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In august pe șantiere - 
ritm și calitate la cota 
maximă a grafîcel&pl

i NECESITATE impusă de exigențele planului de investiții și stadiul actual al lucrărilor 
r POSIBILITATE creată de condițiile acestei luni, de experiența și capacitatea demons

trate de cei ce au de adus o contribuție
i RĂSPUNDERE — profesională, morală și politică 

constructori și beneficiari, pe proiectanți și specialiștii din minister®, pe comuniști, 
pe toți lucrătorii de pe șantiere și din

Am intrat în luna august, lună cu timp deosebit de favorabil lucru
lui pe șantierele de construcții. Volumul mare de investiții care a mai 
rămas de executat pînă la sfîrșitul anului, sutele de capacități de pro
ducție care trebuie puse în funcțiune în această lună și în lunile ur
mătoare — dintre care unele restante — impun o amplă mobilizare a 
tuturor forțelor și mijloacelor de pe șantiere, a tuturor factorilor an
gajați în procesul de realizare a programului de investiții din acest 
an hotărîior al cincinalului.

lată de ce, pretutindeni, pe fiecare șantier, Ia fiecare obiectiv în 
parte, nu există în prezent sarcină mai importantă decît aceea de a 
munci intens, de a folosi din plin timpul de lucru pentru a accelera 
ritmul lucrărilor de construcfii-montaj. Nici o zi, nici o oră de muncă 
să nu fie irosite I Nici un efort nu trebuie precupețit în vederea asi
gurării tuturor condițiilor pentru darea în exploatare la termen a tu
turor obiectivelor de investiții și, cu deosebire, a celor productive, 
pentru recuperarea grabnică a tuturor rămînerilor în urmă în realiza
rea planului de investiții, a restanțelor la obiectivele unde termenele 
de intrare în funcțiune au expirat. Toate capacitățile noi să producă 
la termenele prevăzute 1 — acesta să fie cuvîntul de ordine pentru 
toți constructorii și beneficiarii de investiții.

în bătălia cu timpul, cuvîntul hotărîtor îl va avea, desigur, orga
nizarea exemplară a muncii pe șantiere. Organizațiile de partid, con
ducerile șantierelor să acționeze ferm pentru întronarea unei ordini 
și discipline de fier pe șantiere, pentru utilizarea rațională a forței 
de muncă și a timpului de lucru, pentru folosirea cu randament maxim 
și în mai multe schimburi a utilajelor de construcții, pentru, aprovi-
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FAPTE DIN
MAREA 

ÎNTRECERE
Randamente sporite

Colectivul exploatării miniere 
Zlatna a extins, la majoritatea locu
rilor de muncă, unde condițiile de 
rocă și zăcămînt permit, metoda de 
exploatare cu surpare în subetaje. 
Aceasta a condus la creșterea ran
damentului cu peste 3 tone de mi
nereu extras pe zi și pe post. Mi
nerii din abatajele în care se aplică 
această metodă eficientă de lucru 
au realizat, în primul semestru, o 
productivitate mai mare cu peste 
20 la sută decît in aceeași perioadă 
a anului trecut. Folosirea cu rezul
tate bune a noului sistem de creș
tere a randamentului de extracție 
în subteran este favorizată de per
fecționările tehnice aplicate în acest 
scop. -r

Beneficii peste plan
Siderurgiștii hunedoreni au inițiat 

ample acțiuni pentru gospodărirea 
și utilizarea rațională a materiilor 
prime și pentru înlocuirea unor 
materiale costisitoare. Ca urmare, 
datorită unor recente perfecționări 
tehnice, cuptoarele Martin de 
400 tone și-au redus consumul de 
magnezită granulată cu aproape 
200 kg la fiecare tonă de oțel e- 
laborat. La rîndul lor, furnaliștii 
combinatului hunedorean au eco
nomisit, în decurs de aproape 7 
luni, mai mult de 400 vagoane de 
cocs metalurgic, iar laminoriștii au 
realizat o. economie de 1 367 tone 
metal. De altfel, în toate secțiile de 
bază, cheltuielile materiale au fost 
substanțial reduse, obținîndu-se pe 
această cale peste 9 milioane lei 
economii la prețul de cost pla
nificat. în același timp s-au rea
lizat pe ansamblul combinatului a- 
proape 50 milioane lei beneficii su
plimentare.

Mai devreme, 
la parametrii proiectați
Colectivele noilor întreprinderi 

din județul Dîmbovița manifestă 
o largă preocupare pentru atin
gerea înainte de termen a para
metrilor proiectați. Măsurile adop
tate în vederea calificării munci
torilor și organizării procesului teh
nologic în flux au permis, bună
oară, tînărului colectiv al întreprin
derii de aparataj electric de la 
Titu să realizeze, in principalele 
secții, indicatorii de producție și 
pe cei calitativi prevăzuți pentru 
prima jumătate a anului' 1974. 
Datorită acestui succes, întreprin
derea dimbovițeană, care a reușit 
să-și îndeplinească cu o decadă 
mai devreme sarcinile de plan pe 
cele 7 luni, va putea livra astfel, 
în afara prevederilor pe 1973, peste 
200 tipuri de aparate electrice, 
evaluate la circa 30 milioane lei.

de prim ordin, care implică pe
- - - - ““ • . e

uzinele furnizoare de utilaje
zionarea cu materiale și buna lor gospodărire. De primă urgență este 
montarea utilajelor tehnologice. Grăbirea acestei lucrări se va putea 
realiza prin participarea — alături de constructori — a echipelor de 
montori din partea beneficiarilor de investiții. Eforturile pentru inten
sificarea ritmului de construcție și montaj să se îmbine strîns cu răs
punderea pentru înalta calitate a lucrărilor.

Cu toții, titularii și beneficiarii de investiții, constructorii, proiec
tantă, furnizorii de utilaje tehnologice și materiale să acționeze pu 
fermitate, energic, pentru accelerarea ritmului de construcții și montaj 
pe șantiere, astfel ca, de la o zi la alta, rezultatele să fie net su
perioare. în mod deosebit se cer urgentate livrările de utilaje tehno
logice, lichidate grabnic orice restanțe — aceasta constituind o pro
blemă care trebuie să angajeze în cel mai înalt grad responsabilita
tea comunistă a tuturor colectivelor din întreprinderile producătoare. 
Toate problemele care condiționează intensificarea ritmului lucrărilor 
să fie analizate și soluționate operativ, cu răspundere, la fața locu
lui, pe fiecare șantier, asigurîndu-se toate condițiile pentru încadrarea 
în graficele de execuție, pentru punerea în funcțiune la termen a fie
cărui obiectiv.

SĂ FOLOSIM DIN PLIN TIMPUL EXCELENT AL ACESTOR ZILE I SA 
ASIGURAM PE FIECARE ȘANTIER, LA FIECARE PUNCT DE LUCRU 
RANDAMENTE SUPERIOARE IN MUNCĂ ! SĂ FACEM DIN LUNA AU
GUST O LUNĂ A RITMURILOR ÎNALTE, A REZULTATELOR MAXIME 
ÎN REALIZAREA LA TOATE PREVEDERILE SALE A PLANULUI DE IN
VESTIȚII PE ANUL 1973 !
noștri pe șantiere din Aiud, Tirqoviște, Galați și București

SOARELE RĂSARE...
IA APUS DE BRĂILA

Sintem in Orașul salci- 
milor intr-un ceas de a- 
miază cu soare plin, urcat 
dinspre Dunăre pînă in 
creștetul eetății. Urmăm 
traiectoria soarelui. Stră
batem municipiul fără să 
ne oprim. Lăsăm in urmă 
casele vechi ale centrului, 
acel careu unic, de con
strucții pitorești, parcă din 
zahăr ars și fistic glazurat, | 
trecem de blocurile masive 
din cartierele mărginașe, 
tăiem severa centură in
dustrială și, dincolo de pă
durea Lacului Sărat, ia- 
tă-ne, brusc, față-n față cu 
Bărăganul brăilean.

încercăm să măsurăm 
nemărginirea știută din 
legende și din cartea brăi- 
leanului Panait Istrati 
despre nebunescul exod de 
toamnă al ciulinilor. Nu 
izbutim. Căutăm un punct 
de sprijin, un reper, care 
să ne ofere o idee despre 
ce se întimplă in mijlocul 
nesfîrșirii de porumb și 
floarea-soarelui la margi
nea căreia stăm ca la o li
zieră de pădure. Pe acesta 
il găsim de îndată.

Este un stîlp de susține- • 
re a cerului, implîntat se
meț, aici la Bărăgan ca o 
replică, ca un contrapunct 
la orizontala desăvîrșită a 
marii cimpii. Este coșul, 
înalt de 200 de metri, al 
obiectivului industrial care 
se pregătește să devină, 
peste cîteva zile. Termo
centrala de la Chiscani.

Așadar, la apus de Biăila 
se pregătește să răsară 
peste România încă un 
soare electroenergetic, a- 
dăugat constelației în care

strălucesc Bicazul. Argeșul, 
Porțile de Fier, Mintia, 
Craiova. Lotrul, Rogoje- 
lul... Rememorăm stema 
județului : silueta con
strucțiilor chimiei ; roata 
dințată a utilajelor grele ; 
spicul griului, 'știuletele 
porumbului, discul florii 
soarelui crescînd din două 
țevi simbolizind sistemele 
de irigații ; la bază : o co
rabie cu pinzele-n vint 
ca-n vremea Kirei Kira- 
lina. S-ar mai cere adău
gat un simbol ; poate ful
gerul. poate un coș zvelt 
desenat pe azur, așa cum 
ni se desenează acum în 
față acest turn care înalță 
cota Bărăganului cu 200 de 
metri' peste nivelul mării.

îl. luăm drept țintă și 
demarăm într-acolo, știind 
că gonim către un teritoriu 
excavat, către clădiri de 
piatră, ciment și metal — 
insulă a marilor arderi, ca 
orice șantier — în mijlo
cul nemișcării porumbului. 

..Și știm că aici se dă, îh a- 
ceste zile, bătălia cea mai 
importantă pentru oamenii 
din această parte de țară. 
..Termocentrala — ne spu
sese tovarășul Dumitru Bă
lan, prim-secretar al co
mitetului județean de par
tid— nu reprezintă doar un 
important obiectiv electro
energetic, ci și locul unde 
constructorii și montorii 
noștri își arată măsura 
priceperii profesionale, dis-

Petre DRAGU 
Tudorel OANCEA

(Continuare în pag. a IV-a)

LUCRĂRILE AGRICOLE 

Să nu uităm furajele, 
acum, cînd încă nu-i tîrziu!

(în pag. a IV-a)

ÎN ZIARUL DE AZI :

® „Al iieilea ochi" al 
șoferului e gata să intre 
în producția de serie 
® RUBRICILE NOASTRE: 
Făptui divers. Cronica 
dramatică. Cereți și 
vom publica noutăți din 

învățămînt. Sport

La 1 august a avut loc în Cri- 
meea o întâlnire între tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, și 
L. I. Brejnev, secretar general al 
C,C. al P.C.U.S.

în cursul convorbirii au fost 
examinate probleme privind dez
voltarea relațiilor dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice, extin
derea colaborării dintre Republica 
Socialistă România și Uniunea So

vietică în domeniul economic și în 
alte domenii, înfăptuirea unor mă
suri în cadrul Programului com
plex al integrării economice so
cialiste.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

Delegația de partid și guvernamentală 
a R. D. Vietnam, condusă de tovarășul

Fam Van Dong, și a încheiat vizita în tara noastră

Miercuri dimineața, delegația de 
partid și guvernamentală a Repu
blicii Democrate Vietnam, con
dusă de tovarășul Fam Van Dong, 
membru al Biroului. Politic ai C.C. 
al Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, prim-ministru al guver
nului R. D. Vietnam, și-a încheiat 
vizita oficială de prietenie făcută 
în țara noastră, la invitația Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român și a guvernului Re
publicii Socialiste România.

Din delegație au făcuț .parte , to
varășii Le Thanh Nghi. membru 
al Biroului Politic al C.C. al Parti
dului celor ce Muncesc din Viet
nam, viceprim-ministru, Nguyen 
Co Thach, viceministru al afaceri
lor externe, general-mai or Tran 
Sam, viceministru al apărării na
ționale, Nguyen Van Dao, vicemi
nistru al comerțului exterior, Ngu
yen Darig Hanh, ambasadorul R. D. 
Vietnam la București.

Aeroportul Otopeni, unde a avut 
loc ceremonia plecării, era pavoa
zat cu, drapelele de stat ale celor 
două țări. Pe frontispiciul salonu
lui de onoare se aflau portretele 
tovarășilor Ion Gheorghe Maurer 
și Fam Van Dong. Pe mari pan
carte erau înscrise, in limbile 
română și vietnameză, urările : 
„Trăiască unitatea și colaborarea 
dintre țările socialiste !“, „Trăias

că prietenia frățească, alianța și 
colaborarea dintre Republica So
cialistă România și Republica De
mocrată Vietnam !“.

împreună cu oaspeții, sosește Ia 
aeroport tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului de Miniștri.

La aeroport se aflau tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil și Gheorghe 
Rădulescu, membri ai Comitetului 

. Executiv.,- «ai.- Prezidiului. Perma
nent al Cfc. al P.C.R., vicepreșe
dinți ai Consiliului de Miniștri, 
Mihail Florescu, ministrul indus
triei chimice, Dumitru Turcuș, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P-C.R., Nicolae Ghenea, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Ion 
Stoian, adjunct, al ministrului co
merțului exterior, general-colonel 
Sterian Țîrcă, adjunct al ministru
lui apărării naționale, . Radu 
Constantinescu, vicepreședinte al 
Comisiei guvernamentale pentru 
colaborare și cooperare economică 
și tehnică, Tudor Zamfira, amba
sadorul României la Hanoi, condu
cători de instituții centrale și orga
nizații obștești, generali și ofițeri 
superipri, ziariști.

Sînt prezenți șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noas

tră, membri ai Ambasadei R. D. 
Vietnam și alți membri ai corpului 
diplomatic.

împreună cu numeroși cetățeni 
ai Capitalei, au venit la aeroport 
pentru a ura drum bun oaspeți
lor tineri vietnamezi, care se află 
în țara noastră la studii sau j la 
specializare.

Fanfara intonează imnurile de 
stat ale Republicii Democrate 
Vietnam și Republicii Socialiste 
România.

Tovarășii Fam Van Dong și Ion 
Gheorghe Maurer trec în revistă 
gardă de o-noal’e. Conducătorul de
legației de partid și guvernamen
tale a R. D. Vietnam își ia rămas 
bun de la șefii misiunilor diploma
tice, de la persoanele oficiale ro
mâne aflate pe aeroport.

La despărțire, tovarășii ion 
Gheorghe Maurer și Fam Van 
Dong își string cu căldură mîiriile, 
se îmbrățișează.

De la scara avionului, tovarășul 
Fam Van Dong salută încă o dată 
pe conducătorii,de partid și de stat 
ai țării noastre, pe numeroșii oa
meni ai muncii care aclamă pentru 
prietenia dintre Republica Socia
listă România și R. D. Vietnam, 
pentru solidaritatea frățească pe 
care poporul român o nutrește față 
de eroicul popor vietnamez.

(Agerpres)

încetarea din viață a tovarășului Walter Ulbricht, 
președintele Consiliului d® Stat al R. D. Germane

Comitetului Central al Partidului
Socialist Unit din Germania

Consiliului de Stat
al Republicii Democrate Germane

Stimați tovarăși,
BERLIN

BERLIN 1. — Agenția A.D.N. transmite :
Central al Partidului Socialist Unit din Germania, 
Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri. Prezidiul 
Camerei Populare și Prezidiul Consiliului Național al 
Frontului Național ale Republicii Democrate Germane 
anunță cu adîncă durere încetarea din viață, la 1 
august 1973, a tovarășului Walter Ulbricht, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane.

într-un buletin medical se arată că .Walter Ulbr’cht 
a încetat din viață miercuri, la' ora 12,55, ora Europei 
Centrale, după o boală grea. Moartea a intervenit în 
urma unui stop cardiac.

în numele Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, al Consiliului de Stat al Republicii Socia
liste România, al întregului popor român și al meu 
personal, vă exprim I profundele noastre condoleanțe 
în legătură cu încetarea din viață a tovarășului Wal
ter Ulbricht, membru al Biroului Politic al Comitetu
lui Central al Partidului Socialist Unit din Germania, 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Demo
crate Germane.

Eminent conducător de partid și de stat, militant de 
seamă al mișcării comuniste internaționale, tovarășul 
Waltei- Ulbricht și-a legat strîns viața și activitatea 
de cele mai importante evenimente ale istoriei miș
cării comuniste din Germania, ale mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, constituind un exemplu 
de dîrzenie și hotărîțe în lupta împotriva exploatării 
și asupririi, pentru dreptate și progres social, pentru 
triumful ideilor păcii și transformarea revoluționară 
a societății.

Tovarășul Walter Ulbricht a adus o contribuție re
marcabilă la crearea și dezvoltarea primului stat ger- 

z’ man al muncitorilor și țăranilor — Republica Demo
crată Germană — la realizările acestuia în opera de 
construire a socialismului.

în funcțiile de mare răspundere pe care le-a înde
plinit, Walter Ulbricht a adus o contribuție de seamă 
la dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare fră
țească intre Partidul Socialist Unit din Germania și 
Partidul Comunist Român, între Republica Democrată 
Germană și Republica Socialistă România.

Personalitatea tovarășului Walter Ulbricht va rămine 
neștearsă în memoria comuniștilor, a întregului popor 
român.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România
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Răzbunare

autobuzul!

întimplat la cabina 1 
de cale ferată Bartolo- 

unor

FAPTUL
DIVERS

în locul

Burcea) 
două

CU...

Trei ceferiști9

la datorie
S-a 

stației 
meu (Brașov). In urma 
ploi abundente, nu demult, aici 
s-mu format puternice torente 
de apă, care au inundat schim
bătoarele de cale ferată nr. 15, 
17 și 21. Pentru aducerea lor in 
stare de funcționare s-ar fi 
impus închiderea liniei ferate, 
fapt ce ar fi adus serioase per- 
turbații traficului feroviar. Pi
cherul Ion Șuletea, șeful de e- 
chipă Gheorghe Niță și mun
citorul Timofte Postolache n-au 
fost insă de acord cu o aseme
nea soluție. Timp de citeva ore, 
ei au săpat șanțuri de scurgere a 
apei pentru a elibera schimbă
toarele de cale ferată și a le re
pune rapid in funcțiune. Re
zultatul ? Datorită abnegației 
lor, stația Bartolomeu a avut, 
in pofida condițiilor neprielni
ce, cale liberă !

Aflat pe o străduță din apro
pierea bazarului „Neptun" din 
stațiunea cu același nume de pe 
litoral, autobuzul 32-B-8896 (con
dus de șoferul Petre 
aștepta, împreună cu 
toturisme, să intre 
șeaua principală, La 

între P. B.
conducători .auto 

neînțelegere.Iment dat, 
lalți doi 
s-a ivit o mică

I Dumnealui voia însă să-i pur.ă 
neapărat la punct. Fără să mai 

I stea pe ginduri a apăsat pe 
accelerator și... a pornit cu au
tobuzul gol după ei ! La pri
ma intersecție, unul din cei doi 

I turiști urmăriți a virat la stin- 
| ga, iar celălalt la dreapta. P. B.

a trecut ca un bolid peste tro- 
| tuar, reușind, in sfirșit, să 
. ajungă autoturismul l-PH-3785 

și să-i aplice o „lovitură" cu 
autobuzul. Puțin a lipsit ca acest 

1 j act iresponsabil să nu se sol- 
I deze cu consecințe de-a dreptul 

tragice, deoarece pe banca din 
| spate a mașinii accidentate se 
I ț aflau doi copii. Dar P. B. nu 

era deloc îngrijorat de aseme- 
â nea consecințe : „Nu mă inte- 
>resează ce putea să se intîmple. 
IEu plătesc 
a- - -

: orice". Așa stînd 
lucrurile, așteptăm acum să plă
tească după faptă.

puilor, 
s-au fript 
gestionarii

La citeva zile după ce a fost 
angajat primitor-distribuitor la 
TJECOOP Vilcea, Gheorghe lo- 
nesciș a pornit cu pași grăbiți in 

1 căutarea unor ciștiguri grase. 
; Deplasindu-se la cooperativele 

de consum din județ pentru 
' preluarea produselor achizițio- 

■nizte de la cetățeni, el a reușit, 
si convingă nu mai puțin de 19 
gestionari ca, in locul puilor ce 

■’ trebuiau achiziționați, să-i pre- 
' dea bani, urmind ca schimbul in 

păsări să-l facă tot el, in altă 
.. parte. In felul acesta, Gh. I. a 

strins frumușica sumă de 32 000 
: lei, pe care a păstrat-o insă 
;■ pentru tine. In cele din urmă, 

V afacerea s-a dovedit „găinărie" 
' curată, astfel că Gh. I. și cola

boratorii săi au fost condamnați 
>■, intre 4 luni și 5 ani închisoare.

Unde ești, 
„el fugitivo"?

In 1971, Alexandru Gașpar a 
cerut să fie angajat la coopera
tiva ,,7 Noiembrie" din Drobeta 
Turnu-Severin. Pentru aceasta 
ii trebuiau insă doi giranți. Gin- 
dind că fac un bine. Pera Mar
cel și Popescu Farcaș l-au girat 
pe A.G. cu 7 000 lei. După nu
mai citeva luni insă, A.G. a 
dispărut, intr-o noapte, cu fami
lie cu tot, lăsind, in unitatea in 
care a lucrat, o pagubă de mai 
multe mii de lei. In acest caz, 
suma s-a reținut — cum era fi
resc — de la giranți. Un timp, 
A.G. a lucrat pe un șantier _de 
construcții de pe litoral, 
cînd i s-a dat de urmă i 
părut din nou. 
mai 
tate 
aici 
fără 
este 
tatea păgubită, cit și de cei doi 
giranți. Pe unde umbli. El fugi
tivo ? Adu-ți aminte că te aș
teaptă niște datorii, care nu se 
uită.

