o treabă bună. Zi de zi, el 
depășește norma planificată, iar 
seara încasează un binemeritat 
premiu. Ceilalți trei mecanizatori, 
Ioan Rotaru, Ioan Rusu și Ioan 
Cojocaru, depășesc și ei normele, 
întrecerea dintre mecanizatori a 
evidențiat și alți fruntași din raza 
de activitate a stațiunii de mecani
zare Ripiceni : Constantin Borș de 
la secția de mecanizare Movila 
Ruptă. Mihai Strungaru de la Bold, 
Dumitru Văcaru de la Avrămeni.

Pe o tarla de la cooperativa agri
colă Nichiteni, joi spre seară, in 
lupta pentru locul întîi candidau 
doi mecanizatori : loan Ladic și 
Gheorghe Boz. Rezultatul acestei 
Întreceri s-a soldat cu cite 20 tone 
de griu strîns de fiecare combină 
și cu un premiu de 125 lei de-fie
care mecanizator. Depășirea nor

MOBILA DE FOCȘANI: 
modernă, frumoasă, multifuncțională

FOCȘANI (Corespondentul 
„Scînteii", Ion N’istor). — în 
multe țări ale lumii. Fabrica de 
mobilă din Focșani și-a ciștigat 
o binemeritată faimă, camerele 
de zi 623/11, garnitura „Stil" 
pentru hol, camerele pentru ti
neret și numeroase alte piese 
de mobilier pentru interior rea
lizate aici fiind tot mai apre
ciate de cumpărători pentru 
gradul lor de funcționalitate, re
zistență și finisaj.

— Pentru a ne consolida și 
prestigiul ciștigat — ne 
Vasile Dascălu, inginerul- 
fabricii — prezentăm pe- 
beneficiarilor noi gami

spori 
spune 
șef al 
riodic 
turi de piese de mobilă moder-

melor stabilite pe combină Ia Ri
piceni și la Nichiteni se datorează 
hărniciei mecanizatorilor. In fieca
re seară ei iși pregătesc cu minu
țiozitate combinele pentru a doua 
zi. Atelierele mobile ale stațiunilor 
de mecanizare se găsesc tot timpul 
pe tarlale pentru înlăturarea ope
rativă a defecțiunilor. Alimentarea 
cu carburanți și lubrifiant! se face 
în cimp, iar prînzul mecanizatorilor 
— la locurile de muncă. Președinții 
și inginerii-șefi din unitățile agri
cole se găsesc din zori și pină in 
noapte pe tarlale. îndrumînd acti
vitatea de recoltare și depozitare a 
griului.

Nicolae ZAMFIRESCU
★

„Din zori și pînă în seară, nici 
o clipă pierdută". Aceasta este ho- 
tărirea fermă a tuturor mecanizato
rilor din județul Sălaj. Zilnic pe 
panoul de onoare apar nume 
noi sau se repetă altele bine cunos
cute. La cooperativa agricolă Vir- 
șolț, alături de mecanizatorul Eme- 
ric Matei, a intrat in rindurile 
fruntașilor și Alexandru Nagy. în 
tot cursul zilei de ieri, lupta pen
tru locul întîi s-a dat între acești 
doi mecanizatori. Deși pînă la lă
sarea serii mai erau încă două ore, 
aveau deja recoltate 16 tone, adică 
cu 1.5 tone mai mult decit norma 
planificată.

Pe mecanizatorul loan Cherji de 
la secția Măieriște l-am găsit sea
ra tîrziu trebăluind la o combină 
„Gloria". „Vreau să pot intra în lan 
dis-de-dimineață — spunea el. Nu-i 
timp de pierdut. Nu mă dau bălut 
pînă nu depășesc norma cu 150 la 
sută". La Bobofa. șeful secției 
S.M.A., Mihai Blăjan, coordona 
mutarea combinelor dintr-o tarla 
în alta. Lucrau 8 combine. Ni se 
spune că acolo toți mecanizatorii 
sint fruntași, iar cel mai bun din
tre ei este Vasile Cadar. La coope
rativele agricole Carastelec, Peri- 
cei, Hereclean ș.a., peste tot deviza 
mecanizatorilor este „nici o clipă 
pierdută".

Vasile RUSU
★

Mecanizatorii fermei Vulturenl su 
fost primii care au intrat în lanuri 
pentru stringerea recoltei de griu 
de pe cele 1 500 ha aparținind 
I.A.S. Traian, județul Bacău. Sece
rișul a început sub semnul între
cerii dintre mecanizatori. Chiar la 
sfirșitul primei zile, pe panoul de 
onoare au apărut cîteva nume. 
Printre ele, cel al mecanizatorului 
Nicolae Manolache. în cele patru 
zile care au trecut de la începerea 
secerișului, numele lui este citat 
seară de seară printre fruntași. ; Am 
notat Citeva din relatările lui. „Toa
te cele 5 combine „Gloria" din for
mația noastră de lucru funcționea
ză foarte bine. Pentru a nu irosi 
nimic din timpul de seceriș, hfana 
ne este adusă in cimp, iar aprovi
zionarea cu carburanți se face1 di
rect in brazdă. Pină scara am sțrins 
cu „Gloria" 42 tone griu. față de 
30 tone plan. începem lucrul pe 
la ora 6,30. Miriștea pe care o lă
săm noi in ziua precedentă deiyine 
peste noapte arătură. înseamnă că 
și băieții de la formația de balotat 
paie și arat nu vor să se lase) mai 
prejos. Noi, cei de pe combine, con
tinuăm să înaintăm în lanuri. jSea- 
ra, la lumina farurilor, verificăm 
încă o dată sistemul de etanșeizare 
al combinei ; nu vrem să pierdem 
nici un bob".

Ion MANEA

ne, frumoase, multifuncționale, 
în prezent ne-am angajat in
tr-un adevărat program de di
versificare a produselor. în ate
lierul de creație, inginerii Do
rina Georgescu, Marcel Vulpes- 
cu, Iosif Schller, muncitorii Mi
ron Nicu, Petre Luca, Aurel 
Cîrniceanu, maistrul Costel Ju- 
gănaru și alții pregătesc acum 
primele produse din cadrul a- 
cestui program. Este vorba de 
o cameră pentru tineret, forma
tă dintr-un dulap cu trei uși, 
pat și noptieră, comode in di
verse tipuri constructive și cu 
finisaje superioare, măsuțe de 
telefon, etajere, bufete, vitrine 
șl altele.
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Cereți și vom publica DIMITRIE CANTEMIR Congresul al Vll-lea al partidului
NOUȚAJI DIN INVAȚAMINT în opere de artă 

monumentale jjCongresul pentru independența
Pe adresa redacției noastre sosesc numeroase scrisori in care 

cititorii solicită precizări in legătură cu cele mai actuale eve
nimente școlare, cu modalitățile concrete de desfășurare a exa
menelor și concursurilor etc. Spre a oferi un răspuns cuprin
zător și competent tuturor corespondenților noștri, inaugurăm 
rubrica dc față, in cuprinsul căreia vom reproduce precizările 
făcute de Ministerul Educației și tnvățămîntului.

Astăzi ne-am adresat direcțiilor de resort cu două din între
bările cele mai frecvent formulate in corespondenta ultimei 
săptămîni :

' Examenul de bacalaureat, sesiu
nea de toamnă, la liceele de cultu
ră generală și liceele de speciali
tate, precum și examenul de diplo
mă la liceele și institutele pedago
gice de învățători, învățătoare- 
maistre și educatoare se vor des
fășura in 
a.c.

Probele 
după cum

perioada 15—25 august

scrise sînt programate 
urmează :

sau chimie sau zoologie — pentru 
liceele agricole, specialitățile zoo
tehnie și veterinară ; anatomia și 
fiziologia omului sau fizica sau 
chimia — pentru liceele sanitare ; 
limba modernă (franceza, engleza, 
germana, rusa) sau limba latină — 
pentru secțiile umaniste ale liceu-

lui de cultură generală și de arte 
plastice, liceul de coregrafie și li
ceul de muzică ; matematică (arit
metică și geometrie) — pentru, li
ceele pedagogice de învățători ; a- 
ritmetica — pentru institutele pe
dagogice de învățători și învățătoa- 
re-maistre ; pedagogie preșcolară
— pentru liceele pedagogice și in
stitutele pedagogice de educatoare.

La 19 august :
Limba și literatura maternă pen

tru candidații aparținînd naționali
tăților conlocuitoare (respectiv lim
ba maternă și literatura pentru co
pii — pentru institutele pedago
gice) ; obiectul de profil la liceele 
agricole : agrofitotehnie — la spe
cialitatea agronomie ; horticultura
— la specialitatea horticultura : fi- 
topatologie și entomologie — la 
specialitatea protecția plantelor ; 
patologie veterinară — la special 
tatea veterinară ; zootehnie 
specialitatea zootehnie

Printre numeroasele 
acțiuni organizate in 
țara noastră pentru 
cinstirea memoriei 
marelui cărturar și om 
politic român Dimitrie 
Caniemir. de la a că
rui naștere se Împli
nesc, in octombrie, trei 
secole — sărbătorire 
ce figtireazâ si in 
calendarul UNESCO — 
se numără ridicarea 
In importante centre 
de cultură din țară a 
unor busturi reprezen- 
tind pe ilustrul 
nitor umanist și 
turar de renume 
ropean. Trei sculptor: 
și-au, asumat .nobila, 

de a realiza 
lucrări de

dom-
câi - 
eu-

In vederea execu
tării bustului lui 
Cantemir, destinat Ca
pitalei, s-a apelat 
artistul poporului Ion 
irimescu. Lucrarea — 
.in bus: compozițional 
de mări dimensiuni — 
?sțe terminată in gips, 
urnind să fie turnată 
in bronz. F.a va fi 
amplasată pe magis
trala Nord-Sud.

Sculptorul clujean 
Mircea Spătarii are 
in lucru un bust mo
numental a! lui- Dimi
trie Cantemir, care va 
fi executat tot In 
bronz. Noua efigie a 
domnitorului și mare
lui om de cultură ro
man va fi așezată in 
parcul municipal nl

D.

la

a fost 
ultimi: 

p er
au fâ- 

ș.

Clujului, unde 
realizată in 
ani o galerie a 
«dualităților ce 
cui faima științei
rut’urii românești.

UiT alt bust monu
mental replezcntin- 
du-i pe Dimitrie Can
iemir va împodobi o- 
rașul Iași, oraș care 
păstrează atitea ves
tigii despre viața și 
activitatea remarca
bilului reprezentant al 
isloriei .și culturii 
noastre. Bustul, operă 
a sculptorului ieșean 
V. Florea. se află in 
prezent la Combinatul 
Fondului Plastic, in 
vederea turnării sale 
în bronz.

(Agerpres)

Salutul

de

Madagascarului
C. C. ai

tovarășul

P. C. R., transmis

Petre Lupu

La 15 august :
Literatura română (respectiv limba 

și literatura română — pentru li
ceele pedagogice ; literatura pentru 
copii — pentru institut le pedago
gice).

La 17 august :
Matematică — pentru secția rea

lă a liceului de cultura generală, 
licee industriale, economice, sil
vice și agricole (specialitățile îm
bunătățiri funciare, cadastru și or
ganizarea teritoriului ; mecanică a- 
gricolă, contabilitate și merceologie 
agricolă), secția reală a liceelor de 
arte plastice și de educație fizică ; 
matematică sau chimie sau botani
că — pentru liceele agricole, spe
cialitățile agronomie, horticultura 
și protecția plantelor ; matematică

TANANARIVE . ________
In capitala Republicii Malgașe 
deschis, la 21) iulie, lucrările 
de-al Vll-lea Congres al partidului 
„Congresul pentru independența 
Madagascarului" (A.K.F.M.).

In ședința de simbală. tovarășul 
Petrie Lupu. membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. ministrul 
muncii, reprezentantul P.C.R. la lu
crări. a transmis congresului salului 
frățesc al C.C. al P.C.R.. al secreta
rului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușe.->cu, împreună cu me
sajul de prietenie și solidaritate al 
întregului nostru popor.

Exprimind urări de succes in des
fășurarea lucrărilor congresului, re
prezentantul P.C.R. a relevat simță
mintele de prețuire și respect 
de activitatea desfășurată 
A.K.F.M.. alături de' forțele politice 
naționale progresiste democratice din 
Madagascar, pentru întărirea și apa- 
rarea independenței naționale, pen
tru promovarea intereselor funda
mentale ale poporului malgaș. pen
tru o dezvoltare economică și socială 
de sine stătătoare, pentru preluarea 
in propriile miini a întregului patri
moniu național, pentru pace și cola
borare intre popoare.

Folosesc acest prilej — a spus vor
bitorul — spre a sublinia satisfacția 
deplină pentru evoluția favorabilă 
ascendentă a raporturilor de prietenie 
militantă și colaborare dintre P.C.R. 
și A.K.F.M. Aș vrea să evoc cu deo
sebită plăcere recenta întilnire, 
România, dintre secretarul 
al P.C.R.. tovarășul 
C’eaușescu. și președintele A.K.F.M., 
Richard Andriamanjato, un excelent 
prilej dc trecere in revistă a evolu
ției și posibilităților de extindere a 

partidele

21 (Agerpres). — 
s-au 
celui

Republica Socialistă România, po
porul român, care a dus timp de 
veacuri o luptă plină de sacrificii 
pentru eliberarea națională și socia
lă. sprijină și sini solidare cu lupta 
popoarelor din Africa, din alte regi
uni ale globului, pentru apărarea și 
consolidarea independenței naționale, 
cu eforturile pe care le fac pentru 
propășirea lor economică și socială 
de sine stătătoare, pentru adincirea 
și extinderea transformărilor demo
cratice in folosul poporului.

