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Ședința Comitetului Executiv 
al C. C. al P. C. R.

în ziua de 2 august a.c. a avut loc, la 
Mangalia, ședința Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Comitetul Executiv a ascultat o infor
mare referitoare la situația recoltării și a 
îndeplinirii hotărîrii anterioare a Comite
tului Executiv în legătură cu această 
problemă.

Apreciind ca pozitivă activitatea desfă
șurată pînă în prezent de oamenii muncii 
din agricultură, de organele și organiza
țiile de partid, Comitetul Executiv a sta
bilit să se acționeze, în continuare, cu fer
mitate pentru încheierea grabnică a se
cerișului, concentrînd în acest scop mij
loacele tehnice necesare în județele care 
nu au încheiat această activitate.

Luînd cuvîntul în cadrul acestui punct, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat să 
se aplice riguros măsurile stabilite de Co
mitetul Executiv și a adresat un apel co
mitetelor județene de partid, comitetelor 
executive ale consiliilor populare jude
țene, comuniștilor și tuturor oamenilor 
muncii din agricultură să ia toate măsu
rile pentru depozitarea în cele mai bune 
condiții a întregii recolte, să se asigure 
capacitățile de depozitare pentru recolta 
de toamnă, să acționeze cu toate forțele 
pentru strîngerea furajelor și a altor cul

turi, pentru efectuarea la timp și în bune 
condiții a tuturor lucrărilor agricole.

în continuare, Comitetul Executiv a exa
minat stadiul lucrărilor de investiții, stabi
lind ca în lunile august și septembrie să 
fie lichidate rămînerile în urmă de pe 
unele șantiere, să se asigure un ritm mai 
intens de lucru.

în legătură cu aceste probleme, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a adresat con
structorilor de pe șantiere, muncitorilor din 
industria construcțiilor de mașini, muncito
rilor din industria materialelor de construc
ții chemarea de a-și concentra eforturile în 
perioada care urmează spre recuperarea 
restanțelor și realizarea integrală a pla
nului de investiții și de producție, să par
ticipe cu toate forțele la îndeplinirea an
gajamentului național de înfăptuire a pla
nului cincinal înainte de termen.

în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat o informare asu
pra întîlnirii prietenești a conducătorilor 
partidelor comuniste și muncitorești din 
unele țări socialiste, care a avut loc în 
Crimeea în zilele de 30—31 iulie a.c. De 
asemenea, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
informat Comitetul Executiv asupra con
vorbirilor purtate, cu același prilej, cu 
secretarul general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii Sovie
tice, tovarășul Leonid Brejnev.

Comitetul Executiv a aprobat în unani
mitate și a dat o înaltă apreciere activi

tății desfășurate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care contribuie la întărirea co
laborării și unității țărilor socialiste, la 
realizarea securității pe continentul euro
pean, la creșterea prestigiului socialismu
lui în lume și a coeziunii forțelor antiim- 
perialiste și progresiste de pretutindeni.

Comitetul Executiv apreciază că întîl- 
nirea prietenească din Crimeea a consti
tuit un schimb util de vederi asupra unor 
probleme ale construcției socialismului și 
ale dezvoltării colaborării între țările so
cialiste, precum și asupra unor probleme 
ale vieții internaționale actuale.

Comitetul Executiv a apreciat că întîlni- 
rea dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Leonid Brejnev reprezintă o 
nouă contribuție la dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare frățească dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice, dintre Repu
blica Socialistă România și Uniunea Re
publicilor Sovietice Socialiste, că aceasta 
servește atît celor două popoare, cît și 
cauzei generale a socialismului și păcii.

Comitetul Executiv a stabilit să se acțio
neze cu hotărîre pentru transpunerea în 
viață a celor convenite în cadrul întîlnirii 
dintre secretarii generali ai celor două 
partide, să se ia măsuri în continuare 
pentru lărgirea colaborării economice și 
tehnico-științifice, precum și în alte dome
nii între România și U.R.S.S.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat, și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au înapoiat, joi după- 
amiază, din Uniunea Sovietică, 
unde, răspunzînd invitației C.C. al 
P.C.U.S., au petrecut citeva zile de 
odihnă în Crimeea.

La. sosire, pe aeroportul „Mi
hail Kogălniceanu", tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Cbaușescti au fost salutați 
de tovarășii Emil Bodnaraș, Manea 
Mănescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Rădu- 
lescu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
Maxim Berghi-ânu, Lina Ciobanu, 
Florian Dănălache, Emil Drăgă- 
nescu, Janos Fazekas. Petre Lupu, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, 
Vasile Vîlcu, Ștefan V.oitec, Petre. 
Blajovici, Cornel Burtică, Miron 
Constanținescu, Mihai Dalea, Miu 
Dobrescu. Mihai Gere. Ion Pățan, 
Ion Stănescu, Iosif Uglar, Ștefan 
Andrei, precum și reprezentanți ai 
organelor județene și municipale 
de partid și de stat Constanța, ai

organizațiilor de masă și obștești 
locale.

Au fost de față V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

Secretarul general al partidului 
a fost salutat cu entuziasm de 
numeroșii constănțeni, aflați pe 
platoul din fața aerogării. Ei au 
venit eu portrete ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cu stegulețe 
roșii și tricolore, cu flori. Mulți
mea scanda cu însuflețire numele 
conducătorului iubit al partidului 
și statului nostru, ovaționa înde
lung, exprimîndu-și simțămintele 
de profundă dragoste și stimă. în 
această vibrantă manifestație și-a 
găsit o nouă și pregnantă expresie 
înalta prețuire pe care toți cetă
țenii țării o dau activității 
neobosite a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu consacrată progresului 
neîntrerupt al patriei, pe calea so
cialismului și Comunismului, tri
umfului cauzei socialismului și 
păcii în lume. întîmpinarea deo
sebit de călduroasă făcută secreta
rului general al partidului a con

stituit, totodată, o puternică re
afirmare a adeziunii depline lă 
politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, a voinței 
unanime de a milita cu fermitate 
pentru înfăptuirea ei.

Aceeași 1 primire entuziastă a 
fost făcută tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu în orașul Constanța, pe 
întregul traseu, pînă în stațiunea 
Neptun.

★
La plecarea din Crimeea; pe 

aeroportul Simferopol, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost conduși 
de tovarășii K. F. Katușev, secre
tar al C.C. al P.C.U.S., K. V. Ru
sakov, membru al C.C. al P.C.U.S., 
consilier al secretarului general al 
C.C. al P.C.U.S., N. K. Kiricenko, 
prim-secretar al Comitetului I re
gional Crimeea al P.C.U.S., Tj*. N. 
Cemodurov, președintele Comite
tului Executiv al Sovietului regio
nal Crimeea. precum și de alți re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat.

\

23 'AUGUST < 
Ziua insurecției

antifasciste .armate

în întîmpinarea 
marii sărbători

Tovarășii! Nicolae Ceausescu si tovarășa 
Elena Ceaușescu au vizitat orașul Sevastopol

ENERGIE MAI MULTĂ, 
CU CONSUMURI MAI MICI

în perioada ianuarie-iunie, colec
tivele celor mai puternice unități 
energetice din țara noastră — hidro
centrala ,.Porțile de Fier" și Termo
centrala Ișalnița-Craiova — au fur
nizat, în pluș, consumatorilor mai 
mult de un sfert de miliard lcilo- 
wați-oră energie electrică. Simultan, 
colectivele celor două centrale au 
întreprins măsuri complexe în di
recția ridicării eficienței economice 
a activității productive. în acest 
sens este semnificativ faptul că e- 
nergeticienii de la Porțile de Fier 
au economisit o cantitate de ener
gie electrică față de nivelul prevă
zut pentru consumul propriu, care 
poate asigura funcționarea instala
țiilor noului combinat de celuloză 
și hîrtie din municipiul Drobeta 
Turnu-Severin pe timp de 10 zile, 
iar colectivul care deservește Cen
trala termoelectrică de la Ișalnița- 
Craiova a economisit o cantitate de 
combustibil cu ajutorul căreia s-au 
produs 27 000 000 kWh energie elec
trică, ceea ce reprezintă circa 30 la 
sută din producția suplimentară a 
unității.

(Agerpres) 

„DACIA 1300" LA EXPORT

Datorită calităților funcționale și 
de confort, autoturismele românești 
..Dacia 1 300“ sînt tot mai mult so
licitate pe piețele externe. 51 la sută 
din producția lor — și procentul are 
tendință de creștere — se livrează in 
țări ca Republica Democrată Ger
mană, Grecia, Iugoslavia, Finlanda, 
Columbia ș.a. Zilele trecute a fost 
expediat primul lot de limuzine in
tr-o nouă țară: Polonia. De aprecieri 
se bucură și noua variantă ..Dacia 

' 1300 Breake", a cărei capacitate de 
transport e mult sporită. Recent a 
fost expediat în Algeria un lot masiv 
de astfel de mașini. întreprinderea de 
autoturisme din Pitești a deschis, 
în țările în care exportă, servicii de 
vinzare, garanție, întrețineri tehni
ce și de piese de schimb. Totodată, 
prin intermediul acestor servicii
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® în august, pe șantie

re - ritm și calitate 

la cota maximă a 

graficelor!

© în agricultură : Zile

le de „vîrf" nu s-au 

încheiat 

sint recepționate și aduse la cunoș
tința întreprinderii preferințele su
plimentare ale beneficiarilor, în le
gătură cu funcționalitatea, culoarea, 
confortul. Pentru Columbia. spre 
exemplu, sint pregătite acum mașini 
de culoare neagră, ș.a.

Gheorghe CÎRSTEA 
corespondentul „Scînteii"

PENTRU 200 TONE DE OȚEL 
ZILNIC PESTE PLAN

Iată obiectivul care concentrea
ză atenția muncii politice de 
masă în sprijinul producției la oțe- 
lăria nr. 2 a Combinatulfii siderur
gic Hunedoara. Agitatorii populari
zează intens și sistematic chemarea 
lansată de comuniștii de • la cupto
rul nr. 1 — devenită un punct de 
reper al întrecerii socialiste în cins
tea celei de-a 29-a aniversări a vic
toriei insurecției naționale antifas

La Timișoara ajungem 
intr-un mijloc de... sep
tembrie. Cum vine asta, 
deși sintem la inceput de 
august ? Asta vine așa : 
județul Timiș se află, din 
punctul de vedere al în
deplinirii planului cinci
nal, la mijlocul lunii 
septembrie. Deci, in plină 
toamnă.

Care este chipul aces
tui superb anotimp aici, 
pe meleaguri bănățene ? 
Extragem dintr-o dare de 
seamă statistică :

• Industria județului 
Timiș realizează anul a- 
cesta o producție cu un 
miliard de lei mai mare 
decit aceea din 1972, din 
care 500 milioane repre
zintă angajamentul asu
mat in întrecerea socia
listă.

• Producția destinată 
exportului crește in a- 
cest an cu 60 la sută față 
de anul trecut.

• Au inceput. să pro
ducă in 1973 următoarele 
noi capacități : între
prinderea „Electrotimiș", 
secțiile de țigle ceramice 
de la Fabrica de materia
le de construcții Jimbo- 
lia, dezvoltările de la fa
brica chimică „Solven
tul". de la uzina de tex
tile. fabrica de mase 
plastice și încălțăminte 
„Victoria" (Guban), u- 
zina „Electromotor*1 din 
Timișoara. Urmează să 
intre în producție, pină 
la sfîrșitul anului (unele 
chiar in aceste zile), alte

- 

ciste armate — ca fiecare echipă să 
producă zilnic peste plan 2 tone de 
oțel. Mobilizarea echipelor de oțe- 
lari, prin agitația vizuală, gazetele 
de perete etc,, pentru realizarea a- 
cestui obiectiv concret, realist, se 
materializează, la oțelăria nr. 2, 
printr-o producție zilnică de 200 
tone oțel peste plan. Ca urmare, de 
la începutul anului și pină acum 
aici s-a obținut o producție supli
mentară de 25 mii tone oțel.

Sabin IONESCU 
corespondentul „Scînteii"

NOI PRODUSE CHIMICE 
LA BORZEȘTI

Preocupați in permanență de 
diversificarea producției, specialiș
tii Uzinei chimice din Borzești 
au reușit, in urma unor stu
dii și experiențe, să realizeze și să 
introducă in fabricație, pe scară in
dustrială, alte două noi produse. 

aproape 20 de noi capa
cități.

lată, așadar, citeva din 
argumentele care au o- 
bligat zilele anului să 
curgă mai repede și in a- 
ceastă străveche vatră de 
țară. Dar, in vreme ce

riți. culorile bucuriei pe 
care o aduce, totdeauna, 
primăvara. Despre aceste 
bucurii omenești discu
tăm cu maistrul Ion 
Banu, secretarul comi
tetului de partid din fa
brică :

Timișoara—in 
frumoasele zile 
de... septembrie
întregul județ lucrează 
acum in contul lunii sep
tembrie, muncitorii fabri
cii „Azur" au dat un ritm 
și mai accelerat ceasorni
cului anotimpurilor. Ca
lendarul realizărilor pla
sează acest harnic co
lectiv în... aprilie 1974. 
Deci, in fabrica ce pro
duce lacuri și vopsele, 
dominante sint acum cu
lorile primăverii, ale 
caișilor și cireșilor înflo

— Ce aș putea să vă 
spun ? Mai bine să po
vestesc un' episod din 
care să vă faceți o' idee 
despre cele ce se petrec 
la noi. La un moment 
dat am primit sarcina să 
producem mai mult lac 
perclorvinil. Dar instala
țiile noastre erau încăr
cate Ia capacitatea maxi
mă. Primul impuls a fost 
să spunem : nu se poate ! 
Am mai chibzuit însă și

Este vorba de un sortiment de poli- 
clorură de vinii de tip semiporos și 
de insecticidul P.E.B.-l. Policlorura 
de Vinii — tip semiporos — este 
un produs economic, care se reali
zează cu consumuri specifice de ma
terii prime reduse față de celelalte 
sortimente și are o gamă variată de 
utilizări : în prelucrarea țevilor, la 
obținerea foliilor plastifiate etc. Din 
punct de vedere calitativ, noul sor
timent este superior celorlalte reali
zate pînă acum și este competitiv cu 
produse similare din străinătate, 
fapt care face ca, încă de la în
ceput, să fie solicitat și la export, 
în ce privește P.E.B.-l, este un in
secticid cu o eficiență selectivă care 
înlocuiește D.T.T.-ul și se bucură de 
o solicitare mult mai mare din par
tea agriculturii. Experiențele efectua
te atestă că este superior celorlalte 
insecticide utilizate pină acum în 
agricultura noastră.

Gh. BAITĂ
corespondentul „Scînteii"

ne-am răzgmdit. Poate că 
totuși există o soiuție. 
Astfel a căpătat teren 
ideea că am putea să rea
lizăm repede și numai cu 
forțe proprii — fonduri 
de investiții nu avem — 
o nouă instalație. Ne-am 
gindit, la inceput, la o 
instalație mai mică. Cînd 
ne-am apucat însă de 
lucru și cind am văzut 
cu cită tragere de inimă 
s-au concentrat asupra a- 
cestei acțiuni cei mai 
buni oameni din fabrica 
noastră, ne-am dat sea
ma că putem să cons
truim o instalație de 
mare capacitate.

— Cine sint cei care 
au lucrat la realizarea 
ei ?

— Aproape tot colecti
vul. Cîțiva ingineri, du
blați de cițiva maiștri cu 
experiență de producție, 
au făcut proiectarea. A- 
poi, în ateliere, întregul 
nostru efectiv de meca
nici, lăcătuși, strungari, 
meseriași de toate spe
cializările a lucrat fără 
odihnă.

— Deci, ați realizat in
stalația, v-ați achitat de 
promisiune...

— Nu numai atit. Noua 
instalație a ieșit atit de 
bine, incit acum pe cea

Mihai CARANFIL 
Cezar IOANA

(Continuare 
in pag- a IV-a)

Joi dimineața, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, care s-au aflat pentru 
cîteva zile la odihnă in Crimeea, 
la invitația C.C. al P.C.U.S., au fă- 

‘cut o scurtă vizită în orașul Se
vastopol.

La sosirea în oraș, oaspeții ro
mâni au fost salutați de L. D. So
lodovnikov, secretar al Comitetului 
regional Crimeea al P.C. din R.S.S. 
Ucraineană, V. S. Makarenko, 
prim-secretar al comitetului oră
șenesc de partid, amiral V. S. Sî- 
soev, comandantul flotei maritime 
militare sovietice din Marea Nea
gră, amiral I. S. Rudnev, membru 
al consiliului militar al flotei ma
ritime din Marea Neagră, N. U. 
Abramova, vicepreședinte al Co
mitetului Executiv al Sovietului re
giunii Crimeea.

însoțiți de gazde, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au vizitat muzeul 
istoric de la Săpun Gora. unde o 
dioramă de mari dimensiuni 
redă lupta plină de eroism a os
tașilor și marinarilor sovietici des
fășurată în timpul celui de-al doi
lea război mondial pentru elibe
rarea orașului Sevastopol. Cinstind 
memoria celor care s-au jertfit in 
această mare bătălie și ale căror 
nume sint încrustate pe un imens 
obelisc, în fața căruia arde fla
căra eternă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a depus o jerbă de flori 
la Monumentul eroilor Sevastopo- 
lului.

în continuare a fost vizitat un; 
alt obiectiv profund evocator pen
tru istoria bogată în fapte mărețe 
a acestui oraș : panoramicul care 
înfățișează, sub forma unor scene 
cu o mare putere sugestivă, epo
peea apărării Sevastopolului în vre
mea războiului Crimeei din anii 
1854—1856.
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COMUNICAT COMUN 
cu privire la vizita 

în Republica Socialistă România 
a delegației de partid și guvernamentale 

a Republicii Democrate Vietnam

Vizitarea muzeului de la Săpun 
Gora și a Panoramicului din ora
șul Sevastopol a constituit pentru 
gazde un prilej de a evoca curajul 
și vitejia ostașilor și marinarilor, 
ale poporului sovietic, în lupta 
pentru apărarea patriei.

Numeroși vizitatori aflați în in
cinta clădirii în care se află pano
ramicul orașului au salutat 
cu căldură pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu.

La invitația gazdelor a fost vi
zitată, apoi, o modernă navă mi
litară. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt întîmpinați la bord 
de comandantul navei, căpitanul 
de rangul II K. Protopopov, de 
întregul echipaj, care fac oaspeți
lor, români o călduroasă primire. 
Sirii intonate Imnul de stat al Re
publicii Socialiste România și Im
nul de stat al Uniunii Sovietice. Se

Telegrama de la 

Tovarășului L. I. BREJNEV
Secretar general al C.C. al P.C.U.S.

Părăsind teritoriul Uniunii Sovietice doresc ca, în numele meu și al 
tovarășei mele, să vă mulțumesc călduros pentru ospitalitatea de care 
ne-am bucurat in timpul celor cîteva zile petrecute pe litoralul Cri
meei.

Cu convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre Parti
dul Comunist Român și Fartidul Comunist al Uniunii Sovietice, dintre 
Republica Socialistă România și Uniunea Republicilor Sovietice Socia
liste se vor dezvolta continuu, in interesul popoarelor din țările noas
tre, al cauzei întăririi forțelor socialismului și păcii în lume, doresc să 
vă adresez dumneavoastră, comuniștilor și întregului popor al Uniunii 
Sovietice cordiale urări de sănătate și fericire, de noi succese in con
struirea comunismului.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

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

vizitează apoi instalațiile moderne 
ale acestei mari nave .militare.

La încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, mulțumind 
pentru primirea călduroasă făcută 
pe vas, a urat echipajului, întregii 
flote militare a Mării Negre, noi 
succese în pregătirea de luptă și 
politică și și-a exprimat convin
gerea că între marinarii români și 
sovietici se va dezvolta o colabo
rare prietenească tot mai sțrînsă.

La amiază, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au participat la dejunul 
oferit în onoarea lor. la încheierea 
vizitei, de primul secretar al Co
mitetului. orășenesc de partid Se
vastopol.

în timpul trecerii prin Sevasto
pol, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
salutați cu cordialitate prieteneas
că de cetățenii orașului.

bordul avionului
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Aventură
la trei ani

intimplat in cartierul Fer
din Baia Mare. într-una

I

*

La FabricaFiecare organizație de partid, fiecare comunist
de confecții Bacăudin invățămînt un militant activ pentru

înfăptuirea politicii partidului în acest domeniu

Florica DINULESCU
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Să vâ trăiască I

o-

lâ drumuri s-au năpus-

a

de

oprit.
cam . fără... marfă.

la to- 
Popa,

la 
si

tineretului, perfecționarea profesională 
didactice".

Constantin SOCI 
corespondentul „Scînteii

bați 7 N-ar fi mai potrivit 
Dacia ? Mă rog, cum vor 
locuitorii I

să produ
și mobilă 
ornamente 
dimbovi

de 
to-

cartierul Bâzboieni, 
văzut 7 Mai intii de 
blocurile noi de lo
in care statul a în

zeci de milioane. Și

ne-au 
con-

ne 
pen- 
pre- 
sau 

cadre

4

j

cadrul unei expoziții dcs- 
de curînd la Tirgoviște,

copiilor, 
celui de-al 
anului, la 
fost intro- 

noi modele

le-a suportat statul, 
acum !
va fi de acum in- 
Ar. fi păcat să fie la

Atit de 
șoricelul 
O piață 
mercu-

de piață, 
precum e 

elefant, 
alimente fără 

ale. fără prețuri • afișate.

dermato-venerice, 
radiologie, 

expertiză 
: strinseseră

al consiliului 
că

concrete, 
noului an de 
central. Se 
unei inter- 

mai hotărîte.

secția 
intre- 

geamuri. a Facultății 
a politehnicii bucu-

cu
se

optică, organizația de 
Ilfov acționează 
strinse legături 

reali- 
desfășoară

ceea ce se 
s-au apucat 
să numere 
străzile ora- 

str.

I
I

1 rțoara, șt 
). fete. 1:

ău și început să 
blocuri de lo- 
pun temeliile 

așezăminte so-
vindem, cine

nu vindem 7 
vindeți. in preaj-

Mâlcomete 
fiecare or- 

pentru co- 
partid, in

inființarea de noi in- 
asigurarea generali- 

10 ani la sate, mai 
laboratoarelor, cabi-

de pe acum,, reep- 
comuniștilor din școli și 
tuturor cadrelor didactice 

i documentele 
dezbaterii pro-

pavată și ne- 
vreo 5 

pentru încărcat

lEâflUL
■DIVERS
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i
I 
i 
i 
i 
i 
i 
i
i 
i 
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| Plimbare
| tragică

I
I 
I 
I 
I 
I
I
I
1

Rațușca 
setoasă

tn citeva magazine din Bis
trița, Cluj fi alte localități 
și-a făcut aparifia o interesantă 
jucărie, confecționată din mate
rial plastic și denumită „rățușca 
setoasă". Din jumătate in jumă
tate de minut, ea se înclină și 
bea apă dintr-un vas de mări
mea unui degetar. Aceasta se 
intîmplă, zi și noapte, fără în
trerupere. Jucăria nu este ac
ționată de nici un sistem me
canic. Mișcările pe care le face 
„rățușca. setoasă", se datorează 
efectului circulației apei intr-un 
sistem închis de vase comuni
cante, instalate in interiorul ei. 
Motiv pentru care ingenioasa 
jucărie produsă intr-un atelier 
al. cooperativei agricole de pro
ducție din. comuna Unirea, ju
dețul Cluj, se vinde cit ai bate 
din palme.

