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a noilor capacități de prodoctie
iin obiectiv căruia trebuie să-i consacram

toate forțele și mijloacele
9Comitetul Executiv P.C.R. a examinat, în a avut loc in ziua de _ stadiul realizării lucrărilor de investiții pe acest an. In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat constructorilor de pe șantiere, muncitorilor din industria construcțiilor de mașini, din industria materialelor de construcții chemarea de a-și concentra eforturile în perioada care urmează spre recuperarea restanțelor și realizarea integrală a planului de investiții și de producție, să participe cu toate forțele la îndeplinirea angajamentului național de înfăptuire a ■ cincinalului înainte de termen. Analizarea acestor probleme în Comitetul Executiv al Comitetului Central al P.C.R., chemarea secretarului general al partidului constituie o expresie elocventă a preocupării stăruitoare a conducerii partidului pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al X-lea și Conferinței Naționale ale P.C.R., și, totodată, un puternic îndemn pentru îndeplinirea la toate prevederile sale a programului de investiții din acest. an, care condiționează în mare măsură realizarea ritmului de creștere a producției materiale in acest an și în anii următori, înfăptuirea cincinalului înainte de termen, accelerarea progresului economic și social al țărji.Este pozitiv faptul că pe un șir de șantiere s-a muncit intens în perioada care a trecut din acest an. Potențialul productiv al economiei naționale- s-a mărit în acest răstimp intrarea în funcțiune a de capacități industriale im- a _ altor unități în a- o analiză a realizării investițiilor 1973 arată că, pe 7

al C.C. al ședința care 2 august a.c., ții — mai ales în industriile chimică, metalurgică, in economia forestieră și industria materialelor de construcții, in agricultură — precum și în nerespectarea termenelor de punere în funcțiune la un număr de capacități de producție, atît din ramurile amintite, cit și din industria construcțiilor de mașini și industria ușoară.

ritmului și pentru vele ce se construiesc au termene de punere în funcțiune în această lună sau în lunile următoare.Sub puternicul impuls al chemării secretarului general al partidului, intensificarea ritmului de execuție a lucrărilor de construcții- montaj pe toate șantierele consti-

lucrărilor este valabil șantierele unde obiecti-

O întrebare de fiecare zi pentru conducătoriiși materiale de construcții:'«

OM ASIGURAȚI LIVRĂRILE
PENTRU ȘANTIERE?

prin135 portante.gricultură. Totuși, stadiului din anul luni, bilanțul prezintă unele situații necorespunzătoare ; ele se concretizează in rămineri in urmă față de prevederile planului de investi-

Tocmai pornind de la stadiul actual al realizării lucrărilor și. de la exigențele planului de investiții pe acest an hbtărîtor al cincinalului, Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a stabilit ca în lunile august și septembrie să se acționeze prin măsuri energice pentru intensificarea ritmului de construcții și montaj tehnologic, pentru lichidarea rămî- nerilor in urmă de pe unele șantiere, în vederea dării în exploatare grabnic a capacităților restante. Deopotrivă, imperativul accelerării

tuie in momentul de față o sarcină gențrală, primordială și de mare răspundere politică a tuturor ministerelor, a comitetelor județene de partid, a centralelor industriale și întreprinderilor beneficiare investiții, a tuturor unităților construcții și producătoare de laje tehnologice și materialeconstrucții, a 'tuturor organelor și organizațiilor din aceste unități, a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii angajați in procesul de realizare a investițiilor. Toate

de de uti-de

măsurile ce se întreprind în aceste zile să fie subordonate asigurării tuturor condițiilor pentru recuperarea rămînerilor în urmă față de stadiile fizice prevăzute în grafice, pentru respectarea riguroasă a termenelor de dare in funcțiune a noilor capacități de producție.Pretutindeni, pe fiecare șantier, să se lucreze în aceste zile la cota maximă a graficelor de execuție. Nici o oră, nici o zi de lucru să nu fie lăsate să se irosească ! Munca trebuie bine organizată, materialele asigurate Ia timp, iar utilajele de construcții, îndeosebi cele grele, folosite cu randament maxim, în mai multe schimburi, dirijate operativ acolo unde este nevoie. Rezultatele superioare în execuția lucrărilor depind, deopotrivă, de întronarea unei ordini și discipline severe pe șantiere, de utilizarea rațională a forței de muncă existente și completarea ei, unde este necesar, mai ales cu cadre calificate, creîndu-se toate condițiile de a se lucra la nivelul productivității muncii planificate.Mari răspunderi revin beneficiarilor de investiții. Ei au obligația do a urmări atent, zi de zi, împreună cu constructorii, cum se respectă graficele de execuție a lucrărilor, să colaboreze direct cu furnizorii de utilaje in vederea livrării acestora în cantitățile și la termenele impuse de. montaj, precum și cu proiectanții in scopul soluționării operative, la fața locului; a oricăror probleme ce se ivesc pe parcursul execuției. Prompt și e- ficace să acționeze beneficiarii de investiții pentru montarea grabnică a utilajelor tehnologice existente pe șantiere, sprijinind pe constructori cu brigăzi de montori sau preluînd chiar montajul integral al unor utilaje și instalații. Este o sarcină expresă trasată de