Dar 
a dis- 

S-a aflat că a 
lucrat, un timp,'intr-o uni- 
din București. Dar și de 

a plecat după, citeva luni, 
o adresă precisă. De atunci 
mereu căutat atit de uni-

Imprudență 
tragică

Gh. Casian, pensionar 
orașul Dorohoi, își petrecea a- 
deeea timpul liber pe malul 
unui lac din apropiere. Pescar 
amator, el a aruncat zilele tre
cute undița pe luciul apei. Deo
dată, un pește destul de mare 
i-a smuls din mină firul de 
nailon. Gh. C. s-a aruncat în 
apă după el. Rezultatul acestei 
imprudențe a fost tragic. Cu 
toată intervenția unor cetățeni 
care se aflau în apropiere. 
Gh. C. n-a mai putut fi salvat.

Rubrică redactată de 
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe DAVID 
|i corespondenții „Scinteii

Este necesar — aprecia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta plenară a C.C. al P.C.R. din 18— 
19 iunie a.c. — să luăm măsuri pentru a dezvolta mai 
rapid serviciile, chiar pentru a se face mai mult decit 
ne-arn propus inițial in planul cincinal in această pri
vință. In lumina acestei indicații, in aceste zile ău loc, 
în toate județele țării, plenare ale consiliilor locale pen
tru coordonarea și îndrumarea activității de aprovi
zionare și a prestărilor de servicii pentru populație. Cu 
aceste prilejuri, numeroși cetățeni, deputați, gospo
dine, precum și reprezentanții tuturor organismelor și 
întreprinderilor locale de profil dezbat problemele

serviciilor publice, analizindu-se modul de realizare a 
sarcinilor de plan din prima jumătate a actualului 
cincinal (1 ianuarie 1971—31 iunie 1973) șl posibili
tățile de creștere, in continuare, a volumului servici
ilor, astfel incit, la sfirșitul cincinalului, să se înregis
treze un spor substanțial in cadrul acestui sector de 
larg interes cetățenesc.

Prezenți la lucrările plenarei Consiliului județean 
Teleorman, am notat intențiile și preocupările ime
diate, ca și cele de perspectivă, ale reprezentanților or
ganelor locale. Le prezentăm succint in rindurilc ce 
urmează...

— Obiectivul central al 
preocupărilor noastre vii
toare — ne spunea Gh. 
Manolache — vicepreședinte 
al Consiliului popular ju
dețean Teleorman, preșe
dintele consiliului local 
pentru coordonarea și în
drumarea activității de a- 
provizionare și a prestări
lor de servicii — este 
foarte clar și precis : să 
oferim populației din jude
țul nostru — în perioada 
rămasă pină la sfirșitul ac
tualului cincinal — un plus 
de servicii — față de plan 
— de circa 50,6 milioane 
lei, în condițiile în care 
înseși prevederile de plan 
sint mai mari decît in pri
ma jumătate a cincinalului 
cu peste 33 la sută. La 
fixarea acestui obiectiv am 
pornit de la o realitate e- 
videntă și anume : deși 
planul pe primele cinci se
mestre ale cincinalului a 
fost realizat în proporție de 
102,6 la sută, cerințele 
populației nu sînt satisfăcu
te încă in mod corespun
zător.

îmbunătățirea prevederi
lor maximale ale planului 
cincinal reprezintă rezulta
tul unei largi acțiuni des
fășurate de consiliul nos
tru județean, împreună cu 
conducerile organizațiilor e- 
conomice locale : deplasa
rea unor colective de 
specialiști in unitățile in
dustriale, in comune, in 
cartierele orașelor, pentru 
consultarea cetățenilor de 
toate categoriile, în vede
rea culegerii de propuneri 
și sugestii referitoare la 
îmbunătățirea și diversifi
carea serviciilor publice.

...CUM VOR ACȚIONA 
DIVERSELE SECTOARE, 
CU RĂSPUNDERI ÎN 
ACEST DOMENIU. PEN
TRU REALIZAREA AN
GAJAMENTULUI RESPEC
TIV ?

— Cooperația dc consum, 
ne spunea Florian Florescu. 
președintele U.J.C.C. Te
leorman, și-a propus să 
ofere populației, pină la

sfirșitul anului 1975, un 
plus de servicii de peste 
8 milioane lei, ceea ce în
seamnă că vom fi în mă
sură să îndeplinim sarcini
le actualului plan cincinal 
— in sectorul serviciilor 
publice — in numai trei 
ani și nouă luni. Concret, 
vom proceda astfel : vom 
înființa, în plus față de 
sarcinile stabilite inițial, 
257 de noi unități (pînă la 
31 decembrie 1975 circa 
40—45 la sută din rețeaua

teliere de acest gen), pres
tațiile in construcții, acti
vitățile din ramura lemn. 
Totodată, este in curs de 
elaborare un studiu de pre
luare și reparare a tuturor 
băilor publice din mediul 
rural. (în prezent, aceste 
băi — datorită insuficientei 
preocupări a organelor lo
cale comunale — sînt în
chise). Pînă la 31 decembrie 
a.c. . vom asigura func
ționarea a zece băi pu
blice.

unor activități noi. Vom or
ganiza o serie de servicii 
inexistente încă in județ : 
închirieri de obiecte, munci 
gospodărești, confșcții de 
artizanat ș.a., dezvoltînd 
totodată și prestațiile care 
vin in sprijinul activități
lor) casnice ale femeilor.

...Așa cum s-a subliniat 
în cadrul plenarei, o aten
ție deosebită va trebui acor
dată pe viitor PRESTĂRI
LOR DE SERVICII DIN 
MEDIUL RURAL. Alături

Un bun serviciu 
adus serviciilor
Proiecte îmbucurătoare privind mai buna servire a populației — 
în dezbaterea consiliilor județene pentru coordonarea și îndruma

rea activității de aprovizionare și a prestărilor de servicii

unităților cooperatiste va 
fi alcătuită numai din uni
tăți modernizate), vom 
mări gama prestațiilor de 
la 75 — în prezent — la 
101, iar prin diferite forme 
de pregătire vom califica, 
in plus, aproape 700 de 
meseriași. Analizele efec
tuate in mai multe locali
tăți rurale — care au pre
cedat lucrările plenarei 
consiliului județean pentru 
problemele aprovizionării și 
a prestărilor de servicii — 
ne-au condus la concluzia 
că atenția principală tre
buie să ne-o îndreptăm 
spre citeva activități foarte 
solicitate de populație : în
treținerea și repararea bu
nurilor de folosință înde
lungată (pină Ia sfirșitul 
cincinalului vom crea, in 
absolut toate comunele, a-

...CARE ESTE PROGRA
MUL COOPERAȚIEI MEȘ
TEȘUGĂREȘTI ?

— Sporul de servicii — 
ce va fi realizat de unită
țile noastre pînă la sfirșitul 
cincinalului — ne spunea 
Petre Costea, președintele 
U.J.C.M. Teleorman — va 
fi obținut, în exclusivitate, 
prin mei buna organizare a 
unităților existente, fără 
înființarea de unități noi. 
în cele 123 de unități, care 
au fost nominalizate în 
vederea acestor îmbunătă
țiri, va fi sporită capacita
tea de servire a populației 
prin mărirea numărului de 
meseriași (în special in 
profilele de confecții, tim- 
plărie, mobilă, reparații de 
încălțăminte) și prin intro
ducerea in cadrul lor a

de unitățile cooperației do 
consum, ale consiliilor 
populare comunale, un a- 
port mai substanțial vor 
trebui să-I aibă SECȚII
LE ANEXE ALE COOPE
RATIVELOR AGRICOLE 
DE PRODUCȚIE.

— Stimulate de avantaje
le prevăzute in Legea nr. 
7/1971 — ne spunea Con
stantin Radu, vicepreședin
te al U.J.C.A.P. Teleorman, 
— cooperativele agricole de 
producție au trecut, în ulti
ma vreme, la dezvoltarea, 
cu mai mult interes, a ac
tivităților de prestări de 
servicii. Astfel, in numai 6 
luni din acest an, C.A.P.- 
urîle. din județul nostru au 
reușit să realizeze un vo
lum de servicii cit în în
treg anul 1971. Pe baza u- 
nui studiu întreprins de

Biroul executiv al U.J.C.A.P. 
s-a stabilit ca in perioada 
următoare, C.A.P.-urile să 
realizeze un volum de ser
vicii dc circa 108 mili
oane Iei, aproape dublu, in 
comparație cu prima jumă
tate a actualului cincinal. 
Sporurile prevăzute le vom 
realiza prin : calificarea de 
noi meseriași (circa 600), 
amenajarea unor spații co
respunzătoare. organizarea 
de noi activități : atelie
re de confecționare a 
căruielor (cinci ateliere 
vor fi organizate incă 
din acest an), a bu
toaielor, unități de prelu
crare a răchitei, a sorgului, 
organizarea transportului 
hipo pentru nevoile popu
lației rurale etc. Pentru a 
asigura aprovizionarea ate
lierelor. prestatoare cu 
materiile prime necesare, 
am inițiat o serie de co
operări cu unitățile agrico
le din alte județe.

O problemă in care spe
răm că vom fi spri
jiniți de consiliul local al 
aprovizionării și prestațiilor 
de servicii o constituie 
asigurarea cadrelor de me
seriași. Unitățile prestatoa
re duc in prezent o lip
să serioasă de lucrători 
calificați și. cu țoale a- 
cestea, consiliile popula
re au eliberat autori
zații pentru l 431 de me
seriași particulari, aproape 
1/4 din totalul lucrătorilor 
din unitățile organizațiilor 
prestatoare de servicii din 
județ. Măsura stabilită — 
de a fi sistată elibera
rea de noi autorizații, 
ca și revederea celor deja 
eliberate — credem că va 
pune ordine in această pri
vință.

...în cadrul plenarei la 
care am participat au fost 
dezbătute, desigur, multe 
alte aspecte privind servi
ciile publice. Dincolo de 
problemele concrete pri
vind modul specific de 
realizare a prevederilor 
suplimentare de plan, de 
către urful sau altul din 
sectoarele de activitate 
(de pildă, se simte ne
voia ca, la nivelul jude
țului. să se realizeze o 
corelare mai judicioasă a 
diversificării serviciilor), am 
reținut angajamentul ferm 
al tuturor participanților, 
al factorilor de răspundere 
locali, de a spori substan
țial volumul serviciilor pu
blice, creîntl astfel condiții 
mai bune de satisfacere a 
cerințelor populației.

Atexandru BRAD 
Mihai IONESCU

/n aceste zîle, pe litoral:

„SERBĂRILE MĂRII"

i o.o : M. ChivulcscuModernul restaurant „Chindia" din lîrgovișla

în alimentația„Specificul local"
publică dîmbovițeană

i

La țesătoria

de mătase din lași

TÎRGOVIȘTE (Cores
pondentul „Scinteii". C. 
Soci), — Rețeaua comer
cială a orașelor Tirgoviș- 
te, Pucioasa, Moreni și 
Fieni se află in prezent 
intr-un amplu plan de 
dezvoltare și moderniza
re. Prin noile dotări, prin 
varietatea și calitatea 
preparatelor și a servici-

ilor oferite, conducerea 
întreprinderii comerciale 
de alimentație publică 
„Tîrgoviște" urmărește 
individualizarea fiecărei 
unități, crearea a ceea ce 
numim adesea „specific 
local". Se remarcă, din 
acest punct de vedere, 
preocuparea tehnicienilor 
întreprinderii pentru stu-

dierea, prin sondaje, a 
preferințelor consumato
rilor. în acest scop, au 
fost organizate în toate 
orașele județului consfă
tuiri și schimburi de ex
periență între lucrătorii 
din alimentația publică și 
consumatori, expoziții cu 
vinzarea 
culinare 
zate în

unor preparate 
specifice, reali- 
laboratoarele și

unitățile întreprinderii. 
Unitățile I.C.A.P. Tirgo- 
viște se preocupă perma
nent de ................
serviciilor, 
cursuri de 
lificării și 
de comportare a lucrăto
rilor, de dezvoltare a unei 
atitudini de respect și 
politețe față de consu
matori.

îmbunătățirea 
organizind 

ridicare a ca- 
specializării,

/ MOI VIITOR
Zilele acestea au inceput 

contractările de țesături de mă
tase pentru anul 1974. Țesăto
ria de mătase „Victoria" din 
Iași a venit și de astă dacă 
cu numeroase noutăți, unele din
tre ele fiindu-ne prezentate de 
inginerul Mihai Mancaș, direc
tor adjunct al unității.

— în primul rind este vorba 
de 10 articole noi, realizate din 
fire poliesterice, pe care le-am 
denumit „Bica", „Ernest", ,,Ac- 
bar", „Iasomie" etc. Articolul 
..Bolero", de pildă, realizat din 
fire poliesterice și fire de 
bumbac in amestec cu poliesteri, 
are țesătura imprimată în de
sene și culori atrăgătoare și va 
fi folosit, îndeosebi, pentru blu
ze, rochii, cămăși. Aceste arti
cole noi au fost puse mai întîi, 
in mod experimental. în vin- 
zare la magazinul „Gioconda", 
din incinta fabricii, și au avut 
mare căutare.

Țesătoria de mătase ieșeană 
prezintă la contractările pe 1974' 
și sortimente noi de țesături 
pentru mobilă, huse imprimate, 
căptușeli gen tafta, serj, șaten, 
atlas etc., precum și țesături 
pentru fulgarine și altele.
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Manoîe CORCACI 
corespondentul „Scinteii’

La Constanța și In toate stațiu
nile de odihnă ale litoralului ro
mânesc, de la Mangalia și pină la 
Năvodari, sub luminile multicolore 
ale reflectoarelor, jocurilor de ar
tificii și focurilor de tabără, au 
inceput tradiționalele manifestări 
cultural-artistice, care se vor des
fășura. timp de o săp.tămină,' .sub 
genericul „Serbările mării". După 
semnalul de trimbițe, 50 de care 
alegorice (in frunte cu cel la 
bordul căruia se afla amfitrionul 
festivităților. Neptun — zeul mă
rii), întruchipind rodnicia, optimis
mul. personaje mitologice etc., în
soțite de aproape 10 000 de tineri 
și tinere, in costume de carnaval, 
au străbătut btilpvardul principal 
al orașului și faleza, sub privirile 
a mii și mii de localnici și de tu
riști români și străini. La Mamaia 
s-a deschis tradiționalul tirg de 
vară al pionierilor din numeroase 
județe ale țării, o adevărată expo
ziție in care sint expuse produse 
de artizanat specifice, realizate in 
atelierele și cercurile școlare ; la 
Năvodari, pe scena clubului chi- 
miștilor, a fost prezentat un bogat 
program artistic ; la Eforie Sud și 
Nord, în jurul focurilor de tabără, 
s-au desfășurat frumoase programe 
artistice și petreceri nocturne ; la 
Mangalia, după alaiul sărbătoresc 
deschis de călăreții de la I.A.S. 
Mangalia și demonstrația de torțe, 
a urmat o distracție de masă care 
a transformat orașul într-o imensă 
horă.

Marți seara, in decorul natural 
al falezei portului turistic Tomis, 
in prezența a mii de spectatori, 
Teatrul de dramă și comedie Con
stanța a prezentat in premieră tra
gedia antică „Ifigenia în Taurida" 
de Euripide. în aceeași zi, pe ruta 
Constanța —■, Mangalia și retur, a 
avut loc un raliu cu automobile de 
epocă. Pe scenele improvizate in 
aer liber in piețele publice ale 
Constanței au început festivalurile 
pionierești, dotate cu trofeele 
„Scoica de aur" și „Trompeta de 
aur", la care participă reprezen
tanți din 14 județe.

Capul de afiș de ieri, cea de-a 
IÎI-a zi a manifestărilor, l-a con
stituit spectacolul revuistic de mare 
amploare intitulat „Varietăți pe li
toral", prezentat pe cel mai mare 
stadion al orașului, la care și-au 
dat concursul actori, cintăreți de 
muzică populară și ușoară, cineaștii 
și... mii de spectatori. Pe celelalte 
scene ale litoralului, In grădinile 
de vară sau pe estradele improvi
zate s-au desfășurat spectacole, în
treceri și alte manifestări din care 
n-au lipsit nici competițiile sporti
ve și concursurile de frumusețe.

Festivitățile se vor incheia du
minică, cu tradiționalele manifes
tări dedicate „Zilei Marinei".

George MHIAESCU. 
corespondentul „Scinteii*

LA PLOIEȘTI A FOST INAUGURAT j 

Un mare complex comercial j
PLOIEȘTI (Cores

pondentul „Scinteii", 
Constantin Căpraru). 
La Consiliul popular 
al municipiului Plo
iești a fost alcătuit, 
în urma unor consul
tări ale deputaților cu 
cetățenii, un plan de 
acțiuni concrete, prin 
care se urmărește o 
mai bună aproviziona
re a populației cartie
relor îndepărtate de 
centru cu alimente, 
articole gospodărești, 
de uz casnic etc. Tre- 
cindu-se imediat la 
faptă, s-a reușit ca 
intr-un termen scurt

— două luni de 
zile — în cartie
rul vestic al orașu
lui să se inalțe un prim 
complex comercial 
din elemente prefa
bricate și panouri u- 
șor demontabile (un 
experiment cu bune 
rezultate). Noua uni
tate, cu o suprafață u- 
tilă de circa 400 mp, 
cuprinde raioane pen
tru produse alimenta
re, mărfuri textile, în
călțăminte, articole 
de menaj, precum și 
boxe de desfacere a 
cărnii, tonete pentru 
legume și zarzavaturi

și altele. „Pentru a- 1
cest mare magazin — '
ne-a spus directorul 
direcției județene co- .
merciale, tovarășul 1
Mircea Jinga — s-a 
prevăzut fondul de i
marfă necesar, care să ’
asigure zilnic o bună 
și diversificată apro- i
vizionare. De aseme- .'
nea. aici au fost re.- )
partizați vinzători și l
casieri dintre cei mai <
buni, cu experiență în 1
comerț, astfel incit 
servirea cumpărători- i
lor să se facă în cit ’
mai bune condiții". ț

A

— Totul a pornit de Ia un accident. 
Un coleg de-al nostru iși făcuse ma
șina praf. în plus, toată familia, so
ția, copilul ajunseseră in spital. In 
ziua aceea, din vorbă-n vorbă s-a 
născut ideea avertizorului de protec
ție pentru mers in condiții de vizibi
litate redusă.

Deci, la început a fost doar o dis
cuție. Ar fi bine să..., se poate, nu 
se poate..., ce sistem ar fi mai bun..., 
cit ar putea să coste.... Concluzia a 
fost una singură : este necesar și tre
buie să facem. Și uite așa. un grup 
de entuziaști, ing. Nicolae Virgil, di
rectorul Fabricii de ferite — Urzi- 
ceni. interlocutorul nostru, ing. Con
stantin Clonaru și dr. ing. Aurel Ba- 
diu au discutat, s-au sfătuit, au lu
crat după orele de program peste 
sarcinile curente de serviciu și au 
reușit. Ce ? Să realizeze in prima 
fază de proiectare un emițător-recep- 
tor de unde care, montat la bordul 
unui automobil, va putea avertiza pe 
conducătorul auto, printr-un semnal 
audio sau vizual, despre existența 
oricărui obstacol aflat pe șosea. In 
linii mari, dispozitivul funcționează 
după sistemul radarului — emite un 
fascicol de unde de o anumită frec
vență care, intilnind in drumul lor 
obstacolul — care poate fi un vehi
cul stationat cu luminile de poziție 
stinse, un om, un animal, un copac 
răsturnat, orice — revin la un re
ceptor și declanșează semnalul de 
alarmă, o sirenă sau un bec aprins. 
Desigur că o asemenea idee au avut 
și alții. Ceea ce aparține insă exclusiv 
celor de care vă vorbim este pasiu
nea și ambiția de a da viață ideii.

— Pînă la ce distanță ar putea ve
dea acest „al treilea ochi" al șofe
rului ?

— Distanța de percepție va putea 
fi mărită sau micșorată după voia 
șoferului, noi insă credem că o „pri
vire" lungă dc 100 m ar fi suficientă. 
De regulă, nu se circulă cu viteze 
mai mari de 100 km/oră și 100 de 
metri sint suficienți pentru o ma
nevră de evitare a unei coliziuni.

— La ce preț va putea fi oferit 
produsul dumneavoastră eventualilor 
solicitanți ?

— Prețul ar varia probabil în 
funcție de solicitări. în producția de 
serie mare credem că el ar fi proba
bil de minimum 500 și maximum 
1 000 de lei.

E drept., la prima vedere, acest 
preț reprezintă o sumă. Dar dacă ne 
gindim că numai două faruri stricate 
in timpul unei tamponări costă cam 
tot atit, atunci ne dăm seama că 
suma este convenabilă.

Creșterea siguranței traficului ru
tier, reducerea potențială a numă
rului de accidente în condițiile uti
lizării unui asemenea aparat sint lu-

utilizate decit in mică măsură in 
producția de radio, televizoare sau 
alte echipamente electronice. Pe de 
altă parte, am lărgi și diversifica 
profilul fabricii noastre. ne-am 
mări considerabil producția valorifi- 
cind și valorizind în același timp un 
potențial uman și tehnic excelent.

— La cit s-ar ridica investițiile ?
— Zero lei, zero bani. Dispunem

este vorba de un sistem de aprin
dere electronică.

— Așa este. Cîțiva colegi s-au 
ambiționat să realizeze un dispozitiv 
de aprindere a carburantului mixtă — 
normală și electronică — cu posibi
lități de comutare după Brevetul de 
invenție nr. 73 435 — dispozitiv elec
tronic de aprindere pentru motoare 
cu ardere internă — al inginerilor

tajul asimilării unui asemenea pro
dus...

— Nu-mi cereți un lucru greu. 
Din punctul nostru de vedere, ci
teva avantaje sint certe. Este vorba 
de valorificarea directă a unei părți 
importante din producția noastră de 
bază — toduri și miezuri de ferită 
— pe urmă de lărgirea utilizării 
unor componente asimilate de

treilea ochi“ al șoferului e gata
să intre in producția de serie

SE AȘTEAPTĂ DOAR ACORDUL CELOR INTERESAȚI

cruri certe. Aceasta înseamnă, de 
fapt, evitarea unor însemnate pagube 
materiale și. mai important decit 
atit, evitarea atitor schilodiri sau 
pierderi de vieți omenești. Fiecare 
din noi, direct sau indirect, ca șo
feri, ca pasageri intr-un automobil 
sau numai ca pietoni am avea de 
ciștigat. Chiar și atit de Sumar pre
zentate, argumentele in favoarea 
trecerii imediate la fabricația averti
zorului ni se par' suficiente. De alt
fel și din postura, bineînțeles teo
retică. a unui producător care n-ar 
avea decit rațiuni pur economice, o 
asemenea întreprindere este necesa
ră. De ce ? Iată ce ne spune in a- 
ceastă privință ) ing. Nicolae Virgil :

— Avantajele j economice sint sigu
re, certe. în primul rind, ar putea 
fi valorificate eficient o serie de 
componente fabricate la I.P.R.S. Bă- 
neasa — tranzistori. diode, rezis
tențe — cu caracteristici de pro
ducție colaterală, care nu pot fi

UN GRUP DE TEHNICIENI ENTUZIAȘTI DE LA FABRICA 
DE FERITE DIN URZICENI FAC PROPUNERI PENTRU 
ÎMBUNĂTĂȚIREA APARATURII DE BORD A MAȘINILOR, 

IN SCOPUL PREÎNTÎMPINĂRII ACCIDENTELOR 
DE CIRCULAȚIE

de capacitățile necesare pentru or
ganizarea noii producții de circa 
50 000 de bucăți pe an. Benzile de 
asamblare le putem face numai prin 
autoutilare. în plus, din cite știm 
noi, pe piața mondială nu există o 
abundență de produse de acest fel, 
așa că produsul nostru ar avea toa
te șansele să fie lansat cu succes.