S-a 
neziu 
din zilele trecutene relatea
ză corespondentul voluntar Iri- 
mie Mureșan — micuțul Tibor 
Pințeș, in vîrstă de trei ani, din 
strada Hornului nr. 11, a plecat, 

..împreună cu sora sa mai mare, 
Irina, in vecini, la televizor. 
După citva timp,, pe cind ea 
urmărea liniștită ce se petrece 
pe micul' ecran, frățiorul său a 
ieșit pe poartă și a plecat sin- 

' ■ gur spre casă. Seara, părinții au 
intrat in alertă : copilul, care 
rătăcise drumul, nu era nicăieri. 
L-au căutat, împreună cu ve
cinii, toată . noaptea, dar fără 
nici tin rezultat. A doua zi di
mineața insă. Ana Pop, din 
strada Pietrarilor, l-a găsit în 
pădurea din apropiere. După ce 
numai el știe prin ce trecuse, 
micuțul Tibor povestea „im
presiile" din călătorie. Cum le va 

- ține minte — e greu de spus.

r Gtceorghe Ștefan, șofer in ca
dru ['"coloanei auto Nedei (âpar- 
finind Autobazei nr. 5 Sebeș), 
însoțit de rude și prieteni — 
intre care se afla și Mihai Ște
fan, șeful coloanei menționate — 
pornise cu un autocamion la

. plimbare prin Munții Lotrului. 
Drumul ales, de la. Oașa spre 
barajul Vidra, era insă deo
sebit de periculos. La un mo
ment, dat, Gh. Ș. a pierdut con
trolul volanului și mașina a că
zut intr-o prăpastie adincă de 
aproape 100 de metri. Trei din 

t,„cele 16 persoane aflate in mași
ni și-au pierdut viața, iar cele- 

[lalte au fost grav rănite. Un
. epilog tragic, care poate ar fi 

y fost evitat dacă conducerea au- 
. tobazei ar fi exercitat un con- 

I , trol sever asupra modului cum 
sini folosite și parcate mașinile 

. ce-i aparțin.

| studenților

I
I
I
I
I

■ .Grupul de studenți suceveni, 
1. care, in cadrul practicii 
I vară, efectuează săpături 
L .platoul de sus . al cetății 
L scaun, a trăit zilele trecute 
| nioția unei importante descope-
■ riri arheologice. Este vorba de 

mai. multe, locuințe aparținind 
civilizației de tip „Criș". ame- 
najate cu aproximativ 6 000 ani

Ii.e.n,. Deosebit de important
,’pentru cunoașterea multimilena
rei existențe a civilizației uma- 

I' no pe meleagurile din nordul 
Moldovei, materialul arheologic 

; descoperit, printre care se află 
g ■ numeroase resturi de vase și 
T. unelte din epoca respectivă. 
I . este studiat acum de studenți și 
J de cercetători de specialitate.

I a dispărut 
mașina ?»
(După 

rubrică

1
I
I
I
I

____î cum relatam .la această 
rubrică („Scinteia" nr. 9520 din 
26 inăi 1973), in noaptea de 24/25 
aprilie, a.c., de pe bulevardul 
Păcii din Capitală, a dispă
rut- autoturismul „Dacia 1300", 
7—B—480, care pină in prezent 
nu a fost găsit. In urma apari
ției in ziar a notei amintite, 
proprietarul (Constantin lacob 
din București, bd. Păcii nr. 52— 
54, bloc 4, ap. 50 — tel. 31 21 43) 
a primit mai multe telefoane 
din partea unor cetățeni care au 
dat diverse indicii in legătură 
cu traseul străbătut de mașina 
respectivă. Așadar, ea a lăsat 
totuși ...urme. Și nu este exclus 
să mai lase altele in continua
re. Cei ce pot da relații sint ru
gați să se adreseze proprietaru- 

saă organelor de miliție.

Gheorțjhe DAVID
ți corespondenții „Scînteii

Pregătirea noului an școlar
pe agenda de lucru a comitetelor

înfăptuirea amplului program de dezvoltare și perfecționare a in- 
vățămintului, elabdrat de Plenara C.C. al P.C.R. din 18—19 iunie a.c., 
impune îmbunătățirea activității și creșterea rolului conducător al or
ganizațiilor de partid din toate școlile și instituțiile de invățămînt su
perior. Așa cum se subliniază în hotărirea adoptată de plenară, comi
tetele județene de partid, care răspund de buna desfășurare a invăță
mîntului de toate gradele din județul respectiv și militează activ pentru 
înfăptuirea politicii partidului in acest domeniu, „trebuie să pună în 
centrul activității lor ridicarea nivelului calitativ al procesului de in
vățămînt. modernizarea continuă a metodelor de predare, dezvoltarea 
muncii de educare comunistă a 
și politico-ideologică a cadrelor

Pornind de la aceste îndatoriri 
majore, comitetele județene de 
partid, birourile acestora s-au mobi
lizat activ la acțiunea pentru trans
punerea în viață, incepind chiar cu 
noul an școlar, a directivelor parti
dului pentru dezvoltarea și perfec
ționarea invățămîntului. Discutăm, 
in legătură cu aceste probleme, la 
comitetele județene de partid IAȘI.

„. cu secretarii cuBUZĂU, ILFOV, 
problemele 
propagandă, 
varășii Petre Măl- 
comete, Lazăr Bă
ciucu și Gheor- 
ghe Marinescu.

— Dintr-o lec
tură atentă și o 
analiză profundă, 
făcută cu spirit 
de răspundere, a 
hotăririi partidu
lui referitoare la 
dezvoltarea și 
perfecționarea în
vățămintului — 
ne spune, tov.

netelor și atelierelor școlare etc. în 
județul Buzău, forurile de partid și 
de stat, in strinsă conlucrare 
conducerile unităților economice, 
ocupă de finalizarea la timp a unor
investiții destinate dezvoltării, în 
acest an școlar, a rețelei școlare, a 
bazei materiale necesare bunei des
fășurări a procesului instructiv-edu- 
cativ.

— Este evident că hotărirea, mă-

Petre
— se desprind pentru 
gănizație de partid, 
mitetele județene de 
primul rînd, o seamă "de direcții 
de acțiune cu finalitate imediată, la 
începutul anului școlar apropiat, al
tele cu realizarea in perspectivă, in 
cursul anului școlar și mai departe, 
în această optică elaborăm planul 
de măsuri al organizației noastre 
județene privind aplicarea in viață 
a hotăririi.

— Puteți să nominalizați citeva 
dintre măsurile cu finalitate apro
piată 7

— O problemă deosebit de im
portantă care ne preocupă și 
pe care trebuie să o rezol
văm cu maximă operativitate este 
organizarea unei ample și aprofun
date dezbateri a documentelor Ple
narei C.C. al P.C.R. din 18—19 iu
nie a.c. in organizațiile de partid 
din toate unitățile de invățămînt. 
Fiecare comunist care lucrează în 
invățămînt trebuie ajutat să înțe
leagă spiritul general, de schimbare 
calitativă a invățămîntului, atiț in 
conținut, cit și in metodele de pre
dare, pe care-1 preconizează hotâri- 
rile adoptate de partid ; după cum, 
fiecare trebuie să cunoască ce sar
cini concrete ii revin in . .
care lucrează, cum să acționeze in 
noul an de studiu. în această direc- 
țje , ș-au. făcut, 
mandări 
facultăți, 
să studieze cu atenție 
plenarei in vederea c________
blematicii lor in consfătuirile anuale 
ale cadrelor didactice ce'preced des
chiderea cursurilor, în organizațiile 
de partid, in consiliile profesorale. 
Alte asemenea măsuri imediate vi
zează asigurarea condițiilor pentru 
extinderea învățămintului preșcolar, 
cu atenția cuvenită cuprinderii în 
grădinițe a copiilor de 5 ani. îmbo
gățirea bazei materiale a școlilor și 
facultăților, îndeosebi pe linia creării 
pentru fiecare elev și student a unui 
loc de muncă practică-productivă 
eficientă, educativă, mobilizarea 
efortului constructiv al tuturor fac
torilor locali etc.

Asemenea preocupări sint prezente 
în toate cele trei județe vizitate. In 
județul Ilfov, un bogat plan de mă
suri a fost discutat și aprobat intr-o 
ședință comună a biroului 
lui județean de partid și 
lui executiv al consiliului 
județean, menționindu-se 
prioritățile de acțiune ale 
și organizațiilor de partid, 
rilor administrative : construirea de 
noi grădinițe și folosirea mai gos
podărească in acest scop a unor spa
ții disponibile, 
ternate pentru 
zării școlii de 
buna dotare a

șurile preconizate de partid ne 
oferă un cadru optim pentru apli
carea unitară a politicii partidului 
in domeniul invățămîntului — opi
nează tov. Lazăr Băciucu. în ace
lași timp insă, directivele partidului 
privind strinsa corelare’ a invăță
mîntului cu cerințele planului de 
dezvoltare social-economică a țării 
noastre , ne determină să ne orien
tăm cu precădere activitatea în do
meniul perfecționării învățămintului 
spre dezvoltarea unor obiective șco
lare cu pondere specifică in viața 
județului respectiv.

— Concret, in județul Buzău, car? 
sint preocupările in această privință 7

— Ținind seama de ritmul intens 
de dezvoltare industrială pe care-1 
cunoaște județul nostru in anii aces
tui cincinal, de cerința expresă de 
cadre calificate pentru obiectivele 
nou înființate sau aflate în con
strucție, acționăm intens in direcția 
unei raționale și realiste profilări a 
liceelor, a școlilor profesionale, cit 
și a atelierelor școlare din invăță- 
mintul de cultură generală, direcție 
in care, in anii trecuți, 
trat unele deficiențe, 
lingă grupul școlar de 
și școală profesională), 
trial de construcții și

s-au inregis- 
Astfel, pe 

chimie (liceu 
liceul indus- 

școala profe-
.școala, in , șionglă cu,același profil., existente, 

iii județ, .din poul an. șcpl-ir vor mai J 
funcționa un liceu industrial meta-î 
4uj'gics,.un.,.gțițp școlar de’ construcții'. 
de mașini grele (liceu, și școală 
profesională) și un altul pentru 
industria materialelor de construcții. 
Vom dezvolta, in continuare, 
de subingineri, de pe lingă 
prinderea de 
de mecanică 
reștene.

în aceeași 
partid din județul 
in direcția unei mai 
a Școlii de toate gradele cu 
tâțile locului in care-și 
activitatea.

— Faptul că agricultura are o 
pondere deosebită in economia ju
dețului are unele implicații impor
tante pe plan social, pe planul pre
gătirii și educării tineretului — 
consideră tov. Gheorghe Marinescu. 
Preponderența forței de muncă fe
minine in unitățile agricole 
obligă să luăm măsuri hotărîte 
tru extinderea învățămintului 
școlar (cu program prelungit 
chiar săptăminal). Cerința de 
calificate pentru ridicarea nivelului 
procesului de producție.' in agricul
tură. integrarea tot mai activă a 
absolvenților școlii generale de 10 
ani în unitățile agricole locale ne
cesită o mai bună organizare și do
tare a atelierelor școlare, profilarea 
mai atentă, in strinsă legătură cu 
necesitățile reale ale dezvoltării eco
nomice. a unităților de invățămint 
profesional etc. O mai mare aten
ție va trebui să acordăm — și cu

comitetu- 
comitetu- 

popular 
expres 

organelor 
ale foru-

Două creșe și o grădiniță 
de copii care vor insuma 
laolaltă 520 de locuri ; o 
școală cu 16 săli de clasă 
și alta cu 24 de săli ; un 
dispensar cu 4 circum
scripții sanitare ; un centru 
Stomatologic cu 10 unități 

lucru ; un cinematograf 
200 de locuri și o casă 
cultură cu 300 de locuri; 
ș.tadion, 2 terenuri de 

antrenament. un teren 
pentru handbal. 4 pentru 
volei și o popicărie ; două 
mari complexe comerciale 
la care vor fi afiliate uni
tăți meșteșugărești ; un 
han ; citeva mii de apar
tamente...

Unde credeți dv. că sint 
(sau urmează să fie) in 
construcție toate aceste 
biective social-culturale 7 
într-o comună 1 E vorba 
de comuna subordonată Pi
teștiului, locul de naștere 
al primului automobil ro
mânesc : Colibași. Comună 
am spus 7 E o eroare. La 
Colibași 
se înalțe 
cuințe. se 
primelor 
cial-eulturale. Totul înain
tează in ritmul dezvoltării 
fabricii de automobile, al 
întregii platforme indus
triale din Colibași.

I-Iirtiile de calc ale pro- 
iectănților ne înfățișează 
un oraș modern, cochet și 
viguros. Piteștenii se min- 

. drese de pe acum cu... 
subordonatul lor. Să le 

■ trăiască și să-l crească 
frumos ! Dar de ce Coli-

De două ori „Aaaa"!
Eram obișnuiți ca la de

pozitele de lemne să găsim 
in august înghesuiala a- 
ceea „specifică" oamenilor 
care se îngrijesc vara de 
ceea ce le trebuie iarna, 
să găsim lume venită la 
programare, pentru plata 
combustibilului, pentru ri
dicarea mărfii ; să asistăm 
la opintelile animalelot de 
povară, la tîrguielile dintre 
cumpărători și oamenii a- 
ceea bruneți tare, care 
poartă sfircul biciului în
covrigat pe mina stingă. 
Cind colo, la depozitul de 
lemne din cartierul Bascov 
— liniște și pace. Lipsește 
marfa 7 Da, de unde ! De 
jur împrejurul curții — 
munți de lemne, munți de 
brichete din cărbune. însă 
nici tu cai, nici tu căruță, 
în curte 
tedă ca palma 
greifere 
cărbunii, un camion și res
ponsabilul.

— De ce nu vindeți lem
ne 7

— Ba 
spus că

— Cui 
mă nu vedem pe nimeni !

— Aaaa. făcu lămurit 
responsabilul. La noi ce
tățenii nu mai vin la de
pozit. Unii dintre ei nici 
nu știu unde se află. 
Ne-am transformat intr-un 
fel de casă de comenzi 
pentru servirea la domi-

două

9

dotate 
par-

io creștere de 
milioane lei valută.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii*

vin zidarii

concursul Ministerului Educației și 
învățămintului — ridicării nivelului 
de dotare științifică și didactică a 
laboratoarelor, cabinetelor, biblio
tecilor școlare de la sate, fără de 
care este greu de presupus o reală 
cotitură calitativă în procesul in- 
structiv-educativ.

Mai presus de orice însă este ne
voie de o pregătire și perfecționare 
politică, profesională, etică a tuturor 
cadrelor didactice, a celor care pre
dau în școlile sătești, îndeosebi, pen
tru a contribui direct la realizarea 
măsurilor de dezvoltare și perfecțio
nare a învățămintului elaborate de 
partid.

în discuție, interlocutorii noștri 
au relatat și acțiunile ce urmează a 
fi întreprinse in perspectiva perfec
ționării invățămîntului pe plan ju
dețean, vizind . dezvoltarea rețelei de 
invățămînt. profilarea mai realistă 
și eficientă a liceelor, școlilor profe

sionale, adoptarea 
unor modalități 
cit mai adecvate 
specificului local 
de generalizare a 
școlii de 10 ani, 
îmbunătățirea sis
temului de pregă
tire și perfecțio
nare a cadrelor 
didactice ș.a.

Discuția cu se
cretari ai comite
telor județene de 
partid Iași, Bu
zău, Ilfov ne-a 

consemnarea unorprilejuit, evident, 
preocupări multiple, complexe pen
tru transpunerea în viață a hotări
rii plenarei Comitetului Central 
privind dezvoltarea și perfecționa- 

. rea învățămintului. în acest context 
sint preconizate măsuri 
între care pregătirea 
studiu ocupă un loc 
simte insă necesitatea 
venții mai operative,
a comitetelor de partid din județele 
amintite in direcția antrenării tutu
ror factorilor răspunzători, pe plan 
local, de buna organizare și desfășu
rare a învățămintului — conducerile 
unităților economice care au in sub
ordine sau tutelează școli, consiliile 
populare, organizațiile obștești — 
pentru a da viață prevederilor con
crete ale hotăririi privind organiza
rea grădinițelor, amenajarea atelie
relor școlare, îmbogățirea dotării 
materiale a unităților de invăță- 
mint. Pregătirea școlilor pentru des
chiderea cursurilor presupune, de 
asemenea, o antrenare mai activă a 
organelor administrației locale, â ti
nerilor înșiși și a părinților acestora 
la toate acțiunile gospodărești, la 
confecționarea mobilierului și mate
rialului didactic etc. Și, in general, 

ilLW^irea cții’fi 'y de 
WSWiMiM 'a blănurilor de’ 'niăsuri, 
printr-o angrenare operativă la apli- 

'carea directă; in viață a directivelor 
partidului in domeniul dezvoltării și 

’ perfecționării invățămîntului.

în’ 
chise 
Uniunea județeană a cooperati
velor meșteșugărești Dîmbovița 
a prezentat vizitatorilor nume
roase articole realizate in mo
dernele sale unită(i construite 
in ultimii ani, precum și in ate
lierele cu tradiție ale meșteșu
garilor din Moreni. Pucioasa, 
Tirgoviște, Titu și Găești. Prin
tre articolele prezentate se nu
mără cele de confecții, tricotaje, 
artizanat, încălțăminte, obiecte 
de largă utilitate gospodărească. 
De aprecieri elogioase din pâr- 
tea vizitatorilor și cumpărători
lor s-au bucurat articolele co
operativei „Arta populară", care 
livrează lunar la export 46 la 
sută din producția sa. Aceleași

ciliu. Cumpărătorul se 
duce în centrul «jrașului, 
plătește combustibilul, iar 
noi, în 48 de ore, ii trimi
tem marfa acasă. Fără pro
gramări. fără drumuri inu
tile, fără înghesuială.

A fost, rindul nostru să 
facem „aaa“.

Publicăm această infor
mație cu speranța că. mi
nați de invidie, ceilalți șefi 
de depozite din țară

Piața aceasta de cartier, 
care e parcă „pogorită" din 
altă galaxie, se sufocă in
tre două mari maidane ce 
se pot vedea cu ochiul li
ber chiar și prin ferestrele 
primăriei. în schimb, nu 
s-a stabilit nici pină in zi- 

. lele noastre dacă inginerul 
Constantin Olteanu. direc
torul trustului de construc
ții — Argeș, poate să. vadă, 

in fereastra propriului

După buldozere

Modele noi 
pentru copii

Cei mai mici cetățeni ai țării 
Se bucură de mare atenție din 
partea colectivului Fabricii de 
confecții din Bacău. Aproape 
jumătate din producția realizată 
aici este destinată 
Odată cu începutul 
doilea semestru al 
fabrica băcăuană au 
duse in lucru 25 de 
de confecții pentru copii. Printre 
acestea figurează costumașe din 
stofe de poliester, pantaloni din 
material supraelastic. rochițe de 
toamnă și iarnă. Noile modele 
de confecții ău o linie modernă, 
adecvată virstei și sint realiza
te intr-o gamă variată de culori 
și desene. Inginerul-șef al fabri
cii, Elena Hulubei, ne spunea că 
la serviciul de creație au fost 
definitivate încă 50 de noi mo
dele de confecții pentru copii, 
care vor fi introduse in fabrica
ție în ultimul trimestru al anu
lui. Este vorba. între altele, de 
costumașe realizate pe baza 
unor procedee tehnologice noi, 
care le asigură o calitate supe- 

de rochițe pentru 
/. fște, Inildesepe„și. culori dihtra. 
) cele mai atractive, croite 

gust și fantezie. <
Gheorqhe BALTA 
corespondentul „Scînteii

Fotoreporterul nos
tru a surprins pe pe
liculă .primele imagini 
ale nașterii unui nou 
cartier de locuințe din 
Capitală (operațiile de 
demolare din zona Te
iul Doamnei — Colen- 
tina).

— Cum «e va numi 
noul cartier 7 — am 
întrebat.

— Un nume nu are, 
deocamdată — 
răspuns primii 
structori.

Aflăm insă de 
varășul Nicolae 
vicepreședintele de re
sort al comitetului exe-

cutiv 
popular municipal, 
operațiile de demolare 
începute in aceste zile 
deschid front de lucru 
pentru a se construi, 
in această zonă, peste 
5 000 de apartamente, 
în baza indicațiilor da
te de conducerea supe
rioară de partid, de a 
se realiza, paralel cu 
locuințele, și dotările 
necesare, proiectanții 
au prevăzut in noul 
ansamblu localuri de 
școli, creșe, grădinițe, 
unități comerciale 
(toate blocurile de lo
cuințe de pe arterele

circulate vor fi 
cu magazine la 
ter.)

în încheiere, 
invitații pentru cititori.
Prima : priviți imagi
nea alăturată și fixa
ți-o cit mai bine in 
memorie. O s-o mai 
recunoașteți peste ci- 
țiva ani cind noile 
blocuri (P + 10) vor do
mina cu siluetele lor 
zvelte cerul Colenti- 
nei 7 A doua.: ca vii
tori locatari ai „nou
lui orășel", dv. cum ați 
boteza acest cartier 7

C. PRIESCU

Noi unități comerciale
în județul Alba

Preocuparea Direcției comer
ciale a județului Alba pentru a- 
proviziOnarea populației cu măr
furi de calitate și intr-o gamă 
cit mai diversificată este înso
țită dfe atenția sporită care se 
acordă modernizării și extinde
rii rețelei de unități de desfa
cere. Etapă,«țn cursul.anului tre
cut, s-ati 't6nsfrufi"‘șl dat in fo
losință 17 tlftltățî’' Comerciale, nu
mai in primul semestru din acest 
an au fost deschise 12 unități, in 
majoritate construite in noile 
cartiere de blocuri din munici
piul Alba Iulia și orașele Zlatna, 
Cugir, Ocna Mureș șl Blaj. In 
Zlatna, cel mai tinăr oraș al ju
dețului. centru muncitoresc in 
dezvoltare, s-au dat recent in 
funcțiune un magazin alimentar 
cu autoservire și un restaurant.

Lâ Alba Iulia s-a construit o 
modernă arteră comercială și 
urbanistică, inaugurată in car
tierul „Cetate", care cuprinde, 
in prezent. 8 unități comerciale. 
Pină la sfirșitul anului aici se 
vor deschide alte 8 magazine, cu 
diverse profile.

■’O aită'acțiune,* de larg interes 
« inițiată- de direcția < comercială . 
» .județeană vizează -modernizarea 
. unităților existente și revitâliza- 

rea unor vechi vaduri comerciale. 
In municipiul Alba Iulia. de e- 
xemplu, s-a amenajat un com
plex de magazine in spațiul unei 
foste' tipografii, iar in locul au- 
togării s-a amenajat o modernă 
cofetărie.