Poporul român susține cu fermi
tate necesitatea lichidării imediate și 
definitive a colonialismului .și neoco- 
lonialismului, abolirea politicii da 
discriminare rasială și apartheid, a- 
plicarea neintirziată a prevederilor 
Declarației O.N.U. cu privire la a- 
cordarea independenței popoarelor 
coloniale și a rezoluțiilor referitoare 
la acestea. Ca și pină in prezent, 
P.C.R.. poporul și guvernul român 
sini ferm hotărite să acorde in con
tinuare întregul sprijin polilic. di
plomatic și material mișcărilor de 
eliberare din Angola. Mozambicv1 
Guineea-Bissau. Namibia și din alte 
teritorii sub dominație străină sau 
supuse politicii de apartheid și dis
criminare rasială. Cu multă satisfac
ție — a declarat reprezentantul 
P.C.R. — am salutat încheierea acor
durilor de la Paris privind restabili
rea păcii in Vietnam și comunicatul 
ulterior in legătură cu aplicarea 
consecventă a acordurilor respective; 
ne exprimăm speranța că se va face 
totul pentru lichidarea intervenției 
străine în treburile interne ale po
poarelor din Indochina, pentru 
popoarele vietnamez. laoțian 
cambodgian, greu lovite de război, 
să aibă posibilitatea de a-și concen
tra intreaga energie reconstrucției 
naționale. dezvoltării social-econo- 
mice libere de orice amestec străin. 
Apreciem că este necesar să se ac
ționeze mai energic pentru soluțio
narea politică a conflictului din Ori
entul Apropiat. pe baza rezoluției 
Consiliului de Securitate din 22 no
iembrie 1967.

Poporul român 
facție rezultatele 
in prima fază a 
securii ale și cooperare 
desfășurată recent in capitala 
landei. Se poate spune că 
zultate au creat premise 
pentru reușita întregii 
astfel ca aceasta să ducă 
tarea

,.C.

PROGRAMUL II

Jean

pe cile.ua din

și școli profesionale?
La liceele de cultură generală și 

de specialitate, ca și la școlile pro
fesionale și ucenicie — invățâmint 
de zi, la care au rămas locuri ne
ocupate in sesiunea din vară, se va 
susține un nou concurs de admitere 
in perioada 1 — 10 septembrie, așa 
cum se prevede de altfel și in re
gulamentul de funcționare. Tot in 
această perioadă se va organiza 
concursul de admitere pentru licee, 
școli profesionale și ucenicie — 
invățămint seral.

Pentru învățâmintul fără frecven
ță. concursul de admitere se va or
ganiza în perioada 20—30 septem-

brie la liceele de cultură generală 
și 1 — 10 septembrie la liceele de 
specialitate.

Modul de organizare și desfășu
rare a concursului din sesiunea de. 
toamnă este același ca și in sesiu
nea de vară. Informații suplimen
tare cu privire la locurile rămase 
neocupate după sesiunea din vară, 
la specialitățile unde se vor putea 
înscrie candidații pot fi solicitate 
la secretariatele unităților de invă
țămint și la inspectoratele școlare.

Rubrică realizată de
Mihal IORDANESCÎJ

PROGRAMUL I

Bunâ dimineața. • Gimnas
tica pentru toți. • Pentru să
nătatea <lv. : Enterocolitele 
profilaxie și tratament. 
Cravatele roșii.
Film serial „Daktari". Episo
dul „Numărătoare inversă 
pentru Paula" ții).
Viata satului.
Emisiune In limba maghiară. 
De strajă patriei.

Film serial : ,,Arthur". Pro
ducție a studiourilor cinema
tografice engleze. Primul epi
sod : Moartea lui Art.hur“ 
Regia Peter Sasdy. Cu : Oh- 

Tobias, Michael Gothard, 
Watson.

de seri.
Telejurnal. • Săptămina po
litică internă și internaționa
lă în imagini.
Reportajul săptămîni! : ..Oa
meni și cărbuni la Rovina ri“. 
Emisiune de. Rodica Rarău și 
Radu Stoenescu.
Festivalul național de muzi
că ușoară — Mamaia 1973. 
Concertul laureaților. Trans
misiune directă.
Telejurnal. • Sport. 
Itinerar polonez.

fată 
de

Stagiune estivalăîntre patru pereți?
Căldură mare. Zăduf. Intr-un cuvint. așa cum ne-am obișnuit 

spunem: sezon estival. Iar acesta iși are punctele sale constante 
interes — excursii, plimbări, distracții in aer liber — nemodificate 
nici un capriciu al vremii.

Spectacole de teatru și de cinematograf in grădini, serbări cimpi
■ "rin parcuri 

program cultural 
acțiuni 
trasceh

nești. zeci de manifestări culturale pe estrade amena,ale 
grădini — iată citeva repere indispensabile ale unui 
de sezon, repere căutate și cu prilejul unei recente 
liului Culturii și Educației Socialiste 
de succes ale țării.

Investigațiile insrt uctoriior Consi
liului Culturii și Educației Socialisle, 
in nordul Moldovei, pe Valea Pra
hovei, pe litoral și in Banat, s-au des
fășurat intr-un moment cind ac- 

culluralo specifice lunilor 
fi trebuit să debuteze de 
ce se și intimplasc la 
Brașov. Sibiu. Neamț, 

brusc al mercurului din 
a găsit întocmite planu- 

unitare de ac- 
Ele au fost

ra di cală și
cil 
Cum 

aer liber ai orașului ? O serie dc

simplă
exemplul tipic a 

arată programul estival

• leatrul „Lucia 
dra" fia Teatru! 
trău) : A
— 20.
e Teatrul 
nașe" (la

Sturciza 
de vară 

douăsprezecea

Bulan- 
Herăs- 
noapte

satiric muzical 
Grădina Boema) : 

tival-Boema — 20.
e Circul ..București" : Arena 

pectacol internațional

Album duminical.
Radu Zaharescu ji cupletul 
zilei.
O stea... cu nume sau Doina 
Moroșan din Vaslui.
Fabule din culise... Cu Tean- 
nine Tomescu și Ion Finteș- 
leanu.
Voci tinere : Marian 
no cine.
Antologie umoristică 
Coca Androneseu 
Constantin.
Refrene cu Cornel 
Heckle și Jeckie, 
nou desen animat, 
întilnire cu surorile Kessler. 
Tenis de cînnp. Cupa Davis . 
România — Nou?. Zeelandă. 
Transmisiune directă de la 
arena Progresul.
Cintecele acestui pămîni. 
misiune de versuri.

— 13.90 Mari dirijori — oas
peții noștri : Carlo Zecchi. 
Festival Mozart. In program : 
Șase dansuri germane ; Se
renada in Re KV 203 : Simfo
nia in Fa KV 75 : Simfonia 
in Mi bemol major ; Simfo
nia. Salzburg. în pauza : Via
ța muzicală in actualitate. 
Avanpremiera.
Eroi îndrăgiți de eopil : 
Pluto.
Telex țehnico-științific.
Film artistic : „Inimi zbuciu
mate" ■— producție a studiou
rilor cinematografice ameri- 
•■ane. Regia Philip Moeller, 
in distribuție : Knlherine
Hepburn, Charles Boyer, 
mieră iară.

in 
general 
Nicolae ca

țiunile 
de vară ar 
mult. Ceea 
Constanța. 
Aici, saltul 
termometru 
rile și programele 
țiuni culturale de masă, 
mai intii dezbătute de comitetele ju
dețene pentru ' cultură și educație so
cialistă. iar apoi aprobate de comi
tetele județene de partid. Consecin
ța unui asemenea stil dc lucru : e- 
xigență sporită față de acțiunile sus
ținute, Întocmirea ’ *‘ 
dar de manifes
tări cultural-artis- 
tice și instrucliv- 
educative. Exem
plele sint nume
roase : tradițio
nalele și fastuoa-

.,Serbări ale 
“ și „Festi- 

de folclor

unui bogat calen-

RAID-ANCHETĂ

sele
mării' 
valul ...
de pe litoral", „Vacantele muzicale' 
la Piatra Neamț, „Cibinium ’73" 1. 
Sibiu.
la Brașov, 
aceeași scenă 
ani și jumătate".

’73" la 
Festivalul muzicii dc cameră 

dialogul băcăuan pe 
„Cincinalul m patru 

..... j_____ un număr sporit
de contracte pentru turnee ale insti
tuțiilor teatrale și muzicale ețc.

Dar, după cum spuneam, raidul a 
rezervat și destule surprize. La sfir- 
șitul 
hova 
filul. 
riștii 
două .---- ,T , . .
la odihnă yor să se recreeze, dar ni
meni nu cunoaște ce acțiuni ar fi mai 
bine să organizeze. întimplarea, oca
zionalul guvernează multe dintre ini
țiative.

«— Sucevenii și-au propus să reali
zeze un complex festival cultural-ar
tistic. „Plaiuri sucevene" — spunea 
Corneliu Stănciulea. metodist princi
pal la Centrul de îndrumare a crea
ției populare. Dar nu s-au gindit 
dacă dispun de forțele necesare pen
tru aceasta. Rezultatul ? Manifestări 
există, dar sînt minate de formalism. 
Cine credeți că selecționa echipele 
de dansuri la acest concurs jude
țean ? La centrul de concurs Bogdă- 
nești — un profesor de naturale : la 
Horodnicești — un metodist specia
list în literatură. De aici — greșeli 
în apreciere, nemulțumiri, ratarea 
unei inițiative, de altfel, notabile.

Dar formalismul se manifestă nu
mai astfel ? Scriem aceste rinduri 
avind în față planurile pentru _ se
zonul estival din toate cele nouă ju
dețe vizitate. O întrebare se impune : 
dacă, pe prima pagină, în fruntea 
foilor mărunt dactilografiate, nu ar fi 
scris cu litere de o șchioapă „Plan 
de activitate cultural-educativă pen
tru perioada de vară", ar putea de
duce cititorul, din simpla înșirare a 
acțiunilor, că acestea vor avea loc 
în iulie-august și nu în noiembrie; 
decembrie ? Le parcurgem^ o dată și 
incă o dată ; stăm de vorbă cu mem
brii brigăzilor amintite ; și îndoiala 
inițială se transformă în certitudine. 
Ceea ce lipsește actualei stagiuni 
estivale în unele județe este tocmai 
caracterul specific al acțiunilor ; ma
nifestările in aer liber pot fi numă
rate pe degete în Timiș, la Suceava 
predomină de asemenea acțiunile de 
sală.

— Noi am organiza manifestări in 
aer liber, dar nu avem baza mate
rială corespunzătoare, obișnuiesc sa 
spună organele culturale din orașe. 
Ce să facem numai cu una-două gră
dini de vară ?

Situația este in bună măsură vala
bilă și pentru orașele citate critic mai 
sus. Și totuși o soluție există. O so-

Prălui iunie, in Suceava și
nu se știa exact care va fi pro- 
cultural al lunilor de vară. Tu- 
au umplut localitățile din cele 
județ^ ; oamenii muncii veniți

luție 
trăm 
țoi. 
in 
spectacole, inttlniri cu regizori și ac
tori la cele două cinematograf 
sară . și cant atit. lată acum, 
comparație, citeva spicuiri din 
gramul constănțean al „Serbărilor 
mării" : spectacole artistice pe es
tradele din fa’a Sălii sporturilor și 
din Piața Independenței, carnavalul 
populat organizat in aceeași pi 
spectacole folclorice și concerte 
fanfară pe faleza cazinoului cu 

Dar „Serbările mării • durează 
singura săptămină și apoi totul 
intră in vechiul tipic : ce rânnne este 
doar demonstrația că se poate face 
și altfel. Cu aceeași bază materială, 

in grădini. in 
parcuri, pe faleză 
sau la cabanele 
turistice, stagiu
nea estivală iși 
poale 
adevăratele 
virtuți.

Dacă n-o 
întotdeauna, 

și dintr-un motiv pe care analiza efec
tuată l-a pus pregnant in evidența. 
Mai ales in stațiunile' de odihnă șt 
pe traseele turistice, o veritabilă sta
giune estivală trebuie să constituie 
rodul unei perfecte colaborări inție 
organele culturale și oficiile județene 
de turism. Ce se întimplă insa in 
practică ? După cum ne relatau in
structorii din brigăzile de control și 
indfumare amintite, o asemenea .co
laborare este mai mult de domeniul 
principiilor. O.J.T. este prea puțin 
interesat pentru organizarea unor ac- 

comune cu un bogat conținut 
inclu- 

unot 
o-

Oi11

estivală
demonstra 

ei

face 
este

țiuni 
educativ (instruirea ghizilor, 
dorea in circuitele turistice a 
noi instituții muzeistice, a unor 
biective

— Nu 
ceva — 
ceava.

Și nici n-au mai venit la ședința 
comună 
tivității

— Noi 
puneri 
O.J.T. — precizează Alexandru 
dulescu, vicepreședintele Comitetului 
județean pentru cultură și educație 
socialistă Prahova. Dar lucrurile 
rămas neschimbate.

De aceea, se impune ca. 
preună, instituțiile de cultură, 
ganismețe locale ale 
lor. organizațiile de tineret 
turism să asigure o permanentă 
viață culturală în stațiunile balneo
climaterice și de odihnă, in zonele 
de agrement, să organizeze vizite la 
muzee și monumente 
satisfacă cerințele de ordin 
tual și recreativ 
menilor muncii.