— Discutind cu cițiva colaboratori 
de-ai dumneavoastră, am aflat că 
pregătiți și o altă surpriză plăcută 
automobiliștilor. Din cite am înțeles,

Alexei Vulpe și Dumitru Ștefănescu 
de la Institutul de fizică atomică. 
Intr-o zi. . mi-au propus ■ pur și 
simplu să trecem la asimilarea pro
dusului. Nu era o lucrare trecută in 
plan. N-am știut ce să le răspund. 
Ca și. pentru avertizor, abia de-acum 
înainte vom acționa pentru include
rea in nomenclatorul de produse al 
fabricii noastre.

— Pînă una-alta, v-am ruga să ne 
spuneți citeva cuvinte despre avan-

I.P.R.S. Băneasa și insuficient cerute 
pe piață — unii tranzistori din seria 
EFT și, in primul rind (chiar dacă 
am lăsat mai la urmă), de sporirea 
gradului de utilizare a potențialului 
uman și tehnico-economic al țabricii. 
Prețul produsului se estimează a nu 
depăși 500 de lei.

în continuarea discuției, tovarășul 
director Nicolae Virgil ne-a da( și 
alte amănunte despre, avertizorul de 
aprindere electronică, ca si despre 
avertizorul pentru mers in condiții 
de vizibilitate redusă. Caracterul pur 
tehnic al acestora ne-a făcut să nu 
le mai reproducem. Dar am crezut 
de cuviință că ar fi interesant să 
vă relatăm părerea unui specialist 
in calitatea sa de viitor beneficiar. 
Iată ce ne-a declarat despre cele 
două eventuale premiere tovarășul 
Ilie Gagea, secretarul filialei ACR 
din județul Ilfov.

— Tovarășilor de la Urziceni 
le-am spus părerea mea atunci cind,

din toată inima, am fost de acord 
să particip, împreună cu alți cițiva 
membri ai clubului nostru, la expe
rimentarea aparatelor pe care in
tenționează să le introducă in fa
bricație. Dumneavoastră — și prin 
dumneavoastră tuturor conducători
lor auto, profesioniști sau amatori 
— le pot spune că se .pregătesc două 
lucrări excelente. Conduc mașina de 
peste 30 de ani. în tot acest timp 
am văzut o mulțime de accidente, 
de nenorociri, in mare parte dato
rate numai vizibilității proaste. Nici 
modernizarea șoselelor și nici siste
mele de iluminare, oricit ar fi de 
perfecționate, nu pot rezolva pe de
plin problemele securității circulației 
pe timp de ceață, de exemplu. Ma
nipularea defectuoasă a luminilor 
noaptea mărește considerabil perico
lul de accidente. Un sistem de aver
tizare sonoră sau vizuală Ia bordul 
automobilului este tocmai ceea ce 
lipsea pentru a reduce pericolul ac
cidentelor Ia minimul posibil. La fel 
și aprinderea electronică. Sistemul 
clasic de aprindere se defectează 
destul de ușor și nu de puține ori 
o asemenea defecțiune survenită In 
timpul mersului, necesitind un timp 
îndelungat de depanare, duce la blo
carea circulației și uneori la acci
dente.

Noul sistem de aprindere electro
nică. foarte ușor dc montat, turnat 
in latex, fapt care-i asigură o fia
bilitate deosebită (siguranță in func
ționare). teoretic infinită in cazul 
montării și utilizării raționale, pre
zintă o serie întreagă de avantaje. 
In primul rind, reduce consumul dc 
combustibil cu 10 Ia sută. apoi, rea
lized o aprindere mai bună și o ar
dere aproape perfectă a carburantu
lui. reduce considerabil gradul de po
luare a aerului cu gaze de eșapament. 
Din aceleași motive se preintimpină 
reducerea puterii motorului și uzu
ra prematură a acestuia, fenomene 
care însoțesc de regulă utilizarea 
sistemului clasic de aprindere.

încheiem aici convorbirile noastre 
cu speranța că au fost suficiente 
pentru a stîrni interesul tuturor a- 
celora de care depinde realizarea 
materială a preocupărilor. credem 
noi. merituoase ale tovarășilor de la 
Fabrica de ferite din Urziceni.

Florin CIOBANESCU
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ritm și calitate la cota maximă a graficelor!

PE TREI ȘANTIERE ALE INDUSTRIEI METALURGICE

REPORTERII „SClNTEIE CONSTATĂ:

In condiții de egală
wraminere in urma,

preocupări
și atitudini diferite
• AIUD: recuperări și încă un angajament
• TIRGOVIȘTE: o organizare anapoda 

primejduiește termenele

• GALAȚI: măsuri și ședințe, dar prea 
puțină eficacitate

iitv

Ca și in alte ramuri, anul 1973 este 
un an „de virf" pentru investițiile 
metalurgiei. Prin eforturile conjuga
te ale constructorilor, proiectanților, 
beneficiarilor, furnizorilor de utilaje, 
de Ia începutul anului și pină in 
prezent au început să producă 16 
capacități noi, dintre care 5 in avans 
față de termene. Alte obiective se 
află foarte aproape de data intră
rii în funcțiune. între acestea se 
numără și noile capacități de la în
treprinderea metalurgică din Aiud.

Pe acest șantier a început „nu
mărătoarea inversă". Data la care 
constructorul și beneficiarul s-au an
gajat să dea în exploatare noile o- 
biective (30 august a.c. — cu 4 luni 
mai devreme decît termenul inițial) 
va fi respectată. Restanțele semna
late cu 3 luni în urmă — de la 
turnătoria de prese din oțel și la 
hala de construcții metalice — au 
fost recuperate. Constructorul — în
treprinderea de construcții siderurgi
ce din Hunedoara — și beneficiarul 
colaborează fructuos și asigură con
diții bune de lucru pe șantier, a- 
provizionarea punctelor de lucru șl 
montarea grabnică a utilajelor teh
nologice. De altfel, ing. I. Mun- 
cus, șeful șantierului Aiud, aprecia : 
„Vom respecta angajamentul asumat. 
Problema efectivelor de muncă s-a 
rezolvat. în unele puncte-cheie, cum 
ar fi tunelul de benzi și dezbătăto- 
rul de la turnătoria de oțel, orga
nizăm lucrul în două schimburi". Iar 
din partea beneficiarului am reținut 
această opinie : „Sîntem, în sfîrșit, 
mulțumiți de activitatea constructo
rului — ne-a spus ing. Mircea Popa, 
director tehnic al I.M. Aiud. La 
montarea unor utilaje participăm și 
noi. în curind. vom consemna eve
nimentul terminării lucrărilor de in
vestiții". i

Care este stadiul investițiilor pe 
șantierul întreprinderii de oțeluri a- 
liăte din Tirgoviște ? în semestrul 
I al acestui an planul a fost reali
zat în proporție de 63.4 la sută la 
total investiții și de 104,1 la con
strucții-montaj. Ceea ce înseamnă 
numai 21.1 la sută din planul anual 
la total investiții și 45,5 la sută la 
construcții-montaj. Se constată, în
deosebi. rămineri în urmă la sta
diile fizice de execuție a obiective
lor „oțelărie" și „forja de blocuri și 
bare". Nerealizările amintite se da- 
toresc, mai ales, constructorului — 
T.C.I. București, Grupul de șantiere 
Tirgoviște — care a „atacat" execu
ția pe 
cit era

de urgențele anumitor lucrări, in ra
port cu termenele de montaj și de 
punere în funcțiune. Așa se explică 
de ce la obiectivele „laminor degro- 
sisor" și „laminor de profile mijlo
cii și ușoare", cu termene de pune
re în funcțiune în 1974, planul pe 
semestrul I la construcții-montaj a 
fost depășit cu 51,2 la sută, in timp 
ce la cele două obiective menționa
te (oțelărie și forja de blocuri), pre
văzute a intra parțial în funcțiune 
în decembrie a.c., în aceeași perioa
dă planul nu s-a realizat. Sint sem
nalate, de asemenea, importante res
tanțe in livrarea anumitor utilaje 
principale, unele din import. Conco
mitent, în stoc se află utilaje 
nemontate in valoare de zeci de mi
lioane lei. La utilaje în valoare de 
60 milioane lei, cu termen de mon
taj depășit, întreprinderea benefi
ciară plătește penalizări băncii. Este 
oare aceasta o situație normală ? Ce 
părere au constructorii și beneficia
rul, organele locale de partid și de 
stat ?

La Combinatul siderurgic din Ga
lați asistăm la obișnuita ședință lu
nară de lucru cu reprezentanți ai 
ministerelor de resort ale furnizo
rilor de utilaje și echipamente elec
trice, ai constructorului, proiectantu
lui și organelor de sinteză și con
trol, organizată de Comitetul jude
țean Galați al P.C.R. și Ministerul 
Industriei Metalurgice. O simplă tre
cere în revistă a problemelor ce 
trebuiau soluționate în . răstimpul de 
la precedenta analiză prilejuiește 
constatarea că aproape jumătate nu 
fuseseră rezolvate. Discuțiile se a- 
prind. se propun noi termene, 
convine 
cuții.

După 
lămuriri 
șeful serviciului de coordonare a in
vestițiilor din combinat.

— Cum ați auzit, în acest an tre
buie să intre in funcțiune cîteva o- 
biective importante. Dacă bateria de 
cocs nr. 2 și cuptorul de normali
zare de Ia laminorul de tablă groa
să vor începe să producă incă drn 
acest trimestru, la oțelăria electrică 
și priza de apă de la Dunăre 
crările sint mult întirziate.

trului III, Iar constructorul să-și 
mobilizeze forțele, pentru a face 
față acestui „vîrf" de montaj. Nu 
trebuie să se aștepte pină ce va fi 
livrat ultimul utilaj, ci să se încea
pă montajul pe măsura primirii sub- 
ansamblelor. Vom stabili un pro
gram concret de lucru cu construc
torul in acest sens.

tru îmbunătățirea executării obiecti
velor de investiții ?

— Măsurile respective au dus la 
creșterea cu 5 Ia sută a realizărilor 
globale în trimestrul II, față de tri
mestrul I, pe ansamblul ministeru
lui. Au apărut însă și alte probleme 
care au creat dificultăți nescontate, 
■ia care ne-am referit.

i
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— Dar la celelalte obiective de in
vestiții ?

— în ce privește noua capacitate 
de încălzire a lingourilor, la lami
norul Slebing s-au ivit unele greu
tăți la montajul a două poduri ru
lante. Sperăm însă că acestea nu 
vor intîrzia punerea in funcțiune a 
cApacității. Neajunsuri mai mari se 
mențin la priza de apă de la Du
năre, unde amenajările hidrotehnice 
trenează, precum și la obiectivele cu 
termen planificat de dare in ex
ploatare in anul viitor.

Deci, aceleași incertitudini, ea și 
cu trei luni in urmă. Atunci, am soli
citat ing. Mircea Nistor, director ge
neral adjunct in Ministerul Indus
triei Metalurgice, informații in legă
tură cu principalele măsuri luate 
pentru intensificarea lucrărilor de 
investiții pe șantierele metalurgiei, 
întrucît, în primul semestru al aces
tui an, planul de investiții pe ansam
blul ministerului nu a fost îndeplinit 
integral, ne-am adresat din nou ace
luiași interlocutor.

— Concret, ce acțiuni s-au stabi
lit pentru înlăturarea neajunsurilor 
existente, astfel incit să se respec
te termenele de punere în funcțiune 
la obiectivele in 'construcție 1

se
să se organizeze alte... dis-

ședință. solicităm unele 
ing. Neculai Săvulescu,

— Prin ce măsuri s-ar putea 
cupera restanțele ?

un front mult mai mare de- 
necesar și nu a ținut scama

, ■ ' ț-ț-; s.. • • ■ • ' , > -

lu-

re-

— Două lucruri sint absolut nece
sare : utilajele restante să sosească 
■cel tîrziu pină la sfirșitul trimes-

— Care sint cauzele ritmului nesa
tisfăcător de execuție și de montaj 
pe unele din șantierele metalur
giei ?

— în esență, este vorba de res
tanțe în livrarea unor utilaje de 
către producători și de deficiențe in 
activitatea constructorilor, care nu 
dispun încă de forța de muncă ne
cesară. Astfel, Ia 30 iunie a.c., furni
zorii din subordinea Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini 
Grele nu livraseră 1 233 tone utilaje. 
Cit privește lipsa forței de muncă, 
aș menționa situația critică existen
tă pe șantierele întreprinderii de a- 
luminiu din Slatina, întreprinderilor 
de metalurgie neferoasă din Copșa 
Mică și Zlatna, prizei de apă de la 
Dunăre de la Combinatul siderurgic 
din Galați și întreprinderii de oțe
luri aliate din Tirgoviște.

— Cum
lor luate
lui la sfirșitul trimestrului I, pen-

apreciați efectul măsurl- 
de conducerea ministeru-

— în scopul recuperării nerealiză- 
rilor din prima jumătate a anului, 
au fost defalcate sarcinile valorice 
pe fiecare obiectiv in parte. Urmă
rirea realizării acestor sarcini se face 
de către 27 de colective, formate din 
cadre de răspundere și specialiști din 
minister, centrale și întreprinderi. 
Pentru livrarea ritmică a utilajelor 
se efectuează în fiecare lună ana
lize comune cu Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini Grele, cu 
care prilej se rezolvă operativ pro
blemele. S-a hotărit ca întreprinde
rile beneficiare să acorde un aju
tor direct constructorilor, prin parti
ciparea de cadre calificate la mon
tajul utilajelor și instalațiilor. Con
comitent. unitățile de proiectare au 
fost mobilizate pentru a acorda o 
asistență tehnică operativă la exe
cuția obiectivelor de investiții.

Importanța hotărîtoare a finalizării 
obiectivelor de investiții ale meta
lurgiei pentru creșterea producției de 
metal in anul curent și din actualul 
cincinal, faptul că pe multe șantiere 
lucrările sint întirziate. că unele ter
mene stabilite pentru intrarea in 
funcțiune a anumitor capacități sint 
depășite impun aplicarea neintîrzia- 
tă, încă din această lună, a măsu
rilor stabilite. Toți factorii cu răs
punderi in acest domeniu, benefi
ciari, proiectanți. constructori, furni
zori de utilaje și materiale, forurile 
de resort, au datoria să-și concentre
ze eforturile, să se preocupe mai stă
ruitor, zi de zi, oră de oră, pe.ntru 
realizarea ritmică a planului de in
vestiții, recuperarea grabnică a ră- 
mînerilor in urmă și darea in ex
ploatare la termen a tuturor obiecti
velor de investiții ale industriei me
talurgice. in strînsă conformitate cu 
cerințele economiei naționale.

Cornelii! CAIÎLAN 
Siefan DiNICA 
Constantin SOCI
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„ACȚIUNEA C“
— construcțiile 

de locuințe 
Constructorii Capitalei au muncit 

în ultimele luni ca niciodată.
Cuvîntul și aportul organizațiilor 

de partid se simt din plin
Constructorii de locuințe bucureș- 

teni și-au onorat exemplar sarcinile 
de plan in primul semestru al anului 
și angajamentele asumate in intre- 
cere. Planul de dare in folosință a 
fost realizat și substanțial depășit. 
Capitala țării și-a îmbogățit patrimo
niul locativ cu 9 210 apartamente, din 
care 3 710 peste plan, cifre compara
bile cu dimensiunile unui orășel de 
mărime medie. în ce privește locuin
țele din fondurile centralizate ale sta
tului, bunăoară, s-au construit și re
partizat, în beneficiul cetățenilor Ca
pitalei, cu 58 la sută mal multe apar

tamente decit prevedea sarcina pri
mului semestru.

Din punctul de vedere al ritmului 
de lucru, ultimele două luni — cind 
a fost concentrată predarea marii ma
jorii ăți a noilor locuințe — au coin
cis cu perioada unui intens „vîrf" de 
activitate pentru constructori, care a 
pus pe deplin în evidență capacitatea 
lor de mobilizare și efort. De altfel, 
niciodată, pină în prezent, n-a fost 
realizat, in prima jumătate a unui 
an, un volum atît de mare de lucrări.

Un rol major in obținerea acestui 
incontestabil succes l-a avut și co
mandamentul pentru construcțiile de 

locuințe și social-culturale. constituit 
in cursul primului trimestru a.c., sub 
directa îndrumare a comitetului mu
nicipal de partid. Prin controlul exer
citat pu iregularitate asupra mersuiui 
lucrărilor, comandamentul a introdus 
și permanentizat un nou stil de mun
că, de conlucrare directă intre bene
ficiari. proiectanți, constructori și di
verși producători de materiale, a în
tărit spiritul de echipă in rlndul a- 
cestora. S-au creat; astfel, condițiile 
adoptării, la momentul oportun, a 
măsurilor tehnico-organizatorice im
puse atît de rezolvarea celor mai va
riate probleme cu care au fost con

fruntate, în unele perioade, o serie 
de șantiere — in special in privința 
asigurării forței de muncă și aprovi
zionării ritmice cu materiale de con
strucții — cit și de menținerea, pre
tutindeni, a unui ritm accelerat de 
lucru.

în cel de-al doilea semestru al a- 
nului, în fața constructorilor bucu- 
reșteni stau sarcini mult sporite, 
comparativ cu perioada anterioară. 
Centrala de construcții-montaj ur
mează să execute și să predea, pină 
la data de 15 decembrie a.c., cu peste 
50 la sută mai multe apartamente de
cit in prima jumătate a anului. Și 
pentru a ne da seama mai clar de 
amploarea sarcinilor in acest dome
niu precizăm că, potrivit prevederi
lor, chiar în acest trimestru, adică in 
lunile iulie-septembrie, „zestrea" de 
locuințe a Capitalei se va mări cu a- 
proape 7 600 de noi apartamente.

Una din premisele cele mai impor
tante in vederea realizării in ritm 
rapid a noilor construcții și. anume, 
asigurarea documentației de execuție, 
este integral realizată.

— Faptul că proiectele se află de 
mai multe luni în posesia construc
torilor a permis acestora să „atace" 
din limp majoritatea lucrărilor cu 
termen de predare in semestrul II, 
ne-a spus tov. Nicolae Ionescu, di
rector general al Direcției generale 
de dezvoltare și administrație lo
cală. De asemenea, contactul perma
nent cu constructorii, realizat sub 
îndrumarea comandamentului, con
stituie o garanție a depășirii cu ope
rativitate a eventualelor greutăți și a 

■îndeplinirii exemplare a sarcinilor de 
plan ce ne revin. Cu o condiție insă : 
ca puternica mobilizare de forțe, sem
nalată in ultimul timp pe șantiere, 
să fie în continuare intensificată.

Cerință pe care constructorii bucu- 
reșteni au respectat-o pină acum, în- 
cadrîndu-se in exigențele unei acti
vități ritmice și intense. Astfel, in 
două decade din luna iulie, pe an
samblul șantierelor aparținînd cen
tralei de construcții-montaj, realiză
rile înregistrate au fost superioare 
calculelor și prevederilor inițiale. 
Totuși, activitatea de pe șantierele 
de locuințe nu se desfășoară pretu
tindeni cu aceeași ritmicitate, nu se 
situează pretutindeni la același nivel. 
La unele blocuri de locuințe din car
tierul Drumul Taberei (microraionul 
A), din b-dul Uverturii ș.a., rămi- 

nerlle în urmă sint apreciabile și, din 
păcate, perspectiva recuperării res
tanțelor nu se întrevede incă la ora 
actuală. Care sint cauzele care au ge
nerat aceste deficiențe ? în primul 
rind. lipsa unui număr însemnat de 
utilaje grele : macarale, treilere, au
tobasculante ș.a. Această problemă 
nu Aste nouă și nici nu constituie 
un caz izolat. Ea depășește capacita
tea de rezolvare a constructorilor. 
Revine, deci, centralei, comandamen
tului amintit, comitetului municipal de 
partid, sarcina să analizeze, cu ace
eași răspundere ca și pînă acum, 
modalitățile de asigurare in timp util 
a utilajelor cerute de constructori.

Nu înainte insă de a analiza cu exi
gență rezervele existente în acest sens, 
chiar pe șantiere. Ne gîndim. in pri
mul rind, la faptul — inexplicabil de 
altfel — că, in pofida promisiunilor 
făcute, constructorii nu dau incă curs 
cu fermitate indicațiilor primite de 
a folosi toate utilajele grele in două 
schimburi. De asemenea, sint destul 
de frecvente cazurile cind colaborarea 
dintre constructor și întreprinderea 
de utilaje-transporluri se desfășoară 
sub așteptări. Deși s-au aplicat o se
rie de măsuri binevenite pentru spo
rirea parcului de mașini și utilaje 
aflat în funcțiune, totuși, numărul 
celor care „staționează" din diverse 
cauze continuă să fie ridicat. Buna 
întreținere și organizarea reparațiilor 
pe toată durata zilei de lucru, asigu
rarea unei asistențe tehnice continue 
și competente in ambele schimburi, 
dar, mai ales, curmarea fluctuației 
conducătorilor de utilaje sînt tot 
atitea direcții de acțiune ce trebuie 
luate neapărat în considerație, pentru 
sporirea actualului indice de folosire 
a utilajelor de construcții. De fapt, 
toate aceste chestiuni au format și 
pină în prezent obiectul unor repe
tate analize in ședințele de coman
dament. Important este ca acum să 
se treacă neîntirzial și cu hotărire de 
la analize la fapte, să se aplice la 
toate lucrările aflate in execuție, fără 
excepție, măsurile inițiate anterior.