Șteian DINICĂ
corespondentul „Scînteii

aprecieri le-au întrunit .și expo
natele prezentate de meșteșuga
rii din cooperativele „Progresul", 
„înfrățirea", „Sîrguința" și „Con
structorul" — unități care reali
zează. prin secțiile lor de pro
ducție și prestatoare de servicii, 
o gamă variată de articole. Re
ține in mod deosebit atenția 
faptul că, .răspunzind cerințelor 
pieței, cooperativele „Progresul" 
din Tirgoviște și „înfrățirea" 
din Găești au început 
că din acest an 
„Stil", Cu Sculpturi și 
artistice de specific 
țean.

Cooperativele meșteșugăreșt/i din 
județul Brașov aduc o contribuție 
de seamă la dezvoltarea exportului 
țării noastre și la asigurarea pe 
această cale a fondurilor valutare 
ale statului. Renumitele covoare de 
lină tip Transilvania, mobilierul 
din lemn. împletiturile de răchită, 
articole de îmbrăcăminte, textile, 
tricotaje, metaloplastie, obiecte, de 
ârtă populară și artizanat se ex
portă in 16 țări, de pe toate meri
dianele globului. Demn de subliniat 
este și faptul că sarcinile asumate 
la exDort au fost îndeplinite și 
depășite lună de lună, existind 
toate premisele ca prevederile pe

1973 să fie depășite
600 000 lei valută. Printre 
a căror contribuție la

peste 
unitățile 

export a 
crescut considerabil in ultima vre
me amintim pe cele de covoare 
din Hărman și Rupea, cooperativa 
„Arta" din Brașov, care realizează 
articole de artă populară și artiza
nat, precum și cooperativele „Vii
torul" din Făgăraș, „Solidaritatea"' 
din Rișnov și „Săceleana" din Să- 
cele. Producția de export va înre
gistra in acest an
3

I
' rului. Așa am șl făcut. 

Ne-am plimbat cu targa 
plină prin tot șantierul, am 
trecut cu ea pe sub nasul 
paznicului, ba chiar i-am 
zis să se dea la o parte că 
trec hoții cu prada ! Nici o 
opreliște.

Directorul nu era la bi
rou, așa: s-a făcut că 
ne-am îndreptat spre mili
ție cu citeva mostre din 
materialele luate. Acolo

tele asemănătoare, se află 
la vedere pe marginea 
străzii din Prundu, prin 
care intră drumeții in oraș 
după ce părăsesc autostra
da București—Pitești, Urită 
carte de vizită arată turiș
tilor primăria orașului. 
Dar ceea ce e așezat la 
intrare, in „vitrină", pe 
unele străzi din interiorul 
orașului e tot viu și natu
ral. Orașul e impinzit cu

aveam in față multe străzi 
care au trecut și mai zdra
văn prin tăișul cazmalei și 
tirnăcopului : Exercițiului, 
Griviței, Republicii, Teilor, 
Doaga... Am renunțat, deci. 
Dar să stăm și să judecăm 
drept : de ce au necaz con
structorii Piteștiului pe 
străzi 7 Ce le-au făcut stră
zile 7 N-au nimic cu ele. 
Le asfaltează și le dezas- 
faltează pentru că edilii 
iau hotărirea să amenajeze 
o stradă fără să se gm- 
dească din capul locului la 
instalațiile utilitare care 
trebuie plantate in pinte- 
cul ei. Dar pagubele 7 Pină 
acum 
Pină

Ce 
colo 7 
fel !

trece pe la Pitești și-și vor 
arunca ochii și peste gar
dul depozitului din Bascov.

0 piață goală se su
focă între două mai

dane pline
...Si dacă ne-am urcat 

pe creasta dealului unde e 
âșezat 
ce-am 
toate.
cuințe 
vestit 
printre blocuri 7 Un simu
lacru 
mică.
pe lingă
de
>'i 
fără magazine de stat, fără 
apă și

birou. cum este gospodărit 
șantierul situat pe cele 
două maidane. Ar avea ce 
vedea. Ar vedea scule, ma
șini și unelte aruncate și 
risipite printre gropile 
maidanelor. Mașini și ma
teriale nefolosite de... 3
ani. Ar vedea materialele 
de construcție care zac az
vârlite prin tot șantierul, 
gropile și munții de moloz 
de la poalele blocuiilor, 
cimitirul de materiale fe
roase și lemnoase folosite 
cu doi ani in urmă.

Tot mergind noi pe șan
tier și împiedicindu-ne de 
niște coturi de fontă, 
colaci de sirmă și de țevi, 
ne-a venit ideea să Încăr
căm o targă cu astfel do 
materiale de construcții și 
s-o ducem plocon directo-

am aflat că, foarte recent, 
un grup de ofițeri făcuseră 
ca și noi un raid prin șan
tier. Știau ceea ce știm și 
noi. tn plus, sesizaseră 
conducerea șantierului. Și 
conducerea 7 N-a luat nici 
o măsură. Ne gindim că 
miliția ar putea sesiza și 
procuratura.

Unde tirnăcoapele 
spintecă strada, lo- 
pețile îngroapă banii

Gropi, maidane, băltoa
ce, pietroaie, garduri pră
bușite. garduri nespoite, 
curți fără garduri, bălării, 
inohor, trifoi sălbatic, pir, 
troscot... Nu, nu sintem pe 
vreun Cinip părăsit, toate 
cele enumerate, ca și al-

grămezi de asfalt smuls de 
pe stradă, cu nisip, pămint 
și calupuri de piatră. Ce 
se intîmplă 7 Constructorii 
de
tit din nou cu tirnăcoapele 
pe arterele orașului. Șîarterele orașului. Și 
dă-i și dă-i ! Rup stradă 
(uneori abia asfaltată), pe 
urmă, pe unde âu rupt, 
pun petice. Unii spun că 
in ultimii 3—4 ani la Pi
tești au fost „cusute" pe 
străzi vreo 10 000 de petice. 
Așa o fi. Subsemnații n-au 
crezut însă in 
aude, așa că 
gospodărește 
peticele de pe 
șului. Am început cu 
1 Măi. Am numărat noi cit 
am numărat și cind am a- 
juns la 758 ne-am 
Ne-a moleșit soarele și mai

Unul nu vorbește, 
altul nu vede, iar 
al treilea nu aude

Marți, 31 iulie, la vechea 
policlinică a orașului aș
teptau pe lă ușile cabinete
lor medicale peste 100 de 
oameni. Unii veniseră de 
departe, din comunele în
vecinate, alții — din cartie
rele mărginașe. La gineco
logie, 
ortopedie, 
comisia de < 
cardiologie se 
— încă de • la ora 5 dimi
neața — grupuri, grupuri 
de păcienți. Consultațiile 
mergeau atit de încet, in
cit in 10c să se rărească, 
rindurilă solicitanților se

îngroșâu. Intrăm in vorbă 
cu oamenii. Iată ce ne 
spune Stan Ion din comu
na Băscov :

— Stau de 5 ore la ușă, 
dar nu mă primește ni
meni. Nu mă întreabă ni
meni ce mă doare.

Bobică Silvia, absolven
tă a unei școli profesio
nale. a fost repartizată la 
fabrica „Argeșeana". Aș
tepta să i se întocmească 
o fișă medicală.

— Stau la ușă de 2 zile, 
ne spune, dar medicul se 
face că nu mă vede.

Ce se petrece la policli
nica veche, că nimeni nu 
vorbește, nimeni nu vede 7 
Dezlegăm enigma relativ 
ușor. Cu puțin timp in ur
mă, la Pitești s-a construit 
un nou spital. O mare par
te dintre medicii de la ve
chea policlinică au fost 
detașați acolo. E drept, ei 
continuă să aibă Ore de 
consultație și la anteriorul 
loc de muncă, dar s-au a- 
tașat așa de mult de noua 
clădire, incit vin la vechea 
policlinică numai cind pot. 
iar de plecat pleacă cind 
vor. Așa se face că am gă
sit aici unele cabinete in 
care existau surori, dar 
lipseau medicii, iar acolo 
unde erau prezenti medi
cii lipseau surorile. în
curcătură mare !

Unii pacienți spuneau că 
nimeni nu le vorbește, ni
meni nu-i vede. La direc
ția sanitară județeană se 
aude 7

Gh. GRAURE
Gh. CÎRSTEA
____________«X
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ÎN AUGUST, PE ȘANTIERE - 
RITM Șl CALITATE LA COTA 
MAXIMĂ A GRAFICELOR! Pe ogoarele județului Bacău, combinele lucrează din zori pînă in noapte fără întrerupere

Pe platforma industriala Zalâu

0 construcție in avans,
alta in

Tinerei platforme industriale a o- 
rașului Zalău urmează să i se adau
ge. în curind. un nou obiectiv : în
treprinderea de conductori emailați, 
care, odată pusă in funcțiune, va 
dubla potențialul productiv al .jude
țului Sălaj existent in 1970. Se poate 
spune că hotărirea constructorilor, 
de a realiza la termen și chiar in a- 
vans lucrările prevăzute in grafic, a 
devenit faptă. Iată, de altfel, ce ne-a 
spus ing. Vasile Rotaru, șeful- lotului 
de construcții Zalău, din cadrul Trus
tului de construcții Cluj : „Colectivul 
nostru 
suri la 
treaga 
global, 
cinstea 
că termenul de punere în funcțiune 
este 30 septembrie".

Aici, la ora actuală, prima capaci
tate de 5 000 tone sîrmă trefilată este 
pregătită pentru a fi predată la mon
taj. Sint, de asemenea. terminate 
fundațiile utilajelor destinate acestei 
capacități. Este de remarcat și faptul 
că. așa cum ne relata maistrul Liviu 
Crișan, constructorii lucrează in pa
ralel și la a doua capacitate, hotăriți 
fiind ca, pină la sfîrșitul lunii au
gust. să termine pardoselile și fun
dațiile pentru utilaje.

însoțiți de șefii loturilor de con-" 
strucții și instalații, ne-am deplasat 
pe al doilea șantier din Zalău, unde 
se lucrează la a IlI-a capacitate a 
întreprinderii de produse ceramice 
pentru industrie, capacitate care, 
dată în exploatare, va asigura reali
zarea parametrilor proiectați de către 
întreaga unitate. Aici. însă, ritmul de 
execuție este mult sub 
■înregistrat pe celălalt 
ciuda faptului că există 
diții de lucru, punerea 
Ia sfîrșitul trimestrului 
capacități nu este sigură. „Am pre
luat lucrarea la sfîrșitul anului trecut 
— ne spunea șeful lotului — cu 
multe rămîneri in urmă, așa că ori- 
cit ne-am străduit n-am reușit să in
trăm intr-un ritm de lucru cores
punzător". Consecința ? Realizarea 
uscătorului de țigle, compartimentul 
de bază'al capacității ce urmează a

' fi pusă în funcțiunei - se află in mare

s-a străduit să ciștige avan- 
stadiile fizice, astfel ca in- 
lucrare, executată in acord 
să fie predată Ia recepție in 
zilei de 23 August, cu toate

nivelul celui 
șantier. în 
aceleași con- 
in funcțiune, 
III, a acestei

restanta
A

întÎL'Ziere. Aici, după cum ni s-a spus, 
trebuiau să lucreze 4 automacarale. în 
hală, însă, erau numai 2. și doar 
una’ funcționa ; celelalte staționau în 
afara halei, undeva in curte. Maistrul 
loan Opriș. cel care coordonează lu
crările, socotit un om de nădejde al 
șantierului, ne spunea că va face toi 
posibilul ca termenul de punere in 
funcțiune să nu fie periclitat. Totuși, 
irosirea timpului de către construc
tor pe șantier! chiar in timpul cind. 
ne aflam acolo, era evidentă. Rămi- 
n'eri in urmă există, de asemenea, 
la fundația pentru colergang, in 
preajma- căreia nu lucra decit un sin
gur om. Din nou întrebați, tovarășii ■ 
n-au putut să dea un răspuns cit de 
cit plauzibil. Nu este mai puțin ade
vărat că pentru această lucrare sint 
destinate 3 echipe de instalatori ; dar, 
practic, neavînd front de lucru, ju
mătate din ei își pierd timpul. Oare 
o parte din instalatori nu ar putea fi 
ușor transferați la întreprinderea de 
conductori emailați, unde ar contribui 
la încheierea și mai devreme a lu
crărilor de instalații-montaj ? în 
curtea unității, multe utilaje stau 
claie peste grămadă ; mentorii dau 
vina pe constructori, iar constructo
rii vorbesc despre neglijența cu care 
acestea au fost depozitate.

Ne-am concentrat investigațiile la 
aceste două șantiere industriale in- 
trucît sint cele mai importante in 
județ. Unul, cel al întreprinderii 
de conductori emailați, oferă garanția 
punerii in funcțiune a primei capa
cități inainte de termen. Al doilea 
prezintă mari restanțe. Există posi
bilități reale ca luna august să con
stituie perioada celei mai intense ac
tivități pe șantierele sălăjene. Pen
tru a le fructifica, este necesară o 
amplă mobilizare a forțelor, in așa 
fel incit, printr-o bună organizare a 
muncii, la punctele de lucru, in fie
care echipă in parte, constructorii 
sălăjeni să-și respecte angajamentele 
asumate în cinstea zilei de 23 August 
și să-și îndeplinească inainte de ter
men planul anual de investiții, așa 
cum și-au propus.

Vasile RUSU
corespondentul .„Scînteii"

840 mii tricotaje, cit s-a planificat 
să realizăm în trimestrul IV a.c.

Aceasta este, așadar, opinia bene
ficiarului. în ce constă punctul de 
vedere al constructorului ?

— Eu apreciez — susține inginerul 
Ion Bocicaru, Șeful șantierului Cara
cal al T.C.I. Craiova — că fabrica 
va intra in funcțiune la termen.

— Pe ce vă bazați afirmația ? ,
. — Nu mai sînt lucrări multe de 

executat. Doar anumite finisaje, con
strucția castelului de apă. a centra
lei termice de condiționare, corpul 
birourilor și citeva măi mărunte...

— Acum, fabrica, trebuia să se afle 
in probe tehnologice.

— Este adevărat. Ne-ă creat însă 
și beneficiarul unele greutăți. Ori
cum. există posibilități ca pe 10—15 
august să înceapă probele tehnolo
gice.

împreună pu șeful de lot, maistrul 
Dumitru Ungureanu. vizităm șantie
rul fabricii. în secția tricotaje, utila
jele. aduse din vreme, stau nemon
tate, in vreme ce constructorul mai 
are de executat destule lucrări. „Noi 
cu planul stăm bine, ne spune șeful 
de lot. L-am și depășit cu aproape 400 
mii de. lei’*. Cele relatate de șeful de 
lot sint reale, fiind cuprinse și in 
evidențele contabile. Avem de-a face 
insă cu o neconcordanță. Șantierul

„stă bine“ cu planul valoric, în vre
me ce stadiul construcției propriu- 
zise a fabricii este mult întirziat. La 
ora actuală, toate lucrările de con-. 
strucții-montaj trebuiau să fie ter
minate, iar probele tehnologice să 
se desfășoare .din plin. Realitatea a- 
rată că planul de execuție a inves
tiției n-a fost bine corelat cu terme
nul de punere in funcțiune a fabricii. 
Este, să recunoaștem, o situație, de-a 
dreptul paradoxală.

Ce trebuie făcut acum pentru re
cuperarea restanțelor și punerea în 
funcțiune cit mai repede posibil a 
Fabricii de tricotaje de la Caracal ? 
în primul rind, constructorul trebuie 
să-și concentreze aici forțe Suplimen
tare ; apoi, se cer rezolvate urgent 
problemele de proiectare care s-au 
ivit in ultima perioadă : de aseme
nea, utilajele să se monteze cu ma
ximă operativitate, nu numai de că
tre constructori, ci și de echipele de 
montori ale beneficiarului. Se im
pune, așadar, folosirea tuturor forțe-, 
lor și mijloacelor pentru recuperarea 
restanțelor existente la construcția 
fabricii. în vederea dării în exploa
tare a întreprinderii la termenul pla
nificat.

Emilian ROUĂ
corespondentul „Scînteii"

SEMNALE DE PE ȘANTIERE:
Un raid întreprins recent pe numeroase șantiere de construcții a 

scos in evidență citeva neajunsuri in domeniul aprovizionării tehnico- 
maleriale. de a căror înlăturare urgentă depind accelerarea ritmului 
de execuție a lucrărilor de investiții, scurtarea și respectarea termene
lor de punere în funcțiune a noilor capacități de producție. Le supu
nem atenției factorilor de răspundere din unele întreprinderi, centrale 
și ministere de resort.

Livrați-ne urgent 
materialele

de construcții!

Fabrica de tricotaje din Caracal
h loc de probe tehnologice... 

discuții nesfirșite intre 
constructor și beneficiar

montaj se desfășurau conform grafi
cului și erau chiar in avans. Ne gin- 
deam că nu o să avem probleme cu 
punerea in funcțiune. Dar construc
torul și-a retras o bună parte din 
forțe și, in loc de avans. înregistrăm 
acum... restanțe. Am început să ne 
pierdem speranțele in afirmațiile 
constructorului, care ne asigură că, 
totuși, fabrica va produce la termen. 
Cum, nici noi nu știm, pentru că 
constructorii nici, in al 12-lea ceas nu 
s-au mobilizat suficient in vederea 
recuperării restanțelor. în ședințele 
de comandațnent, ei găsesc justifi
cări : nu avem oameni suficienți. E- 
vident, dacă fabrica nu va produce 
la timp, vom înregistra pierderi. E- 
conomia națională nu va dispune de

Fabrica de tricotaje dia Caracal, 
unul din principalele obiective ale 
industriei textile ce se construiesc în 
acest cincinal, are termen de punere 
în funcțiune 30 septembrie a.c. în
treprinderea va produce anual mili
oane de tricotaje de bumbac pentru 
adulți și copii. în condiții normale, 
in această lună aici trebuiau să aibă 
loc probele tehnologice. Dar nici nu 
poate fi vorba de așa ceva, intrucît 
stadiul construcției este mult întir
ziat. Halele de fabricație nu sint în
chise, castelul de apă nu s-a con
struit încă, lipsesc materiale pentru 
definitivarea construcției unor sec
ții, nici un utilaj nu este montat ș.a.

— La un moment dat, ne spunea 
tov. ing. Pompiliu Mihalcea, directo
rul fabricii, lucrările de construcții-

Iată o necesitate de strictă actua
litate pentru constructori, o cerință 
dovedită, intre altele, de situațiile 
consemnate pe șantierele unor prin
cipale platforme industriale : Tîrgo- 
viște, Turnu-Măgurele, Alexandria, 
Mintia, Slatina. Balș. Făgăr.aș, Sibiu, 
Rîmnicu-Vilcea. Pitești, Brazi, Buzău 
ș.a., a căror activitate a fost consi- 

’ derăbil afectată deheprimirea' ci
mentului la timp și in cantitățile 
contractate. în acest sens, este sufi
cient să amintim că la sfîrșitul 
lunii iulie, pe ansamblul șantierelor 
Ministerului Construcțiilor Indus
triale, restanțele la ciment însumau 
23 800 tone. Consecințele ? Stagnări 
în turnarea betoanelor, depășirea 
graficelor de execuție a unor lucrări 
de investiții, „fluxul și refluxul" in 
activitatea șantierelor. Dar, iată și 
principalii furnizori restanțieri : 
Fabrica de ciment din Cîmpulung 
Muscel — 13 290 tone, Fabrica de ci
ment din Medgidia — 4 440 tone și 
Fabrica de ciment din Tg. Jiu —
4 840 tone. Rămineri în urmă la li
vrarea unor mari cantități de ci
ment a înregistrat și Combinatul de 
materiale de construcții din Aleșd.

în egală măsură se resimte pe 
șantiere și lipsa armăturilor indus
triale din oțel și a armăturilor din 
fontă. La prima categorie.de mate
riale. întreprinderea „Armătura" din 
Zalău, din 400 de tone, bit trebuia să 
livreze șantierelor in trimestrul III, 
în luna iulie nu a expediat... decit
5 tone. în mod similar, întreprinde
rea de utilaj petrolier din Tirgoviș- 
te înregistra, la sfirșitul primului 
semestru, o restanță de 129 tone 
armături industriale din oțel. După 
o lună, restanțele, în loc să fie li
chidate, au crescut. în aceeași situa
ție se găsește și întreprinderea meLa Combinatul petrochimic BraziColaborare fructuoasăbeneficiar - constructor

Constructorii de la T.C.I. 
Ploiești inalță în prezent, 
pe marea platformă in
dustrială a Brazilor, noi 
secții și instalații petro
chimice. Pentru ca aceste 
importante obiective să 
intre in funcțiune cit mai 
repede, beneficiarul — 
Combinatul petrochimic 
Brazi — a hotăritlanul 
trecut să realizeze, cu 
forțe proprii, prin auto- 
utilare, o parte din utila
jele care-i sint necesare. 
După cum am aflat de la 
tovarășul director tehnic 
al Centralei industriale 
de rafinării și petrochi
mie Ploiești, inginerul 
Adrian Stoica, in sectorul 
mecano-energetic al com
binatului s-au petrecut 
schimbări, atelierele fiind 
reorganizate și dotate cu 
noi mașini-unelte. Scopul : 
producerea unor cantități 
importante de utilaje 
pentru noile obiective.

— Pină în prezent — ne 
spunea interlocutorul — 
s-au fabricat, in incinta 
combinatului, două cup
toare de cite 35 tone fie
care, 3 turnuri de cristali
zare, un număr impor
tant de vase de depozita
re, schimbătoare de căl
dură și alte utilaje care, 
atit ca tonaj. cit și ca 
valoare, depășesc angaja
mentul colectivului meca
no-energetic. Pină la sfîr
șitul anului, prin forțe 
proprii, se va ajunge la 
un tonaj fabricat de 3

ori mai mare decit 
realizat anul trecut.

Se cuvine să subli
niem și faptul că, în ca
drul colaborării și întra
jutorării directe, benefi
ciarul a trimis pe șantie
rele constructorului ci
teva sute de lăcătuși me
canici, instalatori etc., 
care să preia o serie de 
lucrări montaj întirzia- 
te. în felul acesta s-a 
ajuns ca stadiul lucrări
lor să fie adus la nivelul 
prevederilor „la zi" din 
graficele de execuție, iar 
in unele sectoare să se 
lucreze chiar in avans. 
De altfel, trebuie ară
tat că. datorită acestui 
ajutor efectiv, prin utila
je și oameni la montaj, 
dat de către combinatul 
petrochimic, instalația de 
clorură de colină a putut 
fi dată in producție cu 
circa 6 luni de zile mai 
devreme. Experiența po
zitivă. de bună colabora
re. de intrajutorare in 
muncă, in scopul reduce
rii termenelor de dare in 
funcțiune a unor obiecti
ve industriale de la Brazi, 
poate fi studiată și folo
sită și de 
tăți prahovene beneficia
re. care au 
investiții de realizat 
acest an și in anii viitori.

