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La invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân și guvernului Republicii So
cialiste România, delegația Parti
dului Celor ce Muncesc din Viet
nam și guvernului Republicii De
mocrate Vietnam, condusă de to
varășul Fam Van Dong, membru

ai Biroului Politic al C.C. al Parti- 
'<Tului Celor ce Muncesc din Viet
nam, prim-ministru al guvernului 
R.D. Vietnam, va face o vizită ofi
cială de prietenie în Republica 
Socialistă România, la o dată 
apropiată.
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în plin sezon de lucru pe șantierele
energiei electrice

AVANSURI REMARCABILE,
ESTOMPATE DE EVIDENTE

RĂMlNERI IN URMĂ

RECOLTAREA GRIULUI
S3

duminică, muncă$

Anul 1973 marchează noi debuturi 
productive în ramura energiei elec
trice ; se vor pune în funcțiune in
stalații cu o putere de 705,8 MW în 
centrale termoelectrice și hidroelec
trice. stații de transformare ce însu
mează 3 700 MVA și linii electrice de 
400 kV, 220 kV, 110 kV, în lungime 
de aproape 1 200 km. Sînt obiective 
care vor spori potențialul acestei ra
muri de bază a economiei, în conti
nuă dezvoltare și modernizare. Cu 
toate acestea, anul curent nu repre
zintă un „an de vîrf" din punctul de 
vedere al finalizării lucrărilor de in
vestiții, de punere în funcțiune, ci un 
an pregătitor, de mare importanță, 
pentru ceea ce se va realiza în do
meniul energiei electrice, în ultima 
perioadă a actualului cincinal. Numai 
in anul 1974 urmează să se instaleze 
în centrale hidro și termoelectrice 
agregate cu o putere de peste 1 400 
MW.

Corespunzător acestui specific al 
anului în care ne aflăm, planul de 
punere in funcțiune a noilor obiec
tive energetice a fost îndeplinit in 
primul semestru în proporție de sută 
la sută. Au început să producă la 
termen și chiar în avans grupurile 
de 200 MW de la C.T.E. Rovinari, de 
50 MW de la C.E.T. Oradea, de 105 
MW de la C.E.T. Brazi, cazanul de 
120 tone abur pe oră de la C.E.T. Pi- 
tești-Sud, au intrat in funcțiune sta
țiile electrice de 220 kV de la Cluj 
și Govora, stația electrică de 400 kV 
de la Slatina ș.a. Remarcabile sînt 
mai ales rezultatele obținute în cel 
de-al doilea trimestru al acestui an.

Ne referim, mai întâi, la șantierul 
centralei termoelectrice de la Rovi
nari. Aici, în primul trimestru s-au 
înregistrat iămîneri în urmă față de 
prevederile de realizare a lucrărilor 
de investiții. Concentrind forțele teh
nice și umane de care dispune, orga
nized mai bine activitatea la fiecare 
loc de muncă, harnicul colectiv al 
acestui șantier a reușit să raporteze 
la finele semestrului recuperarea res
tanțelor și chiar depășirea cu 10 Ia 
sută a planului de investiții și cu 7 
la sută la capitolul montaj. Suportul 
acestui succes ? în prima jumătate a 
anului au fost montate peste 6 000 
tone de echipamente. Reducerea ter
menelor de montaj a fost posibilă 
prin aplicarea unor tehnologii mo
derne, între care sudura oțelurilor 
inalt aliate în mediu de argon, tra
tamentul termic cu înaltă frecvență, 
preasamblarea la sol a echipamente
lor într-un grad foarte avansat ș.a.

Demn de subliniat este șl exemplul 
șantierului C.E.T. Brazi. Aici era pe
riclitată respectarea termenului de 
punere în funcțiune prevăzut în pla
nul de stat la blocul 5 de 105 MW, 
datorită întârzierilor mari în primi
rea unor echipamente din import. 
Printr-o amplă concentrare a efortu
rilor, prin măsuri excepționale de 
organizare, muncind într-un ritm 
susținut, în schimburi prelungite, co
lectivul acestui șantier a realizat pri
ma conectare la sistemul energetic 
național a acestui grup la 28 iunie 
a.c. ; deci, in cadrul termenului pla
nificat.

Totuși, bilanțul primului semestru 
în domeniul investițiilor energetice 
putea fi mai cuprinzător în rezultate. 
Spunem aceasta întrucit pe șantierele 
termocentralelor de la Borzești, Ga
lați, Bucureșli-Sud, București-Vest și 
hidrocentralelor de pe riul Olt, pla
nul de investiții a fost realizat doar 
parțial. Concret, ce măsuri se cuvin 
întreprinse pentru eliminarea nea
junsurilor și recuperarea restanțelor 
pe șantierele amintite ?

C.E.T. Borzești II. Aici urmează să 
fie puse în funcțiune 3 cazane a 50 
tone abur pe oră, care să asigure 
energia termică necesară extinderii 
uzinei de cauciuc sintetic. Or, în pri
mul semestru, planul a fost îndepli
nit numai în proporție de 55,16 la 
sută la total investiții și de 58,2 la 
sută la capitolul construcții-montaj.

— Aceste nerealizări se datoresc — 
preciza ing. Ilarion Botez, direc
torul întreprinderii electrocentrale 
Borzești — mai multor cauze. Docu
mentația de execuție a fost predată 
cu foarte multe omisiuni, fiind refă
cută de cite 2—3 și chiar 4 ori. De 
altfel, nici la această dată nu este 
încă definitivată soluția pentru eva
cuarea apelor pluviale și industriale, 
precum și a apelor acide. Construc
torul. („Energoconstruc'ția" Bucu
rești) nu și-a încheiat încă... organi
zarea de șantier și menține un ritm 
scăzut de lucru, ca urmare a 
slabe dotări pentru mecanizarea 
crărilor, cît și a lipsei de forță de 
muncă. Noi, în calitate de beneficiari, 
nu am putut pune utilajele tehnolo
gice la dispoziția constructorului, 
conform graficului de eșalonare a 
investiției, deoarece furnizorul nu 
le-a livrat la termenele contractuale, 
întreprinderea „Vulcan" din Bucu
rești a expediat cele 3 cazane cu o 
întîrziere de pînă Ia 6 luni. în ulti
ma vreme, constructorul, împreună 
cu noi, a luat măsuri deosebite pen-

tru recuperarea rămînerilor în urmă. 
Ne ține în loc insă livrarea cu mare 
întîrziere a utilajelor și aparaturii 
necesare de către diferiți alți furni
zori, cum ar fi întreprinderea de 
pompe București, întreprinderea me
canică navală Constanța, unități din 
cadrul Centralei industriale de elec
tronică și automatizări din Capitală.

Extinderea C.E.T. Galați. „Rezulta
tele necorespunzătoare de pe 
șantier se datoresc, în special, 
structorului, adică I.C.M.M. din __ 
lăți — aprecia ing. Mihail Chivu, șef 
de serviciu în cadrul Direcției de in
vestiții și construcții din M.E.E. — 
care a tărăgănat în anul 1972 înce
perea lucrărilor. In acest an, același 
executant întirzie terminarea lucră
rilor de construcții, precum și a celor 
de montaj". în continuarea discuției 
am aflat că multe din echipamentele 
sosite din import stau nemontate de 
luni de zile. Obiectivul cel mai întîr- 
ziat este fundația cazanului de 420 
tone/abur pe oră. La minister ni s-a 
spus că acest șantier va trece, înce- 
pînd eu anul 1974, în antrepriza între
prinderilor de construcții și montaj 
ale M.E.E. Dar pină atunci ce se va 
întreprinde ? Se va tolera actualului 
constructor să manifeste o atare lip
să de preocupare care pune sub sem
nul întrebării realizarea la termen a 
investiției ?

C.E.T. Bncurești-Sud. Pe acest 
. șantier nu a fost înțeleasă pe deplin

REȘIȚA (Corespondentul 
„Scinteii", Nicoiae Cătană). — 
încheind bilanțul pe cea de-a 
doua decadă a lunii iulie, side- 
rurgiștii reșițeni raportează un 
prestigios succes : realizarea în 
contul angajamentului anual a 
unei cantități de 16 000 tone oțel. 
Oțelarii, furnaliștii, laminatorii și 
ceilalți oameni ai muncii de la 
combinatul siderurgic țin să în- 
timpine ziua de 23 August cu 
succese de prestigiu în întrece
rea socialistă desfășurată pen
tru îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen.

neîntreruptă, rezultate bune
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DROBETA TURNU-SEVERIN 
(Corespondentul „Scinteii", Vir
gil Tătaru). — Recent, construc
torii de nave mehedințeni au 
înscris în cronica întrecerii so
cialiste un nou succes : lansarea 
la apă cu 2 săptămini mai de
vreme a cargoului nr. 2 de 2150 
tone — navă de înaltă com
plexitate tehnică, care face parte 
dintr-o nouă serie pentru export. 
Stadiul actual de execuție va 
permite — cum de fapt și-a pro
pus colectivul de aici — livra
rea acestui cargou cu un avans 
de aproape o lună beneficiarului 
externi

Pe ogoarele dobrogene, duminică, a fost o zi de lucru 
intensă pentru mecanizatori și cooperatori la recoltarea 
griului. în marea maiorit.ate a int’-enrinderilor aericole 
de stat 
rupere, 
tul campaniei și pină în prezent, dețin locui I pe județ 
la recoltat. întrebăm care sînt fruntașii zilei.

— Mulți, ne spune ing. Petre Mirea, directorul sta
țiunii. Aș menționa pe Radu S. Ion de la cooperativa 
agricolă Mereni, Neacșu Ion de 1; Osmancea, Ion Dă- 
nislăvescu de la Lanurile, cîștigUori ai întrecerii de 
cite 3—4 ori pînă acum. Dintre cei :e lucrează pe com
binele „Gloria" se evidențiază Gheorghe Giotea de la 
cooperativa agricolă Osmancea, care a recoltat 60 tone 
de grîu pe zi, în loc de 33 tone, și Ion Crăciunoiu care 
a realizat aceeași performanță. îi urmează îndeaproape 
Moget Isleam, Dumitru Nișu și alții. Datorită acestor 
performanțe, viteza de lucru a fost depășită zilnic cu 
cite 30 de hectare.

Duminică S-a lucrat intens la recoltat și în coopera
tivele agricole Pecineaga, Cobadin, Chirnogeni și altele. 
Se acordă maximum de atenție folosirii fiecărei clipe 
prielnice de lucru, muncii fără întrerupere. La acestea 
se adaugă aprovizionarea la timp cu materialele ne
cesare: saci, combustibil etc. Organizarea temeinică a 
muncii, avintul impus de fruntași, care au stimulat 
în permanență și pe ceilalți mecanizatori, asigură cîști- 
garea bătăliei recoltei.

In marea majoritate a întreprinderilor agricole 
și cooperativelor agricole s-a lucrat fără intre- 
Mecanizatorii S.M.A. Topraisar, de la incepu-

sebită pe tarlalele cu grîu ale stațiunii experimentale 
Secueni. Dacă simbătă, 21 iulie, mecanizatorul loan 
Dima, a recoltat cu o combină „Gloria" 42 tone griu, 
ieri, el a ajuns la 47 tone, iar mecanizatorul Toader 
Moraru a recoltat, tot ieri, 45 tone, deci cu 15 tone 
peste prevederi. Duminică s-au evidențiat prin rezul
tate de prestigiu și mecanizatorii Gheorghe Anghel. de 
la cooperativa agricolă Podoleni, Constantin Leancă, de 
la Sagna, Nicoiae Popa de la Bîrgăoani și mulți alții.

Facem un scurt popas pe tarlalele cooperativei a- 
gricole Dulcești. Președintele Ion Popa și ing. Gheorghe 
Ailincăi, au numai cuvinte de laudă la adresa mecani
zatorilor, care au organizat din timp, cu fqrțe_.propriL-«• 
un atelier mobil de reparații, iar acum nu au nici o 
întrerupere la recoltat. In cursul zilei, la cooperativa 
agricolă Icușești, bilanțul activității mecanizatorilor a 
fost, de asemenea, rodnic ; griul s-a strîns de pe 
prafață de 50 hectare.

o su-

SATU-MARE
și pe 
inre-

neamț
In tot cursul zilei de duminică, mecanizatorii și coo

peratorii din județul Neamț au muncit fără întrerupe
re la recoltarea celor 33 000 hectare cu griu, la elibera
rea terenului, executarea arăturilor și însămințatul 
culturilor duble. în multe cooperative agricole, ca cele 
din Bîrgăoani, Icușești, Pildești, Trifești, Dulcești și 
altele, combinele au intrat în lanuri în jurul orei 5 di
mineața. Ca și în zilele precedente, a continuat între
cerea mecanizatorilor. La panoul fruntașilor zilei, în- 
tilnim numele mecanizatorilor loan Mancaș, de la coo
perativa agricolă Corduni, care, cu o combină C 3, a 
strins pînă seara 21 tone griu, deci cu 7 tone peste 
normă, Constantin Postolache, de Ia cooperativa agri
colă Doljești, care a recoltat 5 tone peste normă. în
trecerea dintre mecanizatori cunoașie o intensitate deo-

unei 
lu-

(Continuare în pag. a III-a)

^conoj^ii 
anapoda

In aceste zile 
toride pe litora

lul românesc

Despre ampla acțiune de economisire a materiilor 
prime, a banilor, a timpului etc. se vorbește foarte 
mult, și este bine că se intimplă așa. întreprinderile, 
instituțiile, angajate din plin la realizarea acestui 
obiectiv economic central, și-au luat bunul obicei de a 
raporta, lunar sau trimestrial, economii in valoare 
de..., ceea ce, la scară națională, se constată a 
fi un cîștig imens.

Despre cit ne costă însă unele economii făcute ana
poda se vorbește mai puțin, lată un caz (trecînd 
peste amănunte) : devizul — șapte sute de mii de lei ; 
lucrarea s-a executat cu numai șase sute douăzeci de 
mii; se raportează, in ședință festivă, economii in va
loare de optzeci mii de lei, se-mpart prime și felici
tări ; apoi se constată că lucrarea a fost prost exe-

PICĂTURA DE CERNEALĂ
cutată. De ce, stimați tovarăși ? întrebați asupra cau
zelor, premiații și felicitații dau un singur răspuns : 
e vina noastră, insă ne-am gindit... ne-am străduit 
să facem economii. Deci: optzeci de mii lei economii, 
iar devizul de refacere a lucrării se ridică la trei sute 
zece mii lei ! „Asta-i situația, așa se intimplă cînd..." 
Cind vrei să faci economii ! Cu alte cuvinte, premia
ții și felicitații voiau să convingă organele de anche
tă că intre calitate și economii există... incompatibi
litate.

Și-acum, ou —-—...... - ...
valoare de optzeci de mii lei ? Simplu : neexecutînd 
o parte a 
crezind că „............. — -.......
iuZ acesta, ușor se ajunge la aberații. O căruță, care 
se respectă, se știe, are patru roți. Dar unii „isteți", 
de felul celora din exemplul de mai sus, execută doar 
trei dintre cele patru roți, pe a patra o raportează la 
economii, încasează prime și felicitări — iar, la ne
voie, dau și explicația necesară : am dorit să...

Din păcate, in mintea unora economiile se asociază 
lucrului de mântuială, calității scăzute, concesiilor de 
tot felul. S-au angajat alții să facă economii ? Hai 
să facem și noi, ca să nu se spună că nu ne dăm in
teresul, nu căutăm soluții etc. Dar economiile făcute 
anapoda, atît de costisitoare, sînt dovezi ale dezinte
resului și ale comodității in gindire. Mentalitate ana
cronică, mai ales în această perioadă cînd în majori
tatea întreprinderilor și instituțiilor se înregistrează o 
explozie a inițiativelor creatoare, cînd se caută și se 
găsesc soluțiile cele mai potrivite, mai rentabile.

A economisi, in concepția milioanelor de oameni 
angajați in această acțiune, înseamnă a folosi mai ra
țional, a valorifica la tn nivel superior un potențial 
existent. Aceasta inseațină. implicit, un efort spre ca
litate.

să vedem cum obținuseră economiile în
lucrării, făcind niște combinații stupide, 
„merge" oricum. Gindind economiile in fe-

se respectă, se știe, are patru roți. Dar unii „isteți".

Nicoiae ȚIC

feri, recoltatul griului s-a desfășurat din plin 
ogoarele județului Satu-Mare. Mecanizatorii au 
gistrat sporuri considerabile față de normele stabilite. 
După ce cooperativa agricolă din Remetea a incheiat 
secerișul, alte unități, printre care Tirșolț, Turț, Gherța 
Mare și altele, au avansat mult la această importantă 
lucrare Pretutindeni se depun eforturi susținute pentru 
grăbirea lucrărilor. La cooperativa agricolă Livada, bu
năoară, comitetul comunal de partid s-a ocupat de or
ganizarea mai judicioasă a cîntăririi sacilor, de redu
cerea timpului de staționare a utilajelor.