Problema nu este 
monstrează județul 
o probează cu fapte Sibiul și chiar 
Bucureștiul, unde pe parcursul luni
lor de vară se desfășoară festivalul 
formațiilor cultural artistice de ama
tori ale sectoarelor, pe scena in aer 
liber a Arenelor Romane, spectacole 
de poezie organizate seară de seară in 
Parcul Herăstrău etc. în multe 
locuri din țară s-a înțeles că o ma
nifestare culturală la... -r 30’, in
tre patru pereți, are puține șanse de 
reușită. Ea trebuie să iasă la aer. 
in mijlocul naturii ; să „vină" spec
tacolul după miile de oameni ai 
muncii care acum, vara, se revarsă 
în parcuri, in grădini, pe străzi și 
nu să se încerce, 
nor săli.

lată 
giunii 
trebui 
care.

culturale ele.).
intra in obligația noastră 
afirmau cei de la O.J.T.

de intocmire 
culturale pe 
am formulat 
concrete de

,,cuvîntul 
estivale. 
să-1 pună

așa
Su-

a planului ac- 
iunile de vară, 
numeroase pro- 
colaborare cu 

Bă

au

im- 
or- 

sindicatc- 
și de

istorice, să 
spiri- 

ale masei oa-

insolubilă. O cla
vecin, Brașovul.

inutil, umplerea u-

de ordine" al sta- 
Fiecare județ va 
neîntîrziat in apli-

Radu CONS 1ANT1NESCU

Meșteri' populari vilcen din Hurez iși prezintă publicului bucureșiean ultimele creații. Aspect din expoziția 
deschisă, zilele acestea, in holul Universității populare, de la Dalles

Foto : M. Andreeseti

Trei secole de poezie

cultă in limba română

sea mă,

In acest, an celebrăm trei 
secole de la publicarea 
Psaltirii in versuri, remar
cabila operă a mitropolitu
lui moldovean Dosoftei, 
„Clement Marot a! nostru'’, 
cum l-a numit G. Câlines- 
cu. Cărturar de
continuator al lui Varlaam, 
traducător, poliglot', primul 
poet interesant roman, mi
tropolitul Dosoftei e o fi
gură reprezentativă a lite
raturii medievale din a 
doua jumătate a secolului 
al XVlI-lea din Moldova, 
cel care va aduce o contri
buție importantă; in elabo
rarea operei fundamentale 
de consacrare « limbii ro
mâne li pâri te — operă în
cepută de diaconul Coresi. 
Activitatea prodigioasă, vo
cația literară au impresio
nat pe contemporani, Ion 
Neculce. in cronica sa. 
transmițindu-ne un portret 
antologic al cărturarului de. 
excepție. al scriitorului 
dublat de o înalță erudiție 
pentru veacul său : 
Dosofieiu mitropolit 
om prost de felul 
era neam de mazil.
iuvățat, multe limbi știa : 
clinește, latinește, sloveneș- 
te și altă adincă carte și-n- 
vățătură (.„). In țara noas
tră, pe-aceasta vreme nu 
este om ca acela."

Animat de nobila acțiune 
a continuării tipăririi de 
lucrări in limba |națională. 
a desăvîrșirii reformei de 
a impune limba 'poporului. 
Dosoftei a refăcut tipogra
fia distrusă in viernea lui 
Vasile Lupu.

„Acest 
nu era 
lui. Și

Prea

In Istoria literaturii ro
mâne. vechi. Dosoftei s-a 
impuțs prin citeva lucrări 
importante și tălmăciri.

Scrierea de căpetenie a 
lui Dosoftei e Psaltirea In 
versuri precedată, cum s-a 
subliniat in istoria literară, 
de o.traducere in proză, lu
crare ce va f: publicată 
mai țîrziu, în .....*
carea 
rat o 
timp, 
sește 
cu osirdie mare".

Ceea ce explică, ihtr-o 
mare măsură, geneza o- 
perei dosofteiene. de o va
loare excepțională pentru 
secolul al XVlI-lea, e fap
tul că autorul a avut un 
mare model — poezia noas
tră populară — factor im
portant de revitalizare a 
literaturii române din toate

1680. Versifi-
In românește a du- 
lungă perioadă de 
după cum m'ârțuri- 
autorul „in cinci ani

Amoral și

Irenei Pușchilă, intil- 
un personaj (firește 
!) care consumă „co- 
mult coniac". Alee se

In schița „Alee" cu care 
se deschide volumul „Adio 
Tizian". apărut sub semnă
tura 
nim 
Alee 
niac.
indrăgostește de o „canefo- 
ră“ ( !) care ii va mărtu
risi că regretă că n-a avut 
timp să citească „1 
pierdute". -Trandafira 
acesta este numele ei 
vărat) il va părăsi pe 
râtul ei fiindcă „Seva

.Leuzii 
(căci 
ade- 
ado- 

in-

și posibilităților de extindere 
relațiilor dintre țările și 
noastre.

După ce a relevat cadrul 
existent in prezent pentru 
rea ș' 
perare 
mic.
România și Republica Malgașă, 

. ini eresul celor două popoare, al c 
zei păcii și colaborării internaționale, 
vorbitorul a prezentat citeva aspecte 
privind preocupările și activitatea 
partidului și poporului român pen
tru continuarea in ritm susținut a 
procesului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Referindu-se la faptul că evoluția 
vieții. internaționale atestă apariția 
unui nou curs, indreptat spre des
tindere și colaborare, vorbitorul a 
reamintit principiile ferme care stau 
la baza activității politice externe a 
României. principiile independenței 
și suveranității naționale, egalității 
in drepturi și neamestecului in tre
burile interne, avantajului reciproc 
relevind că acestea cunosc o tot mai 
largă și deplină adeziune, ceea 'ce, 
in concepția țării noastre, reprezintă 
un salutar proces de democratizare 
a vieții internaționale, bază unică pe 
care se poate concepe construirea u- 
nor noi relații intre state, a unei 
lumi a păcii, libertății și înțelegerii 
intre popoare.

Republica Socialistă România — a 
declarai vorbitorul — desfășoară o 
susținută activitate internațională, 
acționind consecvent pentru continua 
întărire a prieteniei și colaborării cu 
toate celelalte țări socialiste, pentru 
adincirea legăturilor cu tinerele țări 
suverane, care luptă* pentru o poli
tică independentă, pentru lărgirea 
cooperării cu toate statele, indiferent 
de regimul lor «ocial-economic.

favorabil 
dezvolta

și diversificarea relațiilor de coo- 
in domeniile politic, econo- 

cullural, tchnico-științific dintre 
. in 
ca u- a salutat cu satis- 

pozitive obținute 
Conferinței pentru 

in Europa, 
Fin- 

aceste re- 
favorabile 

con feri n te, 
la inaugu- 

unei politici noi pe continen
tul european, la crearea garanției că 
fiecare popor se va dezvolta liber, 
potrivit aspirațiilor și voinței pro
prii. la elaborarea măsurilor privind 
dezvoltarea colaborării multilaterale 
pe plan economic. tehnico-științific 
și cultural între țările continentului, 
fără nici un fel de îngrădiri.

P.C.R. — a declarat in încheiere 
vorbitorul — este hotărît să acțione
ze. cu aceeași energie și consecvență 
ca și pînă în prezent, pentru ampli
ficarea raporturilor de prietenie și 
solidaritate cu toate partidele comu
niste și muncitorești, pentru adinci- 
rea colaborării cu partidele naționa
le de guvernămint din țările 
pășesc pe 
pendente, 
t uri lor cu 
ționalâ și 
sprijinire 
diplomatic și material, pentru unita
tea rindurilor frontului mondial an- 
tiimperialist.

ca re 
calea unei dezvoltări inde- 
pentru intensificarea legă- 
mișcările de eliberare na- 
multiplicarea acțiunilor de 
a acestora pe plan polilic,

adnotări • adnotări • adi > adnotări
timpurile. Multe din versu
rile sale s-au reintors In 
falelor, fiind întîlnite la 
începutul secolului aJ XIX- 
lea. in colecția lui Anton 
,Pann. Fără a se depărta 
prea mult de textul origi
nal. Dosoftei a realizat ex
celente tălmăciri, 
nînd forța 
limbii române, 
disponibilități 
dindu-ne versuri 
profund lirism.

Psaltirea în versuri e 
prima operă poetică româ
nească de proporții insu- 
mind 8 634 de versuri. Do
softei poale 
întemeietorul 
‘re culte. în

ie
Renașterii prin 

raiului 
strămoșesc, care devine a- 
devărata limbă literară. în- 
eepind cu secolul al XVI- 
k-a. cit și clemente de ba
roc românesc". împlinirea 
a 300 de ani de lâ publi
carea Psaltirii merită, 
aceea, a fi consemnată 
un act. de cultură.

versuri
..spiritul 
redescoperire»

c i n a

strai um i- 
expresivă a 

marile ei 
creatoare, 

de un

fi considerat 
poeziei noas-

Psaltirea in
observă atit

df 
ca

Octav PALIN

inestetic
păminlul 

primăvara ex- 
bobocii sinilor 
altă schiță un 

feminin. Viki, 
poe- 
imi 

: / In 
gil-

ftora copacii, 
mustea și 
plodase în 
ei". într-o 
personaj
compune următoarea 
zie : „Prin măduvă 
umblă sfîrcuri de sex 
lacrimariul meu / să 
glie picături /. Caldă plas
ată să-mi inunde mărun
taiele / Să fiu sătulă de 
dragoste". Această „operă" 
este intitulată, bineînțeles. 
„S-a trezit sîngele".

In mulle bucăți In cen
trul atenției se află o po
veste de dragoste care se 
aprinde brusc și Ia fel de 
brusc și (mai ales 1) inex
plicabil se stinge. în schița 
ce dă titlul volumului, ci
neva se îndrăgostește de o 
fată fiindcă i s-a părut că 
evocă, mai bine-zis „colo
ritul" ei „evoca pictura lui 
Tizian". O dală insă proas
pătul Romeo are nefericita 
idee să pronunțe un cuvint 
„la auzul căruia fata și-a 
pierdut coloritul lui Tizi
an". în concluzie, fala este 
grabnic părăsită.

Subiecte melodramatice, 
prăfuite găsești la tot pa
sul. Un profesor înăcrit de 
viața de familie se îndră
gostește — eterna poveste I 
— de o nimfă locală și este 
respins etc. Limbajul per
sonajelor este violent cari
caturizat, 
citit 
altul 
sâ-i 
Iul" : 
o dor 
spune 
ră cu 
greează romane polițiste și 
apoi pomenește că a văzut 
traducerea unor texte indi
ene, niște imnuri „vredni
ce" sau „veridice". Toate 
acestea sint de efectul cel 
mai ieftin. vizează un 
umor silnic, rudimentar ; 
dar nu asupra lor ne pro
punem să insistăm, nu ele 
constituie punctul „forte" 
al volumului. Autoarea pare 
a fi intr-o febrilă căutare 
a vulgarității, 
frazele triviale 
ros din gura 
aparițiile sint 
orice preocupare superioa
ră, obsesia aflindu-se. cum 
am văzut de altfel, la loc 
de cinste.

La munte Lola din „Clop 
cu struț" cunoaște un flă-

ei
se 
nu 
nu

Unul declară că a 
„Pe aripile vulturului", 
nu-l crede și-i cere 
povestească „subiec- 
o femeie se jeluie că 
„ovalele"', un colonel 

: că nu se prea omoa- 
. cititul, cel mult a-

cuvintele și 
curg gene- 
eroilor săi. 

lipsite de

cău care aprecia sinii 
„pricopsiți". Cei doi 
duc să danseze, flăcăul 
prea știe „giocul", dar 
se descurajează căci „Apăi,
rtă-1 Ia pocnilu. că-l învăț 
mintenaș ; doar n-am venit 
acilea să dorm cu capu-n 
sarmale". In „Homo faber" 
Codrea. pretins scriitor, o 
cere pe o fată (in căutarea 
unui chilipir) de nevastă : 
ea nu știe ce să răspundă, 
el se răstește la ea „Ce te 
uiți așa ? Ce Iaci ca baliga 
in iarbă ?
tuieșle pe 
ceașcă, să 
unu sub 
Muscărel din 
grăbește imprudent 
căsătorească fiindcă 
verii se împliniseră", 
zareria, 
lodrama. se alătură 
limbai „colorai", in 
trivial. O sculptoriță, 
pildă, nu prea tinără 
clară „Sint ca un bărbat. 
Dragostea să fie liberă ; 
mai liberă chiar decil: gin- 
dul“... $i trăiește viața cea 
mai amorală posibil.

Din loc in loc, autoarea 
pare a intui situația senti- 
mental-melodramatică a 
personajelor sale, pe care le 
privește cu superioritate 
ironică. Mult prea rar insă 
și fără ca mijloacele artis
tice să fie la înălțimea e- 
ventualelor intenții satirice.

Firește nu termenii „tari" 
in sine deranjează. Obiec
țiile care i s-au adus lui 
Arghezi că folosește cuvin
te precum „bube, mucega
iuri și noroi" sau cele la 
adresa lexicului romanului 
„Groapa" par astăzi 
cole. Există, se 
tică a uritului 
nu poate 
tat în nici 
utilul fără

Un popă îl sfă- 
Codrea să niun- 
nu stea „ca tă- 
burta boului".

„Testul" 
să 

„sinii
Bi- 

gluma ieftină, me- 
acest ui 

fond 
de 

de-

Victor

se
se

• Dragostea 
TRIA — 9;
21.15. 
© Ciprian 
TRAL — 
DRUMUL S 
© Fantoma 
BUCUREȘTI — 8.3'1: 11; 13.3(1; 16; 
13.30; 21. la grădină — 20.15.
• Jandarmul la plimbare : LU
CEAFĂRUL — 8.30: 11; 13.30; 16; 
18.30: 21, la grădină — 20.30, FA
VORIT - 8,45; 11; 13.15; 15.30; 18;
20.30. MELODIA — 9; 11,1.-); 13,30; 
16: 13,30; 20.45. MODERN — 8.15; 
11: 13.3(1: 16; 18.30; 20.45. la gră
dină — 20,15.
9 Program de desene 
pentru copii : DOINA - 
o Lumea se distrează : DOINA — 
13: 15.30: 17.45; 20. COTROCENI
— 15.30: 18; 20.15.
e La răscruce de vinturi : SCA
LA — 11.15: 13,45; 16,15: 13.45:
21.15. CAPITOL — 9: 11,15; 13.30; 
16; 18,30: 21. la grădină — 20,15, 
GRADINA DINAMO — 20.15.
© Ultimul cartuș: LUMINA — 9; 
11,15: 13.30; 16; 18,30: 20.45.
• Un om în sălbăticie : FESTI
VAL — 9: 11.15: 13.30: 16: 18.45;
21.15. la grădină — 20.15. GRADI
NA SELECT — 20.
• Veronica
nuare. r 
men la re 
O Anloniu și 
CE LSI OR —' 9; 
BUZEȘTI — 9: 
grădină — 20,15, 
12.30; 16; 19,30. 
o Supcrautomat — 10; 12;
16.30: 18.30. Noaptea — 20.30 : 
NEMATECA (sala Union).
© Soarta 
pul de 
15.30; 18; 
O Monte 
11.15: 13.30: 15.45: 
MURA — 9; 11,15
20.30, AURORA - 
15,43: 18; 20.30. la 
o Simon Templar 
CEGI — 15.30: 18:

Începe vineri :
11.311; 14; 16.30;

Porumbescu :
13: 12.3H: 16;

— 13.30: 
Barbă 

8.3(1: 
grădină

9
SĂRII 
i lui

13.30;
om

9:
grădină

PA-
19;

CEN-
1S.30,

19.
Neagră :

animate
9.30; 11.