Sub acest aspect, al aplicării nein- 
tîrziate a măsurilor menite să spo
rească randamentul muncii pe șan
tiere, constructorii mai au multe de 
făcut. în primul rind, a devenit ne
cesară extinderea lucrului în două 
schimburi la toate locurile de muncă. 
La ora actuală, pe unele șantiere zi
darii muncesc in două schimburi, p« 

altele nu ; asemănător se prezintă și 
situația la lucrările de finisaj.^De ce 
nu se procedează peste tot la fel, ră- 
mine de neînțeles. Cu atit mai mult 
cu cit s-a dovedit că orice intirziere 
apărută se recuperează cu greu, cu 
prețul unor eforturi deosebite și, 
uneori, cu cheltuieli materiale supli
mentare. Oare se poate aprecia că 
stadiul lucrărilor de finisaj este atit 
de avansat incit să nu fie necesar 
decit un singur schimb de lucru ? 
Realitatea infirmă această optică, 
deoarece există încă apartamente, 
chiar dintre cele date in folosință in 
cursul acestui an, Ia care construc
torii sint restanțieri la executarea 
lucrărilor de finisaj și a fațadelor.

întărirea disciplinei pe șantiere 
constituie a altă problemă la ordinea 
zilei, de o maximă însemnătate pen
tru intensificarea ritmului de lucru. 
Cu toate că. prin repartizarea unor 
cadre cu o incontestabilă experiență 
de șantier, au fost întărite asistența 
tehnică și supravegherea lucrărilor, 
totuși, nu rare sint cazurile cind pro
gramul de activitate stabilit nu este 
respectat întocmai și se irosește un 
prețios fond din timpul de lucru, mai 
ales din cauza absențelor și întirzie- 
rilor, frecvente îndeosebi în zilele de 
luni și sîmbătă. Asemenea abateri de 
la cerințele unei discipline riguroase, 
întronate la fiecare punct de lucru, 
trebuie curmate cu toată fermitatea.

De operativitatea cu care factorii 
responsabili din acest domeniu vor 
rezolva problemele aflate in suspen
sie depinde intr-o măsură hotărîtoare 
atit îndeplinirea cu succes a preve
derilor de pian pe anul 1973, cit și 
lărgirea fronturilor de lucru Ia lo
cuințele cu termen de predare în anul 
Viitor. Experiența acumulată, rezul
tatele bune obținute pînă in prezent 
ca și maniera în care au fost învinse 
greutățile ivite, intr-un moment sau 
altul, pe șantiere, dau garanția că și 
acum constructorii de locuințe bucu- 
reșteni, sprijiniți îndeaproape de co
mitetul municipal de partid, vor găsi 
fără intirziere soluțiile cele mai po
trivite pentru depășirea lor. Impor
tant este însă ca imediat să se trea
că la acțiune, să se renunțe la tactica 
promisiunilor formale, fără acoperire, 
să nu se irosească nici o zi din luna 
august și nici un ceas din timpul de 
lucru pe șantiere.

Ing. Cristian ANTONESCU

în prezent, la întreprinderea 
de pompe „Aversa" din Bucu
rești se execută importante lu
crări de investiții. Potrivit gra
ficelor, incepind cu 30 decem
brie a.c., aici vor fi puse în 
funcțiune, eșalonat, pînă la sfir
șitul semestrului I al anului vii
tor, o secție de sculărie, una de 
autoutilare și o alta de pompe 
speciale. Noile capacități de 
producție vor fi reunite într-o 
hală cu patru niveluri. Construc
tor : I.C.S.I.M.-București, șan
tierul nr. 3.

Care sint stadiile fizice de 
execuție a lucrărilor de investi
ții ? „în prezent — ne spunea 
ing. Valentin Covaci, șeful lo
tului — ne încadrăm in grafi
cele de execuție. Noî însă depu
nem toate eforturile și sîntem 
siguri că le vom preda cu 15 
zile mai devreme". Evident, o 
asemenea precizare ne îndrep
tățește să credem că pretutin
deni se lucrează intens. într-a- 
devăr, la etajul trei echipa de 
fierari-betoniști condusă de 
Marin Dumitru (foto 1) și echi
pa de dulgheri condusă de 
Gheorghe Recepovici (foto 2) 
pregătesc „ridicarea" ultimului 
nivel al halei. Ambele formații 
de lucru își depășesc lunar sar
cinile de plan cu 30—40 la sută. 
La etajul doi întilnim însă un 
alt aspect (l'olo 3). „Aici 
în momentul de față tre
buie să executăm turnarea beto
nului — ne spunea șeful de lot. 
Dar. în ultima vreme, stația de 
produse secundare a întreprin
derii noastre ne livrează beton 
in cantități insuficiente. Este o 
situație care ne împiedică să 
creăm punct de lucru dulgheri
lor și fierarilor-betoniști, înceti
nește ritmul de execuție a lu
crărilor".

Foto : K. Dichiseam!

•■■• ■
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lucrările 1 Să nu uităm furajele, 
agricole [ acum> cînd încă nu-i tîrziu!

Măsurile deosebit de sti
mulative luate pentru dez
voltarea zootehniei prin 
creșterea prețurilor de con
tractare la animale și ac
țiunile întreprinse pentru 
asigurarea bazei furajere 
sînt menite să asigure spo
rirea mai rapidă a produc
ției de carne, lapte și ouă. 
In acest an, datorită condi
țiilor bune pentru crește
rea plantelor de nutreț, e- 
xistă posibilitatea asigu
rării unor cantități mult 
mai mari de furaje decît 
în anii precedenți. Preocu
parea simțitor- sporită ma
nifestată în acest an de 
către întreprinderile agri
cole de stat și cooperati
vele agricole pentru asigu
rarea unei baze fura
jere puternice este a- 
testată de rezultatele su
perioare obținute la re
coltarea, depozitarea și în- 
silozarea nutrețurilor. în 
comparație cu aceeași pe
rioadă a anului trecut, coo
perativele agricole au de
pozitat o cantitate aproape 
dublă de furaje și au pre
parat mai mult semisiloz 
din lucernă și alte nu
trețuri verzi. Pînă în ziua 
de 31 iulie a.c. cositul fi- 
nețelor naturale s-a efec
tuat pe 91 la sută din su
prafețe in întreprinderile a- 
gricole de stat și 71 la sută 
în cooperativele agricole. 
Cooperativele agricole din 

județele Bihor și Iași au 
încheiat cositul finețelor, 
iar în cele din Timiș și 
Arad această lucrare este 
in linii mari terminată. 
Ținînd seama de timpul 
înaintat, de faptul că peste 
tot ierburile au depășit faza 
optimă de recoltare și orice 
întîrziere duce la pierderi 
mari de substanțe nutriti
ve este necesar ca organele 
de partid și agricole, con
siliile populare comunale 
să ia măsuri pentru înche
ierea grabnică a coșitului, 
pentru transportul și depo
zitarea finului in bune con
diții.

Una dintre lucrările care 
trebuie grabnic încheiate 
este coasa a doua la lucer
na și trifoi. Pină în pre
zent, trifoiul a fost cosit in 
proporție de 52 la sută în 
întreprinderile agricole de 
stat și numai 38 la sută in 
cooperativele agricole. Ur
gentarea cositului se impu
ne atît pentru a pune la 
adăpost actuala recoltă cit 
și pentru a favoriza obți
nerea unei coase de otavă 
în toamnă.

în prezent s-a oreat un 
mare decalaj între recolta
rea, transportul și depozi
tarea finului, decalaj care 
cauzează pierderi nerecu
perabile de substanțe nu
tritive. în județele Sibiu, 
Neamț, Brașov, Bistrița 

Năsăud ș.a. există cantități 
mari de fin pe cimp. Aces
tea împiedică dezvoltarea 
normală a plantelor, consti
tuind una din cauzele care 
diminuează recolta. Pentru 
că sub miile de „insulițe" 
de sub căpițele de fin nu 
mai arește nimic.

Anul acesta este posibil 
ca multe unități să echili
breze balanța furajeră și 
să creeze chiar rezerve 
prețioase de nutreț pentru 
a evita „golurile" în hrăni- 
rea animalelor și scăderea 
producției în unele perioa
de ale anului. în acest scop 
este necesar să se reanali- 
zeze balanțele întocmite, 
să se revadă planurile de 
măsuri pentru a înlocui de
ficitul la unele sortimente 
de nutrețuri cu altele. în 
acest scop de cea mai mare 
importanță este însămînța- 
reți imediată a porumbului 
pentru siloz și masă verde 
în cultură succesivă. în zo
nele unde pămîntul are su
ficientă umiditate, iar a- 
ceste zone se întîlnesc în 
aproape toată țara, să con
tinue semănatul culturilor 
duble atît pentru echilibra
rea balanței furajelor în 
fermele unităților agricole 
de stat și cooperatiste, cit 
și pentru a asigura cerin
țele pentru animalele mem
brilor cooperatori.

Anul acesta, întreprinde
rile agricole de stat și coo
perativele agricole au pre
văzut să însilozeze 12 mi
lioane tone de furaje — 
cantitate mult mai mare 
decît in oricare dintre anii 
trecuți. în aceste zile, oda

Sînt necesare măsuri energice pentru lichidarea 
unor rămîneri in urmă la recoltare, îndeosebi in nordul 
țării, pentru sporirea cantității de nutrețuri insilozate

tă cu începerea recoltării 
sfeclei de zahăr, trebuie 
să înceapă și însilozarea 
frunzelor și coletelor, evi- 
tîndu-se risipa acestora și 
folosirea lor în hrana ani
malelor acum cînd cîmpul 
este plin de furaje. în 
acest an se prevede să fie 
insilozate l',3 milioane tone 
de frunze și colete de sfe
clă, cantitate care poate fi 
mult depășită.

Pentru realizarea inte
grală a planului de însilo- 
zare în fiecare județ și în 
fiecare unitate agricolă 
este necesar ca organele 
de partid, direcțiile gene

rale agricole, conducerile 
unităților să se ocupe cu 
maximă exigență de repa
rarea și punerea în stare 
de funcționare a tuturor 
combinelor și tocătorilor 
mecanice, de organizarea 
din timp a echipelor de 

mecanizatori și cooperatori 
care urmează să lucreze la 
recoltarea, transportul și 
însilozarea nutrețurilor.

C. BORDEIANU
★

în județul Satu-Mare, 
coasa a doua la lucernă și 
trifoi a început mai devre
me. în acest mod s-au 
creat condiții pentru o bună 
producție de otavă. La Pe- 
trești, bunăoară, au fost 
mobilizați la transportul 
finului de pe cîmp toți 
cooperatorii din sectoarele 
vegetal și zootehnic. După 

recoltatul mecanic al fura
jelor de pe cele 300 hecta
re cultivate cu borceag, lu
cernă și trifoi, nutrețul a 
fost depozitat in finare sau 
șire acoperite cu folii de 
polietilenă peste care s-a 
așezat un strat de baloți 
de paie.

Pentru recoltarea la tim
pul optim, transportul și 
depozitarea în bune condi
ții,. numeroase cooperative 
agricole aplică sistemul de 
retribuire în acord global.

Există însă și unități un
de grija pentru recoltarea 
și depozitarea furajelor a 
fost lăsată pe planul al 
doilea. La cooperativa a- 
gricolă Micula, spre exem
plu, deși ghizdeiul de pe 8 
hectare și trifoiul de pe 12 
hectare s-au cosit de cîte- 
va zile, nu s-au transpor
tat de pe cîmp. După cum 
explica economistul Varga 

Mihai, rămînerile în urmă 
se datorează lipsei de brațe 
de muncă. Mai curînd este 
vorba însă de spiritul or
ganizatoric scăzut și de sla
ba mobilizare a forțelor e- 
xistente. în ziua raidului, 
pe o vreme însorită, nume
roși oameni stăteau la tai
fas în poarta cooperativei. 
La cooperativa din Agriș 
recoltatul fînurilor naturale 
de pe o suprafață de 40 
hectare este amînat de pe 
o zi pe alta. „Mai avem 
timp" — ne spune 'liniștit 
președintele Emeric Csaki, 
deși orice întîrziere duce la 
pierderea substanțelor nu
tritive din fin.

Mai multă atenție se im
pune pentru extinderea ex
perienței valoroase. La 
complexul de îngrășare a 
tineretului taurin de la 
Santău, uscarea linurilor in 
șire se face cu electroven- 
tilatoarele. Păcat însă că 
această metodă nu este a- 
plicată și în alte unități.
'în județul Harghita în 

cursul ultimei săptă- 
mîni, în ciuda vremii 
nefavorabile, a continuat 
cositul finețelor naturale. 
Cooperativele agricole din 
Feliceni, Dobeni, Secuieni, 
Mugeni, Ulcani și altele 
au încheiat recoltarea fine
țelor. De asemenea, în 
zona Ciucului și Gheorghie- 
nilor s-a efectuat această 
lucrare în proporție de 50 

la sută, existînd coopera
tive cu rezultate peste 
medie : la Tușnad-Sat s-au 
cosit 750 ha finețe din cele 
1 100 ha existente, iar la 
Sîncrăieni 419 ha din cele 
447 etc. în alte unități se 
constată mari întîrzieri ; la 
cooperativa Praid s-au re
coltat numai 270 ha finețe 
din 1 000 de hectare exis
tente, la Ocna de Jos — 80 
ha din 900, iar la Asociația 
intercooperatistă pentru 
creșterea vacilor din Atid 
s-au cosit numai 286 ha din 
cele 848 ha finețe.

Măsurile luate de orga
nele județene pentru im
pulsionarea lucrărilor, in
dicațiile date privind me
todele de conservare prin 
însilozare au început să 
dea rezultate apreciabile. 
Unele cooperative au trecut 
la prepararea semisilozului 
din ierburi. De pildă, la 
cooperativa agricolă Joseni 
s-au însilozat 200 tone nu
trețuri verzi. Pentru gră
birea recoltării furajelor 
specialiștii direcției județe
ne și cadrele uniunii ju
dețene a cooperativelor a- 
gricole au fost repartizate 
pe lingă fiecare consiliu 
intercooperatist, în scopul 
organizării întregii activi
tăți. în vederea recoltării 
finețelor de munte s-a 
calculat suprafața care nu 

poate fi acoperită cu forțe 
proprii. Organele județene 
au luat măsuri de perfec
tare a contractelor între 
unitățile din județul Har
ghita și cele din alte județe 
pentru urgentarea cosirii 
finețelor in condiții echita
bile.

Desigur, sprijinul din 
alte județe care au nevoie 
de fin este binevenit. Dar 
principalul este să se mo
bilizeze toate forțele locale 
pentru că, pînă acum, din 
109 400 hectare finețe natu
rale de care dispun coope
rativele agricole, au fost 
cosite numai 48 600 h'ectare, 
ceea ce este foarte puțin.

Organele de partid, di
recția generală a agricultu
rii trebuie să ia măsuri ur
gente pentru a nu se re
peta situația din anul tre
cut, cînd au rămas finețe 
necosite pînă-n toamnă. 
Recoltarea furajelor, trans
portul și depozitarea lor 
corespunzătoare sînt sar
cini de cea mai mare ur
gență și însemnătate pen
tru a căror realizare nu 
trebuie precupețit nici un 
efort.

Octav GRUMEZA 
BARTUNEK Istvăn 
corespondenții 
„Scînteii"

CEREȚI ȘI VOM PUBLICA

Noutăți din învăță mint
La solicitarea mai multor cititori ai rubricii noastre, reproducem astăzi 

precizările făcute de Ministerul Educației și Invățămintului cu privire la :

Cînd și cum se va desfășura concursul de admitere 
din toamna acestui an în învățămîntul superior ?

în urma încheierii concursului de 
admitere în învățămîntul superior, 
cursuri de zi și serale, din iulie 1973 
s-au ocupat locurile planificate pen
tru anul I la majoritatea facultăților 
și secțiilor. Candidații reușiți la 
concurs, care, potrivit Legii nr. 14 
privind organizarea apărării națio
nale a Republicii Socialiste Româ
nia, vor efectua stagiul militar în 
cursul anului 1973/1974, vor fi înscriși 
la studii pentru anul universitar 
1974/1975. Candidatele reușite la con
curs vor urma studiile începirid cu 
anul universitar 1973/1974, făcînd 
concomitent și pregătirea militară. 
Candidații reușiți, care au efectuat 
stagiul militar sau cei scutiți potri
vit legii, își vor efectua studiile în- 
cepînd cu anul universitar 1973/1974.

La secțiile și facultățile la , care 
s-au ocupat locurile planificate pen
tru anul I se organizează un nou 
concurs de admitere pentru comple
tarea locurilor ce devin libere în 
anul 1973/1974 prin plecarea tinerilor 
în vederea satisfacerii stagiului mi
litar. La acest concurs au dreptul să 
se prezinte candidații care au satis
făcut stagiul militar, cei scutiți de 
serviciul militar, precum și fetele.

La unele facultăți și secții, la 
care în urma concursului de. admi
tere din luna iulie nu s-au ocupat 
locurile planificate, se va organiza 
un nou concurs de admitere, la care 
vor putea participa toți candidații 
care îndeplinesc condițiile de admi
tere în învățămîntul superior, inclu
siv tinerii apți pentru serviciul mi
litar. La acest concurs, candidații 
vor fi declarați admiși pînă la com
pletarea locurilor prevăzute în pla
nul de școlarizare, în ordinea des- 
crescîndă a mediilor, indiferent de 
situația lor militară, așa cum s-a 
procedat și la concursul din luna 
iulie.

După completarea locurilor pre
văzute în planul de școlarizare, în

limita locurilor rămase libere pen
tru anul universitar 1973/1974 prin 
plecarea studenților în vederea efec
tuării stagiului militar, vor fi decla
rați admiși, în ordinea descrescindă 
a mediilor, numai candidații care au 
satisfăcut stagiul militar sau sînt scu
tiți conform legii, precum și fetele, 
care au obținut cel puțin media 5,00 la 
concursul din septembrie.

Pentru învățămîntul de zi și seral 
(exclusiv învățămîntul de subingi- 
nerij, concursul de admitere va în
cepe, la .1 septembrie 1973. La insti- 

..> tutele, facultățile și secțiile la care 
concursul se desfășoară în două eta
pe, prevăzute în broșura „Admite
rea în învățămîntul superior 1973", 
prima etapă a acestuia se va orga
niza între 26—30 august 1973.

La învățămîntul de subingineri 
(zi și seral), concursul de admitere 
va începe la 9 septembrie 1973.

v Concursul de admitere pentru învă
țămîntul fără frecvență, la toate facul
tățile și secțiile precizate în broșura 
„Admiterea in învățăm intui superior 
1973“, va începe la 1 septembrie.

înscrierile încep cu 6 zile înainte 
de data concursului și se încheie cu 
24 de ore înainte de inceperea aces
tuia. La Institutul de marină din 
Constanța înscrierile încep la data 
de 5 august 1973.

Candidații (băieți) vor trebui să 
prezinte la înscriere și adeverința de 
recrutare sau livretul militar.

Pînă la data de 5 august 1973, la 
sediile instituțiilor de învățămînt 
superior se vor afișa facultățile și 
secțiile, precum și numărul locurilor 
pentru care se organizează concurs 
de admitere in luna septembrie 1973.

Lista facultăților și secțiilor se va 
publica în ziarele „Scînteia tinere
tului" și „România liberă".

Rubrică redactată de
Mihai IORDĂNESCU

f-----------

La Teatrul Bulandra, 
Titus Popovici, ca au
tor, și Liviu Ciulei, ca 
regizor, ne propun o 

posibilă formulă de' tea
tru politic, pornind de 
la scenariul revăzut și re- 
scris pentru scenă al fil
mului Puterea și Adevărul. 
Titus Popovici nu scrie 
în fond o altă poveste de- 
cit cea cunoscută din film, 
operația lui este mai ales 
de concentrare și de adap
tare la rigorile scenei, ri
gori care nu-i sînt străi
ne, dacă ne amintim că 
prozatorul și-a demonstrat 
vocația și in spațiul tea
trului, scriind, cu ani în 
urmă, drama Passacaglia. 
Pecetea ■ scenariului cine
matografic rămine in acest 
caz definitorie, piesa re- 
vendineîndu-se inspirat de 
la ideea decupajului, spec- 
țațorului descriindu-i-se. 
întimplări care, paginate’ 
cu o reală. iscusință cine
matografică, reușesc să re
constituie drama unei anu
me epoci. Ne aflăm în fața 
unei complexe construcții 
lucide, alcătuită din episoa
de dramatice, fiecare în 
parte cu valori și semnifi
cații bine determinate și de
liberat declanșate de către 
autor, care și-a propus nu 
relatarea sentimentală a li
nei drame sau a unor dra
me personale, ci aspectele 
conflictuale ale unui anu
me moment social și politic.

Acțiunea se desfășoară 
cu mai bine de 20 de ani 
în urmă. Titus' Popovici. 
care are vocația marilor 
fresce sociale (vezi roma
nele lui Străinul și Setea, 
reprezentative pentru capa
citatea de a da o viziune 
globală asupra anumitor 
momente social-istorice) re
pune în discuție un impor
tant moment social-politic, 
incercind să extragă semni
ficația sa filozofică, făcind 
apel la judecata istoriei, lu
cidă și dreaptă, îndemnin- 
du-ne să medităm cu gra
vitate și responsabilitate

politică la raportul dintre 
putere și adevăr. Se rea
lizează astfel o privire mai 
largă și mai nuanțată asu
pra unei întregi perioade 
din istoria de după elibe
rare a poporului nostru, 
scriitorul reușind să recon
stituie în pregnante ima
gini cu valoare simbolică 
împrejurările sociale și po
litice care au constituit 
argumentele conflictuale de

practicii social-politice. 
Dezbaterea are astfel un 
caracter deosebit de acut.

Drama s-a bucurat și în 
alte teatre de o frumoasă 
transpunere regizoral-acto- 
ricească. Spectacolul Iui 
Ciulei se distinge însă prin 
via colaborare cu scriitorul. 
Simplu lecturată, piesa lui 
Titus Popovici ilustrează 
faptul că puterea de im
presionare a verbului ei se

conștiinței moral-politice — 
și beneficiarul instaurării 
in țara noastră, după Con
gresul al IX-lea, a unui cli
mat de superioară demo
crație. Și poate că ar fi in
teresant de investigat mai 
atent reacția publicului tî- 
năr care asistă la acest 
spectacol, modul lui de a 
recerjta, de a comenta și de 
a surprinde sensurile filo
zofice ale dezbaterii. în

care i-a dat naștere și fără 
de care nu se putea realiza 
acest remarcabil spectacol 
de teatru politic pe scenele 
noastre.