Trustul’S.M.A. a sporit operativitatea intervențiilor 
atelierului mobil central care, în cazul „căderii" unor 
combine, înlocuiește întreg ansamblul din care face 
parte piesa defectă, ceea ce se face mult mai rapid 
decît reparația piesei defecte. Pentru a grăbi recolta
tul, în numeroase cooperative, ca cele din Cehal, Ce- 
haluț, Orbau, I-Iodod și altele, cu lanuri imburuienite 
ori situate pe terenuri greu mecanizabile, cooperatorii 
au trecut din plin la folosirea coaselor și secerilor.! In 
majoritatea cooperativelor, eliberarea terenurilor și 
însămînțarea culturilor duble se fac în flux continuu, 
evidentiindu-se, în acest sens, cooperativele Dîndejști. 
Doba, Țiream, Pir etc. Buni gospodari, cooperatorii 
colectează, totodată, pleava rezultată la treieriș, direct 
de la combine, unde s-au instalat „saltele" din pinză . 
sau tablă — inițiativă extinsă în tot județul. în con
textul preocupărilor pentru asigurarea bazei furajere.

0 întrebare pentru organizatorii vacanței

CUM VA OCUPAȚI

VACANȚA ACASĂ?

Făceam, ca să vă dau 
un exemplu, urcioare. Le 
puneam brâne, cite două, 
crestate și cu năsturei, 
plus flori. Pictam printre 
ele brazi, garoafe. Ori 
făceam ulcele și le dese
nam cu paiul, ori cu acul 
iar cînd da soarele dimi
neții pe ele, pe alea 
smălțuite, îți luau ochii...".

Am transcris aici un 
gind al meșterului olar 
octogenar Nicoiae Cotocu 
din Tîrgu-Jiu. Gind tânăr 
despre un meșteșug care 
poartă însă pe umeri se
cole și milenii. Cuvintele 
meșterului se voiau nu 
atît o profesiune de cre
dință față de „brățara sa 
de aur“, cît 
curs practic 
teșug. Poate 
e prea mult 
rece rar mi-a fost dat să 
întîlnesc meșteri populari 
care să se încumete sin
guri a crede că au ajuns 
atit de departe incit pot 
avea autoritatea morală 
să-i învețe și pe alții 
Tulburătoare lecții de 
simplitate, de conduită 
morală, sub semnul unei 
modestii fără cusur 1

Așadar, șapte decenii 
palmele lui Nicoiae Coto
cu au frămîntat lutul, au 
căutat avide forme noi 
întorsături chisnovate in 
desen. Șapte decenii pă- 
mîntul s-a supus docil, a 
așteptat să se alcătuiască 
In ceva, a așteptat su
perba clipă a dimineții 
cînd, la lumina solară 
privitorul trebuia să des
copere minunea unor for
me și culori ivite din

zbuciumul a două milni. 
Palme muncite și ursite 
cu noroc și cu har, de 
vreme ce pămintul trecut 
prin ele a ajuns să îm
podobească casele din 
Muzeu] satului, sălile de

fascinante ale Culei de la 
Curtișoara. Cîtiva ■ pereți 
sint decorați cu vasele 
gorjenilor din Găleșoaia. 
De un cărămiziu bătînd 
spre roșu. Parcă atunci 
ar fi fost scoase din do-

trainic și frumos, cu res
pect pentru tradiția au
tentică, constituită de-a 
lungul atîtor generații, 
meșterii din Găleșoaia 
continuă, în fond, ceea ce 
se regăsește în fibra lor

Șapte decenii
mai ales un 
despre meș- 
că și asta 
spus, deoa-

în așteptarea
superbei dimineți

MUNCA CINSTITĂ, MEȘTEȘUGUL ALES, MODESTIA - PO
DOABE MEREU ACTUALE ALE STRĂVECHILOR 

CODURI ETICE

expoziții din Cluj, Craio
va, Pitești. Și, mai pre
sus de toate, casele oame
nilor care-1 cunosc pe o- 
larul octogenar și au avut 
șansa 
gind. 
nat in

Am 
dru social de azi. conti
nuarea firească a acestei 
bucurii in Interioarele

să li se ofere un 
un sentiment tur- 
lutul ascultător", 

regăsit. în noul ca-

Niște 
închi- 

circon- 
la dis-

goarea cuptorului, 
puncte imaculate, 
puind un cerc cu 
ferința întreruptă 
tanțe egale. Ca un zboi
in șir a unor păsări albe 
delicate, sub cupola uria
șă a unui cer învăpăiat 
de un apus roșu și 
de iarnă.

Cu dragoste și 
cuviință pentru

curat
bună- 
lucrul

morală : puritatea unui 
gind și a unei filozofii 
întemeiate pe muncă, pe 
aspirația de a lăsa ceva 
in urmă. Sint, toate a- 
cestea, legi morale izvo- 
rîte din meditația matu
ră asupra rostului exis
tenței, dintr-o dreaptă și 
înțeleaptă judecare a le
gilor firii.

Cutreierînd tinutul fa-

bulos al Gorjului, 
sub streașină plină 
demnitate a Paringului, 
la Cimpofenl ori Runcu. 
la Peștișani, cineva ne 
infățișa o anume sancțiu
ne pe care o aplică co
lectivitatea rurală acolo 
unde normele morale în
dătinate sint încălcate.

Prin partea locului, in 
fiecare an, se desfășoară 
după un vechi ritual, cu
noscutele nedei. Splen
dorile nedeilor atestă, în 
nu puține cazuri, adevă
rul că satul gorjenesc 
continuă să rămînă un 
vast atelier de creație. 
Aici mai sint încă mur
murate doina. balada. 
Portul popular ca și jo
cul ne 'conduc spre înțe
legerea unui univers în
conjurător. supus unor 
transformări fundamen
tale. cu adinei prefaceri 
economice, politice. so
ciale. Dorința de a se 
găti, de a găti frumos 
casa, de a se bucura de 
viață face- parte din firea 
gorjeanului. Se intimplă 
însă cîleodată ca o fată 
sau alta să „împrumute" 
fără incuviințare un mo
del de ie ori fotă, de la 
prietena ei care își pre
gătește vestmintul pentru 
sărbătoarea nedeii. Fap
ta este pedepsită prompt, 
în felul următor ; pă
gubașa cată iute o pinză 
ieftină, urîtă, coase pe ea 
modelul înstrăinat și. Ia

Ilie TANASACHE
(Continuare 
în pag. a III-a)

Pe agenda vacanței de vară figu
rează, așa cum am mai relatat in 
ziarul nostru, un bogat program de 
activități recreative și de odihnă 
pentru școlari. Astfel, din acțiunile 
inițiate de Comandamentul central 
al vacanței notăm : 270 000 de copii
vor fi cuprinși în tabere și colonii : 
zeci de mii de elevi vor călători pe 
drumurile țării : numărul participan- 
ților la expedițiile pionierești „Cu
tezătorii" va ajunge la 15 000. Zeci 
și sute de mii de copii și tineri vor 
participa 
activități 
țiate pe 
partid și

Să nu-i uităm insă nici pe cei 
care vor rămine peste vară în loca
litățile natale. Ce program recreativ 
și de odihnă au pregătit pentru ei or
ganizatorii vacanței ? In această pri
vință, un raid prin cîteva județe — 
Ialomița, Alba, Cluj — ne prile
juiește consemnarea atît a unor ini
țiative lăudabile, cît și 
proiecte rămase pină acum 
stadiul dc... intenție.

Pornind do la premisa că 
profesorii au datoria să se ocupe dc 
elevii lor și în timpul vacanței, să 
continue — cu mijloacele specifice 
— opera educativă din timpul anu
lui de învățămînt, la Școala gene
rală din Andrășești, județul Ialomița, 
s-a alcătuit un bogat program de 
acțiuni, ce este realizat împreună 
cu organizația U.T.C. și de pionieri, 
în tot cursul verii, elevii vor putea 
participa, în cadrul școlii, Ia jocuri 
și concursuri sportive în aer liber. 
Cînd am vizitat școala tocmai în
cepuse campionatul de volei între

altela tabere, excursii și 
recreative de vacanță ini- 
plan local de organele de 
de stat.

a unor 
doar in

școala,

cele 6 detașamente de pionieri și 
„Delfin 73“ — o acțiune pionierească 
de învățare a înotului. Mulți dintre ei 
vor face drumeții și concursuri de 
orientare turistică la podul peste Ia
lomița de la Albești — unde se vor 
inlilni cu colegi de la școala din lo
calitate — și în alte locuri pitorești 
din apropierea comunei. Elevii 
sei a Vl-a și-au propus un 
curs-drumcție cu bicicletele 
cîteva localități din județ. Tot 
fol, Școala generală din Alba 
a întocmit pentru vacanță un . 
gram de competiții sportive sub ge
nericul „Să creștem 
nici", iar Școala 
Lupșa, județul Alba, 
gram de manifestări 
tice și educative.

— Ne stimulează toarte mult, tn 
această direcție, hotărîrea recentei 
plenare a C.C. al P.C.R. cu privire 
la dezvoltarea și perfectionarea în- 
vățămintului, care, intre căile prin
cipale de 
de educare 
la loc de 
sportul, mișcarea în aer liber — fac
tori de o deosebită importantă pen
tru menținerea sănătății, pentru e- 
ducarea voinței și a caracterului. 
Vacanța prin excelență se pretează 
a fi utilizată din plin în acest scop 
educativ major — ne spune prof.

cla- 
con- 
prin 
ast- 

Iulia 
pro-

sănătoși, voi- 
generală din 

un variat pro- 
cultural-artis-

perfecționare a activității 
a elevilor, menționează 

frunte educația fizică,

Florlca DINULESCU
Ștefan DIN1CA 
Lucian CIUBOTARII

(Continuare in pag. a Il-a)
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actualitatea culturală
încheierea Festivalului 

de muzică ușoară 

de la Mamaia
După 4 zile de concurs — zile de 

emoții pentru compozitori, concu- 
renți, pentru interpreți, după o zi de 
deliberare — zi dificilă pentru juriul 
de specialitate, pentru juriul publi
cului — aseară, la Teatrul de vară 
din Mamaia, s-au decernat premiile 
și mențiunile Festivalului de muzică 
ușoară românească.

Premiul oferit de C.C.E.S. : „Dulce, 
dulce Românie", „Stelele", muzica 
George Grigoriu, versuri Angel Gri- 
goriu și Romeo Iorgulescu. Premiul 
oferit de Comitetul de Stat al ltadio- 
televiziunii române : „O ramură spre 
cer", muzica R. Șerban, versuri Fla- 
via Buref, „Cine a găsit tinerețea 
mea", muzica R. Șerban, versuri Au
rel Storin. Premiul oferit de Uniunea 
compozitorilor : „Chemarea dragos
tei", muzica Marius Țeicu, versuri 
Constantin Săbăreanu și „Tineri", 
muzica Marius Țeicu, versuri Angel 
Grigoriu și Romeo Iorgulescu.

Mențiuni oferite de C.C.E.S. : 
'„Tu ești primăvara mea", muzica 
Florin Bogardo, versuri Ioana Diaco- 
nescu ; „La noi", muzica Aurel 
Manolache, versuri Sașa Georgescu. 
Mențiuni oferite de Comiietul de stat 
al Radioteleviziunii române : „Cin- 
ta un ciobănaș", muzica Temistocle 
Popa, versuri Mircea Blok, „Și m-am 
trezit că iubesc", muzica Temistocle 
Popa, versuri Aurel Storin ; „Nică
ieri", muzica H. Mălineanu, versuri 
Eugen Mirea. Mențiuni oferite de 
Uniunea compozitorilor : „Cîntec", 
muzica Horia Moculescu, versuri Eu
gen Rotaru ; „De-a colindat aceste 
locuri", muzica Vasile Veselovski, 
versuri Mihai Maximilian, „Ora... H“, 
muzica Vasile Veselovski, versuri 
Mihai Maximilian ; „Mi-ai spus că 
mă iubești", muzica Mișu Iancu, ver
suri Hary Negrin.

Așadar, ediția a VIII-a a Con
cursului național de muzică ușoară 
românească s-a încheiat. Au fost 
prezentate, în această etapă finală, 
30 de melodii, in dublă interpre
tare, remareîndu-se cîteva, cărora 
le întrevedem șansa de a deveni 
șlagăre, de a se înscrie printre pie
sele românești de popularitate. S-au 
remarcat piese închinate țâ/ii, piese 
de largă respirație ca : „Dulce, dulce 
Românie" sau „De-a colindat aceste 
locuri" de Vasile Veselovski sau 
„Țara unde m-am născut" de Te
mistocle Popa. Au fost apreciate de 
public piesele ritmice, viitoare 
șlagăre, care, de pe acum, se

pot fredona : „Tineri" sau „Nu te 
vreau" de Marius Țeicu — compozi
tor debutant în acest concurs — 
„Mi-ai spus că mă iubești" de Mișu 
Iancu, interpretată în concertul de 
închidere de către Mihaela Mihai, 
„Ca florile" de Mihai Dumbravă 
(cu sugestiva tălmăcire a lui Sergiu 
Cioiu)... Au fost, în acest an, și 
citeva cîntece-poem ca : „O ramură 
spre cer" de Radu Șerban, „Stelele" 
de George Grigoriu, „Cindva, de
mult" de Ion Cristinoiu, „Mare ești 
minunată" de Camelia Dăscălescu... 
Să nu uităm acele piese mult a- 
plaudate de public : „Cintecul", o 
melodie simplă, atit de frumos ar
monizată, aparținind lui Horia Mo
culescu, „Chemarea dragostei" de 
Țeicu (în buna interpretare a lui A- 
drian Romcescu), „Seara" de Radu 
Șerban, în două variante de inter
pretare complet deosebite. Putem 
spune că o bună parte din cele 30 
melodii prezentate pot fi trecute, de 
pe acum, printre piesele de succes.

Ne-am bucurat că, deși nu a fost 
concurs de interpretare, cițiva dintre 
apreciații noștri soliști au dat cu 
succes un examen dificil in fața pu
blicului, susținînd microrecitaluri. 
Am putut astfel aprecia evoluțiile 
Margaretei Pislaru, Doinei Badea, 
Didei Drăgan, Marinei Voica, Co- 
rinei Chiriac, ale lui Cornel Con
stantinul... S-a evidențiat incă o 
dată cit de important este pentru 
un artist să fie întotdeauna bine 
pregătit, să știe să respecte publicul, 
să se respecte pe el însuși. Aseară 
ne-au fost prezentate melodiile pre
miate, cele 15 cintece cîștigătoare ale 
concursului național de creație 1973.

Orchestra de estradă a Radiotele
viziunii române, dirijată de Sile 
Dinicu, a intonat semnalul de închi
dere a acestei săptămîni a muzicii 
ușoare românești, manifestare care a 
prilejuit o utilă trecere în revistă a 
nivelului muzicii ușoare, a calității 
melodiilor și valorilor interpretati
ve. Să notăm deocamdată că ea s-a 
ilustrat ca o manifestare închinată 
cintecului românesc de muzică ușoa
ră, căreia publicul i-a acordat o 
mare atenție și tocmai de aceea me
rită un comentariu mai în detaliu, 
exigent.

Smaranda OȚEANU
Mamaia, 22.

NOI EDIȚII DIN OPERA 
LUI DIMITRIE CA NT EMIR

La 300 de ani de la nașterea ma
relui om de cultură român Dimitrie 
Cantemir, considerat pe drept cu- 
vint unul dintre marile spirite 
umaniste ale Europei secolului al 
XVIII-lea, editurile noastre îi re
tipăresc aproape întreaga operă.

„Descrierea Moldovei" a fost re
tipărită de Editura „Minerva". A- 
ceeași operă, intr-o ediție bilingvă 
latino-română, se află sub tipar la 
Editura Academiei. Cunoscutul 
cercetător Dionisie Pippidi iși pune 
semnătura pe introducere, note și 
glosar. Și tot „Descrierea Moldo
vei", sub îngrijirea Editurii Krite- 
rion, va apărea în limba germană, 

< precum și in limba maghiară.
1 Cu același prilej. Editura „Alba

tros" a tipărit în colecția sa ,.Oa- 
. meni iluștri" studiul „D. Cante

mir", aparținind lui Constantin 
Măciucă. Editura Științifică oferă 
cititorilor o lucrare inedită, recent 
tipărită, privind limba și stilul ma
relui cărturar : „Dimitrie Cantemir. 
Studiu lingvistic", semnate de 
Ștefan Giosu.

Din vasta serie completă de „O- 
pere", inițiată de Editura Aca
demiei, sint în curs de tipărire 
vol. 1 — „Divanul sau gîlceava în
țeleptului cu lumea, sau giudețul 
sufletului cu trupul" și vol. IV — 
„Istoria ieroglifică". Valoarea tex
tului „Operelor" este sporită prin 
aparatul științific auxiliar (glosar, 
indici de nume, ilustrații, stampe 
de epocă și portrete ale autorului), 
care însoțește volumele. Intr-o e- 
diție alcătuită de P.P. Panaitescu— 
I. Verdeș și ilustrată de Simona 
Runcan, „Istoria ieroglifică" va a- 
părea, nu peste mult timp, la Edi
tura „Minerva", împreună cu un 
volum separat care include „Viața 
lui Constantin Cantemir — scrisă 
de fiul său", cu un studiu intro
ductiv redactat de Constantin C. 
Giurescu. Editura „Minerva" pre
gătește în plus spre apariție o o- 
peră mai puțin cunoscută a lui 
Dimitrie Cantemir — „Cartea Siste
mei religiei mahomedane".