9.311—18 in
Program de filme

• — 20.15 : TIMPURI 
Cleopatra : 

12.30; 16;
12,30: 16; 19,30, la 

GLORIA — »;

conti- 
docu-
NOI.
EN- 

19,30,

11: 
ci-

unui combatant din cor- 
autoapărare : LIRA — 

20-30, la grădină — 20.15. 
Carlo : GRIVTJ’A — 8.45;

13.15: 20.30, FLA- 
; 13.30: 16; 18.15;

13.30; 
— 20.

fi 
un 
nici

ridi- 
știe. o este- 
! Ceea ce 
insă accep- 
chip este 
o estetică.

ATANAS1U

9; 11,15; 
grădină 

intervine : BU- 
20.15, la grădi

nă — 20.30. GIULEȘTI — 15.30; 18;
20.30, MIORIȚA — 9; 11,15; 13.30; 
15.45: 18; 20,15.
• Ceața : VITAN — 15.30; 17,30;
19.30. la grădină — 20,15.
• Fluturii sint liberi : VOLGA — 
9: 11,15; 13.30: 15,45: 18,15; 20.30, 
TOMIS — 8.45: 11; 13.30: 16; 18,30; 
20,45. la grădină — 20,15.
O Rond de noapte : DACIA — 9; 
11.15; 13.30: 16: 18.15: 20.30, POPU
LAR — 15.30; 18: 20,15.
• Tecumseh : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 15,30: 18; 20.15. 
O Grăbiți apusul soarelui : UNI
REA — 15,30; 19,15, la grădină — 
20.15.
O Aventurile iui Babușcă : CRÎN- 
GAȘI — 15.30: 18: 20.15.
© Copiii căpitanului Grant : FLO- 
REASCA — 15.30: 18: 20,15.
• Salcimul liliachiu : ARTA —
16; 18: 20, la grădină — 20.30.

cile.ua
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Dineu în onoarea președintelui Republicii 
Africa Centrala, lean Bedel Bokassa, oferit 

de municipalitatea orașului Brasov
Simbătă, Brașovul a avut ca oas

pete pe general de armată .Jean Be
del Bokassa, președintele Republicii 
Africa Centrală, care face o vizită 
neoficială în (ara noastră.

La sosire, inaltul oaspete și per
soanele oficiale care il însoțesc au 
fost salutate de primarul municipiu
lui, Constantin Cirțînă, și de alți re
prezentanți ai organelor locale de 
stat.

După o scurtă vizită în oraș, 
seara, municipalitatea Brașovului a 
oferit, un dineu, la Hotelul Carpați, 
In onoarea președintelui Republicii 
Africa Centrală.

Au participat Vasile Patilineț. mi
nistrul economiei forestiere și mate
rialelor de construcții, Gheorghe 
Matei, secretar al Consiliului jude

țean al Frontului Unității Socialiste, 
Radu Romul, prim-vicepreședinte al 
consiliului popular județean, și alte 
persoane oficiale.

Au luat parte Josep Potolot. mi
nistrul afacerilor externe, Louis 
Alazoula, ministru delegat la pre
ședinție, însărcinat cu misiuni spe
ciale. și alte persoane oficiale care il 
însoțesc pe șeful statului centrafri- 
can.

Președintele Comitetului Executiv 
al Consiliului popular municipal 
Brașov, Constantin Cirțînă, și pre
ședintele Republicii Africa Centrală, 
Jean Bedel Bokassa. au toastat pen
tru continua dezvoltare a prieteniei 
și colaborării dintre cele două țări 
și popoare.

(Agerpres)

Semnarea unui protocol economic
La Ministerul Comerțului Exterior 

a fost semnat, simbătă după-amia- 
ză, un protocol privind dezvoltarea 
cooperării economice și tehnice in 
domeniul industriilor chimică, ușoa
ră și materialelor de construcții, a- 
griculturii și schimburilor comercia
le intre România și Siria.

Documentul a fost semnat de Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul comerțului ex
terior, și Mohamed Imadi, ministrul 
economiei și comerțului exterior al 
Siriei.

La semnare au luat parte Constan
tin Stanciu, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, membrii celor 
două delegații.

A fost prezent Souheil Ghazzi, am
basadorul Siriei la București.

☆
Simbătă seara a părăsit Capitala 

delegația economică siriană condusă 
de ministrul economiei și comerțu
lui exterior al Republicii Arabe Si
riene, Mohamed Imadi.

Delegația a fost condusă la aero
port de Ion Pățan. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, și alte persoane 
oficiale.

A fost prezent Souheil Ghazzi, am
basadorul Republicii Arabe Siriene 
la București.

(Agerpres)

Primire la C.C. al P.C.
Tovarășul Gheorghe Pană, membru 

ăl Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit, simbătă dimineața, 
pe Karl Zenker, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidului Co
munist din Austria, președintele or

ganizației P.C.A. din landul Austria 
inferioară, care s-a aflat la odihnă 
in țara noastră.

A participat tovarășa Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Vizitele delegației Consiliului Legislativ 
National din Zair

Delegația Consiliului Legislativ 
Național (Parlamentul) din Republica 
Zair, care face o vizită in țara noas
tră. a sosit la Timișoara. Simbătă di
mineața, membrii delegației au avut 
o întrevedere cu Mihai Telescu, pre
ședintele Consiliului popular jude
țean Timiș, și alți reprezentanți ai 
organelor locale ale puterii de stat. 
Cu acest prilej, oaspeții zairezi au 
fost informați despre realizările în
făptuite in județul Timiș, in anii con
strucției socialiste, și despre preocu
pările actuale ale consiliului popular 
județean, pentru transpunerea in via
ță a programului de dezvoltare eco
nomică și socială a județului. La rin- 
dul său, Tshisekedi Wa Mulumba, 
vicepreședinte al Consiliului Legisla
tiv Național, conducătorul delegației, 
a vorbit despre unele măsuri adop
tate de guvernul zairez pentru dez
voltarea economiei naționale șl con

solidarea independenței statului asu
pra bogățiilor țării.

tn aceeași zi. membrii delegației 
parlamentare zaireze au vizitat între
prinderea de tricotaje „1 Iunie" și 
Facultatea de mecanică a Institutului 
politehnic, Liceul de muzică, Muzeul 
Banatului, complexe sportive și de 
agrement, noi cartiere de locuințe din 
municipiul Timișoara.

în cinstea oaspeților, președintele 
Consiliului popular al județului Ti
miș a oferit un dejun.

în timpul vizitei la Timișoara, 
membrii delegației parlamentare din 
Zair au fost însoțiți de Stanciu Sto- 
ian, secretar general al Ligii române 
de prietenie cu popoarele din Asia 
și Africa. Ilie Morodan, vicepreședinte 
al Consiliului popular județean Ti
miș, precum și de Bokingi Embe- 
yolo, ambasadorul Republicii Zair la 
București.

(Agerpres)

Noi lectorate de limbă și literatură română peste hotare

Cronica
CUVÎNTARF.A 

AMBASADORULUI 
R. S. CEHOSLOVACE 

LA POSTURILE DE RADIO 
ȘI TELEVIZIUNE

Ambasadorul Republicii Socialiste 
Cehoslovace la București, Miroslav 
Sulek. a rostit, simbătă scara, la 
posturile noastre de radio și televi
ziune o cuvintare cu prilejul împli-

t 
î

La Uzina cocsochi-

mîcă din Galați

BATERIA NR. 2 
PRODUCE

Bateria numărul 2 de cocsifi
care din cadrul Uzinei cocsochi- 
mice de la Galați a livrat sîm- 
bătă, primele cantități de cocs.

Pină in 1975 vor fi puse in 
funcțiune, succesiv, alte 3 ba
terii de cocsificare. Dacă pri
mele baterii au fiecare o capa
citate de 330 000 tone cocs me
talurgic pe an. cea de-a 5-a va 
livra 690 000 tone. Se prevede ca 
prin construcția celei de-a 6-a 
baterii, de mare capacitate,xpro
ducția uzinei să depășească 
2 700 000 tone cocs metalurgic pe 
an. Uzina cocsochimică de la 
Galați este realizată cu con
cursul specialiștilor polonezi de 
la firma „Hula Zabrze".

(Agerpres)

în județul Alba

ALBA IULIA (Coresponden
tul „Scinteii11, Ștefan Dinică). în 
județul Alba rețeaua comercia
lă cunoaște, în ultimul timp, o 
amplă extindere și modernizare, 
prin construirea de noi unități 
și introducerea unor sisteme 
rapide de servire a cumpărăto
rilor. Noile magazine, aflate in 
construcție in cartierul „Cetate" 
din Alba Iulia, vor funcționa 
numai cu autoservire. Alte uni
tăți comerciale au fost reame- 
najate și reprofilate pentru a-și 
desfășura activitatea prin acce
sul liber al cumpărătorilor la 
raft. „începind cu data de 1 au
gust — ne spune tovarășul Ar- 
tenie Barbu, director adjunct la 
Direcția comercială județeană 
— în municipiul Alba Iulia se 
va deschide o casă de comenzi 
pentru produse alimentare, care 
va asigura și transportul măr
furilor la domiciliul cumpărăto
rilor. De asemenea, cu aceeași 
dată, se 
cerea la 
bază de 
siguratâ 
tare din 
Iulia se va deschide un 
taurant, care va funcționa, 
asemenea, cu autoservire. Rină la 
sfîrșitul acestui an. unitățile co
merciale cu autoservire vor 
ține o pondere însemnată 
activitatea comercială din 
drul județului.

va introduce și desfa- 
domiciliu a laptelui, pe 
abonament, prestație a- 
de trei unități alimen- 
localitate. Tot in Alba 

res- 
de

de- 
în 

ca-

nirii unui sfert de veac de la sem
narea primului tratat de prietenie 
româno-cehoslovac și a cinci ani de 
la semnarea noului Tratat de prie
tenie. colaborare și asistență mutuală 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Socialistă Cehoslovacă.

★
Cu prilejul aniversării a 15 ani de 

Ia înființarea Asociației filateliștilor 
din Republica Socialistă România, 
simbătă seara, la Ateneul Romftn din 
Capitală, a avut loc o adunare festi
vă consacrată acestui eveniment.

Au luat parte reprezentanți ai Mi
nisterului Transporturilor și Teleco
municațiilor și ai Consiliului popular 
a! municipiului București, numeroși 
filateliști. Au fost prezenți. de ase
menea, invitați de peste hotare, re
prezentanți ai federațiilor și asocia
țiilor filatelice și ai administrațiilor 
poștale din Bulgaria. Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Iugoslavia, Polonia, 
Ungaria și U.R.S.S.

Tn cadrul adunării festive a luat, 
cuviritul general-colonel în rezervă 
Constantin Smirnov, președintele A- 
sociației filateliștilor din Republica 
Socialistă România, care a prezentat 
realizările obținute în cei 15 ani de 
activitate a! A.F.R., subliniind spri
jinul acordat de asociație in organi
zarea muncii pasionate a sutelor de 
mii de filateliști din țara noastră.

Au adus saluturi in numele oaspe
ților de peste hotare Kurt Samisch, 
(R.D. Germană), ing. Ladislav Dvo- 
racek (R.S. Cehoslovacă). Mocsary 
Laszlo (R.P Ungară), Stoicio Crislov 
(R.P. Bulgaria). Zbigniew Zielinschi 
(R.P. Polonă), Anatoli Katschinschi 
(U.R.S.S.) și dr. V. Hercegovic (R.S.F. 
Iugoslavia), care. în numele asocia
țiilor și federațiilor filatelice pe 
care le reprezintă, au transmis feli
citări Asociației filateliștilor din 
România cu prilejul aniversării a 15 
ani de activitate.

în prima jumătate a anului in 
curs au fost create noi lectorate de 
limbă și literatură română peste 
hotare : la Antwerpen — Belgia și 
la Belfast — Irlanda de Nord, pre
cum și de istoria României, la New 
York — S.U.A.. și de studii juridice 
românești, la Napoli — Italia. Cu 
acestea, numărul lor a crescut la 131. 
ceea ce confirmă aprecierea și inte
resul de care se bucură știința și 
cultura românească in contextul va
lorilor universale.

Activitatea lectoratelor, care func
ționează in 29 de țări ale lumii, este

sprijinită de Biblioteca centrală uni
versitară din București. Ea le expe
diază lunar un bogat material docu
mentar, diferențiat după profilul și 
solicitările fiecăruia din lectorate.

Potrivit precizărilor Ministerului E- 
ducației și învățămîntului, la aceste 
lectorate predau atit cadre didactice 
din țara noastră — recrutate de la 
facultățile de specialitate ale univer
sităților din București. Cluj, Iași și 
Timișoara — cit și profesori sau 
cercetători de la catedre de romanis
tică din străinătate.

. (Agerpres)

A apârut:

(Agerpres)

Numărul se deschide cu edi
torialul Măsuri de importanță 
deosebită pentru progresul țării, 
în continuare sint inserate arti
colele : Planul național unic d<5 
dezvoltare economico-socială a 
României (1) de $/țĂNEA ț.
N.ESQU, . Profiuid<ș.i.A.niutații , 

. schimbări in direcția destinderii,^ 
colaborării și p’ăcn de ’ CON
STANTIN MITEA, Stilul în 
munca de partid — pasiune, 
realism, fermitate de PETRE 
DÂNICA. Legea valorii, meca
nism al creșterii eficienței eco
nomice de PAVEL IONIT'A. Or
ganizarea muncii și disciplina 
muncii, instituții interdependen
te de SANDA GHIMPU. Arheo
logia in serviciul istorici patriei 
de DUMITRU BERCIU.