Constantin 
CAPRARU 
corespondentul 
„Scînteii"

cel

alte uni-

importante
in

talurgică din Bacău, ale cărei res
tanțe la armături industriale din 
fontă însumau, la 30 iulie, 340 tone. 
Reamintim acestor furnizori, că lu
crătorii de pe'șantierele platformelor 
industriale din Săvinești, Pitești, Rin. 
Vîlcea, Tg. Mureș. Fabricii de zahăr 
Roman, întreprinderilor „Policolor"- 
București și „Rulmentul“-Birlad le 
așteaptă ca pe... pîinea caldă.

Asemenea neajunsuri stăruie 'și in 
ceea ce privește livrarea construc
țiilor metalice; intre restanțieri se 
numără in special întreprinderea de 
construcții metalice din Caransebeș.

Expediați mai repede 
utilajele tehnologice!

Aceasta constituie o sarcină . ma
joră pentru uzinele furnizoare, im
pusă. in special, de starea de lucruri 
de pe un număr de șantiere unde se 
construiesc obiective ale Ministeru
lui Industriei Chimice. Astfel, potrivit 
datelor de care dispunem, la sfîrșitul 
primului semestru, intreprinderile 
constructoare dp mașini aveau, față 
de șantierele de investiții ale chi
miei, o restanță de 6 400 tone uti
laje tehnologice. Principalii furni
zori restanțieri : întreprinderea de 
utilaj chimic din Ploiești — 3 100 
tone utilaje destinate combinatelor 
din Pitești, Ploiești, Rm. Vilcea și 
platformei industriale din Tg. Mureș; 
întreprinderea mecanică de utilaj 
chimic din București — 1 700 tone — 
care, nelivrate, au afectat jsi afec
tează activitatea șantierelor de pe 
platforma Tg. Mureș, de la Combina
tul chimic Rm. Vîlcea, Combinatul 
petrochimic Ploiești, combinatele din 
Borzești și Pitești. în rîndul restan- 
țierilor se mai înscriu întreprinde
rile : „Independența"-Sibiu. „Grivița 
roșie“-București și ,,Unio"-Satu-Mare.

In timpul investigațiilor am mai 
reținut că, nici in luna iulie, o parte 
dintre utilajele tehnologice nu a 
sosit pe șantiere la termenele stabi
lite prin contracte. De pildă, pină la 
30 iulie. Combinatul petrochimic din 
Pitești nu a primit 2 900 tone utilaje, 
in mare parte destinate unor obiec
tive cu termene de punere in func
țiune foarte apropiate. în această si
tuație se găsesc instalația de piroli- 
ză II (termen de punere in funcțiu
ne — septembrie a.c.). instalația de 
polietilenă de joasă presiune și etil- 
benzen (trimestrul III), instalația de 
stiren și polimeri — copolimeri (ter
men de punere in funcțiune — tri
mestrul IV). și alte obiective.

Furnizori de materiale și. utilaje 
tehnologice, dați curs cererii îndrep
tățite, imperioase a constructorilor 
și livrați neîntîrziat cantitățile res
tante, iar cele contractate pentru 
perioadele următoare — la termen 
și chiar mai devreme !

IHe ȘTEFAN

Județul Dîmbovița a terminat secerișul griului
Comitetul, județean Dîmbovița al 

Partidului Comunist Român și comi
tetul executiv al consiliului popular 
județean, in numele comuniștilor 
și al celorlalți lucrători din agri
cultură, raportează conducerii parti
dului. dumneavoastră personal, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, 
aplicînd în viață prețioasele indi
cații pe care le-ați dat. oamenii 
muncii din întreprinderile agricole 
de stat, stațiunile pentru mecani
zarea agriculturii și din cooperati
vele agricole de producție au în
cheiat. in ziua de 2 august a.c.. prin 
eforturi sporite, recoltarea griului 
pe cele 33 962 hectare.

Concomitent cu recoltarea cerea
lelor păioase s-a acționat pentru 
executarea lucrărilor de întreținere 
a culturilor prășitoare, în livezi și 
in grădinile de legume, pentru

strîngerea furajelor și depozitarea 
lor în bune condiții.

Raportăm că s-au luat măsuri 
politico-organizatorice pentru a se 
asigura insămințarea culturilor du-

Telegramă trimisă C.C. al
P.C.R., tovarășului Nicolae

Ceaușescu

ble și se fac eforturi susținute pen
tru eliberarea terenului și fertiliza
rea suprafețelor destinate inșămîn- 
țărilor de toamnă, pentru Executa
rea arăturilor și a celorlalte lucrări, 
creindu-se condițiile necesare in ve
derea obținerii unor recolte mult 
sporite in'anul viitor.

Din activitatea desfășurată în 
acest .an, am tras și vom trage 
maximum de învățăminte privind 
pregătirea în condiții și mai bune 
a însămințării griului in toamnă, 
insistind asupra calității tuturor 
lucrărilor ce se vor executa.

Vă asigurăm, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că oamenii 
muncii de pe tot cuprinsul județu
lui Dîmbovița vor acționa cu mal 
multă responsabilitate și dăruire 
pentru intimpinarea cu noi reali
zări a celei de-a XXIX-a aniver
sări a zilei de 23 August, pentru în
deplinirea cincinalului inainte de 
termen, adueîndu-și astfel contribu
ția la înfăptuirea programului de 
edificare a societății noastre socia
liste.

în agricultură

ZILELE DE „VÎRF" 
NU S-AU ÎNCHEIAT

Numitorul comun al corespondențelor primite din județele Sibiu, 
Neamț și Vîlcea: TOT SATUL PE ClMP - LA SECERAT, LA ÎNSĂMÎNȚAT 

Șl LA RECOLTAREA FURAJELOR
încheierea recoltării griului și terminarea grabnică a însămințării 

culturilor succesive pe suprafețele prevăzute in fiecare unitate agri
colă, reducerea decalajului la lucrările agricole constituie preocupări 
majore ale tuturor lucrătorilor ogoarelor. Acum este necesar să se 
concentreze toate forțele pentru intensificarea secerișului in zonele din 
centrul și nordul țării, să se organizeze redistribuirea operativă a combi
nelor, a celorlalte utilaje in cadrul consiliilor intercooperatiste. să se fo
losească întreaga capacitate de lucru a mașinilor. Alternanța ploilor 
cu timpul căldlil’os, căite favorizează scuturarea lanurilor, imburuie- 
nirea' puternică semnalată in numeroase județe, ca și necesitatea 
urgentării recoltatului pe; pantele nemecaniz.abile impun acțiuni ener
gice pentru organizarea mai multor echipe de secerători și cosași, 
așa cum se procedează cu bune rezultate în județele Vaslui, Alba, 
Neamț, Bacău etc. Concomitent cu recoltatul, în toate județele țării, 
inclusiv în cele care au încheiat recoltarea griului.’ trebuie să se ia 
măsuri pentru înlăturarea decalajului dintre lucrări, acordindu-se o 
atenție deosebită eliberării terenului de paie, însămințării neîntîrziate 
a culturilor succesive pe întreaga suprafață prevăzută.

în fiecare din microzonele județu
lui SIBIU unde griul a ajuns la ma
turitate — Valea Tirnavelor. Valea 
Cibinului și- zona Miercurea — zilele 
și orele extrem de prețioase pierdu
te in ultimele săpiămîni din cauza 
timpului rece și a ploilor sint reciș- 
tigate acum pas ou pas. Concludent 
in acest sens este faptul că in peste 
40 de cooperative agricole, printre 
cărei Micășasa. Axente Sever, Dirlos, 
Miercurea. Apoldu de Jos. Păuca ș.a. 
viteza de înaintare la recoltat în ulti
ma săpțămină s-a dublat.

în flux continuu, fără pauze, se 
desfășoară lucrările in lanurile de 
grju ale cooperativelor agricole din 
Miercurea și Apoldu de Sus. Aici, 
la citeva ore de la eliberarea tere
nurilor. incepe cu toate forțele ara
tul..

Cuvîntul de ordine dat pentru a- 
ceste zile de organele județene — 
sporirea vitezei lucrărilor la recol
tat, a prins viață în multe alte coo
perative agricole, unde se’ lucrează in 
schimburi prelungite și in două 
schimburi. Zilnic se fac importante 
transferuri de forțe mecanizate in 
cadrul fiecărui consiliu intercoopera- 
tist și chiar in cadrul fiecărei uni
tăți.

Nicolae BRUJAN
corespondentul „Scînteii"

în județul NEAMȚ, pe baza unei a- 
nalize operative a situației din te
ren. biroul comitetului județean de 
partid a ajuns la concluzia că exis
tă toate condițiile pentru ca viteza 
zilnică de lucru, de 2 300 hectare, 
planificată inițial, să ajungă la peste 
3 000 hectare. In acest scop s-au 
stabilit măsuri care au inceput să 
prindă viață. în cooperativele agri
cole s-a organizat folosirea grupată 
a combinelor și preselor de balotat. 
De asemenea, in marea majoritate a 
unităților, lucrările au fost organiza
te in flux. începind de la recoltat, 
eliberarea terenului, executarea ară
turilor și pină la insămințatul cul

turilor duble. Acum aproape toți lo
cuitorii satelor se află in cimp. la 
seceriș. Ca urmare, mecanizatorii și 
țăranii cooperatori din Doljești, spre 
exemplu, au încheiat recoltarea grili- 
lui, iar la cooperativele agricole din 
Icușești, Săbăoani, Horia, Văleni și 
altele s-au luat cu asalt ultimele la
nuri.

Paralel cu măsurile pentru pune
rea la adăpost a recoltei de griu. 
trebuie intensificate celelalte lucrări 
de sezon. Din ultima situație o- 
perativă rezultă că din cele aproa
pe 14 000 hectare de pe care s-a 
strîns recolta, paiele nu au fost balo
tate decit de pe circa 6 000 hectare. 
Acest decalaj intre seceriș și strin- 
sul paielor a dus la mari intirzieri 
in executarea arăturilor, lucrare care 
pină ieri se efectuase pe abia 5 640 
hectare, din cete 36 900 hectare pla
nificate. La cooperativa agricolă din 
Tupilați. spre exemplu, paiele s-au 
balotat de pe numai 10 hectare, deși 
griul a fost strîns de pe 150 hectare. 
Aceeași situație am intilnit și la co
operativele agricole Tămășeni, Iz
voare și altele.

întrucit vremea continuă să fie ca
pricioasă, nu trebuie pierdută nici 
o oră in această săpțămină hotărî- 
toare pentru încheierea secerișului, 
eliberarea terenului și insămințatul 
culturilor duble.

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii"

cum ne spunea ing Gheorghe Tă- 
rășilă, președintele cooperativei a-î 
gricole Mareea, încheierea cu trei 
zile mai devreme a recoltatului se 
datorește in principal mecanizato
rilor, dintre care s-au evidențiat 
Ion Niță. Antonie Meanu și Nico
lae Cazacu. Ei au depășit zi de zi 

;normele planificate cu 1,5 «ha,. ceea 
'ce a permis ca secerișul griului să 
se termine in mai puțin de 10 zile;
— Rareori mi-a fost dat să văd' 

atita dăruire din partea mecaniza
torilor — mărturisea Gheorghe Ior- 
dache, președintele cooperativei a- 
gricole din Ionești. Mecanizatorul 
Dumitru Barbu, de pildă, a reușit' 
să treiere zilnic, in medie, cu 5 000-r- 
6 000 kg griu peste normă. De fapt, 
pe întreaga durată a secerișului, toa
te combinele au funcționat fără în
trerupere. fără defecțiuni. Aceasta 
datorită faptului că, in fiecare sea
ră. după încetarea lucrului,. mecani
zatorii n-au părăsit timpul pînă ce 
nu au efectuat mai intii o revizie a 
mașinilor. Cit privește stringerea 
fără pierderi a recoltei, în ajutorul 
mecanizatorilor au venit... -condițiile 
de teren pe care ei înșiși le-au asi
gurat incă din toamna anului tre
cut, cind au pregătit terenul pentru 
semănat. Ploile și grindina care au 
căzut inainte de începerea campa
niei au culcat griul și au îngreunat 
folosirea combinelor. Totuși, dato- 

. rită terenului bine pregătit, fără 
denivelări, mecanizatorii au putut 
să regleze masa combinelor la ni
velul solului și să adune fiecare
spic de griu. în toate aceste uni
tăți, \ ca și la Orlești, Zăvideni sau 
Prundeni, tractoarele au rămas in 
cîmp in al doilea schimb pe tot 
timpul nopții, pentru ca la lumina 
farurilor . să efectueze arăturile, să 
pregătească terenul pentru însă- 
mințarea culturilor succesive.

Orele de ,,virf“ ale mecanizatori
lor nu s-au încheiat încă. Ieri după- 
amiază, combinele din cooperati
vele agricole care au terminat de 
recoltat au fost trimise in nordul 
județului, unde griul s-a copt mai 
tirziu. Beneficiind de aceste forțe, 
toate unitățile agricole din județul 
Vîlcea au posibilitatea să încheie 
recoltatul in cel mult 4-5 zile.

La „Metalotehnica" - Tg. Mureș

Noi tipuri de mașini
și utilaje

muncă de 
din Tg. Mureș

Colectivul de 
„Metalotehnica" 
a sărbătorit recent împlinirea a 
două decenii de existență a în
treprinderii. De-a lungul anilor, 
aici au fost introduse în fabri
cație peste 30 de tipuri de uti
laje și mașini in 150 de tipodi- 
mensiuni. Cu 
10 000 de mașini și utilaje rea
lizate aici au fost înzestrate o 
serie de noi unități industriale 
și reutilate circa 80 de întreprin
deri ale industriei ușoare. de 
confecții și tricotaje. Dintre ul
timele noutăți d.e la ..Metalo
tehnica'* trebuie menționate 
mașinile de cusut țesături ume
de și pentru vopsit. Deosebit 
de solicitate sint și mașinile de 
cusut-surfilat destinate indus-, 
triei confecțiilor, pentru asam
blarea articolelor de lenjerie, 
îmbrăcăminte și diferite țesă-

acest an prevede, 
tipuri de mașini, 
altora și fabrica- 
de schimb. Prin 

executate, mul-

cele aproape

turi. Planul tehnic de asimilări 
de utilaje pe 
pe lingă noi 
modernizarea 
rea de piese 
reproiectările
tora dintre mașinile și utilajele 
ce se fabrică in acest an li 
s-au adus îmbunătățiri substan
țiale, inregistrîndu-se importan
te economii de metal, concomi
tent cu creșterea parametrilor 
tehnico-funcționali. Totodată, au 
fost create disponibilități spo
rite pentru export, mașinile ro
tative de tricotat, cele de con
fecționat băști, mașinile recti
linii de tricotat și altele fiind 
solicitate in diferite țări ale 
lumii.

Lorand DEAKY
corespondentul „Scînteii"

Mecanizatorii și cooperatorii din 
Mareea, Ionești și alte cooperative 
agricole din județul VÎLCEA au în
cheiat lucrările de recoltare. După

Ion STANCIU
corespondentul „Scînteii'

grafia de sus). Pregătirea terenului pentri
(fotografia de

La Cooperaiiva agricolă Ungheni, județul Argeș : balotatul paielor (foto- 
insămînțarea culturilor duble 

i<>») Foto : M. Cioc

categorie.de
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COMUNICAT COMUN t V

a delegației de partid și guvernamentale 
a Republicii Democrate Vietnam

La Invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și a 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, o delegație a 
Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam și a guvernului Republicii 
Democrate Vietnam, condusă de tova
rășul Fam Van Dong, membru al 
Biroului Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului celor ce’ Muncesc 
din Vietnam, prim-ministru al gu
vernului Republicii Democrate Viet
nam, a întreprins o vizită oficială de 
prietenie in Republica Socialistă 
România, intre 28 iulie și 1 au
gust 1973.

Delegația de partid și guvernamen
tală a Republicii Democrate Vietnam 
a fost primită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, cu care a avut o 
convorbire cordială, desfășurată in 
spiritul prieteniei frățești și solidari
tății militante dintre cele două par
tide, țări și popoare. Cu acest prilej, 
delegația vietnameză a transmis din 
partea tovarășului Ton Duc Thang. 
președintele R.D. Vietnam, a tova
rășului Le Dlian, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului ce
lor ce Muncesc din Vietnam, și a ce
lorlalți conducători ai Republicii De
mocrate Vietnam un fierbinte salut 
de luptă și sincere urări de sănă
tate și succes 
Ceaușescu și 
ai Republicii 
La jindul său, tovarășul 
Ceaușescu a transmis din 
conducerii de partid și de stat a Re
publicii Socialiste România călduroa
se salutări tovărășești și urări de 
succes tovarășilor Ton Duc Thang, 
Le Duan și celorlalți conducători ai 
Republicii Democrate Vietnam, iar 
bravului popor vietnamez urarea de 
a obține realizări tot mai mari in 
instaurarea unei vieți libere și în
floritoare, in îndeplinirea aspirațiilor 
sale naționale, in construirea orin- 
duirii socialiste.

în timpul șederii in Republica So
cialistă România, solii poporului 
vietnamez au vizitat obiective eco
nomice și social-culturale din Capi
tală și din județele Constanța și Pra
hova, au participat la mitingul de 
prietenie organizat in onoarea dele
gației de populația orașului Bucu
rești, s-au intilnit cu oameni ai 
muncii, care i-au salutat cu căldură 
și i-au înconjurat pretutindeni cu' 
cele mai profunde sentimente de 
stimă și caldă prietenie, expresie a 
relațiilor frățești care unesc in mod 
trainic, cele două popoare. Membrii 
delegației vietnameze au exprimat 
vii aprecieri pentru manifestările de

tovarășului Nicolae 
celorlalți conducători 
Socialiste România. 

Nicolae 
partea

prietenie și sincere mulțumiri pen
tru ospitalitatea de care s-au bucu
rat în tot cursul vizitei.

Vizita a prilejuit ample convor
biri cu privire la situația internă din 
cele două țări, la evoluția și perspec
tivele relațiilor româno-vietnameze, 
precum și cu privire la o serie de 
probleme internaționale de interes
comun.

La convorbiri, care s-au desfășu
rat in spiritul respectului și înțele
gerii reciproce, al prieteniei frățești 
ce caracterizează relațiile româno- 
vietnameze, au participat :

Din partea română : Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Socia
liste România, Gheorghe Radulescu, 
merr.bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Nicolae Ghenea, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, general-colonel Sterian Țîrcă, 
adjunct al ministrului apărării națio
nale, Ion Stoian, adjunct al minis
trului comerțului exterior. Radu 
Constantinescu, vicepreședinte al 
Comisiei guvernamentale de colabo
rare și cooperare economică și teh
nică, Tudor Zamfira, ambasadorul 
Republicii Socialiste România în 
R.D. Vietnam.

Din partea vietnameză : Fam Van 
Dong, membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Partidului ce
lor ce Muncesc din Vietnam, prim- 
ministru al guvernului R.D. Viet
nam, Le Thanh Nghi, membru al 
Biroului Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam. viceprim-ministru, 
Nguyen Co Thach, viceministru al 
afacerilor externe, general-maior 
Tran Sam, viceministru al apărării 
naționale, Nguyen Van Dao, vice
ministru al comerțului exterior, 
Nguyen Dang Hanh, ambasadorul 
R.D. Vietnam la București.

Au participat, de asemenea, consi

lieri și experți ai celor două dele
gații.

Cele două delegații s-au informat 
despre preocupările partidelor și gu
vernelor pe care le-au reprezentat, 
despre direcțiile principale ale efor
turilor celor două popoare, despre 
realizările obținute de acestea in ac
tivitatea lor creatoare.

în numele poporului vietnamez, al 
Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam și al guvernului Republicii 
Democrate Vietnam, îndeplinind 
testamentul respectatului președinte 
Ho Și Min, delegația de partid și 
guvernamentală vietnameză a expri
mat sentimente de sinceră și profun
dă gratitudine Partidului Comunist 
Român, guvernului Republicii Socia
liste România și poporului român 
pentru sprijinul și ajutorul prețios 
acordate poporului vietnamez in 
lupta sa patriotică împotriva agre
siunii americane și in construirea 
socialismului.

Delegația Partidului celor ce Mun
cesc din Vietnam și a guvernului 
Republicii Democrate Vietnam a 
salutat cu căldură realizările obți
nute in construirea socialismului, 
grație hărniciei și talentului creator 
ale poporului român sub conducerea 
Partidului Comunist Român.. Româ
nia este astăzi o țară socialistă in 
care relațiile de producție socialiste 
sint generalizate in întreaga econo
mie ; industria a devenit ramura 
conducătoare, agricultura se dezvoltă 
intensiv, cultura, știința și tehnica 
fac progrese însemnate, nivelul de 
trai al poporului se îmbunătățește 
permanent.

Partea vietnameză dorește sincer 
ca, sub conducerea Partidului Co
munist Român, in frunte cu stimatul 
tovarăș Nicolae Ceaușescu, poporul 
frate român să realizeze cu succes 
sarcinile stabilite de cel de-al X-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân și de Conferința Națională din 
anul 1972, in vederea construirii so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate in România.

Republica Democrată Vietnam 
sprijină activitatea României în
dreptată spre consolidarea păcii și 
securității in Europa și in întreaga 
lume, precum și in favoarea luptei 
popoarelor pentru independență, de
mocrație și progres social.

Partea română a dat o înaltă a- 
preciere și a felicitat cu căldură po
porul frate vietnamez pentru marile 
victorii obținute, sub conducerea 
Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, in lupta sa dreaptă dusă 
împotriva agresiunii imperialismului 
american și în opera de edificare a 
socialismului in Republica Demo- 

■ erată Vietnam, relevind contribuția 
importantă a poporului vietnamez 
la lupta generală a forțelor socialis
mului, a tuturor forțelor antiimpe- 
rialiste, pentru pace, libertate, in
dependență, democrație și socialism.

Partea română a exprimat sincera 
sa admirație față de dirzenia și 
eroismul de care a dat dovadă bra
vul popor vietnamez în lupta sa îm
potriva agresiunii. Victoriile poporu
lui vietnamez au confirmat in mod 
strălucit că un popor care-și apără 
cu hotărire libertatea nu poate fi 
îngenuncheat.

Partidul Comunist Român. Româ
nia socialistă. întregul popor român 
au salutat cu profundă satisfacție în
cheierea Acordului privind încetarea 
războiului și restabilirea păcii in 
Vietnam ca pe un eveniment de im
portanță majoră în viața internațio
nală, o victorie istorică a poporului 
vietnamez, care încununează lupta 
sa eroică, plină de abnegație, pentru 
apărarea suveranității, a ființei na
ționale. pentru asigurarea dreptului 
sacru de a-și reglementa singur 
problemele, in conformitate cu voin
ța și aspirațiile sale, fără nici un 
amestec din afară.

Partea vietnameză a informat asu
pra situației aplicării Acordului de 
la Paris și a Comunicatului comun 
din 13 iunie 1973, a reafirmat po
ziția consecventă a guvernului Repu
blicii Democrate Vietnam și a Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud pri
vind respectarea și aplicarea cu 
strictețe a acordului și comunicatului 
comun, cerind ca și Statele Unite ale 
Americii și administrația de la Sai
gon să respecte și să aplice aceste 
acorduri.