(Agerpres)

Prestigioase
serbări folclorice

ALBA IULIA (Corespondentul 
„Scinteii", Ștefan Dinică). — Stră
vechea sărbătoare populară moțeas
că a tirgului de fete de pe muntele 
Găina a adunat ieri citeva mii de 
oameni, sosiți de cu seară sad cu 
mult înainte de apariția zorilor, lo
cuitori ai satelor din jur situate in 
județele Alba, Bihor, Hunedoara, 
Cluj și Arad, precum și mii de tu
riști din întreaga fard. Luminile 
focurilor de tabără au strălucit în 
noaptea de ajun, marcind astfel lo
cul sărbătorii. In zori, tulnicăresele 
din Avram Iancu, Vidra și Cîmpeni 
au dat semnalul de începere a ma
nifestărilor cultural-artistice. Pe o 
estradă special amenajată, in cursul 
zilei au cintat și jucat soliști, rap
sozi și dansatori din aproape 40 că
mine culturale și case de cultură 
din cele 5 județe vecine. O adevăra
tă paradă a portului popular, din 
care nu au lipsit obiceiurile de nun
tă și grupurile de călăreți. In 
pește 40 de căsuțe din frunziș a fost 
amenajată o amplă expoziție a meș
teșugului popular moțesc cuprinzind 
țesuturi, cusături, cioplituri in lemn 
și ceramică.

FOCȘANI (Corespondentul „Scin
teii", Ion Nistor). — Duminică, la

Năruja, sat. așezai la confluenta Ză
balei cu Năruja, vatră de istorie și 
de folclor străjuită de munți um
briți de codri, s-a dat semnalul des
chiderii celei de-a VllI-a ediții a 
Festivalului folclorului vrîncean. 
Timp de o săptămină, Vrancea iși 
descoperă iarăși, impresionant, cu 
firească mindrie „lada de zestre" a 
frumuseților folclorice. La Năruja, 
Soveja, Jitia, Homocea, Vulturu, O- 
dobești și, desigur, la Focșani se 
vor organiza spectacole în aer liber, 
in cadrul cărora se vor intrece dan
satori, fluierași, buciumași, cimpo- 
ieri, soliști vocali, mii de artiști a- 
matori din satele vrîncene și din 
alte 12 județe ale țării. Pentru crea
torii de artă populară, la Năruja a 
fost organizată o expoziție, precum 
și un stand cu vlnzare. In zilele ur
mătoare, la Focșani se va deschide 
o bogată expoziție de artă populară 
vrînceană, iar la Valea Sării se va 
inaugura un nou .muzeu sătesc. 
Creatorii și iubitorii de artă popu
lară, in cadrul unor colocvii și sim
pozioane, vor dezbate probleme spe
cifice ale meșteșugurilor artizanale 
vrîncene, ale folclorului poetic și 
muzical din Tara de piatră a Mol
dovei.

Ansamblul cehoslovac
Premiere

cinematografice
Jucătorul — coproducție sovieto- 

cehoslovacă, după romanul lui Fiodor 
Dostoievski. Scenariul : N. Olșevski. 
Regia : Alexei Batalov. în rolul prin
cipal : Nikolai Burliaev

Te așteptăm, flăcăule — producție 
a studiourilor sovietice, în regia lui 
Ravil Batîrov, inspirată din actuali
tate, din viața tinerilor.

Cartea junglei — producție a stu
diourilor Walt Disney. Un lung me
traj de desene animate, inspirat de 
cartea cu același nume a lui Ru
dyard Kipling. Regia : Wolfgang 
Reitherman.

Tu, eu și micul meu Paris — pro
ducție a studiourilor „Defa“-Berlin 
Regia ; Werner Wallroth. în distribu
ție : Evelyn Opoczynski, Joecki 
Schworz, Jurgen Frohoriep.

Un nou spectacol 
de sunet și lumină 

în Cișmigiu
Azi, 23 iulie, debutează în Cișmi

giu, la Rotonda scriitorilor, un nou 
spectacol de sunet și lumină sub e- 
gida Comitetului de cultură și edu
cație socialistă al municipiului Bucu
rești. Spre deosebire de anii trecuți. 
acest nou spectacol aduce în fața 
spectatorilor elemente de balet, pan- 
tomimă, păpuși. Scenariul, inspirat 
din opera scriitorilor N. Bălcescu, 
V. Alecsandri și M. Eminescu, este 
semnat de Alecu Popovici. Regia : 
Olimpia Arghir. Efecte speciale de 
lumină : Titi Constantinescu. Spec
tacolul are loc în fiecare seară la 
ora 20,30 în Rotonda scriitorilor.

”TF I * // *„Zemplin in
ARAD (Corespondentul „Scinteii!1, 

Constantin Simian). — După o suită 
de turnee in Polonia, Ungaria, Fran
ța, U.R.S.S.. Belgia. Luxemburg. Ita
lia. Austria, Portugalia și Anglia, 
ansamblul folcloric „Zemplin" din 
orașul Michalovce (R. S. Cehoslova
că). deținătorul a două medalii de 
aur, obținute la Luxemburg și Bucu
rești. este. înccpînd de duminică 22 
iulie a.c., oaspete al locuitorilor din

țara noastră
județul Arad. Sub îndrumarea lui 
Stefan Cehelsky, conducătorul an
samblului, secondat de Milan Hoviz- 
dan (coregrafia), Aladar Balog (con
ducerea muzicală). Ian Serenko (con
ducerea grupului vocal), ansamblul 
va prezenta spectacole atît In muni
cipiul Arad, cit și în localitățile Do
robanți, Peregul Mare, Nădlac, Țipari 
și Ineu.

In sălile de expoziții
a Membrii cenaclului Uniunii ar

tiștilor plastici din municipiul Tul- 
cea, in urma documentării . tăcute în 
cursul anului, au deschis, la Galeriile 
de artă (sala „Dacia"), o expoziție’ 
de pictură și grafică dedicată neobo- 
siților constructori ai uzinei de alu
mină din localitate, obiectiv de mare 
importanță în viața economică a' ță
rii. Lucrările reprezintă’diferite as
pecte din cadrul uzinei și ,muncii

Un semnal 
recepționat 

prompt
O scrisoare sosită la 

redacție de pe șantie
rul Combinatului de 
materiale de construc
ții de la Hoghiz, ju
dețul Brașov, semnala 
faptul că magazinul 
alimentar și cel de le- 
gume-fructe din comu
nă nu asigură cumpă
rătorilor produsele ne
cesare șl în cantități 
suficiente. Pe de altă 
parte, în comună nu 
se găsește nici măcar 
un bufet. Direcția co
mercială a județu
lui Brașov — căteia 
redacția i-a adre
sat sesizarea spre so
luționare — ne răspun
de că, într-adevăr, s-a 
constatat că cele rela
tate corespund realită
ții și, în consecință, 
s-au luat măsuri con
crete pentru îmbună
tățirea aprovizionării 
muncitorilor din loca
litate cu produse ali
mentare. în paranteză 
fie spus, nu trebuia să 
se aștepte sesizări 
pentru ca organele de 
resort să se îngrijeas
că de condițiile de 
viață ale muncitorilor 
de pe un asemenea 
șantier. Dar, cum se 
spune, e bine și mai 
tîrziu. Concret, in răs
puns se arată că apro
vizionarea cu prepa
rate din egrne, pește 
congelat și sărat, con
serve de carne și de 
pește, ca șl cu alte 
produse s-a îmbunătă
țit, găsindu-se în per
manență cantități ce 
satisfac cererea. De a- 
semenea, s-a îmbună
tățit aprovizionarea 
consumatorilor cu le
gume și zarzavaturi. 
Referitor la lipsa din 
comună a unei unități 
de alimentație publi
că, in răspuns se ara
tă că „începind cu 1 
iulie a.c. funcționează 
un birt, într-un local 
nou amenajat, iar în 
luna august va fi dat 
în folosință al doilea 
birt".

Sperăm că semnalul 
muncitorilor de pe șan
tierul din Hoghiz, care 
a fost prompt recepțio

nat, va constitui, tot
odată, un prilej de a 
analiza munca celor ce 
răspund de acest sec
tor, pentru ca să nu se 
mai ajungă la o ase
menea situație.

Animalele 
n-au murit 
de trăsnet, 

nici de înec
Sectorul zootehnic al 

C.A.P. Jeledinți, jude
țul Hunedoara, nu se 
bucură de atenția cu
venită din partea con
siliului de conducere, 
precum și a specialiș
tilor din unitate — se 
spunea într-o scrisoare 
adresată redacției. In 
această primăvară au 
murit mai multe vite. 
Inginerul-șef al coope
rativei și soția lui, 
care este șef de fer
mă, se mulțumesc 
doar cu încheierea 
proceselor verbale de 
constatare a morții a- 
nimalelor, pentru a se 
primi despăgubiri de 
la ADAS.

Subliniem din capul 
locului că răspunsul 
Uniunii județene Hu
nedoara a cooperative
lor agricole de produc
ție, semnat de tov. 
președinte Viorel Ocoș, 
are un caracter con- 
statativ, de confirmare 
sau infirmare a unor 
fapte relatate în scri
soare ; nu se face o 
analiză, cit de cit a- 
mănunțită, a cauzelor 
care au dus la pierde
rea multor animale și, 
mai ales, nu se vor
bește despre vreo mă
sură fermă care să o- 
fere garanția că în 
sectorul zootehnic tre
burile se vor îndrepta. 
Astfel, după ce se a- 
rată că în acest an au 
murit 12 bovine și 70 
de ovine, în răspuns 
se afirmă că „faptul 
se datorește în primul 
rind vîrstei înaintate 
și diferitelor boli care 
nu s-au mai putut tra
ta". Evident, argu
mentele invocate sint 
destul de vulnera
bile dacă ne gindim 
doar la faptul că, in 
privința animalelor 
virstnice, nu trebuie 
să se aștepte ca ele 
să moară, ci pot fi sa
crificate cînd nu-i în
că prea tîrziu. De alt
fel, în continuarea 
răspunsului se încear
că a se pune punctul 
pe i, afirmîndu-se : „O

altă cauză este șl sla
ba hrănire, cu toate că 
unitatea a dispus de 
furaje, însă de slabă 
calitate". Cum s-ar 
spune, animalele au 
murit de bătrinețe, dar 
au fost prost hrănite. 
O „logică" cam greu 
de Înțeles. „în ce-1 
privește pe ing. șef 
al C.A.P., nu se poate 
spune că nu s-a ocu- 
.pat de rezolvarea pro
blemelor din coopera
tivă", se susține apoi 
în răspuns. Dar nici 
in scrisoare nu se afir
ma așa ceva. Se cri
tica, pe bună drep
tate, starea de lucruri 
de la sectorul zooteh
nic. în definitiv, ani
malele, n-au murit de 
trăsnet și nici de înec, 
ci ca urmare a negli
jențelor.

0 promisiune 
neonoraiă

Răspunzlnd unei 
scrisori primite la re
dacție în iunie anul 
trecut, Consiliul popu
lar al municipiului 
Craiova ne-a comuni
cat că „prin deci
zia nr. 399/1972 a co
mitetului executiv al 
consiliului popular 
municipal a fost apro
bată executarea con
ductei de apă pe stra
da Retezat" (subl. ns.). 
Faptul a fost comu
nicat de către redac
ție, la timpul potri
vit, autorului scriso
rii. De curind, ne-a 
sosit o sesizare in care 
ni se aducea la cu
noștință că promisiu
nea făcută n-a fost 
nici pînă acum ono
rată. Am adresat din 
nou sesizarea Consi
liului popular muni
cipal Craiova. Pentru 
ca, de data aceasta, să 
ni se răspundă că „în 
anul 1973 se va intro
duce conductă de apă 
pe un număr de 50 de 
străzi. însă pe str. Re
tezat nu s-a prevăzut 
a se executa extin
derea fn acest an 
(subl. nr.). Așadar, 
după ce ni se făcea 
cunoscut că lucrarea 
respectivă va fi reali
zată anul trecut, acum 
aflăm cu totul altceva. 
Ce anume i-o fi de

terminat pe semnatarii 
acestor răspunsuri să 
renunțe atît de ușor la 
cuvintul dat ?

Neculai ROȘCA

PROGRAMUL I

17.30 Curs de limbă franceză. Re
capitulare (2).

18 00 Telex.
18.05 La ordinea zilei. Azi, județul 

Tulcea.
18.20 Căminul

Scurt-metraje 
pe ecranele 

Capitalei
(23—29 IULIE)

PATRIA : Film dedicat vizitei 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
în Italia, San Marino. Vatican ; 
UNIREA : Film dedicat vizi
tei președintelui. Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, în 
Olanda ; MIORIȚA, POPULAR : 
Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în județul 
Bacău ; SCALA : Răspunderea 
stăpînilor; LUCEAFĂRUL: Ma
drigalul la 10 ani ; BUCU
REȘTI : Zilele și nopțile unui 
bărbat ; CENTRAL : Boemia 
Centrală ; CAPITOL : Din flu
vii izvorăsc lumini : LUMINA : 
Pietre și măslini ; DOINA : O- 
rizont științific nr. 5/73 ; EX
CELSIOR : Orizont științific 
nr. 6/73 ; GRI VIȚA, ARTA : 
Suflet din sufletul neamu
lui său ; ÎNFRĂȚIREA : Al
fabetul ; BUZEȘTI, AURORA, 
TOMIS, FLAMURA : Pentru 
o cauză dreaptă ; DACIA : 
Pietre căzute din cer ; LIRA : 
Cîntec de mai ; DRUMUL SĂ
RII : Tobias Dremser și mași
nile ; FERENTARI : Jubileul 
clubului Rapid : CIULEȘTI : 
Ghicitori ; COTROCENI, COS
MOS : Tricentenarul Rem
brandt ; PACEA : Primul tur de 
manivelă ; CRÎNGAȘI : Indife
rența ; VOLGA : Prețul lașită
ții ; VIITORUL : Mihaela și ur
sulețul de catifea ; GLORIA t 
Porumbeii și fanfara ; MOȘI
LOR : Și pe aici au trăit ma
muții ; MUNCA : Dincolo de 
povestea de dragoste ; RAHO
VA : Copiii noștri ; PROGRE
SUL : Străbunii ; CLUBUL UZ. 
REPUBLICA : Imagini traco- 
getice ; DOINA : Cea mai mică 
ploicică ; îți arăt eu ție ; Cățe
lușul filantrop : Vulpea, ursul și 
motocicleta : Eliberarea ursule
țului ; A fugit un leu.

Două succese ale filmului 
de animație

„Puiul" și „Galaxie" 
sint titlurile a două 
noi filme produse de 
studioul „Animafilm", 
amindouă remarcabile, 
întrunind calități ori
ginale.

„PUIUL", o ecrani
zare a cunoscutei schi
țe a lui Brătescu-Voi- 
nești, reușește să de
pășească de departe 
media unor asemenea 
producții, prin culoa
rea și desenul modern 
și — mai ales — prin- 
tr-o stăpînire perfectă 
a tehnicii animării, nu 
numai a desenului 
propriu-zis, ci și a cu
lorilor : fiecare foto
gramă devine astfel o 
operă grafică de sine 
stătătoare. Laurențiu 
Sirbu (desenator și re
gizor) știe să dea con
ținut și sens dramatic 
imaginilor. Brătescu- 
Voinești este astfel re
valorificat. într-o for
mă emoționantă ; la 
acest rezultat a con
tribuit într-o măsură 
apreciabilă și compo

zitorul H. Maiorovici 
(interpret al propriei 
partituri, la orgă cla
sică și piane „prepa
rate").

„GALAXIE" este ul
timul film al pictoru
lui Sabin Bălașa, cre
dincios stilului pro
priu în artă, dar și 
„picturii sub sticlă". 
„Galaxie" ni se pare a 
reprezenta un progres 
față de „întoarcere in 
viitor" (penultimul 
film al lui Bălașa). De 
data aceasta, reușite
lor de ordin pictural 
și tehnic, artistul le-a 
adăugat o povestire 
limpede, cu valoare fi
lozofică, umanistă Fil
mul poate fi conside
rat hotărîtor pentru 
întreaga activitate a 
lui Sabin Bălașa. în- 
tr-adevăr, interdepen
dența între mijloacele 
pictorului și cele ale 
cineastului (acestea 
din urmă caracteriza
te prin recurgerea tot

mai acuzată la dina
mica specifică genu
lui) l-a obligat pe ar
tist să iasă din tipare 
statice și. fără să re
nunțe la animare ca 
rezultat al mutației 
cromatice, să deseneze 
personaje într-o curge
re fluentă. Astfel, co
pilul desenat de Bă
lașa înseamnă mai 
mult decît o biruință 
personală a pictorului, 
întregul film, prin 
plasticitatea sa deose
bită, se înscrie, evi
dent, printre succesele 
studioului „Anima
film".

Ilustrat muzical de 
compozitorul L. Me- 
țianu. „Galaxie", ca și 
„Puiul" sint dovezi ale 
rezultatelor la care se 
poate ajunge dacă 
studioul apelează ia 
plasticieni de frunte ai 
artei noastre, la com
pozitori și scriitori re
putat).

Radu 
GEORGESCU

constructorilor ei. Expun artiștii 
plastici : Constantin Găvenea, Ștefan 
Știrbu, Ștefan Găvenea, Florin Fe- 
rendino și Eugen Bărău.