în cadrul rubricii PROIECTUL 
DE NORME ALE VIEȚII ȘI 
MUNCII COMUNIȘTILOR, re
vista publică articolele : Atitu
dini și valori morale de AL. GO- 
LIANU si Probleme deontologi
ce de ANDER ZOLTAN. în con
tinuare. la rubrica ȘTIINȚA — 
ÎNVAȚAMÎNT, VASILE CUCU

și ȘERBAN STELU semnează 
articolele Cerințe ale moderni
zării învățămîntului geografic și, 
respectiv, învățămîntul juridic 
la Academia de Studii Econo
mice.

Lar,Ubîi'Ca DIN MIȘCAREA 
COIVIUNIS'VA ȘX_ MPNCITO^- 
REASCA.'M.QNDIALA sini.. in-; 
serate însemitările lui lSN'’®A-’ 
VASTRE despre volumul „Este 
timpul să se schimbe cursul" de 
JACK . WODDIS, iar lă rubrica 
CURENTE ȘI IDEI articolul. De
plasări in structura păturilor sa
lariate intermediare din țările 
capitaliste dezvoltate de CAROL 
NIRI.

I,a rubrica VIAȚA INTERNA
ȚIONALA sint publicate extrase 
din Programul Partidului Con- 
golez al Muncii și articolul A- 
merlca Latină — un univers in 
plină transformare de ANCA 
VOICAN. Revista mai cuprinde 
obișnuitele rubrici : CĂRȚI Sf 
SEMNIFICAȚII, REVISTA . RE
VISTELOR și CUVÎNTUL CI
TITORILOR.

Poporul polonez sărbătorește as
tăzi împlinirea a 29 de ani de la 
crearea Poloniei noi. populare — 
eveniment de răscruce in milenara 
sa istorie.

Sini bine cunoscute grelele sufe
rințe și încercări prin care a trecut 
Polonia in perioada cotropirii na
ziste, cit și lupta plină de sacrificii 
dusă de poporul polonez împotriva 
fascismului, pentru salvarea ființei 
naționale și făurirea unui viitor 
mai bun. In acei ani. armata polo
neză renăscută, luptînd alături de 
oșlile sovietice, care au purtat pe 
umerii lor principala povară a răz
boiului antihitlerist, și-a dat tribu
tul de singe Ia cauza libertății și 
independenței patriei sale. La 22 
iulie 1944, în orașul Chelr.i. situat 
in prima zonă din care hitleriștii 
au fost izgoniți. Comitetul de eli
berare națională, creat de forțele 
democratice și progresiste în frun
te cu comuniștii, a lansat memora
bilul manifest care proclama in
staurarea puterii populare în Po
lonia.

în anii de după eliberare, po
porul polonez, sub conducerea 
P.M.U.P., a vindecat intr-un timp 
scurt rănile grele ale războiului și 
a înfăptuit o vastă operă de prefa

ceri înnoitoare în toate domeniile 
vieții economice și sociale. Socia
lismul a transformat Polonia in
tr-un stat industrial-agrar cu un 
puternic potențial economie. Au 
cunoscut o continuă dezvoltare in
dustriile siderurgică, constructoare, 
de mașini, chimică, de construcții 
navale, au fost modernizate sectoa
re largi ale economiei naționale. 
Un puternic avint au luat știința, 
invățămîntul, cultura.

Succesele remarcabile obținute 
de poporul polonez prieten in con
strucția socialistă sint salutate cu 
bucurie de oamenii muncii din 
România. Cu viu interes este ur
mărită in țara noastră activitatea 
creatoare desfășurată de Partidul 
Muncitoresc Unit Polonez pentru 
dezvoltarea economiei, științei și 
culturii, adincirea continuă a de
mocrației socialiste, creșterea bună
stării materiale a celor ce muncesc.

Popoarele român și polonez sint 
legate prin relații de prietenie cu 
vechi tradiții făurite in decursul se
colelor de luptă pentru indepen
dență națională șl dreptate socială. 
In anii socialismului, aceste relații, 
bazate pe principiile marxism-leni- 
nismului și internaționalismului

proletar, au căpătat un nou conți
nut. cuno.scind o amplă dezvoltare 
pe cele mai diverse planuri — po
litic, economic, tehnico-științific, 
cultural. Noul tratat de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală ro- 
mâno-polon. semnat în 19'0, a creat 
un cadru fertil pentru amplificarea 
și adincirea continuă a raporturilor 
reciproce pe cele mai diverse pla
nuri. potrivit intereselor ambelor 
noastre popoare, cauzei păcii, socia
lismului și progresului in lume.

Un rol esențial in dezvoltarea 
continuă a legăturilor frățești 
româno-polone ii au relațiile de co
laborare și solidaritate dintre P.C.R. 
și P.M.U.P., contactele și convorbi
rile dintre conducătorii de partid și 
de stat ai celor două țări. întîlni- 
rile, la diferite niveluri, schimbu
rile de experiență in cele mai va
riate domenii ale făuririi orînduirii 
noi.

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
R. P. Polone, poporul român feli
cită cu căldură poporul polonez și 
ii urează din toată inima să repur
teze noi și mari succese în munca 
sa rodnică pentru progresul multi
lateral și înflorirea continuă a pa
triei sale.

vremea
HssasssassnssEasssanffisirarassssanassirassfflnB

Timpul probabil pentru zilele de 
23, 21 și 25 iulie. în țară : Vreme in 
general frumoasă și călduroasă. U- 
nele înnorări se vor semnala in ju
mătatea de nord-vest a țării, unde 
vor cădea ploi de scurtă durată. In 
rest ploi izolate. Vînt potrivit. Tem
peratura in creștere. Minimele vor 
fi cuprinse intre 10 și 20 de graue, 
iar maximele intre 24 și 34 de grade, 
local mai ridicate. în București : 
Vreme in general frumoasă. Cerul va 
fi variabil. Vint slab. Temperatura 
in creștere.

22 iulie, ziua sărbătorii 
naționale, a fost intîmpina- 
tă in Polonia cu realizări 
deosebite in îndeplinirea 
planului pe 1973, anul hotă- 
ritor al cincinalului. Depis
tarea și fructificarea rezer
velor existente, folosirea cit 
mai rațională a potențialu
lui uman, aplicarea tot mai 
largă in industrie a cuceri
rilor tehnicii moderne sint 
obiective aflate în perma
nență în atenția celor mai 
înalte foruri de partid și de 
stat, a oamenilor muncii 
din fabrici, uzine, de pe 
șantiere etc. Prin eforturile 
acestora se creează condiții 
tot mai favorabile pentru 
îndeplinirea înainte de ter
men a întregului cincinal. 
Este semnificativ faptul că 
unele colective și-au luat 
angajamentul de a-și ono
ra sarcinile ce le revin in 
perioada respectivă cu un 
an înainte de vreme.

Un rol important in mo
bilizarea energiilor crea
toare ale oamenilor pentru 
o producție sporită și de cit 
mai bună calitate, pentru 
realizări peste plan, l-a ju- 
eâti.h.ip^cpnpseyta „Acțiune 
a ’i.fiâ'dr. . ..30. jjit;, miliarde 
zloja^îțrtrepvinșp de munci- 
torn'-’aîn '-'rticidistrie. con
strucții și din alte do
menii, ca răspuns la ape
lul lansat, de secretariatul 
C.C. al P.M.U.P. și de gu
vernul țării, pentru fructi
ficarea cit mai largă a re
zervelor de producție. Ca 
rezultat al acestei acțiuni, 
in primul trimestru al anu
lui s-a obținut o producție 
suplimentară de șase mi
liarde zloți ; in al doilea 
pătrar, potrivit unor calcu
le preliminare, depășirile 
au fost și mai mari.

Cifrele statistice privind 
realizarea planului in pri
ma jumătate de an, date 
publicității la Varșovia, 
sint apreciate de ziarul 
„Trybuna Ludu" drept pre
mise pentru îndeplinirea cu

succes și depășirea sarcini
lor întregului an 1973. în 
Industria grea de pildă, 
planul a fost depășit cu 
3 la sută, realizindu-se 
peste 51 la sută din preve
derile sarcinilor pe anul in 
curs. Un ritm deosebit de 
intens l-a înregistrat meta
lurgia. care a asigurat pes
te plan 81 000 tone de oțel 
și 127 000 tone laminate. în
treprinderile industriei gre
le au livrat produse in va
loare de 6.7 miliarde zloți 
— cu 400 milioane mai 
mult decit fusese prevăzut

generată de necesitatea u- 
nor achiziții destinate mo
dernizării economiei.

O deviză actuală domi
nantă a colectivelor de oa
meni ai muncii din Polo
nia este de „a construi și 
produce mai mult, mai re
pede și mai bine". Carac
terul ei stimulativ este vi
zibil în toate sectoarele de 
.activitate și, în special, pe 
marile șantiere. Am avut 
prilejul de a cunoaște la 
fața locului unele episoade 
din istoria scrisă în be
ton armat și oțel, a citorva

CORESPONDENȚA DIN VARȘOVIA

pentru primul semestru al 
anului ; industria construc
toare de mașini a realizat 
suplimentar o producție in 
valoare de 2,4 miliarde 
zloți ; iar minerii au rapor
tat țării că au asigurat, 
peste sarcinile ce le reve
neau. 80 000 tone de cărbu
ne. Sporirea apreciabilă a 
producției a determinat o 
creștere corespunzătoare a 
volumului transporturilor ; 
magistralele de oțel polone
ze au asigurat în primele 
șase luni transportarea tu
turor produselor și mărfu
rilor de bază, planul res
pectiv fiind depășit cu mi
lioane de tone.

Ca urmare a dezvoltării 
accelerate a economiei s-au 
inregistrat sporuri marcan
te și în volumul schimburi
lor comerciale cu străinăta
tea. La sfirșilul primului 
semestru al acestui an, va
loarea mărfurilor exportate 
a fost cu 15,5 la sută mai 
mare decit în perioada co
respunzătoare a anului tre
cut. Dinamica înaltă a ex
porturilor a fost însoțită de 
o dinamică și mai accen
tuată in sfera importurilor.

obiective considerate drept 
cele mai importante în pro
gramul de investiții ale a- 
nului de. față : combinatul 
metalurgic „Katowice", ra
finăria și noul port de la 
Gdansk. La Katowice, 4 800 
de muncitori și ingineri 
construiesc cel mai mare 
și modern combinat side
rurgic din Polonia. Acest 
gigant, care va avea o ca
pacitate de producție anua
lă de 4,5 milioane tone de 
oțel, va ridica Polonia pe 
un loc superior celui pe 
care-1 ocupă în prezent in 
ierarhia țărilor producătoa
re de oțel. Datorită efortu
rilor pline de abnegație 
ale constructorilor, lucrări
le pentru realizarea aces
tui obiectiv avansează cu 
repeziciune. în ce privește 
noul port care se constru
iește la Gdansk, el va des
chide încă o „fereastră" a 
Poloniei spre Baltica. La 
această „ofensivă spre ma
re" iau parte mii de mun
citori din 22 de întreprin
deri. Se află în construcție 
un dig protector, precum și 
un depozit de cărbune cu o 
capacitate de 500 000 tone.

Tot aici se vor monta im
portante instalații de trans- 
bordare. La încheierea lu
crărilor, în noul port vor 
putea ancora nave cu un 
deplasament de 150 000 
tone. Tot la Gdansk se des
fășoară lucrările de con
strucție a unei rafinării 
care se va înscrie in cir
cuitul producției in iunie 
1975. Ea va avea o capaci
tate de prelucrare de 4 mi
lioane tone anual, urmînd 
ca această cifră să fie du
blată. Importanța noului o- 
biectiv este apreciată în 
perspectiva ca in 1980 po
tențialul polonez de prelu
crare a petrolului să ajun
gă la cifra de 28 milioane 
tone.

Am amintit doar cîteva 
dintre obiectivele de sea
mă, care, deși diferite in 
ce privește destinația lor in 
ansamblul economiei na
ționale, au un semnificativ 
element comun : pe șan
tierele lor se desfășoară — 
ceea ce se numește aci 
— bătălia cu timpul, reflec- 
tind voința clasei muncitoa
re. a oamenilor muncii din 
Polonia, de a-și dedica 
toate forțele pentru înfăp
tuirea politicii partidului. 
Sint semnificative in !acest 
sens cuvintele ce le-am au
zit de la unul din acești 
oameni, brigadierul comu
nist Stanislaw Wjolski, 
fruntaș in producție pe un 
șantier din Gdansk : ,,A-
cum, mai mult ca oricind, 
cu prilejul sărbătorii națio
nale, ne dăm seama cit de 
importantă este lupta cu 
timpul pentru folosirea la 
maximum a fiecărei ore, a 
fiecărui minut. Numai ciș- 
tigind această bătălie vom 
fructifică amplu posibilită
țile de care dispunem, e- 
nergiile creatoare generale 
de țelul socialismului".

Gh. CIOBANU
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Victorie și calificare în „Cupa Davis"

® După ziua a doua : România—Noua le olandă 3—0 • La fel ca și Ovici, în prima 
zi. Sântei s-a ridicat ieri la înălțimea difi cilei sale misiuni ® Azi, ultimele jocuri 

de simplu

...Era în setul al treilea al partidei 
de dublu. Tabela electrică de pe are
na „Progresul" marca in acel moment 
peste tot scoruri favorabile reprezen
tanților noștri : 2—0 la seturi, 5—3 la 
„ghemuri", 40—15 in „jocul" al nouă
lea. Așadar, putea urma o minge de 
„ghem" care, in același timp, să fie 
minge de set, minge de meci și min
ge de calificare in finala grupei „A" 
din zona europeană. Servește 
Năstase, Parun trimite returul afară 
și, intr-adevăr, „ghem" pentru Româ
nia — set, meci, calificare pentru 
România. Tn clipa aceea, peste tribu
ne s-a auzit un „Bravo Ionică 1". 
Era felicitarea adresată din inimă 
de Ilie Năstase noului și destoinicu
lui său partener Ion Sântei.