Cum spuneam, regia 
aparține lui Liviu Ciulei, 
secondat de Petre Popescu. 
Ciulei renunță la sce
na italiană in favoa
rea unei platforme teh
nice. implicîndu-1 pe spec
tator în acțiune și plasîn-

La

cinema
e Distratul : PATRIA — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,15, FESTIVAL — 
9; 11; 13; 15; 17; 19; 21, la gră
dină — 20.
© Cartea junglei ; SCALA — 9; 
11'; 13; 15; 17; 19; 21, STADIONUL 
DINAMO — 20.
@ Dragostea începe vineri : SA
LA PALATULUI — 19,30 (seria de 
bilete 4673), CAPITOL — 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,45; 21, la gră
dină — 20,15, FAVORIT — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
© Fantoma lui Barbă Neagră : 
LUCEAFĂRUL — 8,30; 11; 13,30;
16; 18,30; 21, la grădină — 20,15, 
BUCUREȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, la grădină — 20,15.
© ...Și salută rîndunelele : CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30.
© Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 9,30.
© Cu copiii Ia mare : DOINA ■— 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20,15.
© Jucătorul : FLOREASCA —
15,30; 18; 20,15.

© Simon Templar intervine : LU
MINA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45;’
© La răscruce de vinturi : EX
CELSIOR 8.45: 11,15; 13,30: 16; 
18,30; 20,45, BUZEȘTI — 9; 11.30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, la grădină 
~ 20.15, GLORIA — 9; 11,15; 13.30; 
15,45: 18.15; 20.3(1.
• Andrei Rubliov : VIITORUL — 
16; 19,30.
O Aventurile lui Babdșcă î TIM
PURI NOI — 9,15—20,45 în con
tinuare, COSMOS — 15,30; 18;
20,15.
® Jandarmul la plimbare : GR.I- 
VIȚA —8.45: 11,15: 13,30: 15,45:
18,15; 20,30. AURORA — 9; 11.15; 
13,30; 15,45: 18.15; 20,30, la grădină
— 20. FLAMURA — 9; 11.15; 13.30; 
16; 18,15; 20,30.
ft*Acei oameni minunați în ma
șinile lor zburătoare — 10: 12,30; 
15.30: 18, Uimitorul dr. Clift er- 
house — 20,30 : CINEMATECA (Sa
la Union).
q Cornul de capră : CRIN GA ȘI
— 15; 17,30.
fi Solaris : CRÎNGAȘI — 19,30.
© Lumea se distrează : BUCEGI
— 16; 18; 20, la grădină — 20.15. 
LIRA — 15,30; 18; 20.30, la gră
dină — 20,15.

• Un om in sălbăticie : MELO
DIA — 9: 11.15: 13.30; 16; 18,30; 
20.45, MODERN — 9: 11,15; 13.30; 
16: 18.15: 20,30. la gradină — 20.
© Ultimul cartuș : PACEA —
15.45; 18; 20, MUNCA — 16; 18; 
20.
• Monte Carlo : GIULEȘTI —
15.30; 18; 20,15. RAHOVA — 15,30; 
18; 20.15.
• Ceața : FERENTARI — 15; 18; 
20.15.
fi Antoniu și Cleopatra : MIORI
ȚA — 9: 12.30; 16: 19.30. VOLGA
— 9; 12.30: 16: 19.30. TOMIS — 9; 
12.30: 16: 19,30, la grădină — 20. 
GRADINA SELECT — 20,15.
e Tu, eu șl micul Paris : MOȘI
LOR — 15,30; 18; 20, la grădină
— 20.
fi Ciprian Porumbescu : POPU
LAR — 16; 19, PROGRESUL — 
15.30; 19.
© Te așteptăm, flăcăule : VITAN
— 15.30; 17.30; 19.30.
• Fluturii sînt liberi : DACIA —
9; 11.15; .13,30; 16; 18,15; 20.30,
ARTA — 15.30; 18; 20,30, la gră
dină — 20.15.
fi Eliberarea (seriile IV și V) : 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE
— 15.30; 19.

Teatrul „Lucia Sturdza Bdandra'8

„PUTEREA Șl ADEVĂRUL"
de Titus POPOVICI

natură să reflecte profilul, 
la un moment dat, al unei 
societăți aflate în plină și 
complexă transformare re
voluționară. procesul deve
nirii acestei societăți. Inte
resant este, apoi, de obser
vat cum in această piesă 
Titus Popovici pune in dis
cuție, cu gravitate și acui
tate politică, procesul si
nuos, complicat și • de 
durată al rezolvării con
flictelor proprii acelui mo
ment istoric relatat, incer
cind să sublimeze în el 
idei cu valoare ' generali
zatoare, capabile să defi
nească un climat spiritual, 
climatul spiritual socialist 
in formare, fără să se evi
te, ba dimpotrivă, abor- 
dindu-se curajos și matur 
contradicțiile din planul 
conștiințelor, al teoriei și

cere neapărat susținută și 
întregită de către imaginea 
lui scenică. Se mai impune, 
de asemenea, precizarea 
că in spectacolul lui Ciulei, 
sensurile scenariului și-au 
amplificat reverberația idei
lor, și-au îmbogățit for
ța. de iradiere. Aș.a se face 
ca in acest’ spectacol dezba
terea nu se închide, ci, dim
potrivă, problema adusă 
in discuție rămine deschisă 
spre meditație atit pentru 
spectatorul avizat asupra 
întîmplărilor care ser
vesc argumentarea con
fruntării. cit și pentru 
cel tînăr, surprins in fața 
relatării faptelor, pe care 
s-ar putea să nu le înțe
leagă. șocat de ele ca de o 
imagine pentru el astăzi de 
neconceput, fiindcă el este 
și produsul — sub raportul

primul rind în filmul cu
noscut. și acum prin aceas
tă piesă, Titus Popovici se 
dovedește a avea meritul 
de a fi abordat cu sen
sibilitate o problemă po
litică și de a fi știut 
să o aducă in discul ie. 
in întreaga ei complexitate, 
in implicațiile ei sociale, 
psihologice, de conștiință. 
Personajele sînt surprinse 
cu o sigură artă de por
tretist. Prin reacțiile lor. 
prin modul lor de a gindi 
și de a acționa, îndeosebi, 
aceste personaje refac pen
tru noi epoca, nu în pito
rescul ei dramatic, ci în 
sensul ei ideologic și mai 
ales in concepția ei politică!

Se cer tocmai de aceea 
subliniate, valorile politice 
ale acestei puneri în scenă, 
complementare literaturii

du-1 intr-un raport de ega
litate cu linia de desfășurare 
a acțiunii, construind de jur 
împrejurul scenei tribune 
joase, reactualizind ideea 
de forum și implicit de 
dezbatere. Mișcarea sceni
că poate fi astfel urmări
tă din oricare unghi, 
spectatorul avind posibili
tatea să pătrundă in uni
versul scenic. Această 
platformă scenică ni se 
pare ea însăși o id.ee dem
nă de a fi salutată drept 
o contribuție a lui Liviu 
Ciulei, semnatar și al sce
nografiei. Interpreții. unii, 
au de dat viață unor per
sonaje autentice, cu o bio
grafie colorată și bogată in 
date interpretative, alții u- 
nor schițe sumare, cu un 
rol episodic, dar important 
în reconstituirea atmosferei

epocii. în rolul principal, 
Petrică Gheorghiu se impu
ne ca un actor de ținută. 
Creația lui luminează și ex
plică personajul, erorile 
sincere ale acestuia, drama 
recunoașterii acestor erori, 
dar și a neputinței înțe
legerii lor. Personajul 
creat de el are forța 
și grandoarea capabile 
să-l justifice în eroa
re. Un rol reușit scris și 
reușit actoricește este cel 
semnat de Marius Pepino, 
care desenează ironic por
tretul unui ins convins că 
democrația nu mai poate fi 
înțeleasă decît ca aparți- 
nînd celor mulți, dar pe 
care credea că-i poate re
prezenta singur în fața 
democrației. Izbutit și cu 
aliură de dezbatere pole
mică este realizat și rolul 
interpretat de Liviu Ciu
lei. rolul comunistului, 
victimă a liberului arbitru 
anhintit • și a neînțelegerii 
de către ’p'rdp'rii lui tova
răși. în alte roluri, mai a- 
les ilustrative, apar Octa
vian Cotescu și Mircea 
Bașta, Toma Caragiu, Ilea
na Predescu, Victor Re- 
bengiuc, acesta din urmă 
avind greaua misiune de 
a realiza portretul unei 
conștiințe comuniste su
perioare, portretul unui 
luptător pentru interpre
tarea marxistă a datelor 
realității. Reușita lui mi se 
pare însă numai reușita 
unei schițe pentru un viitor 
portret.

încheind stagiunea cu a- 
cest spectacol, Teatrul Bu
landra. scriitorul Titus Po- 
povigi și regizorul Li
viu Ciulei ne-au îndem
nat încă p dată, cu argu
mentele concrete ale unei 
reușite sdenice, să medi
tăm la ideea teatrului și a 
spectacolului politic, la e- 
coul puternic al acestuia in 
conștiințe.

Dinu SARARU
J

© Rond de noapte : COTROCENI
— 15,30; 18: 20,15.
> Nici un moment de plictiseală: 
DRUMUL SĂRII — 15.30; 18; 20.15. 
fi Fata care vinde flori : UNIREA
— 15.15; 17,45; 20,15, la grădină
— 20.30.
© Pe aripile vîntului : ARENELE 
ROMANE — 20.
9 Copiii căpitanului Grant : GRA
DINA VITAN — 20,15.

teatre
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase*‘ (Grădina Boema) : Estival 
Boema — 20.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
roniână“ : Meleaguri fermecate
— 18.30.
© Grădina Cișmigiu (Rotonâa 
scriitorilor) : Marmora timpului
— Spectacol de sunet și -lumină
— 20,30.

1

COMEDIE MUZICALĂ. Regia : Andrei

„ROMÂNIA-FILM" prezintă „ORDONANȚA
O PRODUCȚIE A STUDIOURILOR SOVIETICE

........ ...... Tutîșkin. Muzica : Vassili 
Mihail Pugovkin, Zoia Fedorova, Igor Ozerov.

(Urmare din pag. I)

ponibilitățile creatoare și 
de efort în îndeplinirea 
angajamentului luat față 
de partid, față de secreta
rul său general, de a face 
totul pentru ca această 
nouă cetate a luminii să 
producă forță și strălucire 
cit mai curînd. Acum, pe 
marele șantier se trăiesc 
clipele fierbinți ale unei 
avanpremiere industriale, 
încercăm emoția momentu
lui, alături de constructori 
și montori, de beneficiari, 
cu toții".

...O emoție pe care, de 
cum ajungem pe șantier, o 
simțim iradiind de la fie
care loc de muncă, din 
gesturile și privirile fie
cărui om. O emoție care 
nu poate fi ascunsă nici 
de gesturile degajate, de 
glasul tihnit cu care ingi
nerul Petre Marinescu, 
jefui șantierului, ne pre

zintă, cu schițe și planșe, 
dimensiunile, cantitățile, 
volumele și parametrii de 
forță ai construcției pe 
care o... vedem de jur îm
prejur la scara unu pd 
unu. Ne notăm totul cu 
conștiinciozitate. Pentru 
cititori însă transcriem 
doar atît : Termocentrala 
de la Chișcani-Brăila va 
avea în final o putere in
stalată de 1950 MW. Adică 
va fi a doua ca mărime 
din țară, după termocen
trala de la Turceni.

— Cunoașteți Turcenii, 
ne spune inginerul, am 
văzut că unul dintre dv. 
a scris în „Scînteia" un 
reportaj despre primul ță
ruș împlintat acolo. Și la 
noi a fost, se-nțelege, un 
prim țăruș : aici... Și ne 
arată cu bagheta un punct 
pe plan, acolo unde, în te
ren, se înalță acum sala 
marilor arderi. Apoi ne 
spune și numele omului

care a întreprins acest gest 
primordial : tehnicianul
Victor Cuciuc.

Sînt doi ani de atunci.
Doi ani între prima lovi-

SOARELE RĂSARE A APUS DE BRĂILA
tură de tirnăcop, între 
prima mușcătură a cupei 
excavatorului și apropiata 
clipă cînd o apăsare de 
buton in sala de comandă 
modernă și silențioasă ca 
un interior de navă înter- 
spațială va declanșa pri
mul șuvoi de lumină și 
putere. Un timp scurt în 
raport cu durata construc
ției obiectivelor intrate în 

istorie și legendă — Doi- 
ceșlii, Paroșenii, Bica- 
zul — dar tot atit de dens 
în fapte, in dăruire și ab
negație comunistă, in oa

meni care au dat construc
ției suflet din sufletul lor. 
care au inâlțat-o crescind 
der-odată cu ea.

— în tot ce vedeți, ne 
spune Paul Fota, secre
tarul comitetului de par- 
lid, stau faptele oamenilor. 
Nevăzute, neștiute — după 
ce un reper sau altul a 
fost terminat — tot așa 
cum se vede talpa acestui 

coș înalt. înfiptă in pă- 
mint la 40 de metri adîn- 
cime și fără de care spec
taculoasa verticală n-ar 
putea să existe.

S 0 0

Oamenii de la temelie 1 
Numele lor nu sini înscrise 
pe frunțile clădirilor : stă
ruie însă în conștiințe, ca 
acelea ale unor ctitori. 
Sînt evocate numele lui 
Cuciuc, al lui Emil Vard- 
zăr, zidarul marelui coș. 
al vigurosului Gheorghe 
Badea, maistrul de la pre
fabricate, al omniprezen
tului dulgher Ion Dohie, 

ale șefilor de echipă Ion 
D. Paul .și Nicolae lancu. 
al chesonistului Ion Coman 
și al . tatălui său, Tănase 
Coman, tot chesonist, care 

și-a luat rămas bun în 
toamna trecută de la „bă
ieții lui" (toți oamenii de 
pe șantier). schimbind 
casca de protecție cu pă
lăria de pensionar.

Cu gîndul la acest vete
ran al marilor bătălii pen
tru lumină, purtate pe tot 
cuprinsul țării, de-a lun
gul a mai bine de două 
decenii, la acest întemeie

tor de dinastie a construc
ției (fiul său, comunistul 
Ion Coman. se numără 
printre cei mai de nădejde 
oameni ai șantierului) no-

tăm. ca într-o epistolă cu 
vești din locuri dragi — 
menită să ajungă în Tătă- 
ranii Vrancei, de unde-a 
pornit Tănase Coman, tî
năr, cu chesoniștii săi și 
mai tineri, și unde s-a în
tors moșneag albit să-și 
rumege amintirile unor 
mari bătălii cîștigate, cum 
ar fi cea de la Giurgeni- 
Vadul Oii — stadiul la zi 

al lucrărilor, după cum 
ni-T prezintă inginerul Fio- , 
rin Cuc, șeful energomon- 
tajului.

— Trăim perioada „nu
mărătorii inverse". Ăsta 
înseamnă că nu e zi să nu 
predăm cile, ceva benefi
ciarului pentru probe, 
pentru exploatare. Alaltă
ieri am predat epurarea 
chimică ; ieri cele trei ca
zane de presiune.; azi — 
agregatele rotative și toate 
stațiile electuice : miine...

Sorocul se apropie și oa
menii lucrează indirjiți, 
ca in zona de vibrație a u- 
nui uriaș metronom. Mai
strul Ion Baciu, șeful de 
brigadă Cornel Diaconescu, 
inginerul Florin Tudose 
investesc o adevărată fre
nezie in spălarea acidă a 
cazanului și conductelor ; 
inginerul Alexandru Cara- . 
taș și maistrul Sachete 
Giuscpc nu-și mai află o- 
dihnă : ei montează cea 

mai grea piesă de pe șan
tier (transformatorul de 
240 MWA, realizat la ,,E- 
lectroputere". greu de 250 
de tone) și într-o aseme
nea operație greu nu este 
doar tonajul...

în Bărăganul Brăilei 
sute și sute de construc
tori iși concentrează efor
turile in vederea unei cli
pe unice, pe care-o pregă
tesc și-o așteaptă de doi 
ani : racordarea energiei 
produse de construcția lor 
la sistemul energetic na
țional... Va fi încă una 
dintre căile prin care a- 
ceste locuri de străveche 
baladă, ridicate in anii so
cialismului la demnitatea 
civilizației industriale, se 
integrează marelui suflu 
al patriei.

în raportul de 23 August, 
Brăila iși scrie faptele cu 
cea mai tînără lumină a 
țării : soarele de Bărăgan.

ti'
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Sesiunea Comisiei 
interguvernamentale 

româno-sovietice 
de colaborare economică

Miercuri, după-amiază, la Consiliul 
de Miniștri au început lucrările celei 
de-a Vil-a sesiuni a Comisiei inter
guvernamentale româno-sovietice de 
colaborare economică.

Delegația română este condusă de 
Gheorghe Radulescu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, pre
ședintele părții ,române in comisie, 
iar delegația sovietică de M. A. Le
seciko, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., președintele 
părții sovietice in comisie.

Potrivit ordinii de zi convenite, 
Comisia interguvernamentală exami
nează Îndeplinirea prevederilor se
siunii precedente a comisiei, proble
me ale dezvoltării colaborării econo
mice româno-sovietice in domeniile : 
construcțiilor de mașini grele, ener
getice și de transport, mașinilor 
agricole și tractoarelor, mașinilor-u- 
nelte, construcțiilor de mașini pentru

industria ușoară și alimentară, side
rurgiei, industriei chimice și indus
triei prelucrării țițeiului și petrochi
mice, precum și activitatea grupelor 
de lucru româno-sovietice de colabo
rare economică și tehnico-științifică 
în domeniile respective, modul in 
care se desfășoară lucrările de co
ordonare a planurilor economiilor 
naționale ale Republicii Socialiste 
România și Uniunii Sovietice pe 
perioada 1876—1980 și dezvoltarea 
schimburilor de mărfuri româno- 
sovietice.

în cursul sesiunii urmează a fi 
convenite măsuri pentru intensifica
rea in continuare a colaborării și 
cooperării dintre România și U.R.S.S.

La lucrări participă V. I. Droz
denko, ambasadorul U.R.S.S. la Bucu
rești.

Lucrările sesiunii continuă.

Delegația sovietică condusă de M. A. Leseciko 
a vizitat uzine din Capitală

în zilele de 31 iulie și 1 august, 
M. A. Leseciko și membri ai dele
gației guvernamentale sovietice au 
vizitat Uzina de mașini grele, Fa

brica de elemente de automatizare 
și Fabrica de cinescoape din Bucu
rești.

Dineu oferit de ambasadorul U. R. S. S.
Cu prilejul celei de-a VII-a se

siuni a Comisiei interguvernamentale 
româno-sovietice de colaborare eco
nomică, ambasadorul U.R.S.S. la 
București, V. I. Drozdenko, a oferit 
miercuri un dineu.

Au participat Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Mihail Florescu, ministrul in
dustriei chimice, Nicolae Agachi, mi

nistrul industriei metalurgice, Ilie 
Cișu, ministru secretar de stat la 
Ministerul Industriei Chimice, Radu 
Constantinescu, vicepreședinte al Co
misiei guvernamentale de colaborare 
și cooperare economică și tehnică, și 
membrii delegației române.

Au luat parte M. A. Leseciko și 
membrii delegației sovietice la lucră
rile sesiunii. (Agerpres)

Convorbiri economice româno-algeriene
Tovarășul Manea Mânescu, vice

președinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării, a primit, miercuri, dele
gația interministerială algeriană, 
condusă de profesorul Hamid Te- 
mmar, care face o vizită de docu
mentare în domeniul planificării în 
țara noastră.

în cadrul convorbirii cordiale care 
a avut loc au fost abordate probleme 
ale planificării și dezvoltării econo- 
mico-sociale, ale colaborării și coope

rării economice dintre România și 
Algeria.

Delegația algeriană a apreciat in 
mod deosebit metodele și tehnicile 
de planificare din țara noastră, pro
gresul economic și social al Româ
niei. posibilitățile de extindere a re
lațiilor economice dintre cele două 
țări.

La convorbire au participat tovară
șii Vasile Bumbăcea, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat al Planificării, 
și Ilie Șalapa, director general al Di
recției Centrale de Statistică.

DUMINICĂ, PE STÂDJOMUL REPUBLICE!
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Atlete cu renume in semifinalele „Cupei Europei"
Stadionul „Republicii" din Capi

tală va fi duminică gazda unui con
curs atletic de înaltă valoare teh
nică : semifinalele „Cupei Euro
pei", cu participarea formațiilor fe
minine ale R. D. Germane, Unga
riei, Italiei, Norvegiei, Elveției și 
României. începind de la ora 17, 
amatorii de atletism vor avea prile
jul să urmărească un program dens 
(13 probe în aproximativ două ore 
și jumătate 1) în care sportivele ro
mânce vor întreprinde tentativa de 
a se califica în finala competiției la 
concurență cu citeva dintre cele 
mai renumite performere ale lumii. 
Dacă locul prim va fi ocupat cu 
mare probabilitate de echipa R. D. 
Germane, care numără în rindurile 
sale asemenea vedete ca, de pildă, 
Renate Stecher — cea mai iute 
atletă de pe glob. Anneliese Er- 
hardt, Monika Zehrt — toate cam
pioane olimpice, in schimb, o luptă 
strinsă' se va da pentru locul al 
doilea (valabil pentru calificarea în 
finală) intre formațiile Ungariei, 
României și Italiei.

La cele 13 probe va participa nu
mai cite o atletă din fiecare lot re
prezentativ. Formația română va 
avea următoarea alcătuire : 100 m
și 200 m plat — Mariana Goth-Con- 
dovici ; 400 m — M. Suman ; 800 m
— I. Silai ; 1 500 m — M. Lincă ; 
10() m g. — V. Bufanu ; Înălțime — 
C. x-opescu ; lungime — V. Viscopo- 
leanu ; disc — A. Menis ; greutate
— V. Cioltan ; suliță — E. Neacșu. 
Ștafetele vor fi probabil compuse 
din : Condovici, Ratz, Lazăr, Ene

(4 x 100 m) și Suman, Leau, Bădescu, 
Lungu (4 X 400 m).