• Organizată de Institutul de arte 
plastice „Ion Andreescu" din Cluj, în 
colaborare cu Institutul de creație 
industrială și estetica producției 
București, expoziția ARTA ȘI IN
DUSTRIE poate fi vizitată în sala 
ART’IND din Calea Victoriei nr. 
91—93. Expun studenții institutului 
„Ion Andreescu".

• „Fantasticul din ciclul Atitudini 
în creația tinerilor artiști" se in
titulează expoziția pe care ATELIER 
35 a organizat-o Ia Galeria „Orizont" 
(bd. N. Magheru 23).

• ARAD (Corespondentul „Scin
teii". Constantin Simion). în sala de 
expoziții „Alfa", aparținind Galeriilor 
de artă din Arad, s-a deschis expo
ziția personală de pictură Alexandru 
Szabo, organizată de Filiala Arad a 
Uniunii artiștilor plastici.

19,00 Imagini din Republica Arabă 
Egipt.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. Cincinalul înainte 

de termen. 1973 — an hotă
rîtor.

20,00 Cintecul săptămînii : „Mtn- 
dră țară", de Laurențiu Pro- 
feta. Text Jean Gheliuc. So
listă Ana Petria.

20,05 Mai aveți o întrebare T ,,Că
lători români pe meridianele 
globului**. Invitații emisiunii : 
prof. dr. Dumitru Alma? ; 
prof. dr. Traian Orghldan ; 
cercetător științific Șerban 
Dragomirescu ; publicistul 
Valerlu Tebeica.

20,50 Revista llterar-artistică TV,

Implicația socială și politică 
a literaturii de azi.

21,30 Roman foileton : „Noile a- 
venturi ale mușchetarilor* — 
ecranizare a romanului 
„După 20 de ani*' de Al. Du
mas Episodul VII — ,,Trădă
torul".

22,20 24 de ore.
22,40 Luminile rampei. Martha 

Kessler și Valentin Gheorghiu 
interpretează patru lieduri de 
Johannes Brahms.

PROGRAMUL II

20,00 Avanpremieră.
20,05 Film serial : ,,Umbrele dispar 

în plină zi". Producție a «stu
diourilor de televiziune sovie
tice. Episodul III.

îl,15 Dans și muzică de pretutin
deni.

21,45 Cărți și idei • Lucrarea „So
ciologia educației permanen
te" de Ton Țopa. Colaborează 
prof. dr. Dumitru Salade, 
prof. dr. Andrei Dancsul.V și 
conf. dr. Ion Aluaș. a Cărți 
despre care se vorbește. Prof, 
univ. dr. Vladimir Treble! co
mentează lucrarea : ..Organi
zația Națiunilor Unite și pro
blema populației" de Richard 
Symonds și Michael Carder. 
• Curier editorial.

22,15 Emisiune de divertisment : 
„La Amza vine un Biban".

PE SCURT
SUCEAVA. Minerii suceveni au 

încheiat planul pe 7 luni cu 14 zile 
mai devreme. Astfel, pînă la sfîr- 
șitul lunii iulie, colectivele de mun
că din exploatările miniere Vatra 
Dornei, Fundu-Moldovei și Leșu- 
Ursului vor realiza suplimentar o 
producție globală și marfă de 15 
milioane lei și, respectiv, de 11 mi
lioane lei.

BIHOR. Specialiștii de la fabrica 
de conserve „Avîntul" din Oradea 
au pus la punct tehnologia de fa
bricație a conservelor de ciuperci 
din flora spontană. Comisia de o- 
mologare a aprobat 13 sortimente 
de conserve din ciuperci de pădu
re. urmînd ca, încă în această lună, 
să fie livrate comerțului.

IAȘI. Prin contribuție bănească 
și muncă voluntară, cetățenii co
munei Miroslăvești au extins dis
pensarul cu incă 7 camere, unde 
s-au înființat noi cabinete de con
sultații, săli de tratament pentru 
adulți și copii, o farmacie. Valoa
rea lucrărilor depășește 200 000 lei.

ARAD. Acțiunea privind introdu
cerea metodelor moderne de con
ducere și planificare in activitatea 
economică, ce se desfășoară de mai 
multă vreme in cadrul întreprin
derii de vagoane din Arad, a con
semnat recent un nou succes : pu
nerea în funcțiune a stației de ma
șini de perforat cartele necesare 
calculatoarelor electronice. Pentru 
exploatarea stației a fost organizat 
un curs de pregătire a operatorilor.

CONSTANȚA. în stațiunile de pe 
litoral a început Festivalul națio
nal de folclor cu spectacolele for
mațiilor artistice din județele Bis- 
trița-Năsâud și Vîlcea. Această 
manifestare artistică, devenită tra
dițională, se va desfășura pină la 
3 septembrie. îșl vor da concursul 
14 ansambluri din întreaga țară.

TIMIȘOARA. Continuind inițiati
va organizării de manifestări cul
tural-artistice pentru muncitorii 
din întreprinderi și instituții și fa
miliile lor. Consiliul municipal al 
sindicatelor Timișoara a oferit, la 
teatrul de vară din Parcul Roze
lor, un spectacol folcloric în cinstea 
fruntașilor în producție. Și-au dat 
concursul ansamblul artistic „Ba
natul" și formațiile de amatori de 
la întreprinderea mecanică, Indus
tria linii și „Electrotimiș".

MEHEDINȚI. între 15 Iulie șî 15 
august, în orașul Drobeta Turnu- 
Severin și orașul KlâdoVo, din Iu
goslavia, se desfășoară „Luna Por
ților de Fier". Programul acestei 
manifestări cuprinde schimburi de 
formații artistice — coruri, echipe 
de dansuri, soliști vocali — care 
vor prezenta, concomitent, specta
cole în cele două localități.

VRANCEA. într-un cadru natu
ra! de o deosebită frumusețe, în 
apropierea cascadei Putna și a păs- 
trăvăriei Lepșa, pe drumul ce lea- | 
gă „Țara Vrancei" cu Transilvania, 
inspectoratul silvic Vrancea a con
struit și dat în folosință, pentru 
turiști, o nouă cabană. Aici pot 
găsi condiții confortabile de cazare , 
60 de drumeți.

BOTOȘANI. Pentru rezultatele 
foarte bune Înregistrate anul tre
cut la producția de lapte de vacă 
și la cea de sfeclă de zahăr, coope
ratorilor din comuna Bucecea li s-a 
conferit Ordinul Muncii clasa I, iar 
fermei zootehnice a C.A.P. Drape
lul de fruntașă pe țară. Șirului 
realizărilor li se adaugă acum al
tele, ele constituind un răspuns 
prin fapte la chemarea la întrecere 
lansată de comuna Pechea, județul 
Galați. Toți indicatorii menționați 
in chemare au fost depășiți. Cele 
mai însemnate realizări s-au înre
gistrat la livrări către fondul de 
stat, la prestări de servicii și acti
vitatea cultural-educativă și spor
tivă. Pentru aceste rezultate, comu
nei Bucecea, clasată în întrecerea 
pe țară pe locul I, i s-au conferit 
recent Ordinul Muncii clasa I și 
un premiu de 100 000 lei.

SALAJ. A trecut cu bine exame
nele de atestare a calificării prima 
promoție de electricieni pentru ser
virea populației din mediul rural, 
într-un viitor apropiat, alți tineri 
săteni vor urma cursuri de specia
lizare pentru reparații radio și TV, 
mașini de spălat, frigidere și alte 
ustensile de uz casnic.

GORJ. Meșteșugarii din județul' 
Gorj consemnează In cronica acti
vității lor două evenimente impor
tante: primul — îndeplinirea planu
lui de producție pe primele 7 luni v 
ale anului, ceea ce va duce la rea
lizarea unei producții suplimentare 
în valoare de peste 5 milioane lei 
pînă la sl'îrșitul lunii iulie, al doilea 
— darea în folosință a unui modern 
complex meșteșugăresc în centrul 
municipiului Tg. .Tiu. Edificiul cu 
5 niveluri, avînd 2590 mp. găzduiește 
19 ateliere. în care vor lucra peste 
500 meșteșugari.

TINERII, PENTRU EI
La distanță de 10—15 minute de 

mers cu mașina din Capitală, pe 
marginea lacului Buftea, județul Il
fov, s-a construit o frumoasă bază de 
odihnă și agrement a tineretului. Joi 
19 iulie s-au dat in folosință primele 
120 de locuri în căsuțe a cite 4-6 
locuri și incă 30 de locuri £n cor
turi. în final, baza va dispune de 
500 de locuri in căsuțe și corturi. 
De remarcat faptul că majoritatea 
lucrărilor de proiectare și construc
ții au fost efectuate prin muncă pa
triotică. O contribuție de seamă la

realizarea acestui important obiec
tiv au avut-o tinerii din județul II- 
fov, care au realizat peste un milion 
și jumătate ore de muncă patriotică.

Baza dispune de două terenuri de 
volei, două terenuri de tenis de 
timp, unul de handbal, unul de bas
chet și un teren de minifotbal. Este 
un bun loc de odihnă, plajă și baie. 
Restaurantul ..Calul Bălah" oferă 
oaspeților tot ce-și doresc. Deci în 
concediu. în zilele de repaus se pot 
petrece ore plăcute de odihnă activă.

(Urmare din pag. I)

Gheorghe Frunză, directorul Școlii 
generale din Andrășești.

Numeroase organizații U.T.C. șl 
de pionieri și-au asumat cu entu
ziasm misiunea de a crea copiilor 
și tinerilor multiple posibilități de 
petrecere plăcută a zilelor de vară, 
prin sport și mișcare în aer liber.

— 18 000 pionieri și școlari turdenl 
își vor petrece o parte a vacanței 
in afara orașului. în tabere și ex
cursii — ne relatează prof. Ion Hor- 
vat, instructor al Consiliului muni
cipal Turda al Organizației pionie
rilor. Copiii care nu iau parte la a- 
ceste acțiuni pot merge zilnic la 
Buru și Moldovenești, două pi
torești localități montane de pe 
Valea Arieșului. Aceste puncte tu
ristice pot asigura și cazarea peste 
noapte a 80—100 de copii, în loca
lul școlii generale. Deplasarea cu 
trenul se face . în mod organizat, 
avînd reducere la bilete de 50 la 
sută, iar peste zi școlarii sint înso
țiți în drumeție de cadre didactice.

Fără a epuiza cu totul seria exem
plelor pozitive de școli, organizații 
de tineret, unități economice care, 
cu concursul forurilor locale de 
partid și de stat, s-au Îngrijit să 
asigure copiilor și tinerilor un ca
dru cit mai interesant și atractiv de 
odihnă și recreație, trebuie subliniat 
că in județele amintite, ca de alt
fel și în alte părți ale tării, n-au 
fost Încă valorificate nici pe de
parte toate posibilitățile pentru or
ganizarea unei bogate vacante la... 
domiciliu. De ce oare ?

La Școala generală din Gimbă- 
șani (Ialomița) din 208 copii — 
45 vor pleca in tabere la Amara și 
în județul Argeș. Despre felul cum 
se vor recrea ceilalți elevi, prof.

Ancla Călin ne declară nemulțu
mită :

— Nu prea avem ce le oferi. în 
cursul săptămînii lucrează la cîmp, 
ajutîndu-i pe părinți. Doar duminica 
se organizează manifestări sportive 
pentru toți tinerii din sat. la care 
merg și școlarii, dar cred că e prea 
puțin.

Desigur, e foarte puțin, dar ce-i 
împiedică pe profesori și învățători, 
organizațiile de tineret să asigure 
elevilor condiții pentru odihnă și

îmi w ii

care, din resurse locale și prin 
munca patriotică a salariaților lor, 
părinți ai elevilor, au amenajat 
„sate de vacanță" pentru pionieri și 
școlari, cu căsuțe și cabane, cu locuri 
de joacă. Sau ar putea lua exemplu 
de la numeroasele cadre didactice, 
cu inițiativă și spirit practic, cu pa
siune și entuziasm, pentru care pre
zența în apropierea școlii a unui 
teren liber, utilizarea echipamentelor 
sportive ale școlii (mingi, carturi, 
diverse aparate audio-vizuale) sint

trebuie să se limiteze la spațiul cio
bului sau al terenului sportiv al 
școlii. Membrii activului organiza
țiilor de tineret au dovedit că sint 
capabili să inițieze ample acțiuni de 
muncă patriotică, de folos obștesc. 
Nu trebuie uitat însă că vacanța 
esle destinată, In principal, recreației, 
odihnei, mișcării in aer liber. Și cine 
dacă nu pionierii și uteciștii înșiși sint 
mai in măsură să o organizeze și să 
o petreacă după gustul lor ?

0 întrebare pentru organizatorii vacanței
recreație cît mai diversă ?

— Nu prea avem locuri intere
sante in apropierea școlii și nici 
amenajări corespunzătoare — se 
„scuză" unii educatori.

Este adevărat, nu toată lumea are 
marele avantaj estival de a locui pe 
litoral sau în zona de munte. Dar 
nu există localitate din tară care să 
nu aibă în preajmă o apă. o pă
dure. un spațiu cu verdeață — toate 
ideale pentru organizarea in aer li
ber, la soare, a unor jocuri și con
cursuri sportive, a altor acțiuni în
drăgite de copii. Din păcate însă 
unii organizatori nu concep desfă
șurarea unui program de vacantă 
decît în condițiile unor amenajări 
complexe, a căror realizare necesită 
fonduri și timp. Aceștia s-ar putea 
„inspira" din inițiativa unor între
prinderi și organizații economice din 
județele Vrancea, Brăila, Timiș ș.«.

suficiente pentru a organiza în fie
care zi cu elevii jocuri, manifestări 
distractive etc.

într-o serie de școli au fost pro
iectate să se deschidă cluburi ale 
elevilor, sub egida organizațiilor 
U.T.C. Dar pînă acum, la Liceul din 
Căzănești (Ialomița). Școala gene
rală nr. 1 din Alba lulja, Liceul 
„Iacob Mureșianu" din Blaj, clubul 
există doar în... planurile de muncă 
ale organizațiilor U.T.C. respective. 
Mai mult chiar, la Liceul „Iacob 
Mureșianu" terenurile sportive ale 
liceului au devenit tocmai acum in
disponibile și se pare că vor fi de
zafectate pe toată perioada vacanței 
pentru... modernizare, iar biblioteca 
va fi în inventar.

Desigur, calitatea de principal or
ganizator al vacanței la... domicflin 
a elevilor — pe care o au organi
zațiile U.T.C. și ds pionieri — nu

Organizatorii vacanței încearcă
uneori să justifice sărăcia de fante
zie și absența spiritului gospodă
resc din programele vacanței, întâr
zierea declanșării unor acțiuni cul
turale și sportive, prin faptul că au 
avut, în răstimpul care a trecut de 
la încheierea cursurilor, preocupări 
legate de închiderea anului școlar, 
de organizarea concursului de admi
tere în licee și școli profesionale, de 
trimiterea elevilor în tabere, colo
nii, excursii. Chiar dacă, in parte, 
asemenea justificări pot fi înteme
iate, este necesar ca toate forțele 
educative ale școlii să treacă opera
tiv Ia desfășurarea concretă a unor 
bogate acțiuni educative de vacantă 
pentru elevi. Terenurile de sport și 
bibliotecile școlare, bazele sportive 
și parcurile de odihnă și recreație, 
locurile pitorești din preajma fiecă
rei localități pot oferi 
entuziaști, /
de răspundere pentru 
exemplară a misiunii lor educative, 
cadrul unor deosebit de interesante 
și recreative manifestări, la care 
să-i atragă pe elevii lor. pe tinerii 
din preajma școlii — sustrăgîndu-i 
pierderii fără rost a timpului. Va
canța trebuie să reprezinte pentru 
toți copiii țării prilej de odihnă, re
creare, mișcare în aer liber, pentru 
refacerea torțelor In vederea reînce
perii, în toamnă, a învățăturii.

educatorilor
competent! și cu spirit 

îndeplinirea
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ZIUA NAȚIONALĂ A ETIOPIEI ZIUA NAȚIONALĂ
I

VICTORIA ECHIPEI
DE TENIS A ROMÂNIEI

Maiestății Sale Imperiale HAILE SELASSIE I
Împăratul Etiopiei

ADDIS ABEBA

Cea de-a 81-a aniversare a zilei

comentată de arbitrul englez PAT HUGHES și ILIE NĂST ASE

Echipa de tenis a României, tn noua ei formulă, 
avîndu-1 In frunte pe același mare sportiv, Ilie 
Năstase, a Încheiat ieri în mod strălucit par
tida cu Noua Zeelandâ, contînd, cum se știe, 
ca semifinală a grupei A a zonei europene din cadrul

,,Cupei Davis". In ultimele două partide de simplu 
Ilie Năstase l-a Întrecut pe Brian Fairlie (4—6. 6—0, 
6—3, 6—0), iar Toma Ovici era condus, după primul 
set, cu 1—0 (3—6) de Onny Parun. (La închiderea edi
ției, această partidă era in curs de desfășurare).