Evident, Năstase e Năstase, și apor
tul său la acest prestigios 3—0 cu 
care reprezentanții noștri incheie pri
mele două zile de întreceri cu tenis- 
manii neo-zeelandezi a fost conside
rabil, adică pe măsura valorii sale 
și a așteptărilor noastre. Dar, credem 
că sintem in asentimentul spectato
rilor și telespectatorilor, al tuturor 
iubitorilor de sport din țară dacă — 
urmînd exemplul și îndemnul pri
mei noastre „rachete" — adresăm 
aceste aplauze scrise mai cu seamă ce
lor doi parteneri ai săi — Ovici și Sân
tei. De cițiva ani, de cind reprezentati
va României joacă un rol de primă 
mină in suprema competiție mondială 
a tenisului, am avut cu toții posibi
litatea să urmărim — pe teren sau 
pe micul ecran — multe partide de 
nivel inalt, și am văzut că multe se 
pot întimpla în ..Cupa Davis". Am 
văzut și am auzit cum unii mari ju

cători. cu sute de partide și zeci de 
turnee la activ, s-au lăsat năpădiți 
de emoții in această mare confrun
tare. Ne confirmă această observație 
și secretarul general al Federației 
Române de Tenis, prof. Al. Lăză- 
rescu — căruia i-am solicitat un mi- 
crointerviu imediat după partida de 
dublu de ieri.

— Ce v-a plăcut cel mai mult în 
primele două zile ale întrecerii cu 
redutabila formație a Noii Zeelande? 
am întrebat noi.

— Bineînțeles, marea clasă a lui 
Ilie Năstase, același om de bază pe 
care-1 cunoaștem și-l apreciem de 
atita vreme.

Totodată, comportarea lui Toma 
Ovici și a lui Ion Sântei. Jucând cu 
o admirabilă voință și ambiție spor
tivă, aceștia au reușit nu numai să 
se ridice uneori la înălțimea mai 
experimentatului și prestigiosului 
lor coechipier, dar și să se achite 
foarte bine de dificila misiune care 
le-a r.evenit. în ciuda jocurilor inter
naționale mai puține prin care au 
trecut, a handicapului de a juca in 
fața unor adversari care învinseseră 
in deplasare pe valoroșii tenismani 
iugoslavi, în ciuda șansei pe care 
calculul hirtiei și al multor specia
liști le-o refuza — Ovici și Sântei 
s-au mobilizat, s-au ambiționat, au 
jucat cu curaj și dezinvoltură, ade
seori cu măiestrie, și au învins. Sa
tisfacția ce ne-au prilejuit-o — ală
turi de același excelent Năstase — 
mal noii săi parteneri, Ovici și Sân
tei, este cu atit mai deplină cu cit 
știm că în „Cupa Davis" pină și unii

rutinați jucători profesioniști au re
intrat cu comportări mediocre, fără 
victorii, după perioadele de absență. 
Ovici (la a doua apariție) și Sântei 
(debutant) s-au arătat demni de în
crederea de a ne reprezenta in „Cupa 
Davis 1“

...După o asemenea aleasă apre
ciere, la care subscriem intru totul, 
ce-i mai rămîne de adăugat cronica
rului ? îi rămine. poate, să anunțe 
fișa tehnică a partidelor de ieri : re- 
luind, de Ia 2—0 pentru el, partida 
întreruptă cu Parun. Ilie Năstase și-a 
adjudecat maestru și setul al treilea 
(6—2, în 45 de minute), realizînd in 
compania adversarului citeva „ghe
muri" prelungite și de mare specta
col. Deci, România — Noua Zeelan- 
dă : 2—0. A urmat confruntarea de 
la dublu, în care cuplul Năstase-San- 
tei (care juca pentru prima dată în 
„Cupa Davis") n-a lăsat nici o spe
ranță cuplului Parun-Fairlie (care 
joacă de cel puțin patru ani împreu
nă) : 3—0 Ia seturi (6—1, 7—5. 6—3). 
Deci, România — Noua Zeelandă : 
3—0.

Astăzi urmează ultimele două 
partide de simplu. Calificarea fiind 
deja asigurată, este de presupus — 
și necesar — ca noua echipă a Româ
niei să se prezinte și in cea de-a treia 
zi la același nivel. Năstase în fața lui 
Fairlie, și Ovici în fața lui Parun 
pot și trebuie să realizeze aceeași 
aplaudabilă comportare, jucînd cu 
aceeași responsabilitate și ambiție 
sportivă. Le dorim, in continuare, 
succes.

G. M1TRO1

în cîteva rînduri
C VOLEI. — în penultima zi a 

turneului internațional masculin de 
volei de la Olsztyn (Polonia), echipa 
României a intrecut cu scorul de 3—1 
(15—12, 15—10, 9—15, 15—12) selecțio
nata U.R.S.S., la capătul unui meci 
de înalt nivel tehnic, apreciat de co
respondentul agenției P.A.P. ca fiind 
cel mai frumos joc al acestei compe
tiții. Primi reprezentativă a Polo
niei a învins eu 3—0 formația stu
dențească A.Z.S. Olsztyn, iar echipa 
Ungariei a dispus cu 3—0 de selec
ționata poloneză de juniori.

® NATAȚIE. — La Leningrad au 
început întrecerile pentru „Cupa Eu
ropei" Ia sărituri in apă. Proba femi
nină de sărituri din turn a. fost ciș- 
tigată de Marina Janike (R.D. Ger
mană) — 372.84 puncte, urmată de 
campioana olimpică Ulrika Knape 
(Suedia) — 366.18 puncte. Concuren
tele românce. Elena Dumitriu și Me
lania Decuseară. au ocupat locurile 13 
și respectiv 14. în proba masculină de 
sărituri de la trambulina de 3 m cel 
mai bun rezultat in eliminatorii l-a 
obținut campionul olimpic Klaus Di- 
biasi (Italia) — 403.93 puncte. Printre 
cei 16 concurenți calificați pentru fi
nală se află și românul Ion Ganea, 
(locul 9 in eliminatorii, cu 315,18 
puncte).

o TENIS. — în diferite orașe eu
ropene au continuat întilnirile pen
tru competiția de tenis (echipe de ti
neret), „Cupa Galea". Iată rezulta
tele : Maribor : lugosIavia-Tunisia 
5—0 ; Mexic-Dartemarca 4—1 ; Szcze
cin : R. D. Germană-Polonia 3—0 ; 
Polonia-Norvegia 3—0 ; Nyon : Elve- 
ția-Iran 3—2 ; Olanda-Brazilia 3—2.

0 La Torino, in cadrul „Cupei Da
vis" (semifinalele zonei europene, 
grupa B). a continuat, simbătă meciul 
de tenis dintre, echipele Italiei și Spa
niei. îh proba de dublu, perechea 
Gisbert, Higueras (Spania) a dispus 
cu 6—3, 6—1. 4—6, 6—4 de Marza- 
no, Maiolo (Italia). Echipa Italiei 
conduce acum doar cu 2—1.

V Din cauza timpului nefavorabil 
(plouă de 48 de ore), nici ieri nu a 
putut începe la Moscova meciul de 
tenis dintre echipele U.R.S.S. și 
Franței din cadrul semifinalelor zo
nei europene a ..Cupei Davis". Dacă 
timpul va permite, meciul Începe as
tăzi.

Cu prilejul celei de-a XXIX-a ani
versări a Zilei Renașterii Poloniei 
in Capitală au avut loc o serie de 
manifestări culturale.

La Biblioteca de artă a fost orga
nizată expoziția „Arta, plastică polo
neză", cuprinzind 35 de reproduceri 
după opere clasice și contemporane, 
la biblioteca municipală ,.M. Sado- 
veanu" — o expoziție reunind tradu
ceri in limba română din literatura 
Poloniei, iar in holul cinematografu
lui „Luceafărul", expoziția intitulată 
„Afișul politic polonez". De aseme
nea, Casa de cultură „M. Eminescu" 
a găzduit un simpozion și o expozi
ție dedicate marelui astronom polo
nez Copcrnic. (Agerpres)

Solemnitatea iomiiiăni 
unor înalte distincții

VARȘOVIA 21 (De la Corespon
dentul Agerpres). — La Palatul Bel
vedere, din Varșovia, a avut Ioc tra
diționala ceremonie din ajunul zilei 
de 22 iulie, de decorare cu înalte or
dine a unui numeros grup de mun
citori și țărani, oameni de știință, 
cadre didactice, lucrători în domeniul 
culturii. La solemnitate erau prezenți 
conducătorii de partid și de stat, in 
frunte cu E. Gierek, H. Jablonski și 
P. Jaroszewicz.

H. Jablonski a rostit o cuvintare, 
felicitîndu-i călduros pe cei decorați.

TELEGRAME
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste România, 
tovarășul Ștefan Voitee, a adresat o 
/telegramă de felicitare mareșalului. 
Seimului Republicii Populare Polone, 
tovarășul Stanislaw Gucwa, cu pri
lejul celei de-a 29-a aniversări a 
Zilei Renașterii Poloniei.

Cu ocazia celei de-a XXIX-a ani
versări a Zilei Renașterii Poloniei, 
ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România. George 
Macovescu, a adresat o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor exter
ne al Republicii Populare Polone, 
Stefan Olszowski.

Cu prilejul celei de-a 29-a aniver
sări a Zilei renașterii Poloniei, Mi
nisterul Apărării Naționale, Consiliu) 
Național al Frontului Unității Socia
liste. Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Româ
nia. Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist, Consiliul Na
țional al Femeilor. Consiliul Național 
pentru Apărarea Păcii, Comitetul Na
țional al Societății de Cruce Roșie, 
Uniunea ziariștilor și alte instituții 
centrale și organizații obștești au tri
mis telegrame de felicitare persona
lităților, instituțiilor și organizațiilor 
similare din R. P. Polonă.

Comunicatul Direcției Centrale de Statistică 
a R. P. Polone

VARȘOVIA 21 (Corespondență dc 
la Gh. Ciobanul. — La Varșovia a 
fost .dat publicității comunicatul Di
recției centrale de statistică cu pri
vire la dezvoltarea social-economică 
a țării și indeplinirea planului de stat 
pe primul semestru al acestui an. în 
această perioadă, ritmul creșterii pro
ducției industriale a fost mai mare 
decit in anii 1971 și 1972. Industria 
și-a îndeplinit sarcinile anuale in 
proporție dc 50.5 la sută.

în agricultură suprafața totală 
însămințată s-a menținut la nivelul 
anului trecut ; ea a înregistrat insă 
o creștere de 2 la sută in sectorul ob
ștesc. Valoarea globală a producției 
agricole achiziționate de stat a cres
cut cu 13 la sută, livrările de trac

toare către sate — cu 20,9 Ia sută, 
de îngrășăminte — cu 63 la sută.

Alocațiile pentru construcțiile ca
pitale s-au cifrat la 136 miliarde 
zloți. ceea ce reprezintă o creștere 
de 23 la sută, planul anual in a- 
ccst domeniu fiind îndeplinit in pro
porție de 46 la sută.

S-a menționat o înaltă dinamică 
în schimburile comerciale, exportul 
crescînd cu 15,5 la sută, iar impor
turile — cu 28,3 la sută.

Comunicatul arată în încheiere că 
primul semestru s-a caracterizat 
printr-un ritm înalt al creșterii pro
ducției in ramurile de bază ale eco
nomiei naționale și prin îmbunătăți
rea condițiilor de viață ale popu
lației.



viața internațională
„Dezvăluirile despre masacrele 

colonialiștilor portughezi în Mozambic 
ou răscolit conștiința lumii"

DECLARAȚIA SECRETARULUI GENERAL AL O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 19 (Ager- 

pres). — Secretarul general al 
Organizației Națiunilor Unite, 
Kurt Waldheim, a declarat că 
dezvăluirile misionarilor despre 
masacrele săvârșite de armata 
portugheză in Mozambic au 
răscolit conștiința întregii lumi. 
După ascultarea in cadrul Co
mitetului O.N.U. pentru decolo
nizare a mărturiei pastorului 
Adrian Hastings, care a relevat 
în ziarul ..Times'1 actele de ge
nocid comise de portughezi, se
cretarul general al O.N.U. a 
precizat că a primit relatarea

cu „o profundă durere11. El a 
reamintit, totodată, că, în ulti
mii zece ani, numeroase rezolu
ții ale Națiunilor Unite au făcut 
apel către guvernul portughez 
să înceteze orice acte de repre
siune împotriva populației din 
Mozambic.

Kurt Waldheim a îndemnat 
toate statele membre ale Orga
nizației Națiunilor Unite să-și 
aducă contribuția în Comitetul 
special al O.N.U. pentru decolo
nizare in cercetarea „acestui ra
port pe care l-a prezentat pas
torul Hastings".

Comitetul pentru decolonizare al 0. N. U.
cere efectuarea

NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). 
— Comitetul pentru decolonizare al 
O.N.U. a cerut guvernului portughez 
„să autorizeze organismele compe
tente ale O.N.U. să efectueze, la fața 
locului (in Mozambic) o anchetă a- 
profuridată și imparțială asupra atro
cităților11 dezvăluite in fața comite
tului de către preotul misionar 
Adrian Hastings, autorul primelor 
informații în această chestiune a- 
părute în ziarul ..Times11 din 10 iu
lie.

Guvernul portughez — adaugă do
cumentul comitetului — „nu are 
dreptul să refuze comunității inter
naționale accesul, fără rezerve, in 
toate problemele privind atrocitățile 
pe care le comite în teritoriile a- 
fricane aflate sub dominația sa“.

„Comitetul celor 24“ afirmă că 
toate persoanele, reprezentind auto
rități militare sau civile portugheze, 
implicate în această chestiune, „tre
buie să fie puse la dispoziția re
prezentanților Națiunilor Unite pen
tru a fi supuse unui interogatoriu 
sistematic11.

Totodată. Comitetul pentru deco
lonizare cere întărirea asistenței in
ternaționale acordate mișcărilor de e- 
liberare națională din aceste terito
rii și invită toate statele „să retragă 
guvernului portughez orice sprijin 
care i-ar permite acestuia continua
rea războaielor sale colonialiste11.