Partea română susține pe deplin 
poziția guvernului Republicii Demo
crate Vietnam și a Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud. precum și pro
punerile Guvernului Revoluționar 
Provizoriu din 28 iunie 1973, care 
sint conforme cu Acordul de la Pa

ris și vizează reglementarea proble
melor interne din Vietnamul de sud 
pe cale pașnică și democratică, in
tr-un spirit de reconciliere și de 
concordie națională, pe baza recu
noașterii existenței în Vietnamul de 
sud a două administrații, a două ar
mate, a două zone de control și a 
trei forțe politice.

Cele două părți apreciază că apli
carea cu strictețe a prevederilor A- 
cordului de la Paris va crea condiții 
care să permită poporului vietnamez 
să-și consacre întregul său talent 
creator dezvoltării economice și so
ciale a Vietnamului, cauzei reunifi- 
cării pașnice a țării și va contribui, 
in același timp, la cauza păcii in In
dochina și in Asia.

Delegația română a luat cunoștin
ță cu satisfacție de entuziasta între
cere patriotică in care s-a angajat 
populația nord-vietnameză spre a 
vindeca rănile războiului, a reface 
și dezvolta economia. Delegația ro
mână dorește sincer ca poporul viet
namez să cucerească victoria totală 
In lupta pentru menținerea șl conso
lidarea unei păci trainice, să edifice 
cu succes socialismul in Nord. să 
desăvîrșească independența și demo
crația în Sud și să progreseze spre 
reunificarea pașnică a țării. Partea 
română a asigurat delegația vietna
meză că poporul român, credincios 
principiilor' internaționalismului so
cialist, va acorda în continuare spri
jin și ajutor multilateral poporului 
vietnamez in vederea înfăptuirii as
pirațiilor sale legitime.

Republica Socialistă România va 
acționa pentru dezvoltarea relațiilor 
cu Frontul Național de Eliberare și 
Guvernul Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud. sin
gurul reprezentant autentic al popu
lației sud-vietnameze.

Cele două părți au salutat cu căldu
ră marile victorii ale poporului Lao, 
sub conducerea Frontului Patriotic, 
in frunte, cu prințul Sufanuvong. A- 
ceste victorii au condus la semnarea 
Acordului de la Vientiane cu privi
re la restabilirea păcii și realizarea 
concordiei naționale in Laos, deschi- 
zind frumoase perspective pentru 
edificarea unui Laos pașnic, inde
pendent, neutru, democratic, unit ți 
prosper.

Părțile au salutat cu căldură glo
rioasele victorii ale forțelor armate 
și ale populației cambodgiene, au 
exprimat sprijinul lor față de lupta 
dusă de poporul cambodgian sub 
stindardul Frontului Unit Național 
al Cambodgiei. in frunte cu șeful 
statului, prințul Norodom Sianuk. și 
guvernul regal de uniune națională 
al Cambodgiei, pentru independen
tă. pace, neutralitate. d^rtippțație, 
prosperitate ți 'integritate'Teritorială 
a Cambodgiei.

Părțile au subliniat că in lumea 
contemporană au loc profunde schim
bări in raportul de forțe, ample mu
tații social-politice și importante 
prefaceri revoluționare caracterizate 
prin creșterea continuă a forțelor 
socialismului, destrămarea tot mai 
accelerată a sistemului colonial, spo
rirea neîncetată a rolului noilor sta
te independente, amploarea crescin- 
dă a luptei clasei muncitoare și a 
forțelor . democratice. Victoria istori
că a poporului vietnamez a adus o 
contribuție importantă la modifica
rea profundă a raportului de forțe 
in favoarea cauzei popoarelor lumii, 
pentru pace, independență, democra
ție și progres social.

în viața internațională a apărut un 
nou furs favorabil păcii și cauzei re
voluționare a popoarelor. Republică 
Socialistă România și Republica De
mocrată Vietnam consideră că este 
necesar să fie intensificată lupta po
poarelor pentru consolidarea păcii in 
lume, pentru stabilirea de relații in
tre state pe baza principiilor inde
pendenței și suveranității, egalității, 
neamestecului in treburile interne și 
avantajului reciproc.

Cele două părți și-au reafirmat con
vingerea că, in condițiile actuale, 
toate statele, fără nici o deosebire, 
trebuie să-și aducă contribuția activă 
la soluționarea problemelor majore 
care se ridică astăzi în' fața po
poarelor. Părțile au declarat că vor 
continua să acționeze pentru pace, 
independență, democrație și progres 
social.

Cele două părți apreciază că Con
ferința europeană pentru securitate 
și cooperare trebuie să creeze con
diții favorabile pentru consolidarea 
păcii și securității pe continent. Păr
țile și-au exprimat dorința ca lucră
rile conferinței să ducă la promova
rea puternică a principiilor indepen
denței și suveranității, egalității in 
drepturi, avantajului reciproc in re

lațiile dintre statele continentului 
european.

Republica Socialistă România și 
Republica Democrată Vietnam acor
dă un loc de primă importanță întă
ririi și dezvoltării prieteniei și co
laborării cu toate țările socialiste, de 
care sint legate prin idealuri și aspi
rații comune — prietenia și colabo
rarea dintre țările socialiste jucind 
un rol fundamental In lupta pentru 
pace și progres social în lume.

Părțile și-au exprimat hotărîrea 
de a contribui in continuare la resta
bilirea și întărirea unității tuturor 
țărilor socialiste și partidelor comu
niste și muncitorești, pe baza princi
piilor marxism-leninismului și inter
naționalismului socialist.

Cele două părți au reafirmat prin
cipiile acceptate de partidele comu
niste și muncitorești, și anume: toate 
partidele marxist-leniniste sint in
dependente și egale ; ele pornesc de 
la condiții specifice, proprii țărilor 
respective, se bazează pe principiile 
marxism-leninismului in definirea 
politicii lor și iși acordă un sprijin 
reciproc.

Republica Socialistă România și 
Republica Democrată Vietnam sint 
convinse de importanța deosebită a 
luptei țărilor în curs de dezvoltare 
pentru consolidarea independenței, 
lichidarea înapoierii economice, pen
tru progresul lor economic și social.

Părțile sușțin cu fermitate lupta 
popoarelor din Asia, Africa și Ameri
ca Latină împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialismu- 
lui ; ele sprijină cu hotărire lupta 
revoluționară a clasei muncitoare și 
a popoarelor lumii pentru pace, in
dependență națională, democrație și 
progres social.

Cele două delegații sint unanime 
in a da o înaltă apreciere dezvoltării 
continue a relațiilor de prietenie și 
colaborare statornicite intre Partidul 
Comunist Român și .Partidul celor ce 
Muncesc din Vietnam, intre Republi
ca Socialistă România și Republica 

' Democrată Vietnam, pe baza princi
piilor marxism-leninismului și inter
naționalismului socialist, relații care 
au cunoscut o evoluție ascendentă ca 
urmare a vizitelor delegațiilor de 
partid și guvernamentale a Republi
cii Socialiste România și a Republi- 

■ cii Democrate Vietnam și a bunelor 
rezultate ale convorbirilor care au 
avut loc cu aceste prilejuri intre 
conducătorii de partid și de stat ro
mâni și vietnamezi.

Părțile au reafirmat hotărirea lor 
comună de a acționa in continuare 
pentru întărirea' șp dezvoltarea rela- 

. (iilor dintre Partidul Comunist Ro- 
.ji.mjțp, șj Partidul.pel'or ce Muncesc din 
'’■Vietham, pentru”!lărgirea și diversi

ficarea relațiilor in toate domeniile 
intre Republica Socialistă România 
și Republica Democrată Vietnam, fi
nind seama de. aspirațiile și intere
sele celor două popoare, de intere
sele solidarității între țările socialis
te și in cadrul mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, de obiec
tivele luptei împotriva forțelor reac
ționare, imperialiste, pentru pace, 
independență, democrație și socia
lism.

Delegațiile au convenit asupra aju
torului acordat Republicii Demo
crate Vietnam de către Republica 
Socialistă România in vederea lichi
dării urmărilor războiului și intensi
ficării construcției .socialismului, a- 
supra extinderii relațiilor intre cele 
două țări in toate domeniile. Ca re
zultat al convorbirilor, cele două 
părți au semnat acorduri privind a- 
jutorul economic și militar dat de 
Republica Socialistă România Repu
blicii Democrate Vietnam și coope
rarea economică și schimbul de 
mărfuri intre cele două țări pentru 
anul 1974. .

Părțile consideră că vizita în Re
publica Socialistă România a delega
ției de partid și guvernamentale a 
Republicii'Democrate Vietnam, con
dusă de tovarășul Fam Van Dong, 
membru al Biroului Politic al Comi
tetului Central al Partidului celor 
ce Muncesc din Vietnam, prim-mi
nistru al guvernului Republicii De
mocrate Vietnam, reprezintă un eve
niment de seamă in procesul dezvol
tării multilaterale a legăturilor fră
țești dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul celor ce Muncesc 
din Vietnam, a relațiilor prietenești 
de colaborare dintre Republica So
cialistă România și Republica De
mocrată Vietnam, in interest’d celor 
două popoare,'al cauzei socialismu
lui, democrației, i.ndeoendenței na
ționale și păcii mondiale.

Bucuțești, 1 august 1973

Programul I
9,00 Curs de limbă rusă. Reca

pitulare (5).
9,30 O viață pentru o idee : 

Gheorghe Munteanu-Murgocl. 
10,00 Telex.
10.05 Cărți șl idei.
10.35 Selecțiuni din emisiunea 

..Seară pentru tineret".
11,1-0 Istoria filmului sonor : „Pri

vește înapoi cu mînie".
12,40 Municipalitatea răspunde

bucureșteanului.
13,00 Telejurnal.
14,00 Tenis de cîmp : România— 

U.R.S.S. (finala grupei A din 
zona europeană a „Cupei 
Davis"). (Primele două par
tide de simplu).

18.35 La volan — emisiune pentru 
conducători auto.

18.50 Teleconferință de presă.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • Cincinalul îna

inte de termen. 1973 — an 
hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptămfnil : „Tine
rețe milenară" de Constan
tin Alexandru.

20,05 Prim plan : Georgeta Ciucă, 
președinta C.A.P. Adîncata 
— Ilfov.

20.30 ..Treptele țării" — emisiune de 
cîntece și versuri.

21,00 Pagini de umor : Aventuri 
in epoca de piatră.

21.50 Teleglob : R.S.F. Iugoslavia. 
Itinerar Nord-Vest. Reportaj 
filmat.

22.10 24 de ore.
22.35 Concertul orchestrei de mu

zică ușoară a Radiotelevi- 
ziunii la Palatul culturii din 
Arad.
Programul II

20,00 Avanpremieră.
20,05 Cîntece și jocuri populare cu 

ansamblul „Flacăra Praho
vei".

20.35 Revista economică TV.
21,05 Pagini muzicale de mare 

popularitate : „Cvintetul păs
trăvilor" de Franz Schubert.

21,45 Film serial „Arthur". Episo
dul I.

22.10 Biblioteca pentru toți — Mi
hail Dragomirescu « Mihail 
Dragomirescu — omul « Fișă 
de istorie literară. Emisiune 
de Mihaela Macovei.

cinema

(Urmare din pag. I)

veche, o folosim pentru 
un alt produs.

— Așadar, reacție in
lanț ?

— Da. Un succes il 
aduce pe altul, o bucurie 
aduce altă bucurie...

Astfel ajungem la...
...CREAȚIE LA PUTE

REA „N“.
• Maistrul Bruno Wa- 

zorca de la întreprinde
rea „6 Martie" a realizat 
un vibrator de adincime 
utilizat pe șantierele de 
construcții cu mare suc
ces. Introdus in masa 
betonului, noul utilaj 
face o vibrație completă 
(cele utilizate pină acum 
realizau vibrația doar la 
suprafața betonului). Mai 
o nevoie să amintim aici 
cit de importante sint 
toate acestea pentru cali
tatea betoanelor 1 Și 
încă o adăugire : noul 
vibrator este doar una 
din multele soluții teh
nice propuse de maistrul 
amintit.

• Profesor dr. ing. Fi- 
lofteia Dobrescu și conf. 
dr. ing. loan Florea, de 
la Institutul politehnic 
„Traian Vuia", după o 
muncă asiduă au finali
zat două importante stu
dii privind recuperarea 
trioxidului de crom din 
deșeurile de piele și din

apele reziduale din tă- 
băcării și alte fabrici de 
prelucrare a pieilor. Sub
stanța astfel obținută 
este folosită cu mare efi
ciență in industria lacu
rilor și vopselelor, a ma
terialelor de construcții, 
in metalurgie etc. Proce
deul rezolvă, în mod 
substanțial. problema 
poluării apei In industria 
pielăriei.

întreaga muncă de crea
ție a oamenilor Invățați 
să îndrăznească, să cau
te și mai ales să afle pe 
teritoriul atit de palpi
tant al noului.

Ce nu s-a spus 
într-o telegramă

Stațiunea pentru me
canizarea agriculturii din

mătoare alte S.M.A.-uri 
din județ au preluat 
exemplul de la Lenau- 
heim...

Premieră

Știți Care este cea mai 
nouă construcție din ju
dețul Timiș ? Clădirea 
spitalului clinic amplasat 
în zona stadionului. Din

o Urmărire la Amsterdam : SA
LA PALATULUI — 18 (seria de 
bilete 4674) : 20.30 (4675), BUCU
REȘTI — 8.30; 11: 13,30; 16; 13,30; 
21, la grădină — 20.
• Distratul : PATRIA — 9; 11,30; 
14; 16,30: 19: 21.15, FESTIVAL — 
9: 11; 13; 15; 17; 19; 21. la gră
dină — 20.
A Cartea Junglei : SCALA — 9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21, STADIONUL 
DINAMO — 20.
A Dragostea Începe vineri : CA
PITOL — 9,30; 11,45; 14: 16.15; 
18.45: 21, la grădină — 20.15, FA
VORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
16.15: 20.30.
A 'Fantoma lui Barbă Neagră : 
LUCEAFĂRUL — 8,30; 11; 13.30; 
16; 18,30; 21, la grădină — 20.15, 
A șl salută rindunelele : CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18.15; 20.30.
A Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9.30..
A Cu copiii la mare : DOINA — 
11; 13.15: 15.30; 17.45; 20.15.
A Jucătorul : FLOREASCA —
15,30: 18: 20.15.
A Simon Templar intervine : LU
MINA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30.; 
20.45. : '»
A La răscruce de vlnturi : EX
CELSIOR — 3.45: 11.15; 13.30; 16; 
18,30;' i'd.TS.-'TffUZEȘfFT — 9; 11.301"''' 
13,45; 16: 18.15; 20,30, la grădină
— 20,15. GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45: 18.15; 20.30.
o Andrei Rubliov : VIITORUL — 
16: 19.30.
A Aventurile lui Babușcă : TIM
PURI NOI — 9,15—20,45 in con
tinuare, COSMOS — 15,30; 18;
20,15.
A Jandarmul la plimbare : GRI- 
VITA — 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.
A Acei oameni minunați In ma
șinile lor zburătoare -r 10: 12.30; 
15.30; 18. Uimitorul dr. Clitter- 
house — 20.30 : CINEMATECA
(Sala Union).
A Cornul de capră : CRlNGAȘI
— 15: 17.30.
a Solaris : CRlNGAȘI — 19.30. ' 
A Lumea se distrează ; BUCEGI
— 16; 18; 20. la grădină — 20.15. 
LIRA — 15,30; 18; 20,30. la gră
dină — 20,15.
A 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 grădină — 20. 
A Ultimul cartuș : PACEA —
15,45; 18; 20, MUNCA — 16; 18;
20.
e Monte Carlo : CIULEȘTI — 
15.30: 18; 20,15, RAHOVA — 15,30; 
18: 20.15.
a Ceata : FERENTARI — 15; 18; 
20,15.
A Antonlu șl 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.
a Tu, eu $1 micul Paris : MO
ȘILOR — 15,30; 18; 20. la grădi
nă — 20.
a Clprian Porumbescu : POPU
LAR — 16; 19, PROGRESUL — 
15.30; 19.
A Te așteptăm, flăcăule î VITAN
— 15.30; 17,30; 19,30.
o Fluturii sint liberi : DACIA
— 9: 11,15; 13,30: 16: 18.15; 20.30, 
ARTA — 15,30; 18; 20,30, la gră
dină — 20.15.
a Eliberarea (seriile IV și V) : 
ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE
— 15.30; 19.
O Rond de noapte : COTROCENI
— 15,30; 18; 20.15.
A Nici un moment de plictiseală: 
DRUMUL SĂRII — 15.30: 18; 20,15. 
a Fata care vinde flori : UNIREA
— 15,15; 11,45; 20,15, la grădină — 
20.30.
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• După o idee a teh
nicianului Emeric •Hor- 
vaf, de la uzina „Elec
tromotor", s-a realizat 
prin autoutilare un stand 
cu medie frecvență pen
tru verificarea complexă 
a bobinajului la motoa
rele electrice din gaba
ritul 71—100. Standul 
este unic în țară. El asi
gură controlul de calita
te, sută la sută, la bobi- 
nâje.

Cum am putea numi 
toate acestea ? Creații 
timișorene, la puterea 
,.n“ ! Ar fi o formulă. 
Numai că formulele, ori- 
cît ar fi ele de ingeni
oase, nu pot cuprinde

Lenauheim a raportat 
Încheierea strîngerii re
coltei de păioase cu o 
săptămînă înainte ca â- 
ceastă lucrare să fie ter
minată in restul județu
lui. Nu este prima dată 
cind se petrece acest lu
cru. în ziua cind s-a în
cheiat recoltatul, combi
nele de la S.M.A. Le
nauheim au pornit spre 
lanurile din afara grani
țelor unității. Fruntașii 
stațiunii : Jojan Woltz, 
Ion Bot, KerekeS Gybr- 
gy și alții s-âu dovedit 
fruntași și pe teritoriile 
vecine. Și acolo este tot 
plinea țării. în ziua ur-

toate punctele de vedere 
construcția este asemuită 
cu o bijuterie arhitecto
nică a Timișoarei.

Microlnterviu

Discutăm cu tovarășul 
Ilie Morodan, secretarul 
cu problemele economice 
al Comitetului județean 
de partid Timiș. L-am 
rugat să ne olere amă
nunte privitor la inde- 
plinirea la termen a an
gajamentului pe care și 
l-au luat anul acesta 
oamenii muncii din ju
deț. Iată ce am aflat :

— Pină acum, jumătate

din acest angajament a 
și fost îndeplinit. Sigur, 
in această direcție exis
tă și alte garanții, intre 
care, cea mai demnă de 
luat in seamă este 
spiritul care domnește 
in județ, spirit de muncă 
tenace, de dăruire. do
rința de autodepășire.

— Vreți să argumen
tați printr-un exemplu ?

— De ce nu. în afară 
de faptul că in îndepli
nirea cincinalului ne a- 
flăm acum în toamna a- 
nului 1973, există in ju
dețul nostru colective 
care au cucerit avansuri 
mult mai mari. Astfel, 
uzina „Ciocanul", din 
Nădrag, uzina „Electro
motor", întreprinderea 
ambalajul metalic din 
Timișoara și altele se 
apropie sau au depășit 
sfirșitul acestui an. Ca 
să nu mai vorbim de 
Trustul de construcții- 
mbntaj Timișoăra care a 
realizat două treimi din 
sarcinile ce-i reveneau 
in cincinal.

Iată tot atîtea argu
mente care întăresc afir
mația de la începutul a- 
cestor rinduri, precum 
că. meleagurile bănățene 
trăiesc acum, la început 
de august, frumoasele 
zile de septembrie.

Actualitatea tematicii 
și tematica actualității 
în „Revista de filozofie"

Sint bine cunoscute exigențele 
partidului nostru față de cercetarea 
filozofică. La plenara C.C. al P.C.R. 
din noiembrie 1971, precum și cu 
alte prilejuri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, relevind unele rămineri 
in urmă In acest domeniu, a accen
tuat imperativul integrării mai fi
rești și mai active a cercetării filo
zofice cu practica socială, cu reali
tățile actualei etape de dezvoltare a 
societății noastre.

Dacă se examinează prin prisma 
acestor exigențe cuprinsul numerelor 
„Revistei de filozofie" apărute in 
ultimul an și jumătate se pot con
stata eforturi încununate de succes. 
Chiar din titlurile rubricilor revistei, 
ale articolelor și studiilor publicate, 
apare limpede că predomină orienta
rea spre problemele actualității. Su
marul publicației este axat in mod 
manifest pe temele majore prevăzute 
în Programul de educație comunistă 
adoptat la Plenara C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1971. Astfel, au fost publi
cate studii valoroase privind : con
ceptul de societate socialistă multi
lateral dezvoltată ; determinismul, 
cauzalitatea și legitatea în funcție de 
noile achiziții ale științei, culturii și 
practicii contemporane ; contradicții
le sociale în so
cietatea socialis
tă; relațiile dintre 
existența mate
rială și conștiință 
in actuala etapă 
de dezvoltare a 
țării ; forțele so
ciale ale socie
tății noi — clasa 
muncitoare, țără
nimea cooperatis
tă, intelectualita
tea. alianța mun- 
citorească-țărănească, națiunea și 
rolul ei in contemporaneitate ș.a.; 
știința conducerii sociale in socia
lism ; creșterea rolului conducă
tor al partidului comunist ; pro
bleme filozofice ale unor științe 
moderne și raporturile lor cu opera 
de făurire a socialismului ; natura 
și legitățile creației literar-artistice 
in zilele noastre.

Deci, tematic vorbind, „Revista de 
filozofie" se află pe drum bun. Se 
pune insă întrebarea : cum sint 
dezvoltate aceste teme majore ?

Este știut că drumul spre adevăr 
în știință este un proces in cadrul 
căruia înaintarea se realizează pas 
cu pas. Acest specific al investigației 
științifice iși găsește ilustrare și in 
„Revista de filozofie". Apare deci 
normal faptul că intr-un șir de 
studii și articole, dări de seamă și 
recenzii, note și însemnări se for
mulează idei, teze și păreri variate 
asupra unuia și aceluiași fenomen, 
asupra unuia și aceluiași domeniu al 
realității materiale și spirituale ; se 
examinează „momentele" care ar ex
prima răminerilș. (11, urmă in cerce-,, 
tarea problemei'respective, se pro-': 
pun „metodologii"' său' „strategii" iii 

«.vederea desfășurării ulterioare a 
cercetărilor concrete. îri’tr-un aseme
nea cadru sint scrise mai multe 
s.tudii și articole referitoare la rela
ția existență materială — conștiință, 
natura și mersul contradicțiilor so
ciale in socialism, etică șr echitate 
socialistă ș.a.m.d. Din păcate, apar 
și pretinse studii în care adevărul 

’ de la care s-a pornit este din 
nou proclamat drept adevăr, ca 
de exemplu : conștiința . nu ră- . 
mine fatal in urma existenței 
sociale ; sau se . propune înlocuirea 
unei formule cu alta, ca de exem
plu : in loc de „contradicții antago
niste și neantagoniste" să se folo
sească propoziția : „în socialism ac
ționează contradicții opoziționale și 
diferențiale". în asemenea cazuri, 
dorința de a trece de la simpla 
repetare a ceea ce este cunoscut la 
descifrarea și formularea noilor fe
nomene și probleme eșuează în sco
lastică.