A REPUBLICII ARABE EGIPT

________ dv. de naștere îmi oferă plăcutul 
prilej de a transmite Maiestății Voastre Imperiale felicitări cordiale, 
urări de sănătate personală, viață îndelungată, de pace și progres po
porului etiopian.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie dintre țările și 
cele două popoare ale noastre se vor dezvolta și în viitor. în folosul 
păcii, securității și destinderii internaționale. înțelegerii între popoare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 
al Republicii

Consiliului de Stat 
Socialiste România

Excelenței Sale Domnului ANWAR EE SADAT
Președintele Republicii Arabe Egipt

CAIRO

01. PÂT HUGHES (An
glia) : Un sincer bravo și 
succes în continuare teni
sului românesc.

„Doresc să felicit tn modul cel 
mai sincer echipa de tenis a Româ
niei pentru foarte frumoasa ei vic
torie, realizată in aceste zile la Bucu
rești. Jucătorii români — acest mare 
jucător care este Ilie Năstase și co
legii lui, proaspeți davis-cup-mani, 
Toma Ovici și Ion Sântei — s-au 
dovedit indiscutabil mai puternici. 
Este un succes strălucit și cu atit 
mai, prestigios cu cit in echipa Noii 
Zeeiande au evoluat jucători cu 
mare experiență, prezenți cu regula
ritate la turneele cele mai impor
tante ale tenisului mondial. Brian 
Fatrlie și Onny Parun au pierdut net

tn fața ambiției, dorinței de afir
mare (m-am referit la Ovici și Sân
tei, care au calități certe), in fața lui 
Ilie Năstase, pe care, desigur, nu mai 
este cazul să-l prezint.

Rememorindu-mi partidele și evo
luția scorului aș vrea să spun, mai 
intii, că tncă după primul meci, cel 
dintre Ovici și Fairlie, ciștigat atit 
de neașteptat, insă absolut meritat 
de jucătorul român, pentru mine, 
cel puțin, victoria echipei dv. mi-a 
apărut sigură. Victoria lui Ovici a 
fost pentru mine o mare surpriză, 
pentru că in timp ce Fairlie venea cu 
un palmares recunoscut, Ovici nu 
avea rezultate deosebite care să-l 
recomande in mod special. Dar, ca 
în toate sporturile, victoria nu vine 
singură, doar pe baza „cărții de vi
zită". Năstase a adus, normal, al

♦

NASTA8E OVICI. ȘANTE1
___________________________________________________________________

doilea punct pentru echipa Româ
niei, fără a-i lăsa lui Parun nici o 
speranță. Partida de dublu am aș
teptat-o și eu cu mare interes ; cu
plul Fairlie—Parun era favorit, 
pe baza omogenității formate de-a 
lungul anilor. Ceea ce nu era cazul 
și cu cuplul român. Năstase și Sân
tei au jucat însă excelent. încă 
o dată un sincer bravo și succes in 
continuare tenisului românesc.

Permitețl-mi să mai spun ci or
ganizarea și desfășurarea acestui 
meci mi-au produs, de asemenea, 
satisfacții ; sînt foarte mulțumit pen
tru toate condițiile ce au fost asi
gurate de gazde întrecerii",

ILIE NĂSTASE : Felicitări 
coechipierilor mei, Ovici și 
Sântei

„Eu și coechipierii mei nu putem 
fi decit mulțumiți, foarte bucuroși 
chiar, de victoria pe care am obți
nut-o. Neozeelandezii Fairlie și 
Parun, veniți la București' cu spe
ranțele și șansele lor, părăsesc 
„Cupa Davis", in care, pină la me
ciul cu noi, produseseră deja o sur
priză, învingînd Iugoslavia.

Punctul inserts de Ovici, chiar din 
prima partidă, ne-a dat un imbold, 
sporindu-ne șansele. Drept să . spun, 
nu-l vedeam învingător decit prin- 
tr-un efort extraordinar, ll cunosc 
bine pe Fairlie, am mai jucat cti el. 
Avantajul părea de partea lui. Ovici 
ne-a dezmințit pe toți și îl felicit. II 
felicit și pe Ionică Sântei, cu care 
simbătă m-am ințeles bine, deși ju
cam pentru intiia dată împreună in 
„Cupa Davis". Dacă mi-aduc bine 
aminte, miercuri parcă, la o întîlnire 
cu ziariștii. spuneam că la dublu 
noi n-avem decit 30 la sută din 
șanse... Aș fi foarte bucuros daco in 
continuare — jucind, firește, îm
preună — cuplul nou format s-ar 
omogeniza și ar deveni redutabil. 
Eu, unul, mă voi strădui. Vreau să 
cred că Ovici, Sântei, precum și cei
lalți candidați la selecționare in e- 
chipa noastră pentru „Cupa Davis" 
nu se vor opri din drum".

Astăzi este sărbă
toarea națională a E- 
tiopiei : ziua de naște
re a împăratului Haile 
Selassie I.

Cei mai vechi stat 
independent din Afri
ca, cu o continuitate 
istorică de trei mile
nii, Etiopia cunoaște 
in ultimii ani ample 
transformări înnoitoa
re, specifice, de altfel, 
întregului 
Pe plan politic 
de reținut 
alegeri 
— a doua 
electorală din 
istorie a 
(după cum 
pină tn 1957 
țară n-a avut parla
ment). Așa cum rele
vă presa etiopiana, 
cele două camere ale 
parlamentului țării — 
Camera 
care este 
Senatul, 
numit de 
sint chemate să-și a- 
ducă contribuția la o- 
pera de modernizare a 
acestui străvechi stat, 
în cadrul acestui pro
ces, pe harta econo
mică a Etiopiei au a- 
părut, în ultimul de
ceniu, numeroase fa
brici și uzine, care 
contribuie la o mai ju-

continent, 
sint 

recentele 
parlamentare 

consultare 
întreaga 
Etiopiei 
se știe, 
această

deputaților, 
aleasă, și 
care este 
împărat —

dicioasă valorificare a 
marilor resurse natu
rale. Orașul Assab a 
devenit unul din cen
trele industriale ale 
Etiopiei, dispunînd de 
un port modern, o ra
finărie, saline etc. Tot
odată, în 
desfășoară 
acțiune de 
bogățiilor 
Recent t 
descoperirea unor mari 
rezerve de gaz natu
ral tn deșertul Oga- 
den. Au fost detectate, 
de asemenea, im
portante zăcăminte de 
petrol, minereu de 
fier, crom, nichel. Mai 
multe baraje existente 
pe fluviul Aonache vor 
putea, în stadiul final, 
să asigure irigarea a 
200 000 de ha, impul- 
sionind în acest fel 
producția agricolă. O 
ilustrare palpabilă a 
acestor succese o con
stituie venitul pe lo
cuitor. care a sporit de 
la 89 de dolari etio
pieni in 1957 la 150 de 
dolari pe locuitor in 
1972. Bugetul pe 1973— 
1974 depășește cu 100 
de milioane de dolari 
etiopieni pe cel din 
anul financiar trecut. 
O parte considerabilă 
din cela 857 milioane

1 Etiopia se 
i o amplă 
: explorare a 

subsolului, 
s-a anunțat

dolari prevăzute de 
este destinată

de 
buget 
satisfacerii necesități
lor pe plan economic 
și social, dezvoltării, 
în continuare, a in
dustriei naționale, con
struirii de noi căi de 
comunicație.

Pe plan extern E- 
tiopia militează pentru 
dezvoltarea relațiilor 
cu ‘toate statele lumii, 
indiferent de orîndui- 
rea socială, pentru În
tărirea unității africa
ne. pentru lichidarea 
colonialismului și abo
lirea apartheidului pe 
nămintul african.

Avind la bază vechi 
legături de prietenie și 
solidaritate, relațiile 
dintre România și E- 
tiopia, clădite pe sti
mă și respect reciproc, 
au cunoscut în ultimit 
ani un curs continuu 
ascendent. Contactele 
directe, au contribuit 
la o mai bună cunoaș
tere reciprocă, la întă
rirea colaborării re
ciproc avantajoase 
spre binele popoarelor 
român și etiopian, al 
cauzei păcii și colabo
rării în lume.

A. BUMBAC

PE ȘANTIERELE ENERGIEI ELECTRICE
(Urmare din pag. I)

cerința majoră a folosirii cu maximă 
productivitate a fiecărei ore, a fiecă
rei zile de lucru. Prețul acestui fapt : 
întirzieri între 1—2 luni la obiecti
vele fundației cazanului de 512 tone/ 
abur pe oră. Ia calea de rulare a ma
caralei, calea ferată de acces in sala 
mașinilor ; stocarea unor mari canti
tăți de utilaje și echipamente procu
rate atit din țară, dar mat ales din 
import. Ce are de spus, în fața unei 
astfel de situații, conducerea șantie
rului ?

întreprinderea Electrocentrale Rm. 
Vilcea este beneficiarul lucrărilor de 
investiții, din acest an. pe șantierele a

ATLETISM: Două grupări
SCURTE ȘTIRI 

DIN ȚARĂ

cu merite la campionatele 
naționale - C. A. U. și Metalul

Am să încep prin a spune că În
trecerile finale pentru titlurile de 
campioni naționali, întreceri desfășu
rate in cadrul tradițional al Stadio
nului Republicii din Capitală, au 
fost un frumos spectacol sportiv, 
plăcut privirilor și adesea entuzias- 
mant prin surprize și citeva dintre 
rezultatele tehnice. Voi adăuga ob
servația că, în ciuda atributelor 
atletismului în general și concret ale 
campionatelor naționale, un public 
foarte puțin numeros s-a așezat în 
tribune. în principal, rămîi complet 
contrariat de atitudinea nepăsătoare 
a școlilor și profesorilor de educație 
fizică bucureșteni față de marile 
concursuri, chiar și după ce atletis
mul a fost declarat și situat prin 
dispoziții precise drept sportul nr. 1 
în viața elevilor din toate clasele. 
Ar fi momentul potrivit să le spu
nem dascălilor în cauză că, neadu- 
clnd fiecare măcar cițiva copii prin
tre spectatori, se lipsesc singuri de 
un ajutor de preț în activitatea de 
propășire a atletismului în școli, ac
tivitate pe care de altfel ei sint obli
gați s-o practice, mai mult, notările 
lor profesionale depind, în bună 
măsură, de rezultatele acestei munci 
eu elevii !

Dintre grupările participante la 
aceste campionate naționale, în pri
mul rînd se cuvine remarcată pre
zența Clubului atletic universitar din 
București. Reprezentanții acestui club 
au dat primul răspuns cu adevărat 
viabil la seria de observații critice 
adresate C.A.U., mai ales după J.O. 
din 1972. Bine pregătiți, ei au cuce
rit mai multe titluri, uneori în mod 
surprinzător, și au demonstrat că la 
C.A.U. e posibilă o treabă de ca
litate, cu rezultate corespunzătoare. 
Notînd, în treacăt, victoria la înăl
țime a Iul Mihai Purice (2,15 m). 
subliniez forma grupei de sprinteri

antrenată de Dumitru Alexandrescu : 
Constantin Stan, revenit la suprafață 
printr-o alergare-record pe 400 m 
plat (46,3 sec), Toma Petrescu, 
campion la ,100 tn plat (10,3 sec), 
ștafeta de 4x100 m cu un timp ce 
egalează recordul național deținut 
de echipa de ștafetă a României 1

Metalul București nu provoacă 
surprize numai in „Cupa României" 
la fotbal 1 Al doilea club care s-a 
impus la campionatele naționale, in
clusiv, prin citeva victorii mai puțin 
așteptate, a fost tocmai acela al 
metalurgiștilor Bucureșteni : Lincă 
Maria, campioană Ia 1 500 m, în fața 
favoritei N. Andrei, Mariana .Goth- 
Condovici, revenită în prim planul 
sprintului, prin cucerirea netă a 
două titluri și, firește, de astă dată 
nu ca o surpriză, Gheorghe Ghipu, 
juniorul ce înseamnă de pe acum 
o mare speranță a semifondului ro
mânesc. De la operațiunea de recu
perare a Marianei Condovici și pină 
la inteligenta acțiune de dezvoltare 
a juniorului Ghipu. un șir întreg de 
realizări sînt legate de secția atle
tică Metalul și de numele harnici
lor conducători tehnici ai acesteia, 
soții Georgeta și Silviu Dumitrescu.

Succintele însemnări asupra cam
pionatelor n-au putut cuprinde și 
evidenția mulți performeri, de pildă 
perechea de hurdleri de la Steaua, 
Perța și Sebastyen (ambii 13,7 sec. 
pe 110 mg), victoria la 10 000 m a 
tinărului Ilie Floroiu (Steaua), ca 
să nu mai vorbim de marea noastră 
campioană Argentina Menis (Dina
mo). Totodată, ele n-au putut amă
nunți cauzele unor contraperforman- 
țe de felul celeia a lui Dosa Csaba, 
al cărui antrenor (Szabo Zoltan) 
nici n-a fost prezent la București 
alături de elevul său.

Valerlu MIRONESCU

SUCEAVA (Corespondentul „Scin- 
teii“. Gh. Parascan), — Finala unei 
inediie competiții sportive de masă
— „Fetele Țării de sus, în întrecere"
— deschisă exclusiv elementului fe
minin, s-a desfășurat duminică . in 
orașul Rădăuți, reunind la start a- 
proape 700 de tinere. Organizată din 
inițiativa Consiliului județean pentru 
educație fizică și sport Suceava, in 
colaborare cu celelalte organizații de 
masă și obștești, prima ediție a aces
tei întreceri s-a bucurat de partici
parea, in fazele pe asociații, a unui 
număr de aproape 10 000 tinere spor
tive, care s-au întrecut la atletism, 
ciclism, tir cu arcul și armă cu aer 
comprimat, handbal, volei.

SAT U-M ARE (Corespondentul 
„Scinteii", Oclav Grumeza). — Finala 
campionatului republican al juniori
lor la tir cu arcul, la care au luat 
parte 43 de concurenți din Tg. Mu
reș, Petroșani și Satu-Mare (regre
tabilă absența echipei „Șoimii" a Li
ceului industria! de construcții Bucu
rești) s-a încheiat. La proba arc 
standard (din lemn) titlurile de cam
pioni republicani au revenit Ia indi
vidual lui Mihai Bîrzu (Voința Satu- 
Mare) și Tereziei Preda (Sănătatea 
Tg. Mureș), iar pe echipe — Voinței 
Satu-Mare. La arc special (din fibre 
de sticlă) : Horia Buzașu, Tiberiu 
Pajzos, Mihai Bîrzu (toți de la Voin
ța Satu-Mare), Olga Nemeș (P.T.T.R. 
Tg. Mureș). Szendrei Gabriela (Voin
ța Satu-Mare), Ileana Molnar (Voin
ța Satu-Mare). La echipe fete, titlul 
de campioană republicană a revenit 
Voinței Satu-Mare. Lăudabilă iniția
tiva organizatorilor de a încerca și 
puterile unor „arcași“-copii între 10 
și 14 ani la arc standard.

BRĂILA (Prin telefon de la Traian 
Enache). — Cu ocazia „Zilei con
structorului", colectivul de tineri și 
sportivi de la I.C.M.J, Brăila a dat în 
folosință un complex sportiv, format 
din trei terenuri de tenis de cimp. un 
teren de volei, un teren de baschet, 
un club pentru tineret, precum și 
vestiarele necesare. Cu acest prilej 
s-a încheiat prima ediție a „Cupei 
de vară" la tenis de cimp. prima de 
acest fel din județul Brăila.

cinci hidrocentrale amplasate pe Mul 
Argeș și a patru hidrocentrale pe riul 
Olt. în primul semestru planul a 
realizat în proporție de 104,2 la 
la total investiții și de 112 la 
la construcții-montaj.

— Stadiile fizice nu reflectă 
posibilitățile existente, eforturile re
ale depuse de constructori și montorl 
— ne relata ing. Dumitru Alexe, di
rectorul I.E.C. Rm. Vilcea. Iată," de 
pildă, situația hidrocentralei Noapteș, 
cu termen de punere in funcțiune la 
30 septembrie a.c. : aici, încă de Ia 
începutul lunii iunie, ar fi putut în
cepe probele cu apă, dar furnizorul

fost 
sută 
sută

însă

citeva r î n d u r i

Aniversarea Zilei naționale a Republicii Arabe Egipt îmi oferă 
plăcuta ocazie de a transmite Excelenței Voastre, în numele Consiliu
lui de Stat, al guvernului și al poporului român, precum 
personal, cele mai călduroase felicitări și urări de fericire 
de prosperitate și progres poporului egiptean prieten.

Succesele obținute în colaborarea multilaterală dintre
Socialistă România și Republica Arabă Egipt, în spiritul convorbirilor 
pe care le-am avut împreună anul trecut, cu prilejul vizitei pe care 
am efectuat-o în frumoasa dumneavoastră țară, îmi întăresc convin
gerea că relațiile de prietenie și 
noastre se vor dezvolta și întări 
noastre, al cauzei păcii

și al meu 
personală,

Republica

și înțelegerii

cooperare fructuoasă dintre țările 
continuu, în interesul popoarelor 
internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

Republicii Socialiste Româniaal

EOX. — La Brăila s-a desfășu
rat cea de-a doua întîlnire de box 
dintre selecționatele de tineret ale 
8.U.A. și României. Intilnirea s-a 
încheiat cu scorul de 7—4 in fa
voarea pugiliștilor români. După 
cum se știe, primul meci, disputat 
la București, a fost ciștigat tot de 
echipa română cu 6—5.