Agențiile internaționale de presă 
subliniază că. în cursul depoziției 
sale, reverendul Hastings a făcut a- 
pel la aliații Portugaliei din cadru! 
N.A.T.O. „să reflecteze și să reali
zeze11 că o continuare..a sprijinului 
lor face posibile fapte asemenea ce
lor comise, și să militeze, pentru „im-

unei anchete
piedicarea folosirii armelor N.A.T.O. 
în Africa11.

★
LISABONA 21 (Agerpres). — La 

Tribunalul pentru probleme politice 
din Lisabona, s-a încheiat procesul 
intentat unui grup de patru cetățeni 
acuzați de propagandă impotriva răz
boiului colonial portughez și in fa
voarea „Mișcării de rezistență popu
lară anticolonială11. Cei patru incul
pați au fost condamnați la pedepse 
mergind de la 20 de luni la trei ani 
de închisoare.

★
STOCKHOLM 21 (Agerpres). — 

Guvernul Suediei a anunțat că, în 
perioada anului fiscal iulie 1973 — 
iulie 1974. va acorda Frontului de 
Eliberare din Mozambic (FRELIMO) 
un ajutor de 5 milioane de coroane, 
ceea ce reprezintă o creștere de 3 
milioane coroane față de anul ante
rior.

Incursiuni portugheze 
la granița Zairului

KINSHASA 21 (Agerpres). — Uni
tăți ale armatei Zairului au respins 
trupele portugheze care au intreprins, 
in ultimele zile, venind din enclava 
Cabinda (Angola), o tentativă de in
cursiune pe teritoriul acestei țări — 
a anunțai agenția ..Zaire Presse11. 
Concomitent, agenția zaireză a infor
mat că numărul locuitorilor angolezi 
care se refugiază in Zair de teama 
represaliilor trupelor colonialiste por
tugheze. a cunoscut o creștere consi
derabilă. în ultimele șase luni, peste 
128 009 de angolezi au trecut fron
tiera dintre cele două țări.

P.C. din Chile sprijină eforturile 

pentru întărirea unității naționale
Scrisoarea lui

SANTIAGO DE CHILE 21 (Co
respondență de la Eugen Pop) : în 
opinia publică chiliană și in rîndul 
organizațiilor politice a stîrnit un 
puternic ecou apelul lansat de car
dinalul bisericii catolice, Raul En
rique Silva, la un consens național 
in desfășurarea efortului pentru e- 
vitarea unui război civil în Chile.

Secretariatul general al guvernului 
Unității Populare a dat publicității 
o declarație in care subliniază im
portanța acestei inițiative.

Totodată, secretarul general al 
Partidului Comunist din Chile, Luis 
Corvalan, a adresat o scrisoare car
dinalului Raul Enrique Silva. in 
care se arată că „Partidul comu
nist dă un răspuns pozitiv îndemnu
lui adresat marii majorități a chilie
nilor și care este inspirat de preocu
parea de a se evita un război civil în

Luis Corvalan
Chile11. „Dumneavoastră, menționează 
scrisoarea, cunoașteți că nu avem a- 
celeași idei din punct de vedere filo
zofic și aceasta se reflectă in apre
cierile asupra pericolului menționat. 
Totuși, credem că, pe deasupra a- 
cestor deosebiri, este posibil să se 
caute și să se obțină un consens 
majoritar pentru a asigura o dez
voltare corespunzătoare pentru Chi
le'1.

în continuare, scrisoarea sublinia
ză că voința înfăptuirii unor schim
bări sociale profunde și urgente se 
întilnește la pături largi ale popu
lației chiliene, cu diferite concepții 
ideologice, dar care aspiră la un 
Chile nou. construit pe baza respec
tului drepturilor cetățenilor. Scri
soarea subliniază că Partidul Comu
nist din Chile va depune toate efor
turile posibile pentru evitarea unui 
război civil în țară.

BUDAPESTA

COMUNICAT COMUN UNGARO-VIETNAMEZ
BUDAPESTA 21 (Agerpres). — La 

Budapesta s-au încheiat convorbirile 
intre delegațiile de partid și guver
namentale ale Ungariei și R. D. Viet
nam conduse de Jeno Fock, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Ungare, și Fam Van 
Dong. membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, primul ministru al Gu
vernului Republicii Democrate Viet
nam. După cum relatează agenția 
M.T.I.. cu acest prilej au fost sem
nate comunicatul comun și acordu
rile referitoare la scutirea părții viet
nameze de a rambursa creditele ob
ținute pină in prezent, cu privire la 
creditele pe care partea ungară le va 
acorda R.D. Vietnam in anul 1974 și 
la schimbul de mărfuri și plăți intre 
R.P. Ungară și R.D. Vietnam.

La. semnare au participat Janos 
Kadar. prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., și alț.i conducători de partid 
și de stat ai R. P. Ungare.

în cuvintarea rostită la solemnita
te, șeful guvernului ungar. Jeno 
Fock. a relevat că țara sa sprijină 
eforturile consacrate îndeplinirii con
secvente și neabătute a Acordului de 
la Paris cu privire la Vietnam și a 
reafirmat sprijinul pe care îl acordă 
R. P. Ungară eforturilor de regle
mentare a situației din Indochina. -

în comunicatul comun se relevă că. 
in cursul convorbirilor purtate de

cele două delegații, au fost abordate 
probleme ale relațiilor bilaterale și 
probleme internaționale de interes 
reciproc. Partea ungară a subliniat 
că, în măsura posibilităților, va 
acorda poporului vietnamez ajutor 
pentru vindecarea rănilor pricinuite 
de război, pentru construirea socia
lismului in R. D. Vietnam. De ase
menea. R. P. Ungară va depune 
eforturi în vederea dezvoltării rela
țiilor multilaterale eu G.R.P. al Re
publicii Vietnamului de Sud.

Menționînd satisfacția părților în 
legătură cu acordul cu privire la re
stabilirea păcii și realizarea înțele
gerii naționale in Laos, părțile și-au 
exprimat, de asemenea, solidaritatea 
cu poporul cambodgian. Ele au sub
liniat necesitatea de a se oferi po
poarelor Laosillui și Cambodgiei 
dreptul la autodeterminare și de a-și 
rezolva problemele în mod indepen
dent. fără amestec dm afară.

SOFIA Convorbiri

bulgaro-francQze

SOFIA 21 -(Agerpres) — Todor Jiv- 
kov. președintele Consiliului de Stat 
al R.P. Bulgaria, a primit, simbătă. 
pe Pierre Messmer, primul ministru 
al Franței, aflat in vizită oficială la 
Sofia. La convorbirea care a avut

Noul guvern italian 
a primit învestitura Parlamentului

Prezentarea scrisorilor 
de acreditare a ambasadorului

Festivalul panafrican 
al tinerelului

TUNIS 21 — (Corespondență 
de la Mircea. S. lonescu). — 
Simbătă — penultima zi a Fes
tivalului panafrican al tineretu
lui. — a fost sărbătorită „Ziua 
Africii". In cadrul mitingului 
de la ..Parcul sporturilor", re
prezentanții mișcărilor panalri- 
cane de tineret au făcut un bi
lanț al activităților desfășurate 
in cadrul festivalului.

Delegația de tinerel din țara 
noastră, condusă de Constantin 
Boștină, membru al Biroului. 
C.C. al U.T.C.. președintele 
U.A.S.C.R., a avut convorbiri 
prietenești și schimburi de ve
deri. cu aproximativ 20 de dele
gații participante sau invitate 
la festival.

5 U A.

P/okete de lege 
forțelor armate

WASHINGTON 21 (Agerpres). - 
Senatul american a votat un proiect 
de lege care limitează la 30 de zile 
dreptul președintelui S.U.A. de a 
angaja forțele armate in străinătate, 
fără aprobarea prealabilă a Congre
sului. După expirarea acestei pe
rioade președintele trebuie să obți
nă aprobarea Congresului pentru a 
continua angajarea forțelor armate, 
iar in caz contrar să dispună înce
tarea acțiunii. Proiectul de lege a 
fost votat cu 71 voturi pentru și 18 
impotriva.

La 18 iulie. Camera Reprezentan
ților a votat, de asemenea, cu 244 
voturi pentru și 170 impotriva. un 
text similar limitind la 120 de zile 
durata angajamentului forțelor ame
ricane in străinătate, fără autorizarea 
prealabilă a Congresului. Cele două

privind angajarea 
în străinătate

texte urmează să fie supus? dezba
terii unei comisii mixte a celor două 
camere ale Congresului S.U.A. pen
tru armonizarea prevederilor, după 
care proiectul de lege, in redactarea 
definitivă, va fi remis Senatului și 
Camerei Reprezentanților.

3 O @ B O ® BS 
agențiile

Șeiul statului cambod- 
aiail Norodom Sianuk. președin-

l"*c, cu acest prilej, au fost do față 
Si nko Todorov, președintele Consi
liul’ i de Miniștri al R.P. Bulgaria, 
Polar MUdcmov și Michel Jobert. mi
niștrii afacerilor externe ai celor 
două țări, alte persoane oficiale bul
gare și franceze.

La Sofia a avut loc o întrevedere 
intre Petăr Mladenov. ministrul afa
cerilor externe al. R. P. Bulgaria, și 
omologul său francez, Michel Jobcrt. 
După cum relatează agenția B.T.A. 
întrevederea a prilejuit un schimb de 
păreri in probleme referitoare la si
tuația internațională abtuală.

de presă
o delegație a Uniunii Tineretului Co
munist. condusă de Nicolae Croitoru. 
secretar al C.C. al U.T.C.

ARGENTINA

MĂSURI DE IMPULSIONARE
A DEZVOLTĂRII ECONOMICO-SOCIALE
Evenimentul dominant al actuali

tății argentinene îl constituie, fără 
îndoială, demisia președintelui Hec
tor Campora și proclamarea de noi 
alegeri prezidențiale, spre stirșilul 
lunii septembrie, pentru a da posi
bilitate fostului președinte. Juan Pe
ron. reîntors nu de mult in Iară.

ajustarea salariilor în caz de creș
tere a costului vieții.

Au fost anunțate, de asemenea, o 
serie de h’otăriri destinate creșterii 
producției industriale și agrozooteh
nice. precum și altele cu privire la 
regimul importurilor : in viitor, de 
pildă, va fi interzis importul artico
lelor' do lux sau al celor ce not fi 
produse de industria națională.

tele Frontului Unit Național al Cam- 
bodgiei, a sosit simbătă în capitala 
R.P.D. Coreene. El a fost intîmpinat 
de Kirri Ir Sen, președintele R.P.D. 
Coreene, secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea.

La Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comu
nist Leninist a avut loc 0 in!il- 
nire intre Evgheni Țiajelnikov. prim- 
secretar al C.C. al Comsomolului. și 
delegațiile organizațiilor de tineret 
din unele țări socialiste aflate in Uni
unea Sovietică, pentru a participa la 
manifestările prilejuite de încheierea 
festivalului unional al tineretului. Din 
România fa intîlnire a fost prezenta

Janos Kadar, Prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U.. a primit pe Roland 
Leroy, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C. Francez, 
care, la invitația C.C. al P.M.S.U., a 
efectuat o vizită, de citeva zile, in 
Ungaria. Agenția M.T.I. menționează 
că oaspetele francez a avut întilniri 
cu conducerea superioară a P.M.S.U., 
in cadrul cărora au fost discutate pro
bleme ideologice, culturale și științi
fice actuale, precum și aspecte ale 
colaborării in domeniul ideologic din
tre cele două partide.

Președintele comisiei 
pentru problemele iorțslor

Totodată. sini
borare un 
legi menite 
nul economic

in curs de ela
șir de proiecte de 
să completeze „pla- 
și social" al guvernu

directive. pro- 
economic și 

prioritar, 
intre al- 
plan de

după un exil de 18 ani. să reoettpe 
funcția cea mai înaltă în stat. După 
cum s-a anunțat, generalul Peron a 
declarat că iși va concentra toate e- 
forturile propășirii țării, chemind pe 
toți cetățenii să participe la muma 
de reconstrucție, in conformitate cu 
directivele stabilite de guvern și 
Frontul Justițialist.

în cadrul acestor
blemele cu caracter 
social ocupă un loc 
așa cum o dovedește, 
fele. anunțarea unui 
măsuri prevăzînd creșterea salariilor, 
reajustarea tarifelor la serviciile pu
blice. înghețarea prețurilor la o serie 
de produse esențiale, ca si proiecte 
de naționalizare, vizînd importante 
sectoare din economia argentineană.

Planul are ca 
social11 semnat nu 
către reprezentanți 
rației Generale a Oamenilor Mun
cii (C.G.T.) și Confederației între
prinderilor mici și mijlocii (C.G.E.). 
Astfel, a fost anunțată o creștere a

bază
de 
ai

„pactul 
mult de 
Confede-

lui. Prin aceste legi se urmărește 
naționalizarea exporturilor de carne 
și cereale — două sectoare funda
mentale in economia argentineană — 
controlul investițiilor străine, com
baterea evaziunii fiscale și altele. 
Societățile străine care activea
ză sau vor activa in Argentina 
vor putea investi de acum înainte 
doar in sectoarele stabilite de gu
vern și nu vor avea dreptul să con
cureze întreprinderile autohtone, iar 
produsele lor vor trebui orientate 
spre a substitui importurile de acest
gen.

salariilor cu 200 de pesos pen
tru toți muncitorii. fixîndu-se la 
1 000 de pesos salariul minim in în
treaga țară și luindu-se. totodată, 
măsuri pentru sporirea pensiilor. A- 
cest nivel al salariilor va rămine în 
vigoare un an. Evoluția prețurilor și 
salariilor va fi controlată de către 
o comisie aflată sub conducerea 
Consiliului național economic și so
cial, care va putea proceda la re

Preocupărilor pe plan economic le 
corespund și o serie de acțiuni pe 
pian extern : nu de mult, gu
vernul a anunțat că va începe, in cel 
mai scurt timp, negocierile pen
tru intrarea Argentinei in Pac
tul Andin. Referindu-se la acest 
lucru, comentatorii ii conferă o sem
nificație deosebită, ținînd" seama de 
orientarea țărilor membre ale Pac
tului Andin spre limitarea capita
lului monopolist străin și spre dez
voltare economico-socialâ indepen
dentă.