Dacă ne-am întreba care este a- 
portul „Revistei de filozofie" la dez
baterea și incetățenirea trainică a 
principiilor eticii și echității socia
liste in societatea noastră, răspunsul 
trebuie să pornească, evident, de la 
faptul că au fost publicate studii și 
articole cu privire la : principiile e- 
ticii comuniste, sistemul de valori 
al societății socialiste multilateral 
dezvoltate, bazele materiale și ideo
logice ale atitudinilor și comportării 
oamenilor muncii ș.a. Unele dintre 
aceste studii constituie un real pas 
înainte față de trecutul nu prea în
depărtat. în același timp, lectura 
unora dintre ele relevă însă că nu 
se ajunge la descifrarea esenței fe
nomenelor etice proprii actualului

REVISTA
REVISTELOR

stadiu de dezvoltare al societății ro
mânești. Sint puse din nou in discu
ție concepte și categorii ale unor 
teorii construite pe alte baze mate
riale, istorice și ideologice, in loc să 
se investigheze mișcarea istorică 
reală ce se desfășoară sub ochii 
noștri. Nu e vorba, în asemenea ca
zuri, de acea necesară confruntare a 
ideilor și concluziilor desprinse din 
realitățile prezentului cu cele din 
cărți in care e cristalizată experien
ța altor vremuri, ci de faptul că se 
produce o manifestare desuetă a a- 
cademismului livresc.

Se vădește astfel un nou aspect, 
specific, al ruperii cercetării filozo
fiei de viață : in timp ce transfor
mările profunde, caracteristice epo
cii contemporane, determină mutații 
radicale in felul de a gindi al oa
menilor, studiile de filozofie nu exa
minează natura acestor mutații, te
melia lor materială și spirituală, for
mele pe care le îmbracă, modul 
cum înriuresc formele noi ale 
conștiinței individuale și sociale 
acțiunile practice pentru trans
formarea societății. Ni se pare sem
nificativ, in această ordine de idei, 
că în articolele consacrate evaluării 
critice a așa-numitei teorii a „limi

telor creșterii", nu 
este nici măcar 
tangențial abor
dată problema ro
lului maselor 
populare in sfera 
proceselor puse in 
discuție.

După cum se 
știe, una din tră
săturile caracte
ristice apariției șl 
dezvoltării filozo
fiei materialist

dialectice o reprezintă înfruntarea 
deschisă cu ideologiile adverse, cu 
concepțiile filozofice ale burgheziei, 
combaterea argumentată a teoriilor 
și curentelor de idei reacționare de 
tot felul.

Din acest punct de vedere, conside
răm nefiresc faptul că „Revista de 
filozofie" publică cu totul sporadic — 
am îndrăzni să spunem, intimplător 
— articole de interpretare de pe po
zițiile materialismului dialectic a cu
rentelor filozofice burgheze contem
porane, că neglijează polemica știin
țifică cu manifestările neoraționalis- 
mului teologic, cu diferitele forme 
ale iraționalismului, precum și cu 
noile variante, „modernizate", ale 
determinismului mecanicist, ale fata
lismului. Nu au primit un răspuns 
necesar pozițiile pozitiviste, cu apo
logia lor despre o așa-zisă „dezideo- 
logizare".

Acționind in spiritul hotăririlor 
Plenarei din noiembrie 1971, partidul 
nostru desfășoară o vastă ofensivă 
împotriva oricăror manifestări străi
ne concepției comuniste despre via
ță.; jcombațș; c,U vigoareCreminiscen- 
țele.misticismului; iraționalismului 
și alte concepții și mentalități evi
dent retrograde. Este de așteptat ca 
aportul „Revistei de filozofie" în a- 
ceastă bătălie ideologică de impor
tanță majoră să depășească faza ar
ticolelor care se limitează la insăi- 
larea de generalități și teze livrești, 
orientîndu-se către un efort perseve
rent de investigare a realităților, în 
cadrul căruia să descifreze ceea ce 
este autentic comunist in modul de a 
gindi al oamenilor și ceea ce consti
tuie expresii ale vechiului in con
știință.

La o privire de ansamblu, reiese 
că revista abordează, într-un fel sau 
altul, aproape toate marile domenii 
și probleme ale filozofiei. Atenția 
îndreptățită acordată materialismu
lui dialectic și istoric, logicii, istoriei 
filozofiei, eticii, esteticii, axiologiei 
nu poate insă justifica lăminerea 
pe un plan secundar a problemelor 

•filozofice ale științelor naturii, știin
țelor sociale, umanistice și tehnice, 
stare de lucruri care se explică intre 
altele prin insuficienta colaborare cu 
acei cercetători din domeniile eco
nomiei politice, istoriei, psihologiei, 
matematicii, fizicii, astronomiei, bio
logiei. care sint preocupați de pro
blematica filozofică a specialității 
lor.

îngroșind anumite linii din tabloul 
general al activității „Revistei de 
filozofie" nu înseamnă că am trece 
cu vederea peste conținutul ei pozi
tiv. Dimpotrivă, acest conținut 
creează certitudinea că este realist 
să discutăm despre neajunsuri in 
vederea unor rezultate mai bogate, 
cu mai amplă rezonanță in spiritua
litatea epocii noastre.

P. LUCACIU

teatre
o Teatrul satiric muzical „C. TA- 
nase" (Grădina Boema) : Estival 
Boema — 20.

• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Meleaguri fermecate —-
18.30.

• Grădina Cișmigiu (Rotonda 
scriitorilor) : Marmora timpului — 
Spectacol de sunet și lumină —
20.30.

) „ROMÂNIA - FILM" prezintă :

INFAILIBILUL RAFFLES

J

L.

Producție a studiourilor Walt Disney, 1970. Scenariul: Joseph L. McEveety Reaia ■ 
Robert Butler. Imaginea: Charles F. Wheeler. Muzica: Robert F. Brunner. Cu : Kurt 

Russell, Joe Flynn, Harry Morgan, Wally Cox, Heather North ți cu Raffles
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Președintele Consiliului de Miniștri,
I 5 J

Ion Gheorghe Maurer,
a primit pe M. A. Leseciko

vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U. R. S. $.
Președintele Consiliului de Miniștri 

âl Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Mâurer. a primit, joi 
la amiază, pe M. A. Leseciko, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., președintele părții sovie
tice In Comisia interguvernamentală 
româno-sovietică de colaborare eco
nomică, conducătorul delegației so
vietice care participă la lucrărileVizita delegației Partidului PoporuluiMauritanian

Delegația Partidului Poporului 
Mauritanian, condusă de Abdoulaye 
Bard, membru al Comitetului Perma
nent al Biroului Politic Național al 
P.P.M., ministrul lucrărilor publice și 
al muncii, iși continuă vizita pe care 
o întreprinde in țara noastră la in
vitația C.C. al P.C.R.

Oaspeții au avut convorbiri la Mi
nisterul Comerțului Exterior, cu Ni-Președintele Senatului francez, Alain Poher, a vizitat orașul Brașov

.Toi, președintele Senatului fran
cez, Alain Poher, și-a continuat vi
zita in municipiul Brașov. în cursul 
dimineții, oaspetele a avut o între
vedere cu Constantin Drăgan, mem
bru al Consiliului de Stat, președin
tele Comitetului executiv al consi
liului popular județean. Au luat 
parte Mircea Rebreanu, membru al 
comisiei de politică externă a Marii 
Adunări Naționale, și loan Mărcuș, 
deputat in M.A.N.

în cursul aceleiași zile, președin

0 delegație a Frontului Unității Socialiste 
a plecat in Finlanda

Joi a plecat spre Helsinki o dele
gație a Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, care, la in
vitația Uniunii Democrate a Poporu
lui Finlandez, va face o vizită in Fin
landa.

Din delegație fac parte : Andrei 
Cârvencovici, membru al Consiliului 
național, președintele Consiliului ju
dețean Arad al F.U.S., conducătorul

Plecarea delegației orașului Haifong vremea
Delegația orașului port Haifong, 

care ne-a vizitat țara la invitația a- 
dresată de tovarășul Nicolae 
Ceâușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a părăsit joi noap
tea Bucureștiul.

Delegația a fost condusă de tova
rășul Tran Thang, membru al Birou
lui Executiv al Comitetului orășenesc 
Haifong al Partidului celor ce Mun
cesc din Vietnam.

Lâ plecare, in Gara de Nord, oas
peții vietnamezi au fost salutați de 
tovarășul Constantin Nicolae, secre
tar al Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., de activiști de partid. 

celei de-a VII-a sesiuni a acestei 
comisii.

A participat Radu Constantinescu, 
vicepreședinte al Comisiei guverna
mentale de colaborare și cooperare 
economică și tehnică.

Au luat parte A. N. Zademidko, 
locțiitor al reprezentantului perma
nent al U.R.S.S. in C.A.E.R., și N, V. 
Maslennikov, ministru consilier la 
Ambasada U.R.S.S. la București.

In cursul convorbirii au fost 

colae M. Nicolae, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., ministru secretar 
de stat la Ministerul Comerțului Ex- 

i terior, și la Uniunea Generală a Sin
dicatelor, cu Paul Nagy, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., secretar 
al Consiliului Central al U.G.S.R. De 
asemenea, au vizitat Combinatul pe
trochimic de la Brazi.

tele senatului francez a fost oaspe
tele constructorilor de tractoare și 
a vizitat monumente istorice si de 
artă, noile cartiere ale străvechiului 
oraș și stațiunea turistică interna
țională Poiana Brașov.

Președintele Comitetului executiv 
al consiliului popular județean a o- 
ferit o masă in onoarea oaspetelui.

După-amiază, președintele Senatu
lui francez și persoanele care îl În
soțesc s-au întors în Capitală.

(Agerpres)

delegației. Nicolae Matei, secretar al 
Consiliului municipal București al 
F.U.S., și Eugen IordăcheScu. directo
rul Institutului Proiect-București.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost. salutată de Ion Tur- 
cu, vicepreședinte al Consiliului na
țional al F.U.S., de membri ai Con
siliului național și ai Consiliului mu
nicipal București al F.U.S.

în timpul petrecut in țara noastră, 
membrii delegației orașului Haifong 
au vizitat intreprinderi industriale, 
unități agricole, instituții și așezămin
te sociale și culturale, din București 
și din județele Brăila, Galați, Tulcea, 
Constanța și Brașov, s-au intilnit cu 
oameni ai muncii și cadre de condu
cere din unitățile respective, avind 
astfel posibilitatea să cunoască, ne
mijlocit, realizările poporului nostru. 
De asemenea, oaspeții vietnamezi 
s-au intilnit și au avut convorbiri 
cu primii secretari ai comitetelor ju
dețene de partid și alți membri ai 
conducerii organelor locale de partid 
din centrele vizitate. (Agerpres) 

examinate probleme privind dezvol
tarea relațiilor dintre Republica So
cialistă România și Uniunea Sovie
tică. extinderea colaborării și coope
rării dintre cele două țări pe mul
tiple planuri de activitate.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă prietenească.

După întrevedere, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer a reținut pe oaspe
te la masă. (Agerpres)

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, Geor
ge Macovescu, a adresat o telegra
mă de felicitare lui Fouad Naffah, 
cu prilejul numirii acestuia in func
ția de ministru al afacerilor externe 
al Republicii Liban.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România a primit 
o telegramă de mulțumire din partea 
ministrului relațiilor externe al Re
publicii Venezuela, Aristides Calvani, 
pentru felicitările transmise cu oca
zia Zilei naționale a acestei țări.

★
Delegația de juriști din Uniunea 

Sovietică, condusă de A. A. Holiav- 
cenko, adjunct al ministrului justi
ției din U.R.S.S., care a făcut o vi
zită in schimb de experiență în țara 
noastră, a părăsit, joi. Capitala, ln- 
dreptindu-se spre patrie.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
membrii delegației au fost salutați 
de Nicolae Popovici, adjunct al mi
nistrului justiției, de funcționări 
superiori din minister, precum și 
de reprezentanți ai Ambasadei Uniu
nii Sovietice la București.

★
Joi s-au încheiat lucrările celei 

de-a 6-a consfătuiri naționale a pro
fesorilor de geografie, organizată la 
Craiova de Societatea de științe geo
grafice și Uniunea sindicatelor din 
instituțiile de învățămint, știință și 
cultură. Timp de trei zile, partici- 
panții au dezbătut aspectele actuale 
și de perspectivă ale geografiei pa
triei, aspecte ale mediului înconju
rător și protecției sale, precum și 
diverse probleme legate de imbunătă- 
țirea metodelor de predare a geogra
fiei in școli și facultăți. Consfătui
rea ă constituit o importantă cale 
de generalizare a experienței 'poziti
ve din activitatea geografilor, un 
mijloc de îmbogățire a cunoștințelor 
de specialitate și pedagogice.

(Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele de 
4, 5 și 6 august. în țară : Vreme in 
general călduroasă, mai ales in prima 
parte a intervalului. Cerul va fi va
riabil, cu înnorări mai pronunțate in 
ultimele zile in vestul țării, unde pe 
alocuri se vor semnala ploi de scurtă 
durată. Vint slab pină la potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cuprin
se între 10—20 grade, iar maximele 
intre 24 și 34 grade. în București : 
Vreme frumoasă și călduroasă mai 
ales in prima parte a intervalului. 
Cerul va fi variabil. Vîntul va sufla 
în general slab. Temperatura in 
creștere.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUSESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Mulțumesc Excelenței Voastre în modul cel mai sincer pentru ama

bilul mesaj pb care l-ați trimis cu ocazia zilei mele de naștere. Vă rog 
să acceptați salutul meu personal și cele mai bune urări de fericire 
continuă a Excelenței Voastre, de progres pentru țara dumneavoastră 
prietenă. Fie ca bunele relații existente între cele două țări ale noastre 
să continue să se dezvolte în viitor, atît în interesul popoarelor noas
tre, cît și al cauzei păcii.

HAILE SELASSIE
împărat

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Transmițindu-vă sincere mulțumiri Excelenței Voastre și, prin dum
neavoastră, guvernului și poporului României, pentru căldurosul mesaj 
de felicitare adresat cu prilejul declarării Republicii Afganistan, vă rog 
să primiți din partea mea, a colegilor mei și a poporului Afganistanu
lui cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră personală, 
pentru progresul și prosperitatea poporului român, precum și pentru 
întărirea și dezvoltarea relațiilor de prietenie dintre cele două popoare 
ale noastre, in folosul lor reciproc, în interesul păcii în lume.

MOHAMMAD DAUD
Șeful statului Republica Afganistan

Excelenței Sale
Domnul NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

în numele guvernului, al poporului venezuelean și al meu personal, 
mulțumesc sincer pentru amabilul mesaj al Excelenței Voastre trimis 
cu ocazia comemorării celei de-a 162-a aniversări a independenței re
publicii.

în același timp, îmi face o deosebită plăcere să reafirm dorința 
permanentă a Venezuelei de a strînge și întări pe zi ce trece priete
nia și înțelegerea care unesc popoarele noastre.

RAFAEL CALDERA
Președintele Republicii Venezuela

Excelenței Sale Domnului 
TAKIEDDINE SOLH

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Liban
BEIRUT

Cu ocazia numirii Excelenței Voastre în funcția de președinte al 
Consiliului de Miniștri al Republicii Liban, îmi este deosebit de plă
cut să vă adresez cele mai sincere felicitări și cele măi bune urări de 
sănătate personală, de prosperitate pentru Libanul prieten.

ION GHEORGHE MAURER

Placarea delegației de activiști ai filialei armene
a Asociației de prietenie sovieto-române

Joi dimineața a părăsit Capitala, 
indreptindu-Se spre patrie, delega
ția de activiști ai filialei armene a 
Asociației de prietenie sovieto-ro- 
mâne, condusă de tovarășa Akopian 
Pasionaria Liparitovna, vicepreșe
dintă a Asociației armene de prie
tenie și relații culturale cu străină
tatea, care a făcut o vizită in țara 
noastră la invitația Consiliului ge
neral A.R.L.U.S.

La plecare, în Gara de Nord, de
legația a fost salutată de Octav Li- 
vezeanu, membru al Consiliului ge
neral, și activiști ai A.R.L.U.S.

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

★
în timpul șederii in țara noastră, 

delegația a avut convorbiri la Con
siliul general A.R.L.U.S. și la Con
siliul popular al municipiului Con
stanța, a vizitat obiective economi
ce și social-culturale.

De asemenea, membrii delegației 
au fost primiți la conducerea Mi
nisterului Educației și Invățămin- 
tului.

(Agerpres)

PREȘEDINTELE REPUBLICII TUNISIENE, 

HABIB BOURGUIBA, ÎMPLINEȘTE 70 DE ANI 
Excelenței Sale Domnul HABIB BOURGUIBA

Președintele Republicii Tunisiene
Cu prilejul celei dera 70-a aniversări a zilei de naștere, am deose

bita plăcere de a adresa Excelenței Voastre cordiale felicitări și cele 
mai bune urări de sănătate, fericire și succese tot mai mari în activi
tatea pe care o desfășurați pentru progresul și prosperitatea poporului 
tunisian.

Exprimînd satisfacția pentru colaborarea rodnică multilaterală dintre 
Republica Socialistă România și Republica Tunisiană, sint convins că 
relațiile dintre statele noastre se vor dezvolta și consolida continuu, în 
folosul popoarelor noastre, al păcii și progresului în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Coordonatele noului plan 
de dezvoltare a Tunisiei

Adunarea Națională 
a Republicii Tunisiene 
a aprobat recent pla
nul de dezvoltare eco
nomică și socială a ță
rii pe perioada 1973— 
1976. elaborat din ini
țiativa președintelui 
Habib Bourguiba. Pre
vederile lui reflec
tă preocuparea fac
torilor de răspun
dere ai țării de a 
intensifica ritmul de 
dezvoltare economică. 
Astfel, se prevede o 
dublare a investițiilor 
față de planul cvadrie- 
nal precedent. De re
marcat că investițiile 
externe urmează a fi 
reduse in această pe
rioadă la jumătate, 
sarcina centrală a ac
tualului program fiind 
valorificarea mai efi
cientă. in interesul 
propriei dezvoltări, a 
bogatului potențial 
material și uman de 
care dispune țara. Se 
acordă in continuare 
prioritate industriei 
extractive. îndeosebi 
celei de petrol, fosfați 
și minereuri metalife
re. Pentru valorifica
rea noilor bogății na
turale descoperite ca 
urmare a intensificării 
lucrărilor de explora

re. urmează a se con
strui o nouă rafinărie 
de petrol la Skhira și 
o uzină de acid fosfo- 
ric la Gabes. Impor
tante proiecte de dez
voltare a industriei 
chimice sint' legate și 
de noile rezerve de 
gaz metan indentifica- 
te recent. Tot la Ga
bes, ca și în cunoscu
tul centru industrial 
Bizerta, sint prevăzu
te a se construi mari 
combinate pentru fa
bricarea materialelor 
de construcție. Noi 
capacități de produc
ție sint destinate dez
voltării industriei tex
tile. care în această 
perioadă urmează a-Și 
spori exportul de zece 
ori. Pescuitul, conside
rat, de asemenea, ca 
sursă importantă de 
devize, va fi conside
rabil dezvoltat.

Cu peste 20 la sută 
au fost majorate și su
mele alocate agricul
turii, care rămine 
principala ramură e- 
conomică a țării, cu- 
prinzind jumătate din 
populație. Se prevede 
extinderea rețelei de 
irigații, ca urmare a 
construirii de noi ba
raje. Transformarea

MOSCOVA 2. — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae Crețu, transmite : 
Tovarășul Dumitru Popescu, membru 
al Comitetului Executiv, secretar al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului Culturii și Educației Socialiste 
al Republicii Socialiste România, care 
se află la odihnă in Uniunea Sovie
tică, a avut, la 2 august, o întreve
dere cu P. N. Demicev, membru su
pleant al Biroului Politic, secretar al 
C.C. ai P.C.U.S. La întrevedere a par
ticipat Gheorghe Badrus. ambasa
dorul tării noastre în U.R.S.S.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

★
Ministrul culturii al U.R.S.S., A. E. 

Furțeva, a oferit, joi, un dejun in o-
★

La invitația C.C. al P.C.R.. tova
rășul Venelin Koțev, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Bulgar, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R.P. Bulga
ria, împreună cu familia, a petrecut 
o parte din concediul de odihnă in 
țara noastră.

Cu acest prilej, oaspetele a avut 

vechilor structuri ru
rale va fi stimulată in 
continuare de credite 
ce vor însuma circa 40 
milioane de dinari. 
Pentru îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale 
țăranilor se preconi
zează construirea, in- 
cepind cu acest plan, 
a primelor sate agrico- 
le-pilot.

O atenție deosebită 
se acordă in noul plan 
cvâdrienal al Tunisiei 
și îmbunătățirii asis
tenței medicale, alo- 
cindu-se in acest scop 
circa 20 milioane di
nari. Eforturi mari ur
mează a se face în 
continuare pentru dez
voltarea culturii, edu
cației. pentru forma
rea de cadre naționa
le de Specialiști.' Pre
ședintele țării. Habib 
Bourguiba, sublinia la 
reuniunea Consiliului 
superior al planului, 
că obiectivul central 
al noului program 
cvadrienal este acela 
de a se asigura o creș
tere a nivelului de bu
năstare al tuturor ce
tățenilor tunisieni.

Mircea S. 
IONESCU

noarea tovarășului Dumitru Po
pescu.

La dejun au luat parte V. P. Eliutin, 
ministrul invățămintului superior și 
mediu de specialitate din U.R.S.S., 
M. A. Prokofiev, ministrul invăță
mintului de cultură generală din 
U.R.S.S., B. I. Stukalin, președintele 
Comitetului de slat pentru editurii, 
tipărituri și comerțul de carte de pe 
lingă Consiliul de Miniștri al U.R.S.S., 
F. T. Ermas, președintele Comitetului 
de stat al Consiliului de Miniștri pen
tru cinematografie, alte persoane o- 
ficiale sovietice. •1

A fost prezent, de asemenea, 
Gheorghe Badrus, ambasadorul Ro
mâniei la Moscova.

★

convorbiri cu tovarășul Mihai Gere, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar, al C.C. al P.C.R., 
cu membri ai conducerilor comitete
lor județene de partid Brașov și 
Tulcea, a vizitat obiective econo
mice, cultural-istorice și turistice.'

Joi, tovarășul Venelin Koțev s-a 
Înapoiat in patrie.
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LA TREI PA$I DE CUPA! DE VIS!
Puține sint la noi sporturile care 

sS.merite să stea lingă tenis, înain
tea lui nici atit, atunci cind vorbim 
de popularitate și de civilizația are
nei. „Sportul alb“ ne oferă cu fiece 
mare partidă a sa o lecție practică 
de eleganță și fair-play, de luptă îm
potriva îfeturii și a naturii omului, 
ajutîndu-ne- să vedem in întrecerea 
protagoniștilor spectacolul ce repre
zintă „vigoarea vitală a umanității'1 
și trezind deopotrivă interesul spec
tatorului specializat, ca și al celui 
care niciodată n-a luat loc in vreo 
tribună, indiferent de virstă, sex ori 
profesie. Ceea ce spun aici a deve
nit deja truism și nu mai trebuie, 
deci, Să fie dovedit cu prea multe 
argumente. Invoc numai formidabi
lul interes cu care noi, românii, și 
nu numai noi, — cu mic, cu mare 
— urmărim de cîțiva ani incoacc în
trecerile Cupei Davis care, ce să mai 
vorbim, pentru noi a devenit’ cupa 
'de vis, cum îi spun oltenii mai in 
glumă, mai in serios.