★
Semifinala masculină a „Cupei Eu

ropei" la care participă reprezenta
tiva română va avea loc la Nice 
(Franța). Partenerele de întrecere 
vor fi echipele R. D. Germane, 
Franței, Cehoslovaciei. Bulgariei și 
Suediei. Echipa noastră este defa
vorizată de faptul că sint in
disponibili Carol Corbu, Gh. Stan 
și N. Mustață. Totuși, fiecare re
prezentant român va căuta in 
proba la care participă să obțină re
zultatul maxim posibil. în special, 
așteptăm comportări pe măsura pro
misiunilor recente de la campiona
tele naționale din partea atleților 
Toma Petrescu (100 m și 200 m plat) 
N. Perțea (110 m.g.), V. Suciu,
(400 m.g.), I. Floroiu (5 000 m), a
ștafetei de 4 X 100 m. De asemenea, 
sperăm că Csaba Dosa (înălțime), 
Nagy Iosif (disc) și alții, care la 
campionatele naționale au concurat 
mai slab, se vor mobiliza in com
panii atletice de prestigiu și vor do- 
bindi poziții și rezultate onorabile. 
Cu un interes aparte vom aștepta 
rezultatul juniorului Gheorghe Ghipu 
la 800 m, probă in care reprezentan
tul nostru va încerca doborirea re
cordului european de juniori, in 
compania lui Dieter Fromm (R. D. 
Germană), campion al continentului, 
și a lui losef Plachy (Cehoslovacia), 
care a fost deținătorul recordului 
respectiv la vremea junioratului.

tenis: „Cupa Davis44
Arbitru! meciului România—U.R.S.S. a sosit ia București
o Ieri a sosit la București arbitrul 

principal al meciului România— 
U.R.S.S., Michele Brunetti (Italia).

4 Tragerea la sorți valabilă pen
tru cele cinci partide va avea loc 
astăzi la ora 12.

0 Componenții echipelor României 
Șl U.R.S.S., cu excepția lui Metreveli,

s-au antrenat pe terenurile din par
cul „Progresul".

o Echipa învingătoare din meciul 
România—U.R.S.S. va întîlni formația 
care va cîștiga partida dintre S.U.A. 
și Chile, iar ciștigătoarea întilnirii 
Cehoslovacia—Italia va juca in com
pania echipei Australiei. întilnirile 
vor avea loc in zilele de 17, 18 și 19 
august.

CICLISM. Intro 2 și 9 septembrie

„TURUL ROMÂNIEI"
Populara competiție ciclistă „Turul 

României" revine in actualitate după 
o întrerupere de cițiva ani (ultima 
ediție, a XVIII-a in 1969). Cel de-al 
XIX-lea Tur al României va fi pa
tronat și organizat de către ziarul de 
specialitate „Sportul", împreună cu 
A.S. Loto-Pronosport și F.R. de ci
clism. El va cuprinde o etapă prolog 
și zece etape normale, desfășurin- 
du-se între 2 și 9 septembrie pe un 
traseu ce va măsura 1 263 km. Spre 
cunoștința amatorilor de ciclism din 
țară, numim mai jos principalele 
orașe prin care va trece caravana 
turului, precum și dimensiunea fie
cărei etape. După prologul contra- 
cronometru pe principalele artere 
bucureștene (2.IX — 5 km).. prolog 
care va avea drept scop prima atri
buire a „tricoului galben" fruntașului 
cursei, va urma etapa București — 
Ploiești — Brașov — Poiana Brașov 
(2.IX — 176 km). în continuare : 
Brașov — Sighișoara — Tg. Mureș 
(3.IX — 165 km) ; Tg. Mureș — Cluj 
(4.IX — 105 km) ; circuit nocturn pe 
străzile Clujului (4.IX — 24 km) ; 
Cluj — Dej — Bistrița — Vatra Dor- 
nei (5.IX — 170 km) ; contratimp pe 
serpentinele Mestecănișului (6.IX — 
20 km) ; Vatra Dornei — Suceava 
(6.IX — 110 km) ; Suceava — Piatra

Neamț — Bacău (7.IX - 148 km) : 
Bacău — Buzău (8.IX — 170 km) și 
Buzău Cislău — Văleni — Ploiești — 
București, cu sosirea pe stadionul „23 
August" (9.IX — 170 km).

La întrecere vor lua parte echipe 
de cite cinci rutieri, astfel : două 
formații reprezentative ale României, 
opt pină la zece formații ale clubu
rilor din București și din județele 
țării, precum și echipe din Italia, 
iugoslavia, Bulgaria și Cehoslovacia. 
Clasamentele se vor alcătui indivi
dual și pe echipe ; liderul clasamen
tului general va purta „tricoul gal
ben", iar cel al clasamentului sprin
terilor va îmbrăca „tricoul violet".

în scopul popularizării ciclismului, 
ziarul „.Sportul", împreună cu orga
nele sportive locale, vor organiza în 
fiecare oraș-etapă curse de fond și 
cicloturistice pentru tinerii din jude
țele pe unde va trece turul.

Salutăm acțiunea ziarului „Sportul" 
și. a celorlalți organizatori de a 
reînnoda firul . popularului Tur al 
României, socotind această acțiune 
propice atit pentru relansarea per
formanței cicliste, cit și în Scopul 
actual al propagării largi a gustului 
public pentru un sport foarte folosi
tor sănătății.

Valeriu MIRONESCU

COMITETULUI CENTRAU
AE PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

GUVERNULUI REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMÂNIA

BUCUREȘTI

în zilele in. care am vizitat frumoasa dumneavoastră țară — România, 
ne-am bucurat foarte mult văzind manifestările călduroase ale prieteniei 
vietnamo-române și realizările mari obținute de poporul român in opera de 
construire a socialismului. înainte de a părăsi țara dumneavoastră, permi- 
teți-ne ca, in numele delegației Partidului celor ce Muncesc din Vietnam 
și a guvernului Republicii Democrate Vietnam, să exprimăm sincere mulțumiri 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, guvernului Repubiicii 
Socialiste România și poporului român pentru primirea foarte solemnă și 
cordială pe care ne-au rezervat-o și pentru condițiile create ca vizita noastră 
de prietenie să fie Încununată de succes.

Sintem profund convinși că prietenia frățească și solidaritatea militantă 
dintre partidele, guvernele și popoarele ambelor noastre țări se vor conso
lida și dezvolta continuu.

în numele delegației Partidului celor ce Muncesc 
• din Vietnam și a guvernului Republicii Democrate

Vietnam

FAM VAN DONG
LE THANH NGHI

ÎNTiLNIRE LA C. C. AL P. C. R. .
Miercuri dimineața, tovarășul 

Gheorghe Pană, membru a! Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
s-a Intilnit cu Sigurd Omann, pre
ședintele Partidului Socialist Popu
lar din Danemarca, care, la invi

tația C.C. al P.C.Ri, și-a petrecut 
concediul de odihnă in țara noastră.

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

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

Adunarea de constituire a
de prietenie româno-egiptene

Miercuri după-amiază a avut lec , 
in Capitală adunarea de constituire 
a ^Asociației de prietenie româno-e- 
giptene, adunare organizată de In
stitutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, sub egida 
Frontului Unității Socialiste.

Au participat Ion Turcu, vicepre
ședinte al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, Nicolae 
Ghenea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Ion Dodu Bălan, vi
cepreședinte al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, deputați ai 
Marii Adunări Naționale, reprezen
tanți ai unor organizații de masă, 
personalități ale artei și culturii, oa
meni ai muncii din instituții și în
treprinderi ale Capitalei, precum și 
studenți egipteni fjire urmează cocsu
rile unor instituții de invățăminc din 
țara noastră.

Au fost, de asemenea, prezenți 
Osman Assal, ambasadorul Republi- 
cii Arabe Egipt la București, și 
membri ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de An
drei Vela, vicepreședinte al Institu
tului român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, care a relevat 
vechile afinități existente între po
poarele român și egiptean, rezulta
tele... remarcabile obțippt^ in exțin- 
ddrea jși diy.ersificaifea copperăriil ț- 

4Șcdhorhfce iși tehnice# îrW'i’Rezvoltâirdă 
.‘îicdhțip.ijă a felațiilor'țlp^itme și £ul4ț. 
1' turâid 'dintre România șcfigipt. ■-

A fost constituit apoi Comitetul 
de conducere al Asociației de prie
tenie româno-egiptene, al cărui pre
ședinte este Gheorghe Cioară, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comite
tului municipal București al P.C.R., 
primarul general al Capitalei.

Vicepreședinți ai asociației au fost 
desemnați Gheorghe Caranfil, ad
junct al ministrului industriei chi
mice, Larisa Munteanu, secretar al 
Consiliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor, Gheorghe Pa
coste, adjunct al ministrului mine
lor, petrolului și geologiei.

Mulțumind călduros pentru cinstea 
de a fi fost desemnat in Conducerea 
asociației, Gheorghe Cioară a ară
tat că, în contextul favorabil al e- 
voluției continuu ascendente a re
lațiilor dintre cele două țări și po
poare, Asociației de prietenie româ
no-egiptene îi revine sarcina de a 
contribui la o mai bună cunoaștere 
reciprocă, la adincirea și dezvoltarea 
relațiilor bazate pe prietenie, stimă 
și prețuire dintre popoarele român și 
egiptean. Vorbitorul a subliniat im
portanța deosebită pe care a avut-o, 
pentru intensificarea acestor relații, 
vizita in Egipt, In 1972, a tovară
șului Nicoiae Ceaușcscu. Animați 
față de poporul egiptean de aceleași 
nobile sentimente, care sint ale în
tregului nostru popor, membrii co
mitetului de conducere al asociației 
vor depune toate eforturile pentru 
a contribui la extinderea continuă și 
multilaterală a relațiilor dintre cele 
două țări și popoare. Constituirea A- . 
sociației de prietenie româno-egipte
ne coincide cu adunarea de consti
tuire, la Cairo, a Asociației de prie-

tenie egipteano-române. cărei? ti 
transmitem urări călduroase de 
activitate rodnică.

A luat apoi cuvintul Osman Assal. 
ambasadorul Republicii Arabe Egipt 
la București, care a spus, printre al
tele : Relațiile de prietenie româno • 
egiptene au cunoscut, după vizita 
președintelui Nicolae Ceaușescu în 
Egipt, o evoluție nouă ; cu acest pri
lej au fost stabilite relații perso
nale cu președintele Republicii A- 
rabe Egipt, Anwar El Sadat. în ul
timul timp au sporit acțiunile de 
cooperare intre cele două popoare, au 
avut loc schimburi de delegații in
tre Partidul Comunist Român și U- 
niunea Socialistă Arabă, au fost in
tensificate schimburile pe linie eco
nomică, comercială, tehnică, in do
meniul culturii și al sportului.

înființarea asociațiilor de priete
nie dintre România și Egipt — a 
spus ambasadorul egiptean — se în
scrie ca un fapt firesc în cadrul re
lațiilor noastre bilaterale. Salutăm 
cu bucurie constituirea Asociației de 
prietenie româno-egiptene, care cu
prinde in rîndul ei remarcabile per
sonalități politice românești, și a- 
preciem in mod deosebit că pre
ședinte al asociației a fost ales dl. 
Gheorghe Cioară, ținind , seama, de 
sfcinșele; sale legături del miețenie 

*WȚ‘, p'Sr.șȘnalitâți pglitițp eJgpȚȘfijȘ 
„■J?;apticii3anțji la 1 adunare^ au aSre-ș, 
sat o telegramă Asociației de prie1- 
tenie egipteano-române. in care se 
arată, printre altele, că actul con
stituirii celor două asociații se în
scrie in cursul continuu ascendent al 
relațiilor de prietenie și colaborare 
pe numeroase planuri dintre cele 
două țări, că aceste asociații își vor 
aduce o contribuție importantă la 
mai buna cunoaștere și prețuire 
reciprocă, in interesul ambelor po
poare, al Înțelegerii și colaborării in
ternaționale.

(Agerpres)

vremea
Ieri in țară : Vremea a fost in ge

neral frumoasă și a continuat să se 
încălzească ușor. Cerul a fost varia
bil. mai mult senin dimineața, iar în 
cursul după-amiezii, treptat, în zona 
de deal și de munte, precum și în 
Banat și Oltenia, cerul s-a Înnorat 
și s-au semnalat averse izolate și 
frecvente descărcări electrice. Vintul 
a suflat slab, pină la potrivit. Tem
peratura aerului, la ora 14, era cu
prinsă intre 18 grade la Cimpulung 
și 28 de grade la Chișineu-Criș și 
Răuți. La Băișoara și Omul s-a sem
nalat grindină. îrt București : Cerul 
a fost variabil, mai mult acoperit în 
cursul după-amiezii. Vintul a suflat 
potrivit. Temperatura maximă a fost 
de 27 grade.

Timpul prohabil pentru zilele de 3. 
4, 5 august. în țară : Vremea va fi 
călduroasă și în general ■ frumoasă, 
mai ales in prima parte a interva
lului. Cerul va fi variabil. Spre sfir- 
șitul intervalului, pe alocuri. în ves
tul tării, sint posibile ploi de scurtă 
durată. Vint slab, pînă la potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cuprin
se intre 12 și 20 de grade, izolat mai 
coborîte in depresiuni, iar maximele 
intre 24 și 34 de grade. în București : 
Vreme frumoasă și călduroasă, mai 
ales in prima parte a intervalului. 
Cerul va fi variabil, mai mult senin 
noaptea și dimineața. Vint în gene
ral slab. Temperatura in creștere.

PRONO EXPRES
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA DIN 1 AUGUST 197.3, FOND 
GENERAL DE PREMII : 1 475 660 lei 
din care 466 956 lei report.

EXTRAGEREA I : 1 7 22 32 24 42
EXTRAGEREA a Il-a: 11 30 17 9 10

Cronica zilei
Miercuri a părăsit litoralul româ

nesc nava-școală iugoslavă „Galeb", 
care, sub comanda contraamiralului 
Milan Vraneș, șeful Centrului de 
pregătire al Marinei militare iugo
slave, a făcut o vizită prietenească 
neoficială în portul Constanța.

Oaspeții au depus o coroană de 
flori la Monumentul Victoriei din 
Constanța, s-au intilnit cu reprezen
tanți ai organelor locale de partid și 
de stat. Contraamiralul Milan Vra
neș, Însoțit de un grup de cadre, a 
vizitat școala militară de ofițeri ac
tivi de marină ,,Mircea cel Bătrîn". 
Marinarii militari iugoslavi au vizi
tat șantierul naval din localitate, 
nava-școală „Mircea", monumente is
torice, așezăminte culturale, stațiuni 
de pe litoral și au susținut Întreceri 
sportive cu marinarii militari ro
mâni.

Vizita navei-școală „Galeb" a con
stituit un prilej de cunoaștere reci
procă și mai bună, de întărire a re
lațiilor de prietenie dintre marinarii 
militari români și cei iugoslavi.e

★
La invitația unor formații artistice 

din voievodatul Bydgoszcz (R.P. Po
lonă), cu care județul Argeș întreține 
relații de schimburi culturale per
manente, Ansamblul de estradă al 
teatrului „Alexandru Davila" din Pi
tești a plecat miercuri In R. P. Po
lonă.

In cadrul turneului, artiștii piteș- 
teni vor prezenta, in mal multe orașe 
poloneze, 20 de concerte, intitulate 
sugestiv „Piteștiul salută Bydgosz- 
czul !“. Spectacolele vor cuprinde cin-
tece și dansuri populare specifice 
zonei folclorice argeșene, precum și 
melodii de muzică ușoară româ-
nească.

(Agerpres)

A apărut 

REVISTA 
„LUMEA" 

nr. 32
A apărut numărul 32 al revistei 

„Lumea". Revista reproduce docu
mentul final al întilnirii din Cri- 
meea a conducătorilor unor partide 
comuniste și muncitorești, consem
nează desfășurarea vizitei făcute in 
țara noastră de delegația de partid 
și guvernamentală a Republicii De
mocrate Vietnam, face bilanțul vi
zitei neoficiale a președintelui Re
publicii Africa Centrală.

Din actualitatea externă, revista 
prezintă” convorbirile intre cele două 
părți sud-vietnameze, relatează pri
mele zile ale Festivalului „mondial 
al tineretului, expune rezultatele re
ferendumului din Grecia și unele 
perspective deschise de această 
consultare prin vot. în ajunul confe
rinței Commonwealthului sint anali
zate intr-un articol, antecedentele și 
situația actuală a acestei organizații. 
O corespondență din Berna relevă 
elemente actuale în orientarea diplo
mației elvețiene.

Apare un nou capitol din serialul 
„Duelul armatorilor".

Concurs de afișe
pe tema economiei

Walter Ulbricht
A încetat din' viață tovarășul Wal

ter Ulbricht, activist strălucit al miș
cării muncitorești germane și inter
naționale, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.S.U.G. și președin
tele Consiliului de Stat al R. D. Ger
mane.

Născut la 30 iunie 1893 la Leipzig, 
In familia unui muncitor, ucenicul 
timplar Walter Ulbricht s-a alătu
rat, cu șase decenii și jumătate in 
urmă, mișcării muncitorești organi
zate. încă din timpul in care era 
membru tinăr al Asociației munci
torilor germani din industria lem
nului și al Partidului Social-Demo
crat din Germania, el s-a aflat în 
rindurile forțelor revoluționare, care 
s-au- pus in intregime in slujba in
tereselor clasei muncitoare. Cu 
hotărire și curaj, el a luptat împo
triva imperialismului și militarismu
lui. Silit în primul război mondial 
să facă serviciul militar, el s-a ri
dicat activ împotriva războiului im
perialist, in spiritul grupului Spar- 
takus.

Walter Ulbricht s-a declarat un a- 
dept entuziast al Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie. în anul 
1918, după prăbușirea militară a im
perialismului german, cînd muncito
rii și soldații s-au ridicat in Ger
mania. in cadrul Revoluției din no
iembrie, Walter Ulbricht a activat 
in Sovietul muncitorilor și soldați- 
lor din Leipzig. El a făcut parte 
dintre întemeietorii Partidului Co
munist din Germania, la Leipzig.

Avangarda revoluționară a clasei 
muncitoare germane i-a dat nu
meroase sarcini de răspundere. în 
perioada bătăliilor de clasă din timpul 
Republicii de la Weimar, Walter Ul
bricht a fost secretar politic al or
ganizației regionale din Turingia 
Mare a P.C. din Germania, a acti
vat în calitate de colaborator res
ponsabil in centrala partidului, a con
dus organizația regională de partid 
Berlin.

Membru al Comitetului Central, 
condus de Ernst Thaelmann, a aju
tat la formarea P.C. din Germania 
ca partid de luptă, marxist-le-, 
ninist.

După instaurarea dominației fas
ciste, Walter Ulbricht a continuat 
activitatea in ilegalitate, pină în oc
tombrie 1933, cind, potrivit hotăririi 
conducerii partidului, a plecat in 
străinătate.

Walter Ulbricht și-a consacrat în
treaga energie și forță creatoare 
luptei împotriva fascismului, creării 
unei, unități largi a tuturor forțelor

antifasciste. împreună cu alți mem
bri ai C.C. al P.C. din Germania, el 
nu a evitat nici eforturile și nici pri
mejdiile pentru a duce muncă de 
lămurire în rindurile șoldaților ger
mani de pe front și în lagărele de 
prizonieri de război din U.R.S.S., 
pentru a-i convinge de inevitabilita
tea infrîngerii fascismului hitlerist ; 
a făcut, de asemenea, parte din rin
durile fondatorilor Comitetului Na
țional Germania Liberă.

După victoria asupra fascismului, 
în mai 1945, Walter Ulbricht, împre
ună cu alți conducători ai partidului, 
s-a întors la Berlin.

Walter Ulbricht a avut o contribu
ție hotărîtoare la unificarea P.C.G. 
și P.S.D. in. cadrul Partidului Socia
list Unit din Germania, la formarea 
acestuia ca partid de tip nou, mar- 
xist-leninist. Membrii Partidului So
cialist Unit din Germania, in colabo
rare cu toate celelalte forțe antifas
ciste democratice, au depus o muncă 
uriașă pentru a lichida moștenirea 
catastrofală a regimului nazist ți 
pentru a readuce din nou viata la 
normal. în această activitate, Walter 
Ulbricht a avut mari merite, luptind 
consecvent pentru prefacerile anti
fasciste democratice.

în colectivul conducerii partidului, 
ca secretar general și prim-secretar 
al Comitetului Central al P.S.U.G., 
Walter Ulbricht a adus o contribuție 
esențială la crearea și consolidarea 
permanentă a puterii muncitorilor și 
țăranilor, la construirea societății so
cialiste in Republica Democrată Ger
mană.

Walter Ulbricht a activat mulți ani 
In conducerea guvernului. De la 
constituirea Consiliului de Stat, în a- 
nul 1960, el a fost președintele aces
tui organ.

între Partidul Comunist Român ți 
Partidul Socialist Unit din Germania, 
între România și R. D. Germană s-au 
statornicit și dezvoltat relații de prie
tenie frățească, de colaborare fruc
tuoasă.' în funcțiile de înaltă răspun
dere pe care le-a deținut, prin vizi
tele făcute în România, prin întilni
rile cu conducătorii de partid și de 
stat ai țării noastre, Walter Ulbricht 
a adus o contribuție de seamă la 
cauza întăririi prieteniei dintre par
tidele și popoarele noastre.

Comuniștii din țara noastră, po
porul român împărtășesc durerea pe 
care o încearcă comuniștii și oame
nii muncii din R. D. Germană și vor 
păstra vie amintirea tovarășului 
Walter Ulbricht.

VIZITELE PREȘEDINTELUI SENATULUI
FRANCEZ, ALAIN POHER

Președintele Senatului francez, A- 
lain Poher, care se află in țara noas
tră, a fost miercuri oaspete al muni
cipiului Ploiești, unde a vizitat Com
binatul petrochimic Brazi, uzinei* 
„1 Mai" și noi cartiere de locuințe.

Președintele Senatului francez a 
avut apoi o întrevedere cu Vasile 

- Chiyplescu, . prim-vicepreședinț'e ’ ,aî.' 
! Comitetului Executiv al Consiliului 

popular județean Prahova.
Municipalitatea Ploieștiului a oferit

t V
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un dejun In onoarea domnului Alain 
Poher.

După-amiază, oaspetele a vizitat 
Muzeul Peleș din Sinaia. în conti
nuarea călătoriei, in drum spre Bra
șov au fost străbătute pltoreștile sta
țiuni; climaterice situate pe Valea 
Prahovei și- Vțdea Timișului. Preșe
dintele ''SenatuluiMnancez a fostoih—• 
soțib1 den deputatul Mircea Rebreanu, 
membru al Comisiei de politică ex
ternă a Marii Adunări Naționale.