V. PAUNESCU
Rio de Janeiro. 21

Lo mijlocul lunii moi, din insulele Ca'nare a pornit expediția plutei ACALI, 
propunindu-și ca, iraversînd Atlanticul, să contribuie la obținerea de noi 
date cu privite la comportamentul omului în condiții de izolare și in împre
jurări neprielnice. Pupă înfruntarea a numeroase dificultăți, cei 11 membri, 
dintre care 5 femei, ai expediției ACAll — „Casa pe apă" în limba 
ntezo-amet icană nahualt — au ajuns, de curind, în insula Barbados, din 

Marea Caraibilor. în fotografie : sosirea în portul Bridgetown

ROMA 21 (Corespondență de la 
R. Bogdan). — După două zile de 
intense dezbateri, Camera Deputați- 
lor a Parlamentului italian a acor
dat, Ia rîndul său, în cursul serii de 
vineri, votul de încredere noului gu
vern italian. condus de Mariano 
Rumor. 371 de deputați au votat în 
favoarea guvernului, iar 242 — împo
trivă.

Intervenind în dezbateri, secreta
rul Direcțiunii Partidului Socialist 
Italian, Francesco de Martino, a ex
plicat rațiunile care au determinat 
revenirea socialiștilor la guvern și a 
insitat asupra poziției adoptate de 
P.S.I. pentru depășirea dificultăților 
pe care le cunoaște în prezent Ita
lia. „Punctele cele mai importante 
ale programului noului guvern, pe 
care noi le considerăm in întregime 
pozitive — a arătat de Martino — 
sint : angajamentul de luptă coeren
tă pentru apărarea democrației și 
impotriva renașterii fascismului, an
gajamentul de a asigura dezvoltarea 
regiunilor, orientărilor de politică 
economică, evidențierea necesității 
unor reforme fundamentale în siste
mul nostru economic și social11. Re
ferindu-se la cerința intensificării 
participării Italiei la procesul de 
destindere, deschis astăzi în lume, 
Francesco de Martino a spus : „Noi 
avem interesul și datoria de a încu
raja definitiva lichidare a moștenirii 
celui de-al doilea război mondial, fa- 
vorizind toate întîlnirile posibile in
tre Est și Veșt și, în special, cele 
care sc anunță pozitive nu numai 
pentru pacea Europei, ci și pentru 
situația statelor înseși, interesate în 
edificarea unui sistem de pace pe 
continent'1. In acest sens, la Confe
rința pentru securitate europeană, 
rolul nostru — a continuat de Mar
tino — trebuie să fie acela „de a 
încuraja procesul de depășire a opo
zițiilor pe care le-am moștenit și de 
a căuta o ordine sigură de pace pen
tru continentul nostru11.

In cuvintul său, deputaiul Aldo 
Tortorella, vorbind în numele grupu
lui parlamentar P.C.I.. a evidențiat 
că opoziția comuniștilor față de noul 
guvern va ține cont de noutățile 
programatice și politice ale acestuia, 
dar și de limitele sale, de insufici
ența globală a soluțiilor guverna
mentale în comparație cu gravi-

tatea situației țării. în continua
re, vorbitorul a trecut in re
vistă prioritățile care, în con
cepția comuniștilor și a unor largi 
forțe politice și sociale, trebuie să se 
afle in fața noului guvern. în legă
tură cu politica externă vorbitorul 
a reafirmat poziția P.C.I. in favoa
rea unei Europe occidentale autono
me și angajate în depășirea blocu
rilor. Se impune, de asemenea — 
a spus în încheiere Tortorella — de
pășirea unor anacronisme, cum este 
acela al nerebunoașterii R.P.D. Co
reene.1

Președintele grupului parlamentar 
democrat-creștin, Flaminio Piccoli. și 
secretarul Partidului Socialist-Demo
cratic Italian, Flavio Orlandi, au fă
cut cunoscut, la rîndul lor, sprijinul 
pe care respectivele partide înțeleg 
să-l acorde noului guvern.

După obținerea investiturii in 
ambele camere ale Parlamentului, se 
așteaptă ca, în cursul săptăminii vii
toare, noul guvern să anunțe pri
mele măsuri de natură să ducă la 
depășirea actualelor dificultăți eco
nomice.

României in Senegal
DAKAR 21 (Agerpres). — Amba

sadorul Republicii Socialiste Roma
nia in Senegal, Ion Moangă, și-a pre
zentat scrisorile de acreditare pre
ședintelui Republicii Senegal, Leo
pold Sedar Senghor. Cu acest prilej, 
președintele Senegalului a transmis 
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, cele mai bune 
urări de sănătate, de succes deplin 
în activitatea desfășurată spre binele 
poporului român, pentru pace și în
țelegere între popoare.

Intre ambasadorul român și pre
ședintele Senegalului a avut loc o 
convorbire, care a decurs intr-o at
mosferă cordială.

Peste 10 000 de pescari japonezi s-au întrunit la Tokio într-un miting de 
protest împotriva poluării mărilor cu reziduuri industriale, care au transfor

mai apele din apropierea coastelor în adevăraie „cimitire marine"

Avion japonez deturnat 

în emiratul Dubai
TOKIO 21 (Agerpres). — Un pur

tător de cuvint al companiei .,Jal“ 
(„Japan Airlines-) a anunțat că un 
avion ..Boeing 747". care zbura pe 
rută Amsterdam—Tokio. ăvind la 
bord 123 de pasageri, a fost deturnat, 
vineri, deasupra Olandei, de către 
un comando pro-palestinean — trans- 
mie agenția France Presse. După 
rouă ore de zbor, avionul a ateri
zat l.i Dubai. Membrii comandoului 
au refuzat să dea curs cererii auto- 
riiAților emiratului Dubai de a eli
bera femeile și copiii care se află 
in avion. Potrivit agenției France 
Presse. ministrul apărării al Emira
telor Arabe Unite. Mohamed Ben 
Rached Al Maktoum. s-a deplasat la 
aeroportul din Dubai, pentru a lua 
contact eu membrii comandoului.

Guvernul japonez a adresat guver
nului Emiratelor Arabe Unite apelul 
de a lua toate măsurile pentru secu
ritatea pasagerilor și echipajului a- 
vionului deturnat.

transmit:
armate a Senatului S.U.A., 
Stuart Symington, â informat că i i 
perioada ianuarie 1965-martie 1973. 
aviația americană a întreprins asupra 
tarilor Indochinei 1 815 887 raiduri, 
iansînd in total 3 433 512 tone de 
bombe.

Tribunalul Suprem din 
Bolivia a h°lărît să-l extrădeze 
autorităților peruane pe cunoscutul 
criminal nazist de război Klaus Bar
bie. care, după terminarea celui de-al 
doilea război mondial, a reușii să se 
ascundă în Bolivia, unde a trăit sub 
numele de Altman.

R. D. Germană și Cameru
nul au căzut de acord să
stabilească relații diploma
tice, în dorința de a dezvolta legă
turile de prietenie dintre cele două 
state — se arată intr-un comunicat.
semnat la Paris, de însărcinatul eu 
afaceri a.i. al R.D.G. și de ambasa
dorul Camerunului.

La Havana, în p^zența iui 
Fidel Castro, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cuba, primul ministru 
al Guvernului Revoluționar al Repu
blicii Cuba, s-au desfășurat lucrările 
reuniunii naționale a „Zafrei11. care 
a analizat rezultatele obținute in 
campania zahărului care s-a înche
iat recent, precum și perspectivele 
„Zafrei11 1973—1974.

In vederea normalizării 
relațiilor dintre Tanzania și 
Burundi președintele Republicii 
Burundi, Michel Micombero. și pre
ședintele Zairului. Mobutu Șese Seko. 
au sosit la Dar es Salaam pentru a 
participa la reuniunea cu șeful sta
tului tanzanian, Julius Nyerere.

aeroportul din Kabul, ,n- 
chis după recenta lovitură de 
stat din Afganistan, a fost redes
chis, simbătă, traficului local și in
ternațional.

OSCILAȚII PE PIEJELE FINANCIARE MONDIALE
PARIS 21 (Agerpres). — „Caracte

risticile principale ale piețelor fi
nanciare mondiale sint, in prezent, 
o ușoară revenire a parității de 
schimb a monedei americane, o netă 
destindere pe piețele de aur și o re
lativă slăbire a francului francez1- — 
s.cria, vineri, în comentariul său de 
specialitate ziarul francez „Le Figa
ro". Această tendință de recuperare 
a valorii de schimb pe piețele vest- 
europene a dolarului, remarcau, la 
rîndul lor, agențiile internaționale de 
presă, este explicabilă ca urmare a

recentelor declarații privind inter
venția pe piețele de devize a Băn
cii Federale Americane, declarații 
care s-au materializat rapid prin 
intervenții concrete. Dolarul a re
cuperat, astfel, 0.8 la sută in 
schimbul cu lira italiană, față de 
marca vest-germană schimbul s-a e- 
fectuat la 2,34 mărci față de 2.33 la 
închiderea bursei cu o zi inainte, iar 
Ia Paris, față de francul francez, do
larul era cotat 4.08 față de 4,07 franci 
cu o zi înainta. La Tokio a atins li
mita sa cea mai mare din ultimele 
15 zile : 265.30 yeni.

UN ÎNDEMN LA SEDIILE ONU DIN GENEVA

„Nu fumați în birouri 1“
„Nu iese fum fără foc — spu

ne un vechi proverb. De data 
aceasta, nu ne mulțumim să ata
căm fumul, trimițîndu-1 amabil pe 
fereastră, ci încercăm să stingem 
focul. Să mergem drept la țin
tă". Sint cuvinte cu care ziarul 
„TRIBUNE DE GENEVE11 Iși 
susține noua campanie împotri
va fumatului. Un recent articol 
apărut în ziarul citat se intitu
lează : „La Geneva. Națiunile 
Unite vor să dea exemplu : Nu 
mai fumați în birouri dacă do
riți să nu dăunați sănătății co
legilor dv.“. Este vorba despre o 
circulară pe această temă a di
rectorului serviciului medical co
mun al organismelor internațio
nale sub egida O.N.U. din cu
noscutul oraș elvețian. în care se 
spune, intre altele : „Opt ore pe 
zi. fumătorul iși supune vecinul 
nefumător la inhalarea forțată a 
fumului de țigară, a cărui toxi
citate nu mai poate fi pusă la 
îndoială. Buna-cuviință și res
pectul față de colegi cerca fu
mătorii care stau împreună cu

CANADA

nefurhătoi'ii să se abțină să fu
meze în birou in timpul progra
mului1.

Iar. intr-o altă notă a aceluiași 
ziar, subliniindu-șe similitudinea 
dintre efectele nocive pentru să
nătate ale abuzului de tutun și 
de alcool, se lansează propune
rea de a se interzice bînzarea la 
persoanele sub 16 ani nu numai 
a băuturilor alcoolice — așa 
cum. s-a procedat deja in Elveția 
— dar și a. țigărilor. „Dacă 
vrem să luptăm împotriva folo
sirii tutunului — scrie ziarul — 
trebuie să începem prin a edu
ca pe copii în acest sens și de a 
nu le permite să se aprovizione
ze cu țigări de la orice debit'1.

Același ziar popularizează o 
inițiativă, a studenților Universi
tății din Wisconsin (S.U.A.). 
unde clasicele afișe. „Fumatul 
interzis1. care nu 's-au dovedit 
prea efieate, au fost înlocuite cu 
o formulă nouă : „A fuma în
seamnă a polua. Noi vrem să 
respirăm. Constituie fumatul cu 
adevărat o necesitate ?"

Balansuri parlamentare
La numai șapte luni 

de la alegerile din oc
tombrie trecut, pre
sa canadiană consta
tă că liberalii, in ciu-1 
da poziției lor minori
tare in parlament— 
109 locuri, față de cele 
107 ale conservatorilor 
și 31 ale neodemocra- 
ților — au reușit să ob
țină adoptarea. în de
curs de 75 zile, a 
13 proiecte de lege, 
ceea ce constituie un 
adevărat record. Acest 
succes se datorește 
■sprijinului primit din 
partea opoziției neode- 
mocrate, care și-a în
tărit. in ultimul timp, 
pozițiile pe plan e- 
lcctoral. Liberalii se 
văd puși in situația 
de a tine seama de 
acest factor, ceea ce 
se reflectă. între al
tele. in aplicarea mă
surilor — preconizate 
de neodemocrați — 
privind reducerea sen

sibilă a șomajului 
(pentru prima oară 
după 1970 numărul 
șomerilor a scăzut ia 
(>01) 000). precum și în 
alocarea a peste un 
sfert din totalul de 
cinci miliarde dolari 
la cit se ridică buge
tul federal pentru 
cheltuieli destinate o- 
crotirii sănătății și asi
gurărilor sociale. Pe a- 
ceeași linie au fost 
luate măsuri de a 
spori alocațiile des
tinate familiilor săra
ce, de a majora pen
siile și salariile mici.

Pe de altă parte, in
tenția liberalilor de a 
acorda companiilor 
particulare unele în
lesniri fiscale (intre 
care scăderea cu 9 la 
șută a impozitelor fe
derale asupra profi
turilor) a dus însă la o 
anumită umbrire a re
lațiilor cu neodemo-

crații, care nu agre
ează asemenea mă
suri, fiind, de aseme
nea, indispuși de creș
terea continuă. ne
controlată a prețuri
lor. De această nouă 
evoluție încearcă să 
profite conservatorii, 
pentru a-și reface 
din terenul pierdut 
in ultimul timp.

In această situație 
de echilibru precar, 
guvernul premierului 
Trudeau contează mult 
pe starea de spirit a 
opiniei publice, care, 
conform sondajelor 
Gallup, nu pare dor
nică să se angajeze 
curînd intr-o nouă 
campanie electorală, 
după cum nici cercu
rile conducătoare libe
rale nu au intenția 
de a organiza alegeri 
apropiate.

T. PRELIPCEANU
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