După ce de trei ori pină acum — 
o dată chiar la București — am ju
cat avînd pe masă Salatiera cu scli
piri de argint, dar niciodată n-am 
avut parte de ea, iată-ne acum din 
nou in faza decisivă a competiției 
supreme. Dacă am ajuns printre pri
mele patru formații continenta
le — invingind echipa lui Okker la 
ea acasă și trecind cu 4—1 de neo-

ÎN
FOTBAL. — Selecționata de fot

bal a României și-a încheiat turneul 
in Franța, jucind la Nisa cu forma
ția O.G.C. Nice. Fotbaliștii francezi 
au obținut victoria cu scorul de 
1—0.

LUPTE. — SUCCESE ALE JUNIO
RILOR ROMANI LA CAMPIONA
TELE MONDIALE. Tinerii luptători 
români, participant! la campionatul 
mondial de lupte greco-romane pen
tru juniori, desfășurat la Miami 
Beach (S.U.A.), s-au comportat stră
lucit, trei dintre cei cinci competi
tori ai noștri reușind să cucerească 
medalii de aur ! S-au clasat pe pri
mul loc și au obținut titlul de cam
pioni mondiali de juniori : Constan
tin Alexandru (categoria 48 kg). 
Nicu Gingă (categoria 52 kg) și Ion 
Dulică (la categoria 57 kg). Luptă
torii sovietici au ciștigat 4 medalii de 
aur, Iar cei bulgari două. 

zeelandezii întorși victorioși de la 
Zagreb — reușita se datorește, în 
primul rînd, acestui rar talent și ad
mirabil băiat ce se numește Ilie 
Năstase (care și-a fructificat cu si
guranță șansa in toate partidele in
dividuale). dar se datorește deopo
trivă lui Toma Ovici și lui Ion San-

AZI, DE LA ORA 14,00 : 
Ovici — Metreveli ; Năstase — 
Kakuiia.

SÎMBATA, DE LA ORA 
15.15 : partida de dublu.

DUMINICA, DE LA ORA 
14,00 : Năstase — Metreveli ; 
Ovici — Kakuiia.

Partidele vor fi televizate.

tei — fără de care eforturile primei 
noastre rachete nu ar fi putut duce 
la calificare.

Astăzi, trioul Năstase-Ovici-Santei 
pășește in finala primei grupe eu
ropene cu Încredere,, dar și cu cir
cumspecția cuvenită. încredere — 
pentru că Năstase e Năstase și pe 
mina lui poți merge oricind la greu ; 
pentru că Ovici s-a. dovedit un 
luptător d’irz și talentat și are deja 
experiența a patru partide in Cupa 
Davis (dintre care două ciștigate, 
exact atunci cind trebuia); pentru că

CÎTEVA RÎNDURI
Campionatele continuă cu întrece

rile de lupte libere.

HANDBAL. — A început turneul 
internațional feminin de handbal 
„Cupa Balaton", la care participă e- 
chipe din șase țări. în prima zi a 
competiției, selecționata României a 
învins cu scorul de 17—10 (7—4) for
mația maghiară Veszprem.

ȘAH. — Turneul final al campio
natului mondial de șah al juniorilor 
a continuat cu partidele rundei a 
K-a. Liderul clasamentului, iugo
slavul Slavojub Marianbvici, a sufe
rit prima înfringere. pierzind in 34 
de mutări in fața olandezului Diecks. 
Biriescu (România)-Momeni (Iran) 
1—0. în clasament conduce Mariano- 
vici, cu 7 puncte. Șahistul român Ion 
Biriescu, care in runda a VlII-ă a 
remizat cu englezul Stean, ocupă lo
cul âl IX-lea cu 3 puncte.

Sântei s-a dovedit, de asemenea, un 
luptător dirz și talentat, a prins gus
tul jocului și a Început să-1 „simtă" 
pe Ilie intr-un cuplu de perspecti
vă ; pentru că, in sfîrșit, reprezen
tanții noștri evoluează acasă — unde 
suflarea tribunei te face să uiți de 
oboseală și-ți dă puteri noi in mo
mentele dificile. Circumspecție — 
pentru că tenismanii sovietici alcă
tuiesc o echipă redutabilă : pentru că 
Metreveli (finalistul de da Wimble
don ’73), Kakuiia și Lihaciov sint 
realmente capabili să ofere surpri
ze.., chiar și in deplasare ; pentru că
— așa cum am văzut și am auzit
— in Cupa Davis niciodată favoriții 
nu sint siguri de victorie.

Dar, așa cum spuneam, avem pri
ma șansă și este de așteptat ca re
prezentanții noștri — dovedind a- 
ceeași măiestrie și aceeași exemplară 
ambiție sportivă ca in cele două în
cercări precedente — să-și fructifice 
această șansă. De Năstase nici nu 
mai vorbim, dar in egală măsură și 
Ovici și Sântei trebuie să creadă in 
victorie și să lupte pentru ea.

Pentru a putea juca la nivelul ma
xim ăl posibilităților lor și a ciști- 
ga. reprezentanții noștri — ca. de 
fapt, și oaspeții noștri — au insă 
nevoie și de... tăcerea publicului.

Deci, liniște, servește Toma Ovici...

G. M1TROI

SPORTIVII ROMANI LA FESTI
VALUL MONDIAL AL TINERETU
LUI ȘI STUDENȚILOR. — (Prin te
lefon de la trimisul Agerpres Cornel 
Mocanu) : Sportivii români prezenți 
la întrecerile celui de-al 10-lea Fes
tival mondial al tineretului de la Ber
lin s-au comportat remarcabil la 
concursul de altetism. Constantin 
Cirstea s-a situat pe locul întii la să
ritura in inălțime cu 2,07 m. Gheor
ghe Megelea a ciștigat proba de a- 
runcârea suliței cu 72 m. iar Doina 
Spinu a terminat învingătoare în 
proba de săritură in lungime cu 6,20 
m, Carol Antal a ocupat locul trei 
la săritura in inălțime cu 2.00 m. 
Pentru finala probei de 100 m plat 
s-a calificat și atletul român Viorel 
Dumitrescu.

în turneul de fotbal, echipa de ti
neret a României a obținut pină acum 
două meciuri egale : 1—1 cu Bulgaria 
și 0—0 cu Cehoslovacia.

Una dintre cele mai populare echi
pe de fotbal din țara noastră. F. C. 
Argeș Pitești, a Împlinit 20 de ani 
de existență. Crescută, am putea 
spune, odată cu orașul pe care-1 
reprezintă, formația, piteșteână și-a 
petrecut mai mult de jumătate din 
acțivitatea sa in rindurile diviziei A 
de fotbal. Pornită de la gradul in
ferior de echipă din campionatul 
orășenesc, F.C. Argeș a urcat treap
tă după treaptă, așezîndu-se pină la 
urmă în prima categorie și jucind 
11 campionate la acest nivel. N-a 
fost o prezență anonimă, nici for
mală. Nu mai departe de primăvara 
anului trecut, F.C. Argeș a cucerit 
titlul de campioană națională, iar, 
la ediția imediat următoare, recent 
încheiată, s-a clasat pe locul al trei
lea.

Ne amintim cu plăcere de vizita 
pe care piteștenii — pe atunci proas
peți campioni — au făcut-o in pri
măvara anului trecut la redacția 
„Scînteii", rugindu-ne să consem
năm in ziar mulțumirile lor pentru 
condițiile pe care statul nostru le

Programul fotbalistic pe
Vineri. 3 august — „Cupa 

F. C. Argeș XX" : ora 18.45, 
O.F.K. Beograd — Universitatea 
Craiova ; ora 20.30, Vasas Buda
pesta — F. C. Argeș.

Sinibălă, 4 august — „Cupa 
municipiului București" : ora 18, 
Sportul studențesc — Steagul 
roșu ; Steaua — Rapid.

n°u ia vaslui Ștrandul sindicatelor
Baza sportivă ă Vasluiului s-a 

completat recent cu un modern 
ștrand avind toate amenajările anexe 
de rigoare. Ștrandul sindicatelor, 
construit de șantierul de lucrări hi
drotehnice speciale „Moldova", răs
punde unor mai vechi doleanțe ale 
locuitorilor vasluieni. Mărturie stă și 
numărul mare de ore de muncă pa
triotică efectuate aici de către sala- 
riații din toate organizațiile sindicale 
din oraș, volumul acestor lu
crări cetățenești depășind suma 
de 1 300 000 lei.

Inaugurarea ștrandului a prilejuit 
desfășurarea unui șir de competiții 
sportive. începutul a fost marcat de 

pune la dispoziția sportului și a 
fotbalului. Ziarul nostru le-a înde
plinit dorința, urind. totodată, echi
pei F.C. Argeș noi succese și o con
tribuție sporită la reprezentarea fot
balului nostru peste hotare. De la 
vechiul internațional Barbu și pină 
la mai proaspătul piteștean prin 
adopțiune Troi, argeșenii și-au adus 
mereu contribuția in cadrul echipei 
naționale, iar unul dintre ei — Nico
lae Dobrin, la 26 de ani. zece cam
pionate sub culorile alb și violet ! — 
s-a impus ca unul dintre cei mai 
apreciați și mai îndrăgiți jucători 
din țară.

Astăzi, pe stadionul „23 August" 
din Capitală, amatorii de fotbal 
bucureșteni ii vor putea aplauda pe 
cei de la F.C. Argeș in meciul ju
biliar cu Vasas Budapesta, iar Pi- 
teștiul iși va sărbători duminică 
propria-i echipă, de Asemenea cu 
prilejul unui meci internațional.

La mulți ani — F.C. Argeș 1

Valeriu MIRONESCU

stadionul „23 August"
Duminică. 5 august — „Cupa 

municipiului București" : ora 18, 
meci intre echipele învinse In 
ziua precedentă ; finala cupei.

★

La Pitești, ora 17, finala „Cu
pei F. C. Argeș".

un meci demonstrativ de polo pe apă 
intre două echipe invitate de la Ga
lați ; apoi, formații sportive din lo
calitate au evoluat la fotbal (Avîn- 
[ul—Fabrica de mobilă ; Constructo
rul—Sirena), handbal (Fabrica de 
confecții—Liceul nr. 2), volei (Filatura 
de bumbac—Spitalul județean ; Con
structorul—Fabrica de mobilă), peste 
200 de sportivi întrecindu-se în 
fața unei numeroase asistențe.

Odată cu deschiderea ștrandului, 
aici vor avea loc cu regularitate ore 
de inițiere la inot. pentru copiii și ti
neretul din oraș.

Vasile IANCU
corespondentul „Scînteii*
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Administrația de stat Loto- 
Pronosport, in colaborare cu 
Automobil Clubul Român, orga
nizează in zilele de 18—19 au
gust cea de-a II-a ediție a Ra
liului automobilistic al ciștigă
torilor la sistemele de Joc Loto- 
Pronosport. 
modul de participare, 
seele 
curse 
fi 
Lăpioiu, director 
la A. S. Loto Pronosport, 
ședințele comitetului de organi
zare a acestui original raliu 
automobilistic, precizează câ 
pentru startul întrecerii se pot 
înscrie, pe lingă posesorii de 
autoturisme ciștigate la Loto 
Pronosport, și alți cetățeni de
ținători de autoturisme înscrise 

. in circulație. O altă precizare se 
referă la faptul că acest raliu 
automobilistic se organizează in 
două etape, cite una in fiecare 
din cele 2 zile de concurs, adică 
pe 18 și 19 august. în cadrul pri
mei etape. in ziua de 18 august, 
concurenții vor porni din dife
rite puncte ale țării, pe trasee 
prestabilite, și vor sosi cu toții, 
in aceeași zi, între orele 16 și 
18. la Sibiu. Este important de 
reținut timpul cind are loc so
sirea, intrucit orice minut de in- 
tirziere. peste ora fixată, se pe
nalizează. iar intirzierea de peste 
90 de minute atrage după sine 
excluderea din competiție. Iată 
traseele care vor fi parcurse in 
prima etapă, la 18 august : 
București — Ploiești — Brașov— 
Sighișoara — Bălăușeri — Tîrnă- 
veni — Sibiu : Brăila — Buzău— 
Ploiești — Brașov — Sibiu ; Ba
cău — Adjud — Gh. Gheorghiu- 
Dej — Brașov — Sighișoara — 
Mediaș — Sibiu ; Brașov — 
Miercurea Ciuc — Reghin — Tg. 
Mureș — Mediaș — Sibiu : Si
biu — Rm. Vilcea — Tg. Jiu — 
Petroșani — Hațeg — Sebeș — 
Sibiu ; Cluj — Tg. Mureș — So- 
vata — Odovhei — Mediaș — Si
biu : Rm. Vilcea — Drăgășani — 
Craiova — Tg. Jiu — Rm. Vil
cea — Sibiu ; Deva — Petro
șani — Tg. Jiu — Rm. Vilcea— 
Sibiu. Autoturismele vor intra 
in concurs împărțite in 5 CLASE, 
cuprinse intre 750 cm c (și mai 
mici) pină la peste 1 300 cm c. 
Conducătorii auto silit obligați să 
vizeze carnetele de bord in fie
care din localitățile prevăzute pe 
traseul respectiv, ștampila pu- 
tindu-se aplica fie la agenția 

Loto-Pronosport, la filiala jude
țeană A.C.R., la o agenție C.E.C., 
P.T.T.R.. PECO sau la orice 
altă instituție de stat. Partici- 
panții care nu au posibilitatea să 
ia startul din unul din orașele 
organizatoare și să parcurgă u- 
nul din traseele stabilite in re
gulament, in mod excepțional și 
de la caz la caz, vor putea pleca 
din orașul , cel mai apropiat de 
domiciliu, de unde vor lua obli
gatoriu ștampila agenției „Loto- 
Prono", iar in continuare, pină 
la Sibiu, vor trebui să prindă cel 
puțin unul din orașele prevăzute 
pe traseul ales. O dată sosiți la 
Sibiu, in ziua de 18 august, con- 
curenții vor avea asigurată ca
zarea.

Etapa a II-a a Raliului auto
mobilistic al ciștigătorilor la 
Loto-Pronosport, la care vor 
participa, toți concurenții care au 
trecut cu bine prima etapă, va 
avea loc in ziua de 19 august pe 
traseul: Sibiu —Rm. Vîlcca — 
Pitești — Găești — Titu — Bucu
rești. Trâseul va fi parcurs in 
condițiile circulației normale, eu 
excepția unor probe speciale o- 
bligatnrii, intre care una de vi
teză. (pe distanța de 1 km, pe o 
șosea asfaltată, dreaptă, fără de
nivelări, cu start de pe loc) și o 
probă de indeminare, care va ii 
executată la București, de către 
unul din membrii echipajului, 
pe un traseu a cărui recunoaș
tere se va efectua de către con
ducătorii auto pe... jos.

Potrivit regulamentului 
desfășurare a raliului automo
bilistic pentru ciștigătorii la 
Loto-Pronosport și a unor pre
cizări făcute de tovarășul 
Avram Lăptoiu, la sfirșitul con
cursului se vor întocmi clasa
mente separate pentru „începă
tori" și „avansați". Vor fi astfel 
un clasament general, ținui pe 
clase și unul pe echipe. Ciști
gătorilor li se vor acorda IM
PORTANTE PREMII ÎN BANI. 
Cererile de. participare la raliu, 
pe formulare tip, vor fi depuse la 
filialele județene A.C.R. PÎNA 
LA DATA DE 10 AUGUST 1973. 
Se primesc și înscrieri prin poștă, 
luîndu-se în considerare cererile 
dș participare avind pe plic 
ștampila poștei cu data de 7 
august. Informații suplimentare 
se pot obține de 
sucursalele județene 
nosport și filialele 
Clubul Român.

de

la toate 
Loto-Pro- 
Automobil



viața internațională

Cercul de foc al patrioților se strînge tot mai mult în jurul Pnom Penhului. 
Forțele de eliberare provoacă pierderi grele trupelor lonnoliste. în foto
grafie : supraviețuitorii unei ambuscade organizate de patriofi retrăgin- 

du-se in derută

CAMBODGIA

Succese ale forțelor patriotice
CAMBODGIA 2 (Agerpres). — 

După cum relatează agenția khme
ră de informații, forțele armate de 
eliberare națională ale poporului 
cambodgian au scos din luptă, în 
intervalul 20 iunie—19 iulie, 6 000 
de militari lonnoliști, numai in 
cursul luptelor din apropierea Pnom 
Penhului. De asemenea, patrioții 
cambodgieni au capturat aproxima
tiv 2 000 de piese de armament de 
diferite tipuri și au distrus un im
portant număr de fortificații ina
mice.

Un alt bilanț al luptelor din veci
nătatea capitalei khmere arată că,

în timpul luptelor. care au avut Ioc, 
la 27 iulie, in zona aeroportului mi
litar Pochentong, patrioții khmeri 
au scos din luptă peste 500 de mili
tari ai armatei regimului de ia 
Pnom Penh, au fost distruse sau 
avariate 10 avioane inamice și 15 
tancuri.

PNOM PENH 2 (Agerpres). — A- 
viația tactică și strategică americană 
a continuat, miercuri, bombarda
mentele in regiunea capitalei khme
re, acționînd în sprijinul trupelor 
regimului de la Pnom Penh.

întilnirile lui L. Brejnev 
cu E. Gierek și G. Husak

MOSCOVA 2 (Agerpres). — La 2 
august a avut loc o întîlnire între 
Leonid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., și Edward Gierek, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
aflat la odihnă în Crimeea. în tim
pul convorbirii . a fost examinat un 
larg cerc de probleme legate de dez
voltarea in continuare a legăturilor 
de partid intre P.G.U.S. și P.M.U.P, 
de colaborarea economică și politică 
dintre U.R.S.S. și R.P. Polonă.

în aceeași zi a avut loc o întilnire 
între Leonid Brejnev și Gustav 
Husak, secretar general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia. Cu acest pri
lej au fost examinate probleme ale 
adincirii în continuare a relațiilor 
dintre P.C.U.S. și P.C. din Ceho
slovacia, a legăturilor multilaterale 
dintre Uniunea Sovietică și Ceho
slovacia.

în urma convorbirilor 

preliminarii de la Bonn 

s-a hotărît

Stabilirea de relații 
diplomatice 

intre R. F. Germania 
și R. P. Bulgaria

r , ■ . •

Meridiane latino-americane
REUNIUNEA MINISTERIALA A PACTULUI ANDIN

Festivalul mondial
al tineretului și studenților

Vie activitate a delegației române
BERLIN 2 (Corespondență de la 

C. Varvara). — Cea de-a șasea zi a 
Festivalului mondial al tineretului 
și studenților, care se desfășoară în 
capitala Republicii Democrate Ger
mane, a fost consacrată solidarității 
cu lupta maselor populare, a tinere
tului din țările capitaliste împotriva 
dominației monopolurilor și a ex
ploatării, pentru profunde prefaceri 
sociale și economice. Momentul cul
minant al manifestărilor pe această 
temă l-a constituit mitingul din 
piața August Bebel.

Reprezentanții tineretului român 
își manifestă în continuare, activ, 
prezența la numeroase evenimente 
cu caracter politic din cadrul festi
valului. Astfel, la conferința cu 
tema ' „Pentru pace, cooperare și 
securitate in Europa" — care și-a 
încheiat lucrările joi — intervențiile 
reprezentanților români au exprimat 
hotărârea tineretului țării noastre de 
a aduce o contribuție fermă, alături 
de toate forțele progresiste din în
treaga lume, la consolidarea păcii in

0 nouă rundă 

a consultărilor dintre 

cele două părți 
sud-vietnameze

PARIS 2 (Agerpres). — O nouă 
rundă din cadrul consultărilor în 
probleme politice dintre reprezentan
ții Guvernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului de Sud 
șl cei ai administrației saigoneze a 
avut loc, joi, în suburbia pariziană 
La Celle Saint Cloud.

într-o declarație anterioară acestei 
ședințe de convorbiri, conducătorul 
delegației G.R.P. al R.V.S., Nguyen 
Van Hieu, a arătat că, pină in pre
zent, nu a fost îndeplinită nici una 
din principalele prevederi ale Comu
nicatului comun din 13 iunie și ale 
Acordului de la Paris asupra Vietna
mului. Răspunderea pentru această 
stare de lucruri, a arătat el, revine 
părții saigoneze, care promovează o 
politică de sabotare sistematică a 
Acordului de la Paris.

Guvernul Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud ră- 
mine credincios politicii sale de re
conciliere națională și de înțelegere 
in condițiile prevăzute de Acordul 
de la Paris — a spus conducătorul 
delegației G.R.P. la consultările asu
pra problemelor politice privind 
Vietnamul de sud.

UN PROTEST
AL M.A.E. AL
ARGENTINEI
BUENOS AIRES 2 (Agerpres). — 

Ministerul Afacerilor Externe al Ar
gentinei a dat publicității un comu
nicat in care condamnă amestecul in 
treburile interne ale țării să- 
virșit de însărcinatul cu afaceri 
al S.U.A. la Buenos Aires, Max 
Vence Krebs. Prin „memorandumuri*1 
adresate ministrului de finanțe ar- 
gentinean, Jose Gelbard, diplomatul 
nord-american Max Vence Krebs 
și-a permis să critice o serie de pro
iecte de legi ale guvernului argenti- 
nean trimise spre aprobare Con
gresului Național cu privire la na
ționalizarea băncilor, controlul statu
lui asupra comerțului exterior și 
investițiile străine.

Comunicatul M.A.E. al Argentinei 
subliniază că „acțiunile de acest gen 
sînt incompatibile cu relațiile care 
trebuie să existe intre două state 
suverane".

Liderul mișcării justițialiste, can
didat unic la alegerile prezidențiale 
din 23 septembrie a.c., generalul 
Juan Peron, a calificat atitudinea în
sărcinatului cu afaceri al S.U.A. ca 
lipsită de respect față de statul ar- 
gentinean.

Camera deputaților a Congresului 
Național al Argentinei a hotărât în 
unanimitate să ceară guvernului ar- 
gentinean declararea diplomatului 
nord-american „persona non grata" 
și expulzarea sa din țară.

Documentul adoptat de Camera 
deputaților subliniază că „Argentina 
este o națiune liberă de orice domi
nație străină" și independentă să 
urmeze politica sa de eliberare eco
nomică".