0 A început tradiționalul turneu 
Internațional de box de la Havana. 
Campionul olimpic la categoria 
„grea", Teofilo Stevenson (Cuba), l-a 
învins, prin abandon în prima re
priză, pe cehoslovacul Peter Som
mer.

NATAȚIE. — Cea de-a 6-a edi
ție a „Cupei Europei" la sărituri în 
apă, a continuat la Leningrad cu fi
nala probei masculine de trambuli
nă de la 3 m. Victoria a revenit 
campionului olimpic Klaus Dibiasi 
(Italia) — 609.03 puncte, urmat de 
Vladimir Vasin (U.R.S.S.) — 595,08 
puncte. Concurentul român Ion Ga- 
nea a ocupat locul 9, cu 464,19 punc
te. In proba feminină de trambuli
nă, după primele 7 sărituri elimi-

natorii, pe primul loc se află Ulrika 
Knape (Suedia) — 292,11 puncte.
Melania Decuseară și Sorana Pre- 
lipceanu, calificate și ele pentru fi
nală, ocupă locurile 13 și, respectiv, 
14. După 2 probe, in clasamentul pe 
echipe conduce R. D. Germană — 
186 puncte, urmată de U.R.S.S. — 
178 puncte.

ATLETISM. — în cadrul campio
natelor de atletism ale R. D. Ger
mane, care se desfășoară la Dresda, 
Renate Stecher a stabilit un nou 
record mondial în proba de 200 m 
plat, cu timpul de 22”l/10. Vechiul 
record, deținut de aceeași atletă, era 
de 22”4/10.

CICLISM. - Cea de-a 30-a edi
ție a Turului ciclist al Poloniei s-a 
încheiat cu surprinzătoarea victorie 
a tînărului rutier polonez Lucian 
Lis, secondat de celebrul său com
patriot Ryszard Szurkowski (de 3 
ori cîștigător al Cursei Păcii) — la 
1’29”.

TENIS. — Rezultate din compe
tiția de tenis „Cupa Galea", re
zervată echipelor de tineret : Szcze-

cin : R. D. Germană—Polonia 3—0 ; 
Polonia—Norvegia 3—0 ; Nyon : El
veția—Olanda 3—0 ; Brazilia—Iran
2— 0 ; Maribor : Mexic—Iugoslavia
3— 0 ; Danemarca—Tunisia 2—1. Se 
califică pentru turul următor echi
pele R. D. Germane, Elveției și Me
xicului.

• Meciul de tenis Cehoslovacia — 
R. F. Germania, pentru „Cupa Da
vis" (semifinalele zonei europene), 
s-a terminat cu scorul de 3—2 în fa
voarea jucătorilor cehoslovaci, care 
se califică astfel pentru finala gru
pei B. în ultima partidă de simplu, 
vest-germanul Karl Meiler l-a în
vins cu 6—1, 6—1, 7—5 pe Jiri
Hrebec.

VOLEI. — Turneu! internațional 
masculin de volei de la Olsztyn (Po
lonia) s-a încheiat cu victoria echi
pei Poloniei, urmată de selecționa
tele României și U.R.S.S. în ultima 
zi a competiției : România—A.Z.S. 
3—2 (7-15, 15-12, 13—15, 15—9,
15—11) ; Polonia—U.R.S.S. 3—2 
(15—10, 8—15, 8-15, 15—7, 15—8).
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EA I.M.U. MEDGIDIA

Produse mai multe, 
cu consumuri 

specifice mai mici
semestruReaiizind în primul 

al anului o producție suplimen
tară in valoare de 3 744 000 
lei, colectivul de la I.M.U. 
Medgidia a obținut, în același 
timp, importante succese în 
reducerea consumurilor speci
fice de materii prime și com
bustibil, ceea ce i-a permis să 
înregistreze importante eco
nomii și beneficii peste preve
deri. Există in această unitate 
a industriei noastre constructoa
re de mașini pentru dotarea a- 
griculturii o adevărată mișca
re de masă a creației tehnice 
puse în slujba economisirii 
metalului și a găsirii unor so
luții noi pentru îmbunătățirea 
tehnologiilor. Tn felul acesta, 
inițiativa „Fiecare cadru teh
nic să găsească soluții, în afa
ra sarcinilor de serviciu, pentru 
a se economisi anual cel pu
țin 100 000 Iei" a căpătat am
ploare. Astfel, prin reproiec- 
tare s-au tipizat 20 la sută din 
reperele mașinilor agricole, 40 
la sută din reperele remorci
lor, 90 la sută la cardanele pen
tru fabricația de serie. Prin ti
pizarea și codificarea transmi
siilor cardanice, de pildă, nu
mărul de tipuri de transmisii a 
fost redus de la 32 la 5, iar ai 
reperelor specifice de la 856 la 
306. O atenție deosebită s-a 
acordat in special îmbunătățirii 
tehnologiilor in sectorul meta
lurgic, in secțiile de elaborare 
a metalului, de formare, tur
nare, dezbatere și curățire, care 
s-a soldat cu reducerea simți
toare a adaosurilor, de prelu
crare și diminuarea rebuturi
lor. La turnătorie, de pildă, s-a 
trecut de la 
de elaborare 
acidic, soldat 
sumuiui de 
cu aproape 600 kilowați/oră pe 
tona de metal. Greutatea produ
selor realizate la I.M.U M. a scă
zut simțitor, crescînd in schimb 
productivitatea muncii și calita
tea acestora. O dovadă convin
gătoare este și făptui că numai 
in primul semestru ai acestui 
an. în afara onorării obligațiilor 
interne, au fost livrate peste 
prevederi partenerilor externi 
190 de remorci auto, care se 
bucură de o bună apreciere din 
partea acestora.

George MIHAESCU 
corespondentul „Scînteii*

procedeul bazic 
a oțelului Ia cel 
cu reducerea con- 
energie electrică

general intern, I.C.M. Reșița, nu a li
vrat nici acum unele subansamble de 
volume și valori reduse, foarte im
portante insă din punct de vedere 
funcțional. Neajunsuri similare se fac 
simțite și la construcția celui de-al 
doilea obiectiv, cu termen de punere 
în funcțiune in acest an : hidrocen
trala Zigoneni. O situație cu totul 
specială apare la hidrocentrala Rm. 
Vilcea de pe Oit, în cazul căreia nu 
sint livrate chiar unele din principa
lele echipamente, intîrzierile fiind in 
medie de circa 6 luni.

— Dv. ce ați Întreprins, tn calitate 
de beneficiar ?

— Am urmărit In permanență la 
■ furnizori stadiul de execuție a echi
pamentelor. Periodic, in cadrul co
mandamentelor, au loc analize la care 
participă toți factorii interesați : be
neficiar, proiectant, executant. Co
mitetul județean Vilcea al P.C.R. și 
conducerile M.E.E. și M.I.C.M.G. au 
luat măsurile cuvenite, atit in ceea 
ce privește livrarea echipamentelor, 
cit și desfășurarea lucrărilor pe șan
tiere. Avem garanția că. prin eforturi 
unite, acționind cu maximă respon
sabilitate, vom reuși să realizăm sar
cinile planului de investiții din cel 
de-ai treilea an al cincinalului.

După acest „tur de orizont" pe cî- 
teva șantiere ale energiei electrice — 
citeva concluzii. Pe ansamblu, planul 
de punere In funcțiune a fost înde
plinit ; în detaliu insă mai persistă 
puncte nevralgice. Problema-cheie 
rămîne livrarea la termen a utilaje
lor tehnologice. în acest scop trebuie 
întărită tn mod serios colaborarea 
tiintre beneficiari și furnizorii de uti
laje. Cit privește pe constructori, a- 
ceștia nu întotdeauna și nu peste tot 
și-au făcut datoria ; pe unele șantiere 
rămase în urmă nici acum nu se ac
ționează hotărit pentru ca. în cel mai 
scurt timp, restanțele să fie recupe
rate. Cum tratează aceste probleme 
titularul de investiții — Ministerul 
Energiei Electrice ? Vom aborda a- 
ceastă temă intr-un număr viitor al 
ziarului nostru.

Ing. Ion EAZAR

(Urmare din pag. I)
sărbătoare vine cu aceste 
haine, numind astfel, în- 
tr-un fel original, pe in
trusă. pedepsind-o pen
tru „împrumutul" fără 
Încuviințare.

Dacă atitudinea aceasta 
față de necinste se mai 
practică și azi. dacă ex
primarea oprobriului pen
tru o faptă de asemenea 
natură se mai face încă 
In acest chip, ea repre
zintă, desigur, un pildui
tor act moralizator. Ve
trele noastre de spiritua
litate au. se știe, coduri 
morale străvechi, șl ele 
tși apără și in acest fel 
legile scrise și nescrise, 
respingind comportamen
tele aluvionare, 
la locul drept al 
numai munca 
meșteșugul ales.

în timp ce străbateam 
atelierele cooperativei 
..Arta casnică" din Tis
mana. tovarășul Traian
Burtea, președintele aces
tei unități, ne-a distras
la un moment dat aten
ția concentrată i 
splendorile din jur, 
următoarea remarcă :

— Pentru țesături 
broderii n-a mai fost 
voie de cursuri de califi
care. Fiecare învață a- 
ceastă artă în familie, 
prin tradiție

2 800 de femei șl băr
bați din Tismana. din a- 
șezările înconjurătoare, 
au adus aici arta deprin
să de la părinți care, la 
rindul lor. au moștenit-o 
și ei de la părinți și așa 
mal departe pe arborele 
genealogic al 
umane și al meșteșugu
lui. Fac aid 
cum țesea mama", covoa
re șl scoarțe, confecții 
din aba cu aplicații de 
suitaș, de o surprinzătoa
re distincție. In liniile |i

ridicind 
stimei 

cinstită.

spre 
cu
șl 

ne-

existenței
„costume

Aflate la o depărta
re de aproape 300 km 
unul de altul, 
șele Alexandria 
Heluan au, in < 
distanței ce le s 
ră, o importantă 
sătură comună : 
rele port meditera
nean, care furnizea
ză circa 33 la sută din 
Întreaga producție in
dustrială a R.A. Egipt, 
și tînărul centru 
conomic din apropie
re de Cairo, cu im
punătorul său complex 
siderurgic, reprezintă 
doi piloni ai indus
triei egiptene, pe care 
se sprijină toate pla
nurile de dezvoltare 
economică și socială 
a țării.

Am vizitat de cu- 
rînd cele două loca
lități, unde se desfă
șoară, actualmente, o 
intensă activitate în 
vederea construirii și 
dării in exploatare a 
unor obiective indus
triale de mare însem
nătate pentru econo
mia națională. La He
luan, pe malul drept 
al Nilului, sute de 
muncitori și tehni
cieni sint angajați in 
terminarea celui de-al 
treilea furnal inalt al 
complexului 
gic, a cărui 
în funcțiune 
ca un punct 
tură în industria 
tei și 
R.A.E. 1 
ridica 
fontă 
300 000 t 
lion de 
zind 40 milioane 
lire egiptene pe 
venitului național, 
va impulsiona, 
odată, activitatea 
șir întreg de 
prinderi, 
metalul de care 
nevoie. în 1975, 
lui furnal i se va a- 
dăuga încă unul, care 
va face ca producția 
totală a complexului 
să ajungă la 2 mi
lioane tone fontă și 
oțel anual. Ziarul „Al 
Ahram" consideră în
treprinderea siderur
gică din apropiere de 
Cairo drept una din
tre cele mai mari în
făptuiri ale perioadei 
de după revoluția din 
23 iulie 1952. o reali
zare cu ample reper
cusiuni asupra mer
sului înainte al tării. 
„Complexul — scrie

fi de- 
cuvint

ora- 
i și 
ciuda 
sepa- 

tră- 
ma-

e-

siderur- 
intrare 

va 
de

mar- 
coti- 
fon- 
dinoțelului

Noul furnal va 
producția de 
a țării de la 
tone la un mi- 

; tone, furni- 
de 
an

. El 
tot- 

unui 
intre- 

oferindu-le 
au 

nou-

ziarul — poate 
numit pe drept 
piramida industrială a 
Egiptului, care va 
imortaliza 
noastre pe calea 
dustrializării".

Un. proces rapid de 
extindere a capacită
ților de producție îl 
înregistrează și celă
lalt pilon al industriei 
egiptene : Alexandria. 
Pentru a ajunge 
marele port la 
diterana trebuie 
străbați una din 
mai pitorești și 
gate regiuni ale 
— Delta 
te tot 
roadele 
loase a 
au transformat 
rele in admirabile gră
dini. La capătul lor, 
Alexandria — oraș 
care numără aproape 
două milioane de lo
cuitori. în ultimii ani 
el s-a îmbogățit cu 
numeroase obiective 
de seamă care 
sporit 
importanța in 
blul economiei 
nale. Au 
funcțiune 
in cadrul 
treprinderi 
Works", au 
sate primele 
bricate de 
locale, a început con
struirea unei rafină
rii, a unei fabrici 
produse sodice 
Ultima este realizată, 
după cum se știe, în 
cooperare cu 
noastră șl urmează 
Intre in funcțiune 
peste multă vreme, 
va fi 
1 500 de 
va livra 
duse in 
milioane 
fapt determină 
egipteană să 
re fabrica de la Ale
xandria drept i 
dintre cele mai 
portante obiective 
vor fi date în 
ploatare, un rezultat 
rodnic ai cooperării 
româno-egiptene. „Fa
brica de sodă de la 
El Mex — scrie „Jour
nal d’Egypte" — este 
cea mai mare de acest 
gen din Africa și O- 
rientul Apropiat. E- 
giptenii In colaborare 
cu 
au 
grandioasă, 
xul face onoare 
dustrlei egiptene".

care 
eforturile 

in-

la 
Me

să 
cele 
bo-

Nilului.
poți admira 
muncii migă- 
felahilor, care 

ogoa-

i-au 
considerabil 

anSam- 
națio- 

intrat in 
noi secții 
marii in- 

„Copper 
fost lan- 
nave fa- 

șantierele

de 
etc.

țara 
să 
nu 
Ea 
de

61 
pro- 
de 4 
Acest 
presa 

conside-

servită 
muncitori 
anual 

valoare
lire.

experți.i 
realizat

unul 
im- 

! ce 
ex-

români 
o operă 
Comple- 

in-

Ministrul afacerilor externe, George Maco- 
vescu, a adresat o telegramă de felicitare mi
nistrului afacerilor externe al Republicii Ara
be Egipt, Mohamed Hassan El Zayyat, cu oca
zia Zilei naționale a acestei țări.

grațioase, tn cu-formele
lorile calme, împerechea
te neașteptat, in alesăiu- 
rile de un rar rafinament 
artistic, meșterii de astăzi 
din Tismana închid nu 
numai o experiență trans
misă. ci și un univers 
lăuntric tulburător. Poate 
că in această 
tezaurizare se 
cuvintul de laudă de care 
se bucură munca lor, atit 
în țară cit și peste ho
tare.

superbă 
află și

am aflat. In cele 
multe locuri, știința 
aduna cu nesfîrșită 

autentice 
omului, 

care

Julul 
mai 
de a 
dragoste adevărurile 
frumusețile 
create de mina 
acele mărturii care me
rită cu prisosință să fie 
așezate în panteonul nos
tru de valori. Căutînd ex
plicația acestor preocu
pări. cineva ne-a dat-o 
intr-o singură frază : „să 
nu se piardă ce s-a a- 
dunat. ce au făcut bătri-

În așteptarea

superbei dimineți
Aflăm că in Îndepărtata 

Australie se cer cu deo
sebire costumele populare 
din abaua de Tismana 
Japonezii preferă in 
schimb țesăturile pe mo
tive populare oltenești, 
iar populația feminină 
dintr-o serie de alte țări 
— iile, această 
Îmbrăcăminte a 
cei. împodobită 
tru o perpetuă 
re, în care sint 
chip original 
tor. totodată, 
flori, dorul 
bucuria de a 
zimea de gînd. Alăturat 
acestor splendori, un ba
tic „stilizat" de serie, 
„modern", rătăcit nu se 
știe cum între țesăturile 
și alesăturile „nestilizate" 
care ni se înfățișau, pă
rea un obiect de prisos...

6trăbătind satele Gor-

străveche 
român

ca pen- 
sărbătoa- 
țesute. în 
fermecă- 

cu
Și 
cîmpul 

răscolitor, 
trăi, limpe-

nil noștri". Nu tncap alc.i 
scopurile egoiste. Nici ra
pacitatea unui anumit soi 
de colecționari. Nici inte
resul material strict în
gust. Ci graba și ostenea
la de a nu lăsa să se 
risipească ceea ce s-a 
adunat din zestrea noas
tră.