. (Agerpres)

Uniunea arliștilor plastici șl 
Casa de Economii și Consemna
țiuni organizează cea de a opta 
ediție a concursului 
tema „Avantajele 
la C.E.C.".

Se vor acorda
premii :

Premiul I : un libret 
nomii cu o depunere de 
lei ;

Premiul II : un libret 
nomii cu o depunere de 
lei ;

Premiul III : un libret 
nomii cu o depunere de 
lei ;

Trei mențiuni': librete de e- 
conomii cu depuneri de cite 
2 000 de lei fiecare.

Selecționarea afișelor se va 
tace de către un juriu alcătuit 
din reprezentanți ai Uniunii ar
tiștilor plastici și ai Casei de E- 
conomii și Consemnațiuni. Pen
tru lucrările pe care le va achi
ziționa, din cele prezentate la 
concurs, Casa de Economii și 
Consemnațiuni va plăti dreptu
rile legale de autor.

Participanții la concurs pot 
aborda in lucrările lor teme cum 
sint :

— Economisirea la C.E.C. — 
act de utilitate personală șl ge
nerală.

— Avantajele de care benefi
ciază depunătorii la C.E.C. : do- 
binzi, ciștiguri in bani, ciștiguri 
in autoturisme, ciștiguri în ex
cursii în străinătate, păstrarea 
secretului privind numele depu
nătorilor și operațiilor efectua
te, garanția statului asupra su
melor depuse ele.

— Economisirea la C.E.C. in 
vederea .construirii sau cumpă
rării de locuințe proprietate per
sonală.

— Instrumentele de economi
sire puse la dispoziția populației 
de Casa de Economii și Consem
națiuni : libretul de economii 
cu dobindă, libretul de economii 
cu dobindă și ciștiguri, libretul 
de economii cu ciștiguri, libre
tul de economii cu dobindă și 
ciștiguri in autoturisme, libretul 
de economii pentru turism, li
bretul de economii pentru 
construirea de locuințe, libre
tul de economii cu ciștiguri 
în materiale de construcție, li
bretul de economii pentru cum
părarea de locuințe proprietate 
personală, contul curent perso-

de afișe cu 
economisirii

următoarele

de eco-
7 000 de

de eco-
5 000 de

de eco-
4 000 de

ciș-nai, obligațiunile C.E.C. cu 
ti guri.

— Economisirea la C.E.C. pen
tru concediul de odihnă.

— Instrumentele 
sire pentru elevi : 
economii școlare și 
bre de economii.

— „Săptămina economiei — 
25—31 octombrie. Fiecare cetă
țean — un depunător la C.E.C.".

Afișele pot fi concepute cu 
destinații diferite : pentru În
treaga populație, pentru mediul 
urban sau pentru mediul rural.

Afișele prezentate la concurs 
vor avea formatul de 70x100 cm., 
vor fi numai cașerale și vor fi 
astfel executate incit să permită 
tipărirea 
Se poate 
nelimitat 
mit afișe 
anterior.

Afișele 
la data de 15 octombrie 1973. in
clusiv, pe adresa : Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni, Servi
ciul de propagandă, București, 
Calea Victoriei nr. 13. Ele se vor 
preda însoțite de un plic închis 
care va conține : un 
celași de pe spatele 
numele, prenumele și adresa 
torului. Pe plic se va scrie 
mal motoul. Afișele care 
vor îndeplini toate condițiile 
regulament nu se vor lua 
considerație.

La concurs pot participa gra- 
' ficieni. membri ai Uniunii artiș

tilor plastici și ai Fondului plas
tic sau oricare altă persoană 
care poate realiza afișe în con
dițiile enunțate în acest regula
ment.

Cu prilejul „Săptăminii econo
miei". Casa de Economii și Con- 
semnațiuni va organiza o ex
poziție în care vor fi prezenta
te afișele selecționate de juriul 
concursului. Afișele neselecțio
nate pentru expoziție pot fi ri
dicate de autori de la Centrala 
C.E.C. in maximum 15 zile de 
la data deschiderii expoziției. 
Afișele prezentate in expoziție 
pot fi ridicate de autori in ma
ximum 10 zile de la închiderea 
acesteia. Lucrările neridicate in 
limita acestor termene nu vor fi 
păstrate.

Informații suplimentare pri
vind concursul de afișe anunțat 
pot fi solicitate la Centrala Ca
sei de Economii ți Consemna
țiuni, Serviciul de proDagandă. 
telefon : 13 34 07 sau 15 48 10.

de economi- 
cecurile de 
foile cu tim-

in maximum 6 culori, 
prezenta un număr 

de afișe. Nu se ad- 
care au fost tipărite

vor fi expediate pină

moto (a- 
afișului), 

au- 
nu- 
nu 

din 
în

9,00 Curs de limba franceză. Re
capitulare (4).

9,30 Prietenii iui Așchiuță. ,,Trei 
cărți pentru copii" : ,,Vreau 
să râmîn copil" de Balada 
Anisia. ,,Trenul iepurașilor"
de Mircea Pop și „Nelu Mi- 
titelu" de Rusalim Mureșan. 
Emisiune de Tatiana Sire- 
te-anu și Floricel Nicolae.

10.00 Telex.
10,65 Tehnic club.
10.25 Moment folcloric.
10,50 Bucureștiul necunoscut. „Cu 

bastonul prin București".
11,10 Telecinemateca : Ciclul John 

Ford. Filmul artistic „Tot 
orașul vorbește".

12,40 Petroliștii din Vilcele. (Re
portaj).

13,00 Telejurnal.
17.30 Emisiune în limba maghiară.
18.30 Telex.
18,35 Momente muzicale în decor 

brașovean. (Al IV-lea fes
tival al muzicii de cameră). 

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal e Cincinalul îna

inte de termen. 1973 — an 
hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptăminii : „Tine
rețe milenară" de Constan
tin Alexandru. Text : Con
stantin Cir j an. Interpretează 
Vasile Pop.

20,05 Seară pentru tineret © In 
actualitate — Festivalul mon
dial al tineretului și stu
denților. Corespondență spe
cială din Berlin $ Moment 
poetic — „Inscripția pe Co
lumnă" — versuri Închina
te partlduluL a „Ucenicia 
constructorilor" © „Maturi
tatea opțiunii" « „Cîntece 
de generație" o ..în lumea 
științei și tehnicii" ® „Re- 

- cunoașteți că nu vă place. ?" 
— telefoileton despre com
portamentul în societate © 
„Despre curaj — motoclclism" 
q ,.Telecineclub".

22,00 24 de ore © Din țările so
cialiste.

22.30 Aplauze pentru români. An
samblul „Rapsodia româ
nă" în R.P. Ungară.

Programul IX

17.30 Telecinemateca pentru copil: 
„Atenție, broasca țestoasă" 
—- producție a studiourilor 
cinematografice sovietice. Re
gia Rolan Bîkov.

18,50 Miniaturi coregrafice.
19.00 Municipalitatea răspunde 

bucureșteanului.
19,20 lfXFl de seri.
19.30 Telejurnal q Cincinalul îna

inte de termen. 1073 — an 
hotărîtor.

20,00. Retrospectivă. Formațiile 
muzicale ale Radioteleviziu- 
nii în stagiunea muzicală 
1972-1973.

22,00 Roman foileton : „Noile a- 
venturt ale mușchetarilor". 
Episodul VII — „Trădătorul".

LA UZINA METALURGICĂ BACĂU

Larga acțiune pentru
modernizarea produselor

La Uzina metalurgică din Ba
cău, una din cele mai mari 
unități producătoare de armă
turi industriale din fontă, se 
desfășoară o amplă acțiune pen
tru modernizarea produselor. 
Programul de asimilări și mo
dernizări pe acest an prevede 
ca 60 la sută din producția va
lorică a uzinei s-o reprezinte 
produsele noi și reproiectate. 
Noutatea anului o constituie ro- 
bineții fluture fără flanșe, cu 
acționare pneumatică, meniți să 
Înlocuiască robineții clasici. Prin 
realizarea acestor robineți, folo
siți îndeosebi în sistemele de 
alimentare cu apă, de irigații, 
la rețelele de termoficare etc., 
se asigură, in primul rînd, o 
funcționalitate la parametrii su
periori, printr-o etanșeitate per
fectă și posibilități sporite de 
reglare. în același timp, trecerea 
la fabricarea noului tip de ro
binet asigură o valorificare su
perioară a metalului, ceea ce 
permite realizarea unor impor
tante economii. Un calcul esti
mativ arată că numai la cele 6 
tipodimerisiuni de robineți in
troduși în fabricație în acest an 
se va obține o economie de 300 
tone de metal. în același timp,

au mai fost asimilate numeroase 
alte produse, printre care robi
neții de reținere cu clapă și 
ajutaj inelar, utilizați in siste
mele de pompare a apei, insta
lația automată de stingere a in
cendiilor. S-a trecut, totodată, la 
producția de serie a robineților 
cu ventil anticorozivi pentru in
dustria chimică, realizați după 
invenția inginerului Gheorghe 
Ambrozie, de la Combinatul chi
mic Borzești.

Inginerul Radu Beldiman, șe
ful atelierului proiectări, ne-a 
informat că, în prezent, specia
liștii uzinei sint preocupați de 
diversificarea robineților de tip 
fluture. Pină la sfirșitul anului 
vor fi asimilate alte 15 tipodi- 
mensiuni de robineți fluture cu 
acționare pneumatică. In planul 
;de perspectivă se prevede asi
milarea și a altor produse noi : 
robineți cu sertar cauciucat uti
lizați la instalațiile de apă și 
gaze naturale de joasă presiune, 
robineți anticorozivi și robineți 
pentru medii viscoase, folosiți, 
îndeosebi, in industria chimică 
și a materialelor de construcții.

Gheorcjhe BALTA 
corespondentul „Scînteii’

r

i.



viața internațională
Festivalul mondial 

al tineretului și studenților
Miting de masă sub deviza „Pentru pace, securitate 

și cooperare internaționala"
BERLIN 1 (Corespondență de la 

C. Varvara). — Desfășurarea celui 
de-âl X-lea Festival mondial al ti
neretului și studenților are loc într-o 
perioadă în care coordonata princi
pală a evoluției politice pe arena 
internațională este tendința tot mai 
evidentă îndreptată spre destindere 
și colaborare trainică intre popoare. 
De aceea, manifestările politice de 
miercuri, care au cuprins un miting 
de masă desfășurat sub lozinca 
„Pentru pace, securitate și cooperare 
internațională", au constituit unul 
dintre momentele revelatoare ale 
festivalului. La miting a participat 
Willi Stoph. membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Miniștri al R. D. 
Germane.

Pentru toți reprezentanții tineretu
lui, ideile securității și cooperării re
prezintă un puternic factor de mobi
lizare. Ele întrunesc adeziunea a nu
meroase organizații de cele mai dife
rite orientări, de la comuniști și so- 
cial-democrați. pînă la conservatori 
și membri ai grupărilor politice con
fesionale. Este expresia interesului 
profund al tinerei generații pentru 
instaurarea pe planeta noastră a 
unui climat durabil de pace și cola
borare fructuoasă între națiuni, pen
tru eliberarea umanității de coșma
rul unor noi războaie și respectarea 
dreptului sacru al popoarelor de a-și 
decide singure destinul, pentru parti
ciparea la soluționarea marilor pro
bleme ale lumii.

Activitatea delegației române a fost 
deosebit de intensă. Reprezentanții 
ei au exprimat pozițiile tineretului 
nostru la mitingurile, conferințele și 
alte manifestări politice ale zilei de 
miercuri. Astfel, solii tineretului 
nostru au fost prezenți la mitingul 
de masă organizat sub deviza „Pen
tru pace, securitate și cooperare in
ternațională", la forumul „Coope

rarea organizațiilor internaționale, 
regionale și naționale in lupta pen
tru consolidarea păcii, pentru un 
viitor mai bun al tineretului".

Un loc deosebit. în suita acestor 
manifestări îl ocupă conferința con
sacrată problemelor europene, în ca
drul căreia delegații noștri au luat 
cuvîntul asupra temelor : „Pentru 
pace, securitate și cooperare în 
Europa" ; „Securitatea europeană și 
cooperarea regională" : „Posibilită
țile de cooperare economică, poli
tică și culturală în Europa", inter
vențiile lor fiind urfnărite cu un 
deosebit interes de participant.

Membrii . delegației române și-au 
spus cuvîntul în cadrul seminariilor, 
colocviilor și al altor manifestări 
politice, unde au fost dezbătute te
mele : „Tineretul și problema dezar
mării" ; „Școala de tineret și 
O.N.U." : „Probleme ale evoluției 
demografice în lumea contempo
rană" ; „Tineretul și viitorul" ; 
„Dezvoltarea economică a societății 
și planificarea învățămîntului". De 
asemenea, ei au participat la nu
meroase intilniri, la discuțiile , de la 
centrele și cluburile internaționale 
ale festivalului și la sărbătoarea 
internațională a copiilor — „Să fie 
veșnic soare".

★
Delegația română a fost oaspetele 

Clubului național al R.P.D. Coreene. 
La această întilnire, care s-a des
fășurat într-o atmosferă tovărășeas
că, de caldă prietenie, au fost pre
zenți și conducătorii celor două 
delegații.

La Clubul național al țării noas
tre au continuat intîlnirile priete
nești între membri ai delegației ro
mâne și reprezentanți ai delegațiilor 
Australiei, Senegalului, tineretului 
palestinean. Greciei, Omanului, Da
nemarcei, Argentinei, Namibiei, Cu
bei, ai FREL1MO.

CAMBODGIĂ

Forțele patriotice continuă 
ofensiva asupra Pnom Penhului

PNOM PENH 1 (Agerpres). — For
țele patriotice cambodgiene au con
tinuat, in cursul zilei de marți, ac
țiunile ofensive asupra pozițiilor tru
pelor lonnoliste din imediata apro
piere a capitalei, Pnom,Ppnh. Lupte
le ș-ati desfășurat în suburbiile Tak- 
iXiau. și Key, în zona sudiaă a ora
șului, la cinci kilometri de capitală, 
în partea de nord-vest a capitalei 
au avut loc lupte deosebit de grele, 
chiar in perimetrul defensiv al tru
pelor inamice. Ca rezultat al a-

★
CAMBODGIA 1 (Agerpres). — 

Khieu Sâmphan, vicepremier și mi
nistrul apărării al Guvernului Regal 
de Uniune Națională al Cambodgiei 
(G.R.U.N.C.), a adresat un apel că
lugărilor și budiștilor din Pnom 
Penh și din alte orașe aflate sub con
trolul temporar al inamicului, che- 
mindu-i să intensifice lupta, să se 
împotrivească agresiunii imperialiste 
a S.U.A. și să rășloarne regimul de 
la -Pnom Penh —Transmite agenția 
khmeră de informații.

Apelul arată că, pe plan militar, 
trupele lonnoliste au suferit, o in- 
fringere după alta. Deși sprijinite 
puternic de aviația americană, ele 
nu pot ține piept ofensivei forțelor 
armate populare cambodgiene de eli
berare și poporului cambodgian. In 
prezent, perimetrul zonei de apăra
re a trapelor lonnoliste s-a re
dus la niimai 3—4 kilometri de cen
trul orașului Pnom Penh. Toate 
căile de acces navale, terestre și 
comunicațiile aeriene cu capitala au 
fost tăiate de forțele armate de eli
berare. Pe plan politic, populația din 
zonele aflate, sub controlul temporar 
al lui Lon Noi și-a pierdut încrede
rea in acesta și a început să se ri
dice la luptă împotriva lui sub di
ferite forme.

Călugării și budiștii din zonele o- 
cupate temporar de inamic sint che
mați să se alăture luptei poporului 
cambodgian, a forțelor armate popu
lare naționale de eliberare, sub sțin-

tacurilor cu mortiere, lansate de 
forțele patriotice la Prek Ho, pe șo
seaua nr. 2. numeroși soldați ai for
țelor lonnoliste au fost scoși din 
luptă.

Atacate din toate direcțiile, tru
pele. lonnoliste se află în.. totală 
derută. Masivul sprijin al aviației a- 
mericane s-a soldat cu bombardarea, 
din greșeală, a pozițiilor Lonnoliste 
din zona de sud-est, la mai puțin 
de 20 km de capitală.

★
dardul F.U.N.C., in frunte cu pre
ședintele său. Norodom Sianuk, și 
să contribuie la eliberarea populației 
din Pnom Penh și din celelalte zone 
care se află încă in mîinile inami
cului, să construiască o Cambodgie 
cu adevărat independentă, pașnică, 
neutră, unificată, democratică și 
prosperă, pe baza integrității terito
riale.

Intîlnirile lui L. Brejnev 
cu T. Jivkov și J. Țedenbal

MOSCOVA 1 (Agerpres). — La 1 
august, în Crimeea a avut loc o in- 
tîlnire între Leonid Brejnev. secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., și 
Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al R.P. Bulgaria — in
formează agenția T.A.S.S. în cursul 
convorbirilor a fost efectuat un 
schimb prietenesc de păreri asupra 
adincirii în continuare a relațiilor 
frățești dintre P.C.U.S. și P.C.B., 
precum și asupra dezvoltării colabo
rării multilaterale dintre U.R.S.S. și 
R.P. Bulgaria.

în aceeași zi a avut loc o întilnire 
intre Leonid Brejnev și Jumjaaghiin 
Țedenbal.- prim-secretar al C.C. al 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Mongole. In cursul 
convorbirii au fost examinate pro
bleme privind dezvoltarea în conți-/ 
nuare a relațiilor frățești dintre' 
P.C.U.Ș. și P.P.R.M. și principalele 
direcții ale extinderii și adincirii co
laborării multilaterale sovieto-mon- 
gole — informează agenția T.A.S.S.

CAIRO CONSTITUIREA ASOCIAȚIEI
DE PRIETENIE EGIPTEANO-ROMÂNĂ

CIPRU ,

Situația se menține încordată
NICOSIA lt (Agerpres). — Situația 

din Cipru continuă să rămînă încor
dată. semnalindu-se noi acte de vio
lență. Astfel, in noaptea de marți 
spre miercuri, în localitatea Antios 
Amprovios. a avut loc un schimb de 
focuri între o patrulă a poliției și 
un grup de persoane înarmate, ră
mase neidentificate. Miercuri dimi
neața, într-o localitate situată la 30 
km de Nicosia, explozii puternice au 
distrus cinci automobile și au pro
dus daune clădirilor din apropiere. 
Poliția a operat in ultimele 24 de ore 
numeroase arestări.

Referindu-se la situația creată de 
continuarea acțiunilor teroriste, pre

ședintele Makarios a declarat, într-o 
conferință de presă, că sporirea nu
mărului acestor acte determină gu
vernul să ia toate măsurile necesare 
pentru combaterea lor.

Șeful statului cipriot a reafirmat, 
cu acest prilej, că problema Cipru
lui trebuie rezolvată prin discuții în
tre reprezentanții celor două comu
nități din insulă.

DE ACREDITARE
CARACAS 1 (Agerpres). — Amba

sadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste România 
în Venezuela, Petrache Dănilă. și-a 
prezentat, Ia 30 iulie, scrisorile de 
acreditare președintelui Rafael Cal
dera.

în timpul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind stadiul actual și 
perspectivele relațiilor dintre Româ
nia și Venezuela. Din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, ambasadorul român 
a transmis președintelui Venezuelei 
urări de noi succese în importanta 
sa activitate, de sănătate și fericire.

Președintele Rafael Caldera a trans
mis, la rindul său, un mesaj de salut 
președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România și a 
arătat că apropiata vizită in Vene
zuela a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
este așteptată cu deosebit interes și 
va contribui la întărirea și lărgirea 
bunelor relații dintre cele două țări.

întrevederile americano-nipone

SOFIA

Sosirea delegației de 
partid și guvernamentale 

a R. I). Vietnam
SOFIA 1 (Agerpres). — La invita

ția C.C. al P.C. Bulgar și a guver
nului R. P. Bulgaria, miercuri a so
sit la Sofia, intr-o vizită oficială de 
prietenie, delegația de partid și gu
vernamentală a R. D. Vietnam con-
dusă de Fam Van Dong. membru al 
Biroului Politic al C.C. al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam, pri
mul ministru al R. D. Vietnam.

în aceeași zi, Stanko Todorov, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Bulgar, președintele Consi
liului de Miniștri, a avut o întreve
dere cu Fam Van Dong, după care 
au început convorbirile dintre dele
gațiile de partid și guvernamentale 
ale R.P. Bulgaria și R.D. Vietnam, 
conduse de prim-miniștrii celor două 
țări — informează agenția B.T.A.

A l'i X I t St fi I Cț l 0111»
Vizita secretarului 
general al O.N.U. 
în R.S. Cehoslovacă

PRAG A 1 (Agerpres). — Ludvik 
Svoboda, președintele Republicii So
cialiste Cehoslovace. l-a primit, 
miercuri, pe secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, care se află 
într-o vizită la Praga — informează 
agenția C.T.K.

Se anunță, totodată, că secretarul 
general al O.N.U. a avut convorbiri 
cu Bohuslav 'Chnoupek. ministrul de 
externe al Cehoslovaciei.

ARGENTINA

Constituirea unui nou organism de conducere
a mișcării

BUENOS AIRES 1 (Agerpres). — 
La Buenos Aires s-a anunțat oficial 
constituirea unui nou organism de 
conducere a mișcării peroniste. care 
îl înlocuiește pe. cel vechi, condus de 
Juan Manuel Abai Medina .— relevă 
agenția Inter Press Service. Noifa 
conducere peronistă este reprezen
tată printr-o Comisie directorială 
compusă din patru delegați pentru 
fiecare secțiune a mișcării : politică, 
sindicală, femei, tineret.