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:Convorbiri egipteano-Iibiene
în ultima vreme, așa 

cum s-a relatat, intre 
Egipt și Libia se des
fășoară un dialog sus
ținut cu privire la 
unirea celor două țări 
vecine intr-un singur 
stat. Contactele, discu
țiile, schimburile de 
păreri începute in 
urmă cu un an, odată 
cu anunțarea proiectu
lui de unire in Decla
rația de la Benghazi 
(2 august 1972) se in
tensifică pe măsură ce 
se apropie data desfă
șurării referendumului 
în această problemă. 
Chiar in aceste zile, 
la Tripoli se află o 
importantă delegație 
egipteană, condusă de 
vicepremierul Abdel 
Kader Hatem', care 
poartă convorbiri cu 
conducătorii Libiei, 
întilnirile la diverse 
niveluri vor continua 
in cea mai mare parte 
a lunii august, pe li
nia celor convenite cu 
ocazia discuțiilor des
fășurate la Cairo in 
timpul vizitei pre
ședintelui Mohammer 
El Geddafi (22 iunie — 
9 iulie) și avînd ca o- 
biectiv final adoptarea 
unui proiect unic și 
definitiv de uniune de 
către ambele părți. în 
faza precedentă a dia
logului, convorbirile

s-au dovedit, a avea 
mai mult Un 'ea?a'cte'r 
exploratoriu. Partici- 
panții și-au exprimat 
in mod liber opiniile, 
unii pronunțindu-se 
pentru realizarea unei 
uniuni pe etape, alții 
pentru o confederație 
sau federație în locul 
unei uniuni totale, fără 
a se adopta insă o ho
tărâre.

Presa din Cairo ur
mărește îndeaproape 
evoluția discuțiilor e- 
gipteano-libiene, rele- 
vind necesitatea evită
rii unor acțiuni pripi
te și pronunțîndu-se 
pentru o analiză apro
fundată și o pregătire 
temeinică a celor mai 
diverse aspecte ale 
proiectului de uniune. 
Acest fapt a fost sub
liniat și de președin
tele Anwar Sadat, 
care, referindu-se la 
învățămintele trecute
lor experiențe unio
niste, mai exact la u- 
niunea dintre Egipt și 
Siria, desfăcută în 
urmă cu doisprezece 
ani. a spus : „Expe
riența din 1961 ne-a 
învățat că unitatea nu 
e o problemă de for
mă, ci de fond și că 
în realizarea ei tre
buie luate în conside
rare particularitățile 
geografice, politice, e-

conomice... Experiența 
din 1961 rie-â învățat, ț 
de asemenea, că senti- r! 
mentul național, deși ț. 
este esențial pentru 
unitate, nu este prin 
sine însuși suficient 
pentru a făuri unita
tea. Acesteia îi sînt 
necesare baze temei
nice, care să țină sea
ma de politică, de e- 
conomie, de aspectul 
social și. de asemenea, 
de problemele admi
nistrative ce se pun".

Pornind de la aceste 
aspecte, „Al Ahram" 
arată că „piatra un
ghiulară pentru con
struirea unui edificiu 
solid și capabil să 
înfrunte orice împre
jurări este un dialog 
amplu și minuțios*'.. în 
cadrul acestui dialog 
un rol hotărîtor va 
avea reuniunea Co
mandamentului politic 
unificat, cu participa
rea președinților celor 
două țări, care urmea
ză să adopte decizia 
finală cu privire la 
uniune și forma ei. 
Formula adoptată ur
mează apoi a fi supu
să unui referendum, 
fixat in principiu pen
tru 1 septembrie a.c.

Nicolae N. LUPU
Cairo, 2.

Europa, la instaurarea unui climat de 
destindere și înțelegere pe plan 
mondial — condiție necesară pentru 
progresul general al societății umane, 
pentru un viitor fericit și luminos 
al tinerei generații.

Cu ocazia altor manifestări poli
tice prilejuite de Festivalul mondial 
al tineretului și studenților de la 
Berlin, reprezentanții țării noastre 
și-au exprimat opinia asupra unor 
asemenea teme ca : . „Tineretul și de
zarmarea", „Situația și rolul tinere
tului muncitor în producția socială 
contemporană", „Tineretul, democra
ția și progresul".

Clubul național român a continuat 
să fie gazda, și în cursul zilei de 
joi, a numeroși oaspeți, fiind vizitat 
de tineri din R. D. Vietnam, Repu
blica Vietnamului de Sud, Bulgaria, 
Mongolia, Chile, Zair, Guatemala, 
Belgia, Sri Lanka. La rindul lor, 
membrii delegației române de tineret 
au făcut vizite prietenești la can
tonamentele delegațiilor din Gui- 
neea-Bissau, Sudan și R.F. Germania.

Aceste manifestări, cit și nenumă
rate altele de acest fel, obișnuite în 
aceste zile in orașul festivalului, re
prezintă tot atitea dovezi care atestă 
că, intr-o vreme în care în Europa 
și in întreaga lume dialogul deschis, 
întilnirile la toate nivelurile dintre 
state, capătă tot mai mult teren, 
Festivalul mondial al tineretului și 
studenților aduce un real aport în 
această direcție. El favorizează acel 
climat propice consolidării solidari
tății dintre organizațiile de tineret 
de cele mai diverse nuanțe politice, 
religioase etc., dintre toți tinerii din 

.lume „pentru atingerea nobilului scop 
al realizării păcii și prieteniei între 
popoare. x.

BONN 2 (Agerpres). — După cum 
informează agențiile D.P.A. și B.T.A., 
la Bonn au luat sfîrșit convorbirile 
preliminarii in vederea stabilirii de 
relații diplomatice între Republica 
Federală Germania și Republica 
Populară Bulgaria. Convorbirile au 
avut drept scop clarificarea proble
melor tehnice și elaborarea unor pro
puneri corespunzătoare. în vederea 
stabilirii relațiilor diplomatice. Un 
comunicat de presă, dat publicității 
la încheierea lor, menționează că 
au fost obținute rezultate pozitive.

Stabilirea de relații diplomatice 
între cele două țări va avea loc cu 
prilejul vizitei pe care ministrul a- 
facerilor externe al R.F.G., Walter 
Scheel, o va face la Sofia, la invi
tația omologului său bulgar, Petăr 
Mladenov. în cercuri politice. din 
Bonn se apreciază că această vizită 
ar putea avea loc la sfirșitul lunii 
august sau la începutul lui septem
brie a.c.

SOFIAMitingul prieteniei bulgaro - vietnameze
SOFIA 2- (Agerpres). — La 2 au

gust, delegația de partid și guver
namentală vietnameză, condusă de 
Fam Van Dong, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidului celor 
ce Muncesc din Vietnam, primul mi
nistru al guvernului R.D. Vietnam, a 
făcut o vizită la Fabrica de aparate 
de telecomunicații din Sofia.

La această întreprindere a avut loc 
un miting al prieteniei bulgaro-viet- 
nameze.

Peniu Kirațov. secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, a exprimat, in cuvintul 
său, sprijinul pe care poporul bul
gar il acordă poporului vietnamez și 
a relevat bunele relații existente în-, 
tre cele două partide, țări și po
poare.

La rindul său, Fam Van Dong a 
' mulțumit pentru sprijinul acordat de 
Bulgaria luptei poporului vietnamez 
și, activității de. refacere de. după 
război și de construire a socialis
mului.

LIMA 2 (Agerpres). — La Lima 
s-au. deschis lucrările celei de-a 
patra reuniuni a miniștrilor de ex
terne ai țărilor membre ale Pac
tului andin — organizație econo
mică latino-americană, din care fac 
parte Chile, Columbia, Peru, Ecua
dor. Bolivia și Venezuela.

Inaugurind lucrările, ministrul 
de externe al țării gazdă, Miguel 
Angel de la Fior, a relevat impor
tanța reuniunii și necesitatea ex
tinderii relațiilor economice dintre 
țările me.mbre ale organizației cu 
statele socialiste și alți parteneri. 
Creșterea colaborării și cooperării 
dintre țările membre ale Pactului 
andin' — a spus el — trebuie să

PERU. Extinderea coope

rării tehnice cu țările 

socialiste

LIMA 2 (Agerpres). — Potri
vit informațiilor oficiale date 
publicității la Lima, guvernul 
peruan a stabilit ample progra
me de cooperare tehnică la ni
vel guvernamental sau direct 
între instituțiile interesate, cu 
o, serie de țări socialiste. între 
care România ocupă un loc cen
tral, precum și cu alte state ale 
lumii. Schimburile comerciale 
vizează, in primul rind. crearea 
de condiții adecvate pentru dez
voltarea și modernizarea agri
culturii, în baza aplicării, in 
toate regiunile țării, a reformei 
agrare promulgate de guvernul 
președintelui Juan Velasco Al
varado.

ducă la accelerarea procesului lor 
de dezvoltare, să le întărească in
dependența economică și să spo
rească capacitatea popoarelor noas
tre pentru a hotărî ele insele pro
priul lor destin.

La rindul său, ministrul colum
bian de externe, Alfredo Vasquez 
Carisoza, susținînd poziția omolo
gului său peruan, a insistat în a- 
locuțiunea sa asupra necesității re
structurării Asociației Latino-A- 
mericane a Liberului Schimb 
(A.L.A.L.C.), în conformitate cu 
realitățile prezente pe continent și 
s-a pronunțat pentru crearea unui 
fond comun de dezvoltare a Ame
rică Latine.

COLUMBIA. Proiect 
de lege vizînd expro

prierea minelor 
de metale prețioase

BOGOTA 2 (Agerpres). — Gu
vernul columbian a depus in 
Congres un proiect de lege în 
vederea obținerii autorizației de 
.expropriere, fără nici un fel de 
indemnizații, a minelor de me- ' 
tale prețioase și, îndeosebi, a 
celor controlate de trei socie
tăți nord-americane, a anunțat, 
miercuri, ministrul minelor, Ge
rardo Silvan. Ministrul colum
bian a precizat că această hotă
râre a fost luată deoarece socie
tățile respective, care exploa
tează minele de peste 30 de ani, 
au refuzat să accepte propune
rile guvernului pentru ca statul 
să obțină o participare majori
tară la exploatare.Funeraliile lui Walter Ulbricht vor avea loc la 7 august

BERLIN 2 (Agerpres). — Agenția 
A.D.N. a informat că, pentru orga
nizarea funeraliilor lui 'Walter Ul
bricht a fost constituită o comisie 
de partid și guvernamentală, prezi
dată de Erich Honecker, prim-se
cretar al C.C. al P.S.U.G.

Comisia a stabilit ca funeraliile 
lui Walter Ulbricht să aibă loc la 7 
august, zi de doliu național in Re
publica Democrată Germană.

Totodată, agenția relevă ca o de
legație a C.C, al P.S.U.G., condusă

de Hermann Axen. membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.S.U.G.. a 
comunicat Comitetului internațional 
de organizare a Festivalului mon
dial al tineretului și studenților 
dorința lui Walter Ulbricht de a se 
continua desfășurarea festivalului 
conform programului, în spiritul so
lidarității antiimperialiste, pentru 
prietenie între popoare.
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Ce se ascunde în spateleactelor de violență din Cipru
Actele de violentă 

care nu au. contenit, 
practic, din septembrie 
1971, au luat, de la sfâr
șitul săptămânii tre
cute, o turnură nouă, 
considerată ca deo
sebit de serioasă. Așa 
după cum s-a anun
țat, vineri seara, in 
jurul orei 21, doi in
divizi mascați au ră
pit, de la domiciliul 
său, pe ministrul jus
tiției, Cristakis Va- 
kis, și l-au transportat 
intr-un loc rămas ne
cunoscut. De atunci, 
răpitorii nu au făcut 
nici o precizare asu
pra motivelor și sco
pului acțiunii lor. La 
scurtă vreme' după a- 
ceea. in zorii zilei 
de luni, indivizi înar
mați au atacat reșe
dința de vară a pre
ședintelui Makarios, 
fimd insă respinși 
de forțele de pază. A 
avut loc, de aseme
nea, o tentativă de 
răpire a ministrului de 
interne, de la domici
liu, care a eșuat, pen
tru că ministrul nu 
era acasă in acel mo
ment.

Concomitent, explo
ziile și atentatele cu 
bombe, atacurile asu
pra posturilor de po
liție, rafalele de arme 
automate pe străzi, in 
plină zi, s-au înmul
țit, devenind aproape 
un fapt obișnuit. Vi
neri și simbătă s-au 
produs nu mai puțin 
de 50 de explozii, 
două dintre ele la lo
cuința ministrului co
merțului și indus
triei. Alte 20 de ex
plozii, provocate du
minică, au avariat sau 
distrus magazine, în
treprinderi, locuințe, 
autovehicule la Ni
cosia, Limassol. Lar
naca și Makrasyka. A- 
tacul întreprins asu
pra unui post de po
liție la Limassol, a 
cauzat, intre altele, 
rănirea a 12 persoane. 
Noi atentate au avut 
loc în cursul zilei de 
luni.

Condamnând aceste 
acte, președintele Ma
karios a declarat că 
„răpirea ministrului 
justiției este o expre
sie a violenței bru

tale". Scopul celor 
care au pus la cale 
răpirea — a spus pre
ședintele — este crea
rea unui climat de 
intimidare și teroa
re, pentru a impune 
vederile lor antidemo
cratice tn viața social- 
politică a Ciprului.

Presa cipriotă și 
observatorii din Ni
cosia dezvăluie că 
membrii grupării lui 
Grivas urmăresc in 
fapt, prin acțiunile 
'.lor, răsturnarea pre
ședintelui Makarios, 
interzicerea activită
ții forțelor de stingă 
din Cipru și torpila
rea convorbirilor in- 
ter comunitare. Po
porul cipriot respin
ge insă categoric a- 
semenea acțiuni, spri
jinind politica pre
ședintelui. Makarios. 
Opinia publică din Ci
pru rămine atașată 
principiilor democra
tice. idealurilor de 
pace, independență și 
suveranitate a statului 
cipriot.

Ion BADEA
Atena, 2.

Programul schimburilor 
culturale și științifice între 
România și Republica Gui
neea Per’tru perioada 1973—1974 a 
fost semnat la Conakry. Documentul 
a fost semnat de Diallo Muouktar, 
ministrul învățămintului preuniversi- 
tar, și de ambasadorul României la 
Conakry. Valeria Georgescu, care, în 
alocuțiunile rostite cu acest prilej, au 
evidențiat stadiul actual al relațiilor 
dintre cele două țări, precum și po
sibilitățile de extindere a lor în vii
tor.

Ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Al
geria $tefan 3 făcut o vi
zită la Ministerul algerian al Aface
rilor Externe, unde a avut o con
vorbire cu Abdelaziz Bouteflika, 
membru al Consiliului Revoluției, 
ministrul afacerilor externe. Cu 
acest prilej au fost discutate proble
me privind dezvoltarea relațiilor bi
laterale dintre România și Algeria, 
precum și alte probleme internațio
nale de interes comun.

La Moscova a fost semnat un 
acord privind ajutorul economic 
nerambursabil pe care Uniunea So
vietică urmează să-l acorde Repu
blicii Vietnamului de-. Sud. In cadrul 
ajutorului, U.R.S.S. va livra, în anul 
1973, in Republica Vietnamului de 
Sud o serie de produse necesare 
pentru normalizarea vieții populației 
locale după încetarea războiului și 
restabilirea păcii în Vietnam.

0 mostră de sol lunar 
adusă pe Pămînt de echipajul navei 
cosmice americane „Apollo-17", i-a 
fost înmînată lui Nikolai Podgornii. 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.. de către însăr
cinatul cu afaceri a.i. al S.U.A.. din 
partea președintelui Richard Nixon. 
Exprimind mulțumiri pentru darul 
oferit, Nikolai Podgornii a relevat

necesitatea ca popoarele diferitelor 
țări să promoveze pacea și colabo
rarea in lume — relatează agenția 
T.A.S.S.

La Phenian au avut loc eon- 
vorbiri între o delegație de partid 
și guvernamentală a R.P.D. Coreene, 
condusă de Kim Ir Sen, secretar ge
neral al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele R.P.D. Co
reene, și delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii Populare 
Congo, condusă de Marien N’Gouabi, 
președintele C.C. al Partidului Con- 
golez al Muncii, președintele Repu
blicii Populare Congo, aflat într-o 
vizită oficială în R.P.D. Coreeană, 
în cursul convorbirilor, părțile au 
efectuat un schimb de opinii în pro
bleme privind dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre cele 
două țări, precum și în alte probleme 
de interes comun — relatează agen
ția A.C.T.C,

Reuniunea Commonweal- 
thului. Primul ministru canadian 
Pierre Elliott Trudeau, a rostit, joi, 
discursul de deschidere a reuniunii 
la nivel înalt a țărilor membre ale 
Commonwealthului, la care participă 
31 de șefi de state sau de guverne. 
La reuniune ia parte, de asemenea, 
regina Elisabeta a Angliei, care 
este, în același timp, conducătorul 
onorific al Commonwealthului. Au 
luat cuvintul apoi decanul șefilor de 
state și de guverne ale țărilor Com
monwealthului, președintele tanza- 
nian Julius Nyerere, și primul mi
nistru al statului Bahamas, Lynden 
Pindling.

A decedat Jean-Pierre 
Melville Producătorul și realiza
torul de film francez Jean-Pierre 
Melville, în virstă de 55 de ani, a 
decedat, miercuri seara, la Paris, în 
urma unei crize cardiace.

Emisiune de muzică 
populară românească 

la televiziunea 
vest-germană

Miercuri seara, prima rețea a 
televiziunii din R.F. Germania a 
transmis o emisiune de muzi
că populară românească. Reali
zatorii au inclus, intr-un pro
gram de comemorare a renumi
tei cintărețe de muzică popu
lară românească Maria Tănase. 
selecțiuni din cele mai fru
moase cîntece interpretate de 
regretata artistă. In continuare 
au fost prezentate melodii de 
mare succes interpretate la nai 
de Gheorghe Zamfir, in timpul 
turneelor sale in țările europe
ne. •

Senatul american a confil-
mat numirea lui William Colby in 
funcția de director al Agenției Cen
trale de Investigații (C.I.A.).

MISIUNEA „SKYLAB“
în ajutorul astronauților va fi trimisă o nouă capsulă 

„Apollo"
HOUSTON 2 (Agerpres). — Deși 

starea sănătății astronauților Bean, 
Garriott și Lousma s-a ameliorat 
considerabil, prima lor ieșire în 
afara laboratorului spațial „Sky- 
lab“. anunțată pentru simbătă, a 
fost aminată sine die.

în urma detectării unor grave de
fecțiuni la două dintre cele pa
tru rachete direcționale ale capsu
lei ..Apollo". au fost analizate două 
posibilități de rezolvare a proble
mei : prima constă in ordonarea 
de urgență a revenirii celor trei 
astronauți, iar cea de-a doua con

stă in lansarea, cu o rachetă „Sa
turn 1 B". a unei noi capsule „Â- 
pollo", adaptată pentru primirea a 
cinci persoane, aceasta trebuind, la 
rindul ei, să fie pilotată de doi 
astronauți.

O ultimă știre transmisă joi sea
ra informează că N.A.S.A. a ho
tărât ca echipajul alcătuit din Bean, 
Garriott și Lousma să rămînă la 
bordul laboratorului spațial, ale- 
gind. implicit, cea de-a doua al
ternativă. Hotărârea a fost anun
țată de directorul centrului de la 
Houston, Christopher Kraft.

BEIRUT 2 (Agerpres). — Camera 
deputaților a Libanului (parlamen
tul) a acordat, miercuri, cu o largă 
majoritate, votul de încredere gu
vernului libanez, punînd, astfel, 
capăt unei lungi perioade de criză 
ministerială, care a durat aproape 
patru luni.

Guvernul, condus de Takieddine 
Solh, constituit la 8 iulie, și care 
cuprinde 22 de deputați, a obținut 
votul afirmativ din partea a 78 mem
bri ai camerei, dintr-un număr to
tal de 99.

Printre sarcinile prioritare care 
stap în fața actualului cabinet se 
menționează normalizarea relațiilor 
cu Siria — aflate sub tensiune după 
închiderea frontierei comune, Ia 
8 mai — și, pe de altă parte, con
solidarea înțelegerii dintre autorită
țile libaneze și unitățile mișcării we 
rezistență palestineană, intervenită 
după ciocnirile produse în cursul lu
nii mai.

c

MARGINALII

Simplu fapt divers?
Un, fapt divers, pe

trecut undeva, in 
Wyoming, in inima 
Statelor Unite — dar 
care spune mulț des
pre indiferența unor 
oameni față de seme
nii lor, față de tot 
ceea ce nu prezintă 
■vreun interes pentru 
propria lor persoană, 
indiferență tipică pen
tru condițiile societă
ții de consum. Faptul 
s-a petrecut la sfir
șitul iernii, fiind con
semnat la vremea 
respectivă la un loc 
cu un noian de alte 
fapte nesemnificative, 
dar a fost „redesco
perit" și a stârnit co
mentarii aprinse abia 
recent. Dar iată ce 
spune în legătură cu 
aceasta ziarul „Le 
Monde" :

„Un conducător auto 
s-a sinucis la margi
nea șoselei trăgindu-și 
un glonte in cap. Ce 
poate fi mai banal ? 
Da, dar pentru care 
motiv ? Oboseală ? 
Depresiune nervoa
să ? Beție ? Toxico
manie ? Nimic din 
toate acestea. Cetățea
nul respectiv a fost 
victima. indiferenței 
generale. Alături de 
cadavrul său, poliția a

găsit, următoarea notă. 
„Timp de 11 ore am 
așteptat să oprească 
cineva. N-am mai 
putut suporta. Mași
nile treceau într-una, 
fără măcar să ince- 
tineze viteza".

David Huffsteter 
avea 25 de ani. Cind 
a constatat că i s-a 
terminat benzina și 
că se află departe de 
orice zonă locuită, a 
tras mașina la mar
ginea șoselei, apoi a 
inceput să semnali
zeze după ajutor con
ducătorilor vehicule
lor ce treceau in goa
nă. Termometrul in
dica minus 20 de grade 
Celsius. După 11 ore 
de semnalizări in
fructuoase. David a 
scris cu mina tremu- 
rindă bilețelul amintit, 
și-a scos revolverul 
din tocul de piele, 
revolver care in argou 
american este denu
mit' „prietenul de 
simbătă seara" și l-a 
îndreptat spre tâm
plă... Duminică, îna
inte de prînz, s-a des
coperit corpul său în
ghețat.

Unii vor spune că 
n-avea decit să se 
închidă in mașină și 
să aștepte cu răbdare.

Cită vreme ? O zi, 
mai multe ? Alții se 
vor mira că n-a por
nit pe jos prin ză
padă. pină la orășelul 
cel mai apropiat, aflat 
cam la 10-15 km de
părtare. Desigur, Da
vid. a dat dovadă de 
slăbiciune. Dar oare 
nu a fost vorba și de 
altceva ? De egois
mul oamenilor care 
l-av împins să apese 
pe trăgaci, de acest 
egoism pe care David 
a refuzat să-l admi
tă și ale cărui pro
porții le-a putut mă
sura in ' nesfirșita 
noapte albă ? Poate că 
unii dintre conducă
torii de autovehicu
le care au trecut pe 
lingă el vor fi citit 
scurta știre (10 rin- 
duri și nimic mai 
mult) consacrată de 
ziarele americane, a- 
cestui „fapt differs". 
Cu siguranță, in acest 
caz se vor grăbi să 
se dezvinovățească. 
„N-am știut... Cum să
fi bănuit ?" „Dar 
acum, cind știu, vor 
opri oare din goana 
lor nebună își în
cheie scurtele sale
considerente „Le Mon
de".
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