— S-a crezut o vreme, 
ni se mărturisea la Peștl- 
șani profesorul 
Ceaureanu, că 
ar fi urmat 
clase. Celor 
piați însă el 
desea : „am 
patru clase, 
sărac". Am căutat să aflu 
dovada, să probez că lu
crurile stau așa. Cu a- 
iutorul copiilor de la 
școală. înscriși în socie
tatea „Voința" — un cerc 
de cunoaștere a operei iul 
Brâncuși — am răscolit

Petre
Brâncuși 

numai trei 
mal apro- 
le spunea a- 
făcut și eu 
ca tot omul

Aceasta nu este 
insă singurul exemplu 
al cooperării econo
mice și tehnice ro- 
mâno-egiptene, ex
presie a relațiilor 
strînse dintre cele 
două țări și popoare, 
în ultimul timp, 
tn special după
ta făcută In R.A.E. de 
președintele Consiliu
lui de Stat al Români
ei, Nicolae Ceaușescu, 
și convorbirile 
tuoase avute cu 
ședințele Anwar 
dat, colaborarea 
tre cele două țări a 
cunoscut un curs me
reu ascendent. în de
cursul anului care 6-a 
scurs de la acest me
morabil eveniment a 
avut loc Inaugurarea 
liniilor de asambla
re a tractoarelor 
U-650-M, de la He- 
luan, a autoturismelor 
de teren 
Cairo, au 
crările in 
iectării 
chimic de 
bal, au continuat 
crările pe 
celor două Importante 
obiective ; 
produse 
mintită și 
de prelucrare a 
taților de Ia 
wein. S-au 
totodată, 
de vizite și contacte
le, în cele mai feluri
te domenii, dintre re
prezentanții celor două 
țări.

Eforturile depuse de 
constructorii de la A- 
lexandria, Heluan, ca 
și din 
pentru 
hărții industriale a ță
rii constituie doar 6 
parte a intensei ac-*- 
tivități desfășurate tn 
cele mai diverse sec
toare ale vieții eco-j- 
nomice în vederea 
valorificării resurse!- 
lor naționale, a dez
voltării multilaterale 
a Republicii Arabe 
Egipt.

Profund solidar cu 
lupta pentru progres 
economic și social a 
poporului egiptean, a 
tuturor popoarelor a- 
rabe, poporul 
urmărește cu 
mente de 
și bucurie 
obținute în 
unei vieți noi în stră
vechea țară a Nilu
lui. Evocînd în aceas
tă zl festivă raportu
rile de strinsă prier 
lenie și colaborare ro- 
mâno-egiptene, 
porul nostru ; 
ză poporului 
tean cele mal 
felicitări și urări 
prosperitate, i 
progres.

fruc- 
pre-

ARO de Ia 
început Iu- 

vederea pro- 
complexulul 
la Abou Za- 

lu- 
șantierele

fabrica de 
sodice a- 

(țomplexul 
fosH 

Hamra- 
dezvoltatj 

schimburile

alte regiuni 
îmbogățirea

nostru 
sentiț- 

satisfacție 
succesele 
făurirea

po- 
adresea- 

i egip- 
I calde 

I de 
pace.

Nicolae N. LUPU

peste 
tr-un 
Brediceni, unde a dăscălit 
unchiul sculptorului, Gri- 
gore Brâncuși, am găsit 
un catalog. Altele două, 
la învățătorul Vasile 
Brâncuși Hananaclu, ră
posat anul trecut. Priviți 
catalogul acesta care în
fățișează starea școlară 
de la 1877, a celui care a 
urcat pămîntul românesc 
tn Coloana infinită...

Catalogul ? 
Cu un scris 

•pe la colțuri 
la desen și 
și 8 la conduită, 
română, caligrafie, calcu
lul aritmetic... Foile în
chid in ele un început de 
drum, viața de început a 
unui geniu, a promoției 
sale. în primele luni ale 
acelui an, după cum a- 
rată situația școlară, ele
vul Constantin Brâncuși 
nu prea absenta. Dar. a 
venit primăvara și...

— Probabil, e de păre
re inimosul dascăl, se 
rinduia la școală cu fra
tele său, Grigore. Socot 
că aceste cataloage în
seamnă ceva pentru noi 
toți, care căutăm să-l în
țelegem pe marele consă
tean.

— Ce anume v-a în
demnat să răscoliți po
durile caselor, să aflațl 
cu orice chip dovada de 
care aminteați ?

— Unii nu-l înțelegem 
nici azi pe sculptor. Mă 
refer la lucrările sale. 
Eu zic că spre această 
cunoaștere trebuie să 
mergem treptat. Iată de 
ce, in răgazul pe care 
mi-1 dă munca de profe
sor. string tot ce 
interesa despre 
despre rădăcinile 
rice ale marelui ei fiu.

O preocupare înaltă, o 
pasiune ou adevărat pa
triotică.

tot. Șl 
pod al

astfel, 
școlii

tn- 
din

îngălbenit, 
mărunt. Ros 
Cu un 6 pus 
note între 7 

limba

poate 
Hobița, 
folclo-



Dinamica
comerfului exferior 

al tarilor 

latino-americane
CIUDAD DE MEXICO 22 (Ager

pres). — Banca mexicană de comerț 
exterior (BANCOMEX) a dat publi
cității, la Ciudad de Mexico, un 
studiu privind schimburile comercia
le ale țărilor latino-americane în 
anul precedent. Potrivit documentu
lui — relevă agenția Prensa Latina 
— în cursul anului trecut, volumul 
schimburilor comerciale externe din 
regiune a cunoscut 
creștere de 20 la 
spre exemplu, care 
deficit comercial 
milioane de dolari,
zat, datorită, în special, exporturilor 
în Brazilia și Chile, un excedent 
1 973 milioane de dolari. Bolivia, 
rindul ei, a cunoscut un excedent 
valoare de 32,7 milioane dolari
anul trecut față de numai 0,3 mili
oane în 1971, datorită extinderii 
schimburilor comerciale cu Argenti
na. Brazilia, Peru și. în special, cu 
Chile — relevă studiul BANCOMEX.

un indice de 
sută. Argentina, 
în 1971 avea un 
interzonal de 13 
în 1972 a reali-

late sub
grafie :

controlul G.R.P. al T ........... ...... 2__, __ _  _________ _
aspect dinlr-o școală primară din districtul Gio Linh, provincia Quang Tri

Republicii Vieinamului de Sud, viața se normalizează treptat. în foio-

de 
la 
în 
în

ACORD INTRE G. R. P. T

Cu prilejul Zilei
Renașterii Poloniei

ȘI ADMINISTRAȚIA 
DE EA SAIGON, PRIVIND 
SCHIMBUL DE PRIZONIERI

CAMBODGIA: Forțele patriotice continuă
să exercite presiuni asupra Pnom Penhului

VARȘOVIA 22 (Corespondență de 
la Gh. Ciobanu). — în ziua sărbă
torii naționale a Poloniei, în Piața 
centrală din Cracovia a avut loc ma
nifestarea principală din cadrul celei 
de-a treia Adunări a tinerilor frun
tași in producție și învățătură din 
întreaga țară. întilnirea cu conduce
rea de partid . și de stat. în timpul 
întîlnirii, Edward Gierek, Henryk 
Jablonski și Piotr Jaroszewicz. alți 
conducători de partid și de stat au 
fost informați asupra modului în care 
tînăra generație și-a îndeplinit an
gajamentele în producție și in acti
vitatea obștească în anul care a tre
cut.

Luînd cuvintul, Edward Gierek, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., a 
a dat o înaltă apreciere contribuției 
tineretului la accelerarea ritmului de 
dezvoltare a țării, chemîndu-1 să 
nu-și precupețească eforturile în do- 
bindirea unor succese și mai mari.

în sala Teatrului Mare din Var
șovia a avut 
de 21 iulie, 
de partid și 
Polone cu șefii
diplomatic acreditați la Varșovia. A 
fost prezent și Mihai Marin, amba
sadorul României în R.P. Polonă.

loc, în seara zilei 
întilnirea conducerii 
de stat a R. P. 
și membrii corpului

Au participat Edward Gierek, 
Henryk Jablonski, Piotr Jaroszewicz, 
membrii Consiliului de Stat, Prezi
diului Seimului și guvernului, orga
nelor de conducere ale partidelor po
litice și organizațiilor obștești.

Luînd cuvintul, președintele Con
siliului de Miniștri, Piotr Jarosze
wicz, a subliniat că anul care a tre
cut s-a caracterizat prlntr-o activi
tate intensă în direcția dezvoltării 
multilaterale a tării, îmbunătățirii 
condițiilor de viață ale populației. 
Poporul polonez, a arătat premie
rul. își concentrează eforturile în 
vederea traducerii în viață a pro
gramului construcției socialiste, tra
sat de cel de-al VI-lea Congres al 
P.M.U.P.

Referîndu-se la situația interna
țională, Piotr Jaroszewicz a relevat, 
printre altele, că în relațiile dintre 
statele lumii s-a consolidat climatul 
de destindere, se dezvoltă colabora
rea pașnică. „Apreciem Conferința 
pentru securitate și cooperare în 
Europa ca o premisă a edificării 
securității europene. Polonia, a rele
vat Piotr Jaroszewicz. va conlinua 
să participe activ la consolidarea 
securității internaționale".

în aceeași sală s-a desfășurat con
certul festiv dedicat Zilei Renașterii 
Poloniei.

Cum să ne prelungim 
tinerețea

„CRIME DE RĂZBOI
I

VIETNAMUL DE SUD 22 (Ager- 
pres). — Potrivit agenției Eliberarea, 
Guvernul Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud și 
Administrația de la Saigon au căzut 
de acord, la 18 iulie, asupra unui 
program de schimbare a unor gru
puri de prizonieri civili și militari, 
care trebuie să aibă loc în perioada 
de șase zile care se încheie Ia 28 
iulie. Adjunctul șefului delegației 
G.R.P. în Comisia militară mixtă bi
partită a remis Comisiei internațio
nale de control și supraveghere o 
informare în legătură cu acest acord, 
solicitind participarea C.I.C.S. la co
ordonarea acțiunii.

o

COMUNICAT
BULGARO-TURC

22 (Agerpres). — Expri- 
satisfacția față de evoluția 
dintre Bulgaria și Turcia, 
afacerilor externe ai celor 
apreciază că trebuie să se

SOFIA 
mindu-și 
relațiilor 
miniștrii 
două țări 
asigure dezvoltarea lor și pe viitor, 
pe o bază mai trainică, relevă co
municatul cu privire la vizita în R.P. 
Bulgaria a ministrului afacerilor ex
terne al Turciei, Haluk Bayulken. 
Cei doi miniștri au subliniat că re
lațiile dintre Bulgaria și Turcia se 
bazează pe principiile fundamentale 
ale dreptului internațional — respec
tarea independenței, suveranitatea, 
egalitatea în drepturi, integritatea 
teritorială și neamestecul in treburile 
interne sub nici o formă.

Haluk Bayulken și omologul său 
bulgar, Petăr Mladenov, și-au rea
firmat hotărîrea de a reglementa 
toate problemele bilaterale în spiri
tul prieteniei și înțelegerii reciproce. 
Ei au căzut de acord să constituie, 
în viitorul apropiat, o comisie econo
mică bulgaro-turcă, pentru stimula
rea cooperării economice, și să lăr
gească comerțul.

Miniștrii au exprimat satisfacția 
guvernelor celor două țări față de 
rezultatele pozitive ale primei etape 
a Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa. Abordind pro
blema relațiilor dintre țările balca
nice, Petăr Mladenov și Haluk Bayul
ken și-au reafirmat convingerea că 
dezvoltarea raporturilor de bună ve
cinătate 
asigurarea păcii 
această regiune a

între ele va contribui 
și securității 

lumii.
la 
în

TUNIS

CAMBODGIA 22 (Agerpres). — în 
pofida afirmațiilor comandamentului 
lonnolist — scrie agenția U.P.I. — 
care arată că înaintarea forțelor pa
triotice a fost oprită la sud de Pnom 
Penh, pe șoseaua nr. 3. vineri noap
tea și sîmbătă, au continuat să aibă 
loc lupte violente. Sîmbătă s-a anun
țat că trupele lonnoliste au trebuit 
să se replieze pe un aliniament și 
mai apropiat de capitală.

Luptele au continuat și în nord- 
vestul Pnom-Penhului — unde două 
batalioane inamice sint încercuite de

patrioți — la 19 kilometri de capitală 
— de peste două săptămîni, precum 
și în diverse alte puncte ale centurii 
exterioare de apărare a orașului.

Agenția U.P.I. relatează, de aseme
nea, că aviația S.U.A., încercind să 
contracareze presiunea forțelor pa
triotice asupra armatei regimului de 
la Pnom Penh, și-a continuat raidu
rile in apropierea orașului. în cursul 
raidurilor de sîmbătă, printr-un ac
cident, aviația americană a bombar
dat insă o unitate lonnolistă.

ÎN COLONIILE
PORTUGHEZE11

PARIS 22 (Agerpres). — O nouă experiență nucleară franceză a avut 
loc simbătă, la ora 16,00, deasupra, 
agenția France Presse.

atolului Mururoa din Pacific, anunță

Intr-un referat cu privire la 
stadiul cercetării gerontologice, 
oamenii de știință ai universi
tății din Erlangen (R.F.G.) iși 
exprimă convingerea că, pină 
în anul 2000, virsta medie a 
omului va putea fi prelungită 
cu circa 10—15 ani. Astăzi, se 
știe in mod precis că procesul 
de imbătrinire începe să se 
manifeste mai pregnant in cea 
de-a cincea decadă a vieții : 
creierul pierde zilnic in medie 
10 000 de celule, capacitatea vi
zuală, auditivă și cea a plămîni- 
lor scade simțitor, rinichii și 
inima lucrează intr-un ritm în
cetinit. Specialiștii universității 
amintite cred că toate procese
le de dezagregare din organism 
pot fi frînate dacă omul pe 
cale de imbătrinire începe să" v 
excludă din timp — cel tîrziu 
la 40 de ani — acei factori care 
„îi scot peri albi" : fumatul, ali
mentele deosebit de grase și bo
gate în hidrați de carbon, lipsa 
de mișcare și orice formă de 
stres psihic.

Tehnologii magnetice

Evoluția situației din Libia
GUVERNULUIDEMISIA

TRIPOLI 22 (Agerpres). — Con
siliul Comandamentului Revoluției 
din Libia a respins demisia lui Moa- 
mer El Geddafi din funcția de pre
ședinte al acestui organism — a- 
nunță un comunicat oficial publicat 
la Tripoli și reluat de agenția M.E.N. 
„Consiliul Comandamentului Revolu
ției, menționează comunicatul, consi
deră demisia șefului statului 
și neavenită".

După cum precizează 
MlE.N., președintele Geddafi 
nunțat demisia într-un mesaj adre
sat, la 20 iulie, președintelui Repu
blicii Arabe Egipt, Anwar Sadat, ca 
răspuns la mesajul prin care șeful 
statului egiptean îi cerea să inter
vină pentru încetarea unui marș li
bian spre Cairo. în favoarea unei 
uniuni imediate și integrale între 
Libia și Egipt. In mesajul său. pre
ședintele Geddafi menționa că a îna
intat demisia Consiliului Comanda
mentului Revoluției la 11 iulie.

Pe de altă parte, agențiile de presă 
relevă că 
bian spre 
junseseră 
trouh, de .
început să se retragă sîmbătă, după 
anunțarea demisiei șefului statului 
libian. O. delegație a Comitetului de 
conducere a marșului a sosit la 
Cairo.

Președintele Egiptului. Anwar Sa
dat, a primit, în cursul serii 
sîmbătă, pe organizatorii marșului 
bian spre Cairo.

Pe de altă parte, 
membrii guvernului 
prezentat demisia, ca 
ciziei anunțate de 
Geddafi de a renunța

ca nulă

agenția 
și-a a-

participanții la marșul li- 
capitala egipteană, care a- 
în localitatea Mersa Ma
pe teritoriul Egiptului, au

de
li-

căse anunță 
libian și-au 

urmare a de- 
președintele 

la funcția de

l

șef al statului, arată un comunicat 
al Consiliului Comandamentului Re
voluției din Libia. Comunicatul cere 
președintelui Goddafi să revină asu
pra^ hotăririi sale de a demisiona, 
hotărîre calificată drept „imposibilă, 
in aceste momente dificile prin care 
trece țara“.

ALGER 22 (Agerpres). — Mi- 
litanții anticolonialiști portu
ghezi au editat și au distribuit 
in Portugalia o broșură inti
tulată „Crime de război in co
loniile portugheze". Această 
broșură cuprinde date privind 
atrocitățile comise de trupele 
coloniale în Angola. Mozambic 
și Guineea-Bissau. Sint publi
cate, de asemenea, extrase din 
jurnalul unui preot spaniol pri
vitoare la evenimentele petre
cute in localitatea Mucumbura, 
districtul Tete — Mozambic, 
unde. în urma unei acțiuni re
presive a trupelor portugheze, 
nu au mai rămas decît foarte 
puțini supraviețuitori. Un mar
tor ocular, care a reușit să 
scape, a relatat preotului spa
niol cele intimplate.

comunicat al P.C.F.. toți 
sint invitați „să ceară gu- 
semnarea Tratatului de la 
care interzice experiențele 
și să participe la toate ne- 
în . problema dezarmării'', 

„noile posibilități

într-un 
francezii 
vernului 
Moscova, 
nucleare, 
gocierile 
ținînd seama de 
ce se oferă astăzi destinderii inter
naționale".

Primul ministru al Australiei, 
Gough Whitlam. a declarat că ex
periența franceză din zona Pacifi
cului de Sud „nesocotește popoarele 
din Pacific și manifestările opiniei 
publice mondiale".