La Buenos Aires a avut loc o în
trevedere între fostul președinte 
Juân Peron, candidat unic al Parti-

peroniste
dului justițialist la viitoarele alegeri 
prezidențiale, programate pentru 23 
septembrie a.c„ și Ricardo Balbin. li
derul Uniunii Civice Radicale, a doua 
forță politică din țară. La sfîrșitul 
reuniunii, Ricardo Balbin a declarat 
că „întrevederea a fost consacrată 
examinării problemelor interne și u- 
nui efort comun pentru găsirea unei 
soluții care să permită depășirea si
tuației existente". La rindul său, 
Juan Peron a apreciat convorbirile 
ca ..foarte pozitive". S-a subliniat că 
cei doi lideri politici au ajuns la un 
acord deplin, care va fi supus apro
bării respectivelor partide..

agențiile de presă transmit:
Nava „București" a sosit 

Ia Chittagong. Cu prilejul sos|lii 
in portul Chittagong din Republiea 
Populară Bangladesh a navei „Bucu
rești", care a transportat primul lot 
de 400 vagoane de marfă furnizate 
acestei țări de Republica Socialistă 
România, ministrul comunicațiilor, 
Mansour Aii, și ministrul muncii, 
Zahur Ahmed Chowdhury, au făcut 
o vizită pe puntea vasului. Oficiali
tățile din R.P. Bangladesh au fost 
intîmpinate de ambasadorul Româ
niei la Dacca, Iosif Chivu, și de 
căpitanul navei.

Un acord între guvernele 
U.R.S.S. și R.P. Chineze, 
vind schimbul de mărfuri și plățile 
pe anul 1973. a fost semnat la Mos
cova. Acordul — relatează agenția
T. A.S.S. — a fost încheiat în urma 
tratativelor începute in aprilie a.c„ 
in capitala sovietică, între delegații 
comerciale ale celor două țări, con
duse de Ivan Grișin, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior al
U. R.S.S.. și Ceai Șu-fan, adjunct al 
ministrului comerțului exterior al 
R.P. Chineze, semnatarii acordului. 
Semnarea acordului a fost precedată 
de convorbiri pe care conducătorul 
delegației comerciale guvernamen

tale chineze, Ceai Șu-fan, le-a avut 
cu Vladimir Novikov, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
și cu Nikolai Patolicev, ministrul 
comerțului exterior al Uniunii So
vietice.

La invitația Iui Kim Ir 
Sen, secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, preșe
dintele R.P.D. Coreene, miercuri a 
sosit la Phenian, intr-o vizită oficială, 
o delegație de partid și guvernamen
tală a Republicii Populare Congo, 
condusă de Marien N’Gouabi, preșe
dintele C.C. al Partidului Congolez 
al Muncii, președintele Republicii 
Populare Congo. în aceeași zi, în
tre Kim Ir Sen și Marien N’Gouabi 
a avut loc o convorbire, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă cordială, 
prietenească.

Lucrările Conferinței spa
țiale europene, organism care 
reunește un număr de 11 țări din Eu
ropa occidentală, și are ca scop par
ticiparea acestora la explorarea și 
cucerirea spațiului cosmic, au luat 
sfîrșit la Bruxelles. S-a ajuns la un 
acord de principiu privind partici
parea la programul american post- 
Apollo, la finanțarea dezvoltării 
lansorului de concepție franceză

„L 3 S“, a satelitului de navigație 
maritimă propus de Anglia, cit și a 
laboratorului de construcție vest- 
germană pentru navele spațiale.

Un tribunal militar din
Abidjan a pronunțat, miercuri,
sentința de condamnare la moarte a 
șapte ofițeri ai armatei din Coasta 
de Fildeș, sub acuzația de a fi fost 
implicați intr-un complot care viza 
răsturnarea președintelui Felix Hou- 
phouet-Boigny, transmite agenția 
Reuter. Alți patru participanți la 
complot au fost condamnați la închi
soare pe viață..

Autoritățile R.P.D. Co
reene au Perm's’ 1® I august, reîn
toarcerea în Coreea de sud a unui 
număr de 80 de pescari, care au 
ajuns în jumătatea de nord a țării, 
într-o zonă a Mării de Est, anunță 
agenția A.C.T.C.

188 de cazuri de holeră,
dintre care 25 mortale, au fost înre
gistrate, in ultimele zece zile, in dis
trictele Gafsa și Gabes din sudul 
Tunisiei. Ca urmare a declanșării e- 
pidemiei, cele două zone au fost 
înconjurate cu un; „cordon sanitar", 
iar în rindul populației s-a întreprins 
o campanie de vaccinare intensivă.

WASHINGTON 1 (Agerpres). — 
Primul ministru al Japoniei, Kakuei 
Tanaka, și-a încheiat, miercuri, con
vorbirile la Casa Albă cu președin
tele Richard Nixon. Problema abor
dată cu prioritate în cadrul discuții
lor a fost, ameliorarea relațiilor eco
nomice și comerciale dintre Japonia 
și Statele Unite, declarațiile celor doi 
interlocutori conținînd evidente con
cesii formale, menite să restabilească 
vechile raporturi, deteriorate mai a- 
les de schimburile comerciale și de 
instabilitatea monetară. Atit preșe
dintele Nixon, cit și premierul Ta
naka au apreciat rolul și efectele 
pozitive ale contactelor dintre state,

0 hotărîre a C, C.

al P.C.B. și a Consiliului 

de Miniștri

/ al R. P. Bulgaria
SOFIA 1 (Corespondență de la 

C; Amariței). — La Sofia a fost dată 
publicității hotărîrea C.C. al P.C. 
Bulgar și a Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria „Cu privire la intro
ducerea cuceririlor tehnico-științifice 
în producție". în document se subli
niază însemnătatea deosebită a folo
sirii cit mai largi a progresului reali
zat în domeniul tehnicii și științei 
și a introducerii tehnologiei noi' in 
scopul modernizării producției și al 
ridicării calității acesteia, ca o con
diție principală a creșterii producti
vității muncii.

în vederea creării condițiilor eco
nomice. organizatorice și tehnico- 
materiale necesare traducerii în prac
tică a acestei hotărîri. se va elabora 
un sistem complex de măsuri, prin
tre care figurează programul de coo
perare în producție și de folosire a 
experienței altor țări. Acest sistem 
va deveni parte integrantă a planului 
unic de dezvoltare economică și so
cială a R.P. Bulgaria.

în legătură cu aceasta, în cadrul 
planului de stat privitor Ia dezvol
tarea economică pe anii 1974 și 1975, 
vor fi efectuate schimbări in confor
mitate cu noile sarcini, care decurg 
din actuala hotărire.

Încheierea lucrărilor
PLENAREI C. C. AL P. C.

DIN JAPONIA
TOKIO 1 (Corespondență de la FI. 

Țuiu). Marți s-au încheiat, la Tokio, 
lucrările celei de-a ,11-a Plenare a 
C.C. al Partidului Comunist din Ja
ponia.

în ultima zi â lucrărilor s*au pur
tat discuții pe marginea raportului 
C.C., prezentat de Tetsuzo Fuwa, 
președintele Secretariatului C.C., și 
au fost adoptate unele rapoarte ale 
Prezidiului C.C. Satomi Hakamada, 
vicepreședinte al Prezidiului Perma
nent al C.C., a vorbit despre impor
tanța apărării partidului și lupta îm
potriva atacurilor elementelor tero
riste de dreapta.

în încheiere, plenara a adoptat, în 
unanimitate, o declarație cu privire 
la evoluția situației politice și sar
cinile forțelor progresiste.

„Republica Panama este 
unica suverană asupra 
teritoriului Canalului"

CIUDAD DE PANAMA 1 (Ager
pres). — „Republica Panama nu va 
accepta ca armata Statelor Unite să 
exercite o jurisdicție arbitrară in 
așa-numita Zonă a Canalului, pentru 
că țara noastră este unica suverană 
asupra acestui teritoriu" — a decla
rat Diogenes de la Rosa, membru al 
delegației panameze la negocierile cu 
Statele Unite in problema statutului 
Zonei Canalului.

Declarația lui Diogenes de la Rosa 
urmează unui protest oficial al Mi
nisterului de Externe panamez față 
de cererea adresată de administrația 
militară nord-americană din Zona 
Canalului agricultorilor panamezi de 
a părăsi pămînturile cultivate din 
această regiune.

indiferent de nivelul la care au loc, 
precum și capacitatea negocierilor de 
a soluționa probleme litigioase, oricit 
de dificile.

într-o declarație făcută presei după 
încheierea convorbirilor cu președin
tele Nixon, premierul Tanaka a afir
mat că „activitatea politică în lume 
a atins în prezent punctul cel mai 
semnificativ din perioada postbelică", 
adăugind că „provocarea adresată în
țelepciunii omenești trebuie conti
nuată cu o pace durabilă și adevăra
tă. iar acest lucru se poate realiza 
doar printr-o cooperare globală".

în comunicatul comun dat publici
tății la încheierea vizitei, președin
tele Nixon și premierul Tanaka au 
afirmat că „guvernele celor două -țări 
sint gata să contribuie la promova
rea păcii și stabilității în Asia, pre
cum și la cooperarea regională în a- 
ceastă zonă". Pe de altă parte, cei 
doi interlocutori și-au reafirmat ho
tărîrea de a menține relațiile de coo
perare japono-americane. '

CAIRO 1 (Corespondență de la 
Nicolae N. Lupu). — Miercuri, in 
sala clubului Adunării Poporului din 
capitala Republicii Arabe Egipt a 
avut loc adunarea de constituire a 
Asociației de prietenie egipteano- 
română — moment care constituie o 

.reflectare a cursului ascendent al re
lațiilor de prietenie și colaborare 
dintre România și Egipt, a dorinței 
comune a popoarelor celor două țări 
de a dezvolta, in continuare, legă
turile lor tradiționale.

La adunare au participat Sayed 
Zaki, secretarul organizației U.S.A, a 
orașului Cairo, membru al C.C. 
al U.S.A., Sayed Nofal, secretar 
general adjunct al Ligii Arabe, ge
neral Saad el Din, aghiotant al pre
ședintelui republicii, deputați, mem
bri ai C.C. al U.S.A., reprezentanți ai 
unor ministere, ai organizațiilor sin
dicale și de femei, diplomați egip
teni, ziariști, oameni de afaceri, re
prezentanți ai organismelor economi
ce egiptene și un numeros public. 
Au fost de față Petru Burlacu, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Cairo, și membri ai 
ambasadei române.

In cadrul adunării ati luat cuvîntul 
Sayed Zaki și ambasadorul Petru 
Burlacu, care au evocat legăturile de 
veche prietenie dintre popoarele ro
mân și egipțean, dezvoltarea continuă 
a colaborării dintre cele două țări.

..Convorbirile care au avut loc în 
1972 între președinții Anwar Sadat și 
Nicolae Ceaușescu — a spus Sayed 
Zaki — au pus baze trainice pentru 
asigurarea dezvoltării relațiilor din
tre țările noastre în spiritul înțele
gerii și respectului reciproc. După

aceste convorbiri au fost întreprinse 
numeroase acțiuni în vederea întă
ririi colaborării pe diverse planuri".

După ce a subliniat că înființarea 
Asociației de prietenie egipteano-ro- 
mână este menită să contribuie la 
dezvoltarea și mai intensă a acestor 
relații, Sayed Zaki a spus, în înche
iere : „în aceste momente, gîndurile 
noastre se îndreaptă către hotărîrile 
luate de către cei doi președinți, 
Anwar Sadat și Nicolae Ceaușescu, in 
vederea edificării de legături puter
nice ale prieteniei și cooperării între 
cele două popoare".

In cuvîntul său. ambasadorul Pe
tru Burlacu a subliniat, de aseme
nea, semnificația deosebită a eveni
mentului, arătînd că „înființarea 
Asociației de prietenie egipteano- 
română completează și întărește 
cursul . continuu ascendent al legă
turilor dintre Egipt și România, din
tre poporul egiptean și poporul ro
mân, și va putea să aducă o contri
buție valoroasă la o mai bună cu
noaștere reciprocă, la strîngerea re
lațiilor noastre de prietenie". ,

Președinte al Asociației de priete
nie egipteano-română este Sayed 
Zaki, iar vicepreședinți — Zenaib 
Sobky, membră a C.C. al U.S.A., 
deputată in Adunarea Poporului, și 
Abdul Hamid Hassan, prim-secretar 
al Comitetului orășenesc Cairo al 
organizației de tineret.

Desfășurată in cinstea sărbători
lor naționale ale celor două țări — 
23 Iulie și 23 August — manifestarea 
de la Cairo a constituit o expresie 
elocventă a sentimentelor de stimă 
reciprocă și de prietenie care însu
flețesc popoarele român și egiptean.

SUB SEMNUL STIMEI ȘI RESPECTULUI RECIPROC
Revista „L’Union"
Revista „L’Union", 

care apare la Cairo, a 
publicat un amplu ar
ticol referitor la re
lațiile României cu 
țările Africii. „Româ
nia — scrie revista — 
a fost întotdeauna 
aproape de lupta fer
mă a popoarelor A- 
fricii pentru indepen
dență națională; ea 
a apreciat și urmărit 
cu profundă simpa
tie manifestarea din 
ce în ce mai viguroa

despre relațiile României cu țările Africii
să a voinței statelor 
africane de a-și afir
ma. personalitatea în 
concertul națiunilor, 
eforturile lor de a li
chida urmările do
minației sociale, eco
nomice și culturale". 
/Arătând că, în ulti
mii ani, relațiile Ro
mâniei cu țările afri
cane au cunoscut o 
continuă extindere, re
vista arată : „Un im
portant eveniment in

evoluția relațiilor ro- 
mâno-africane l-a con
stituit vizita in Afri
ca a președintelui 
Nicolae Ceaușescu". 
Totodată, „L’Union" 
subliniază că, in ul
timii ani, România a 
primit vizitele a nu
meroși șefi de stat
africani, vizite care
s-au desfășurat sub
semnul stimei și res
pectului reciproc.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:Conferința Commonwealtliului
La Ottawa încep as

tăzi lucrările conferin
ței șefilor de state și 
guverne -din cele 32 de 
țări membre ale Com- 
monwealthului. repre- 
zentind aproape un 
sfert din populația 
globului. Potrivit sur
selor oficiale, la intîl- 
nirea din capitala ca
nadiană urmează să 
participe regina Elisa- 
beta a Angliei. pri
mul ministru britanic 
Edward Heath. pre
mierii Australiei. Noii 
Zeelande, Canadei, 
Guyanei, Jamaicăi, 
Botswanei, Singapore- 
lui, Malaveziei, Ban
gladeshului etc. O se
rie de șefi de state și 
guverne nu vor putea 
participa, din diverse 
motive, ei urmînd să 
fie reprezentat! de 
delegați speciali.

Așa cum preci
zează raportul întoc
mit de secretarul ge
neral al Common- 
w'ealthului, Arnold 
Smith, de la întilnirea 
precedentă, care a a- 
vut loc in urmă cu trei 
ani la Singapore, „au 
intervenit importante 
schimbări" pe arena 
internațională. Printre 
acestea se menționea
ză „îmbunătățirea re
lațiilor dintre țările 
din, Estul și' Vestul 
Europei", creșterea ro
lului țărilor mici și 
mijlocii in viața inter
națională, aportul tot

mai mane al noilor 
țări independente din 
Asia, Africa și Ameri
ca Latină. Totodată, ra
portul' pledează „pen
ii ru crearea unei 
lumi mai bune" prin 
respectarea principii
lor suveranității și in
dependenței naționale, 
neamestecului în tre
burile interne, nere- 
curgerii la forță și la 
amenințarea cu forța, 
pentru soluționarea pe 
cale pașnică a conflic
telor etc.

în cadrul conferinței - 
se va face o trecere in 
revistă a situației in
ternaționale actuale. 
Unul din punctele im
portante ale raportului 
secretarului general, 
care vor forma obiec
tul atenției participan- 
ților la conferință, se 
referă la necesitatea 
„creșterii rolului și in
fluenței ' Common- 
wealthului" in lume.

Desigur. înfăptuirea 
acestui deziderat este 
in strinsă legătură cu 
evoluția relațiilor din
tre țările Common- 
wealthului. OV, . se 
știe că in ultimii ani 
întilniri.Ie reprezentan
ților țărilor care odi
nioară formau impe
riul britanic au căpă
tat un caracter formal 
tot mai pronunțat. Le
găturile dintre aceste 
țări și fosta metropo
lă au slăbit treptat, 
conturîndu-se din ce

în ce mai vizibil di
ferențierile de intere
se. Această prăpastie 
s-a adîncit și mai 
mult in urma aderării 
Angliei la Piața comu
nă vest-europeană, ță
rile Commonwealth- 
ului constatînd o dată 
in plus că. in ultimă 
instanță, interesele lor 
nu sint luate în consi
derație.

Pe de altă parte, la 
Ottawa vor avea loc 
dezbateri aprinse in 
legătură cu efectele 
defavorabile ale crizei 
monetare occidentale 
asupra statelor parti
cipante. Comentatorii 
londonezi subliniază 
că >nu vor lipsi nici 
criticile la adresa po
liticii promovate de 
Anglia față de regi
murile rasiste din A- 
frica de Sud și Rhode
sia. după cum, în mod 
sigur, se vor auzi ex
primate nemulțumiri 
in legătură cu primi
rea făcută de guvernul 
britanic primului mi
nistru al Portugaliei, 
Caetano, în timp ce 
forțele portugheze ma
sacrează populația din 
coloniile din Africa. 
Conferința de la Otta
wa apare astfel mar
cată de deosebiri de 
păreri și interese ale 
participanților.

Nicolae 
PLOP^ANU 

LondraÎntrunirea de la Islamabad
Convorbirile oficia

le indo-pakistaneze, 
care au avut loc între 
24 și 31 iulie la Isla
mabad, se înscriu ca 
o nouă etapă în efor
turile de soluționare 
a problemelor rămase 
în suspensie între cele 
două țări și de nor
malizare a relațiilor în 
ansamblu in zona A- 
siei de sud. Desfășu
rate într-o atmosferă 
de înțelegere recipro
că. ele au permis o 
trecere in revistă a 
progreselor . înregistra
te în perioada care 
s-a scurs de la ultima 
întilnire din august 
1972 pe linia îndepli
nirii prevederilor A- 
cordului de la Simla, 
precum și a perspecti
velor de soluționare a 
unor probleme de or
din umanitar.

Reluarea . dialogului 
dintre India și Pakis
tan, după o întrerupe
re de aproape un an, 
este urmarea evoluției 
pozitive înregistrate 
în ultima vreme in 
pozițiile celor două 
părți spre o reglemen
tare care să țină cont 
de interesele fiecă

reia. Recenta hotărîre 
a Adunării Naționale 
Pakistaneze, prin care 
guvernul președintelui 
Bhutto a fost autori
zat să recunoască de 
jure Republica Ban
gladesh. a permis în
lăturarea unuia din 
principalele obstacole 
din calea normalizării 
situației din această 
zonă.

Este larg împărtăși
tă opinia că principa
la realizare a acestei 
runde de negocieri 
este obținerea de cla
rificări pe marginea 
propunerii Indiei și 
Bangladeshului pri
vind un schimb de 
prizonieri și de per
soane civile intre 
cele trei țări, ca 
bază a soluționării 
problemelor umanitare 
rezultate din conflic
tul din decembrie 1971. 
Dialogul s-a dovedit 
util și el va fi con
tinuat la 18 august la 
Delhi. Potrivit comu
nicatului comun dat 
publicității, „anumite 
probleme ridicate in 
timpul discuțiilor ne
cesită o nouă exami
nare".

Fauza intervenită în 
cadrul actualelor con
vorbiri indo-pakista- 
neze. se afirmă in 
cercurile oficiale din 
cele două țări, nu 
poate fi considerată 
nicidecum Un impas, 
ci un timp necesar in 
vederea reexaminării 
tuturor problemelor, 
avi nd ca bază progre
sele înregistrate. A- 
ceasta cu atit mai 
mult cu cit probleme
le abordate implică și 
acordul Republicii 
Bangladesh, care nu 
a fost parte la con
vorbiri. La întoarcerea 
de la Islamabad, șeful 
delegației indiene de
clara că „discuțiile au 
fost foarte utile" și 
că. după părerea lui, 
următoarea rundă de 
convorbiri s-ar putea 
dovedi < concluzivă. 
Oricum. menținerea 
dialogului și manifes
tarea unui spirit de 
conciliere dau speran
țe în posibilitatea re
glementării tuturor 
problemelor din a- 
ceastă zonă.

Ion PUȚINELU
New Delhi

sulmona încheierea

„Săptămînii 
prieteniei 

româno-italiene"
ROMA 1 (Corespondentă de la 

R. Bogdan). — La Sulmona și In 
alte localități ale regiunii Abruzzo 
s-a încheiat „Săptârrfina prieteniei 
româno-italiene". Avînd drept punct 
de plecare înfrățirea dintre Constan
ța și Sulmona — orașe legate de e- 
xistența marelui poet latin Ovidiu 
— această manifestare inițiată de 
autoritățile regionale, provinciale și 
comunale din Abruzzo a cuprins o 
suită de activități cultural-artistice, 
de intilniri științifice, de natură să 
contribuie la mai buna apropiere și 
cunoaștere dintre cetățenii celor 
două localități, la continua dezvol
tare a relațiilor tradiționale dintre 
România și Italia, dintre poporul ro
mân și cel italian.

„Dincolo de schimbul direct de de
legații dintre cele două orașe, ne-a 
declarat primarul orașului Sulmona, 
Paolo Di Bartolomeo, actuala ma
nifestare a prilejuit intilniri calde și 
entuziaste între români și italieni,, 
care, cunoscindu-se în diferite loca
lități din Abruzzo, au creat acea 
atmosferă care reconfirmă originea 
comună a celor două popoare și a- 
finitatea sentimentelor lor". „Sint 
convins — ne spunea, la rindul său, 
asesorul pentru turism al regiunii 
Abruzzo. Dante Maggi — că această 
săptămină nu va reprezenta decit un 
punct de pornire. Acest început va 
fi urmat, cit mai curind posibil, de 
noi acțiuni pe diferite planuri, toate 
avind drept scop să lărgească și să 
diversifice raporturile dintre po
poarele român și italian, in inte
resul lor comun, al cauzei păcii și 
înțelegerii".

MISIUNEA 
„SKYLAB“

în cea de-a cincea zi a zbo
rului, astronauții de pe „Sky- 
lab", Bean, Garriott și Lousma, 
au început primele experiențe 
științifice, in special cele cu 
caracter medical : recoltai! de 
singe, măsurarea echilibrului 
mineral al organismului, precum 
și unele experimente de un in
teres mai puțin presant. Progra
mul de miercuri a mai prevă
zut activitățile codificate de 
■N.A.S.A. prin semnele „M-092" 
— presiune negativă aplicată la 
membrele inferioare pentru a 
stimula circulația in condiții de 
imponderabilitate — și, pentru 
orele de odihnă din noaptea de 
miercuri spre joi. „M-136" —
studiul electronic al somnului.
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