Ministrul canadian al afacerilor 
externe, Mitchel Sharp, a declarat 
că regretă experiențele nucleare in 
Pacific și și-a exprimat speranța că 
este vorba de ultima experiență nu
cleară a Franței efectuată în 
atmosferă.

s m b ® e

cuvînt al Ministe- 
Afacerilor Externe 
„Japonia regretă

Purtătorul de 
rului japonez al 
a declarat că 
profund experiența nucleară fran
ceză de pe atolul Mururoa".

Primul ministru al Noii Zeelande, 
Norman Kirk, a declarat, sîmbătă, 
la Wellington, că noua explozie nu
cleară franceză în Pacific „a fost 
primită cu o profundă consternare 
in Noua Zeelandă".

Președintele Perului, Juan Velasco 
Alvarado, și președintele Boliviei, 
Hugo Banzer, au dat publicității, sîm
bătă, un comunicat comun în care 
condamnă experiențele nucleare 
franceze din Pacific. Comunicatul a 
fost publicat la încheierea unei 
scurte vizite a președintelui bolivian 
la Lima.

de presă transmit:
Buletin medical asupra 

stării sănătății 
lui W. Ulbricht

BERLIN 22 (Agerpres). — Agen
ția A.D.N. a difuzat un buletin me
dical asupra stării sănătății lui Walter 
Ulbricht, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.S.U.G., președinte al 
Consiliului de Stat al R.D. Germane.

în urma unei boli cronice de inimă 
și a hipertensiunii, precizează buletinul, ’ -- ■ ■■
gestie 
fiind

la 19 iulie a intervenit o con- 
cerebrală, starea pacientului 
gravă.

0 delegație guvema- 
menială comercială din 
R. P. Chineză, condusa de Pai

Sian-kuo, ministrul comerțului exte
rior, a sosit sîmbătă la Canberra, 
pentru o vizită de prietenie în Aus
tralia.

Chile va participa la Con
ferința țărilor nealiniate. 
Răspunzînd invitației președintelui 
Houari Boumediene, șeful statului 
chilian, Salvador Allende, și-a anun
țat participarea la cea de-a patra 
Conferință a țărilor nealiniate, care 
va avea loc la Alger, între 5'și 8 
septembrie. Potrivit unor surse ale 
ministerului de externe chilian, citate 
de agenția France Presse, el va pre
zenta în cadrul conferinței un docu
ment privind investițiile străine și 
dreptul fiecărei țări de a dispune 
în mod suveran de bogățiile sale na
ționale.

Comunicatul comun cu 
privire la convorbirile dintre o de
legație a sindicatelor sovietice, con
dusă de Aleksandr Șelepin, preșe
dintele Consiliului Central al Sindi
catelor, și o delegație a Congresului 
Sindicatelor Britanice (T.U.C.), con
dusă de Victor Feather, secretar ge
neral al T.U.C., care a făcut o vizi
tă în U.R.S.S., a fost difuzat la 
Moscova. Cele două delegații — re
levă comunicatul — au constatat că 
există posibilități pentru adîncirea 
relațiilor dintre organizațiile sindica
le din U.R.S.S. și Marea Britanie. 
Abordind relațiile dintre Uniunea So
vietică și Anglia, reprezentanții ce
lor două organizații sindicale au 
evidențiat posibilitățile de adincire a 
cooperării comerciale, economice, 
tehnico-științifice și culturale.

Președintele Venezuelei, 
Rafael Caldera, s-a întilnit, simbă
tă, cu ministrul minelor și petrolului 
din această țară, Hugo Perez La 
Salvia, și cu ministrul de finanțe, 
Luis Enrique Oberto. La încheierea 
acestei întrevederi, Hugo Perez a a- 
nunțat că Venezuela va spori prețul 
petrolului de la începutul lunii vii
toare.

Miniștrii de externe ai 
țărilor membre ale Pieței 
comune se vor ^n^ni> iun>. 'a 
Copenhaga, în cadrul reuniunii lor 
periodice de consultări politice. în 
aceeași zi, cei nouă miniștri vor 
examina, la Bruxelles, cererea Fran
ței de a lega începerea efectivă a 
negocierilor multilaterale din cadrul 
GATT de la Tokio de o revenire la 
paritățile monedelor 
fixate în cadrul conferinței mone
tare, din luna martie, de la Paris.

occidentale

CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT:
WASHINGTON

încheierea primului Festival Noi măsuri de combatere
a inflației

al 
african s-a 

duminică, 
festivitate 

la Tunis, 
de

Primu! festival 
tineretului 
încheiat 
printr-o 
grandioasă
Desfășurată timp 
opt zile sub deviza : 
„INDEPENDENTĂ — 
UNITATE — SOLI
DARITATE", această 
importantă reuniune a 
tineretului de pe con
tinentul 
vut un 
întreaga 
explică 
festival, 
peste 4 000 de tineri 
africani, reprezentînd 
34 de țări și mișcări 
de eliberare de pe con
tinent, a încă 39 de 
delegații de pe celelal
te continente ale lu
mii. Din țara noastră a 
participat 
a C.C. al 
Consiliului 
sociațiilor 
Comuniști 
nia, condusă de Con
stantin Boștină, se
cretar al C.C. al 
U.T.C., președintele 
U.A.S.C.R., prezența ei 
constituind — așa cum 
se arată în mesajul a- 
dresat cu acest pri
lej de tineretul nostru 
participantelor la festi
valul de la Tunis — 
o expresie concretă a

Africii a 
larg ecou 
lume. Așa 
prezența 

alături de

a- 
în 
se 
la 

cei

o delegație 
U.T.C. și a
Uniunii A- 
Studenților 

din Româ-

bunelor relații de coo
perare care s-au sta
bilit și se dezvoltă in
tre tineretul român și 
organizațiile de tineret 
progresiste din 
le continentului 
can, un semn al 
jinului activ pe 
t.inăra generație 
țara noastră îl acordă 
tinerilor din Africa în 
lupta pentru conso
lidarea independentei 
naționale, pentru pace, 
democrație și progres 
social.

Festivalul de Ia Tu
nis a prilejuit ample 
dezbateri asupra unor 
probleme majore care 
se pun astăzi în fața 
continentului african, 
în vederea înlăturării 
ultimelor rămășițe ale 
colonialismului și neo- 
colonialismului, pen
tru propășirea econo
mică și socială a ță
rilor Africii. în cele 
opt zile s-au 
nut circa 60 de 
uniuni, colocvii, semi- 
narii, conferințe, la 
care se adaugă zeci și 
zeci de alte manifes
tări cultural-artistice. 
inspirate din aceleași 
idei progresiste.

Zilele de solidarita
te cu mișcările de e- 
liberare de pe conti-

țări- 
afri- 
spri- 
care 
din

ti- 
re-

nent, cu poporul pa- 
lestinean, cu popoare
le din America Latină 
și Asia, cu popoarele 
din Indochina, au dat 
glas sentimentelor de 
sprijin ale tineretului 
african cu lupta for
țelor progresiste și de
mocratice din întrea
ga lume împotriva im
perialismului, 
dezvoltare de 
tătoare.

Mai multe 
africane 
la festivalul de la Tu
nis au anunțat că vor 
pleca direct la Berlin, 
ducînd participanților 
Ia cel de-al 
Festival mondial 
tineretului și 
ților, care va 
între 28 iulie 
gust, mesajul 
pace, prietenie și cola
borare internațională.

Cele două festiva
luri, sublinia un re
prezentant de seamă 
al organizației pan- 
africane a tineretului, 
sînt strîns legate în
tre ele, deoarece idea
lurile tineretului din 
întreaga lume sînt a- 
celeași — pacea și în
țelegerea internațio
nală.

Mircea S. 
IONESCU

pentru 
sine stă-
delegații 

participante

zecelea 
al 

studen- 
avea loc 
și 5 au
tor de

în 
vi nd 
de-a 
control economic", pre
ședintele Nixon a a- 
nunțat o serie de mă
suri, pe care le-a ca
racterizat drept „dure, 
dar necesare", în sco
pul combaterii presi
unilor inflaționista, a- 
supra economiei S.U.A.

Respingînd ca ina
decvate atit propune
rile de întoarcere la 
faza anterioară de în
ghețare totală a prețu
rilor șt salariilor, pre
cum și cele privind 
abolirea oricărui fel 
de control asupra pre
țurilor, ■
ales o 
loc : a 
control 
mentelor și costul în
grijirii medicale, ho- 
tărînd totodată menți
nerea în continuare a 
controlului prețurilor 
tuturor celorlalte pro
duse și servicii publi
ce, ca și asupra ceș- 
terii salariilor. Pre
ședintele a explicat că 
„nu există absolut 
nici o cale capabilă să 
prevină o substanțială 
creștere a prețurilor a- 
limentelor".

Cheia noului 
gram

mesajul său pri- 
lansarea „celei 

patra'faze de

președintele a 
cale de mij- 
eliberat de sub 
prețurile ali-

pro-
antiinflaționisț

este, potrivit Casei 
Albe, controlul chel
tuielilor bugetare. „In 
cazul sporirii cheltu
ielilor federale și ma
jorării deficitului, se 
arată in mesajul pre
zidențial, sistemul de 
control nu va fi capa
bil să reziste presiuni
lor pieței. Or, in con
dițiile în care presiu
nile inflaționiste se 
resimt puternic, cind 
atit în țară, cit și in 
străinătate încrederea 
în capacitatea noastră 
de a ne conduce afa
cerile financiare este 
scăzută, nu ne mai 
putem permite să ne 
mulțumim cu un nivel 
minim de control al 
cheltuielilor federale. 
Trebuie să ne fixăm 
un țel mai ambițios 
cel al echilibrării bu
getului actual".

Secretarul trezore
riei, George Shultz, 
care a prezentat Pre
sei noul program eco
nomic, a declarat că 
Administrația speră ca 
în cele din urmă să 
reducă ritmul anual 
de creștere a prețuri
lor. însă nu a fixat 
nici o cifră concretă : 
„Noi. a spus el, am 
făcut destule pronos
ticuri în trecut, care

Șahinșahul Iranului, M°- 
hammad Reza Pahlavi Aryamehr, a 
primit simbătă pe ministrul de ex
terne al Indiei, Swaran Sing, aflat 
în vizită în Iran.

// / i ■v

Recrudescența incidente
lor din Irlanda de Nord, 
semnalată în urmă cu 24 de ore, a 
continuat, în cursul nopții de sîm
bătă spre duminică, prin noi explo
zii cu bombe la Newcastle, în Comi
tatul Down și în provincia Dundrum. 
în cursul incidentelor, două persoa
ne au fost omorîte și o persoană grav 
rănită.

nu s-au adeverit, 
că nu ne vom 
lansa în altele", 
tr-adevăr, scopul 
de-a treia faze de 
trol
de a stabiliza 
rea prețurilor 
procent de 2.5 
„Cu toate

economic a
creste
le un 
la sută, 
acestea, 

scrie „New York Ti
mes". rata inflației a 
crescut in proporții 
fără precedent. Numai 
în primele șase, luni 
ale anului curent, pre
țurile produselor ali
mentare au sporit cu 
peste 10 la sută. Sala
riul a fost devalorizat 
cu circa 20 la sută, 
jumătate în luna fe
bruarie și restul in 
ultimele cinci luni 
prin flotarea dolarului. 
Dobînzile au atins un 
plafon record, iar pro
fiturile businessului 
escaladează. Șomajul 
se menține la cifra de 
peste 5 milioane oa
meni. iar prețurile nu 
au încetat să crească" 

în aceste condiții, 
presa americană 
întreabă pînă la ce 
punct noile măsuri se 
vor dovedi eficace.

se

C. Alexandroale

Demonstrație la Londra împotriva 
lipsei de locuințe

Cunoscutul poet sovietic 
Mihail Isakovski a încetat din 
viață, în vîrstă de 73 de ani. în ne
crologul semnat de Leonid Brejnev, 
Alexei Kosîghin, Nikolai Podgornîi, 
de alți conducători sovietici, de re
prezentanți marcanți ai vieții artis
tice și culturale a U.R.S.S., se relevă 
că Isakovski a fost un eminent ex
ponent al sentimentelor și aspirații
lor oamenilor sovietici, care i-au iubit 
și prețuit opera.

Ca urmare a ploilor to 
rențiale eare s~au 
provinciei meridionale 
lawesi, din Indonezia, s-au produs 
mari inundații, soldate cu distrugerea 
a 5 000 ha cultivate cu orez. Inunda
țiile au provocat, totodată, moartea 
a peste 30 de persoane.

abătut asupra 
a Insulei Su-

Lansarea stafiei interplanetare
sovietice „Marș - 4"

MOSCOVA 22 
genția T.A.S.S. 
iulie, ora 21,30 
Uniunea Sovietică 
stația interplanetară automată 
„Mars-4", în conformitate cu pro
gramul de cercetare a spațiului 
cosmic și a planetelor sistemului 
solar. Stația va continua studierea 
planetei Marte și a spațiului peri- 
marțian, începută de stațiile inter
planetare „Mars-2" și „Mars-3“ în 
1971.

„Mars-4“ s-a plasat pe traiecto
ria de zbor către Marte de pe o 
orbită intermediară de satelit ar
tificial al Pămîntului. Ultima 
treaptă a rachetei purtătoare a

(Agerpres). — A- 
anunță că, la 21 
(ora Moscovei), în 

a fost lansată 
interplanetară

imprimat stației o viteză mai mare 
decît a doua viteză cosmică. Pa
rametrii traiectoriei de deplasare 
a stației sînt apropiați de cei sta
biliți inițial.

în cursul zborului interplanetar, 
care va dura peste șase luni, vor 
fi efectuate măsurători ale carac
teristicilor

Potrivit datelor informației 
lemetrice, toate sistemele și apa- 
ratajul de ' ~ f
mal. Dirijarea zboruiui se 
zează de la Centrul pentru legă
turi cosmice la mari distanțe, iar 
informațiile recepționate sînt pre
lucrate la Centrul de calcul șl co
ordonare.

s-pațiului cosmic.

bord -funcționează
țe

nor-
reali-

Cimpurl magnetice deosebit 
de puternice, cum sînt cele fo
losite in fizica energiilor inalte, 
vor fi întrebuințate in viitor 
pentru epurarea apelor indus
triale, pentru îndepărtarea sul
fului din cărbune și pentru îm
bogățirea minereurilor. Cercetă
torii Institutului pentru tehnolo
gie din Massachusetts au și 
testat în laborator noul proce
deu. Particulele a căror înlătu
rare este dorită sînt „captura
te" de o plasă foarte fină din 
oțel, susținută de cei doi poli ai 
unui cîmp magnetic. în caz că 
sînt nemagnetice, se procedează 
în prealabil la magnetizarea lor, 
printr-un adaos de pulbere fie- 
roasă.

Prin acest procedeu a putut 
fi îndepărtat 60 la sută din 
sulful conținut în cărbunele 
pulverizat, iar concentrația mi
nereului de fier a putut fi ridi
cată de la 27 la 51 la sută.

Monument original

Unicul monument din lume 
închinat unui mamut se află în 
satul Kușelovka, R.S.S. Ucrai
neană. Ridicat în 1841, monu
mentul evocă descoperirea pe 
aceste meleaguri, în 1839, a 
scheletului bine conservat al 
unui exemplar uriaș din aceas
tă specie. în perioada respecti
vă, descoperirea a avut o mare 
însemnătate pentru evoluția ști
inței.

Scade numărul 

teatrelor în Franța

Numărul teatrelor pariziene 
s-a redus în ultimii ani în mod 
îngrijorător, constată presa de 
specialitate. Capitala Franței, 
care în urmă cu cîțiva ani ofe
rea’ în permanență spectatorilor 
opere dramatice in 40 de săli, 
dispune în prezent doar de 30 
de săli. în următoarele luni vor 
fi definitiv dezafectate alte 
4—5 săli de teatru, care au în
registrat deficite crescînde.

Paralel s-a procedat la scurta
rea treptată a sezonului teatral,.*, 
precum și la suspendarea spec
tacolelor duminicale. Printre 
cauzele principale ale acestei 
„lente agonii", cum o denu
mește L’Express, se numără 
costurile tot mai ridicate și re
pertoriul considerat ca nesatis
făcător, cuprinzînd de multe 
ori piese care reflectă preocu
pări superficiale.

Țesătură sintetică 

care „respiră"
i i

Specialiștii americani au rea
lizat o nouă țesătură sintetică, 
numită tajmir. Noua țesătură 
„respiră" ca și bumbacul și în 
același timp absoarbe apa mai 
bine decît toate țesăturile sin
tetice de pînă acum și chiar 
decît cele naturale. Tajmirul 
este destinat mai ales fabricării 
lenjeriei, a îmbrăcăminții pen
tru sportivi și a vestimentației 
chirurgilor.

Ultimii gheparzi

Cu excepția unor regiuni din 
sudul și estul Africii, gheparzii 
au dispărut, practic, de pe su
prafața pămîntului. Dar și pe 
acest continent — ultim refugiu 
al celui mai rapid animal din 
lume — numărul lor nu depă
șește 10 000, după aprecierile ex
pertului britanic Norman Myers. 
El susține că ceea ce ar ame
nința existența acestei prețioase 
specii de feline ar fi coloniza
rea rapidă a savanei, fenomen 
în urma căruia gheparzii sînt 
privați de suprafețe din ce în 
ce mai mari de teren — pentru 
ei spațiu vital.
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