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit, vineri dimineața, pe M. A. Leseciko, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., președintele părții sovietice în Comisia interguverna- mentală româno-sovietică de colaborare economică, și pe membrii delegației sovietice pe care o conduce la lucrările celei de-a VII-a sesiuni a acestei comisii : L. A. Konstandov, ministrul industriei chimice al U.R.S.S., I. V. Arhipov, prim-vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Relații Economice Externe al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., M. E. Rakovski, vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării al U.R.S.S. Oaspeții au fost însoțiți de V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii Sovietice la București.La întrevedere au participat tovarășii Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele părții române în Comisia interguvernamentală româno-sovietică de colaborare economică, Radu Constantinescu, vicepreședinte al Comisiei guvernamentale de colaborare și cooperare economică și tehnică.Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut un schimb de vederi cu vicepreședintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. în probleme referitoare la promovarea colaborării economice și tehnico-științifice, în folosul ambelor țări și popoare, al dezvoltării relațiilor de prietenie frățească ro- mâno-sovietice, al cauzei generale a socialismului și păcii.Apreciindu-se pozitiv cursul as-

de Miniștri ei U.R.S.Scendent al raporturilor economice bilaterale, al cooperării industriale, s-a relevat faptul că rezultatele obținute se înscriu pe linia îndeplinirii recomandărilor, a măr surilor stabilite de tovarășii Nicolae Ceaușescu și Leonid Brej- nev, în vederea intensificării și diversificării conlucrării în aceste domenii. Totodată, s-a relevat existența unor largi posibilități pentru extinderea și adîncirea colaborării în multiple domenii, pentru aplicarea unor noi forme și modalități de conlucrare, corespunzător potențialului actual și perspectivelor de dezvoltare a economiilor naționale ale celor două țări prietene. In acest sens, a fost reliefată însemnătatea deosebită a recentei întîlniri, din Crimeea, dintre conducătorii Partidului Comunist Român și Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, ex- primîndu-se voința comună de a se acționa cu toată fermitatea pentru transpunerea în viață a celor convenite privind amplificarea și ridicarea pe o treaptă superioară a colaborării economice și tehnico-științifice, precum și în alte sfere de activitate, dintre Româniâ și U.R.S.S.

Nîn cursul întrevederii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a evocat con-, tribuția activă pe care o aduce' Comisia interguvernamentală ro- mâno-sovietică de .colaborare economică, rolul sporit ce-i va reveni în viitor în această direcție, subliniind că progresul economic al celor două țări socialiste frățești deschide perspectiva unei colaborări și cooperări tot mai largi și mai fructuoase, creează noi posibilități pentru adîncirea conlucrării multilaterale, în interesul dezvoltării construcției socialiste șl comuniste în România și U.R.S.S., al ridicării bunăstării popoarelor noastre, al creșterii forței și influenței socialismului în lume..Adresînd vii mulțumiri tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru primirea acordată, tovarășul M. A. Leseciko a exprimat părții sovietice actualei sesiuni guvernamentale de colaborare promovarea tot lațiilor economice calitative lor.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.

satisfacția pentru rezultatele a Comisiei inter- româno-sovietice economică, pentru mai intensă a ie
și schimbările intervenite în evoluția

cu privire la încheierea lucrărilor sesiunii Comisiei 
interguvernameniale româno-sovietice de coiaho- 

rare economică
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Felicitări adresate de tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU

lucrătorilor din agricultura județelor Teleorman,

Olt, Dîmbovița, Arad, Bihor și Caraș-Severin

care au încheiat secerișul griului

(Continuare în pag. a IlI-a)

în întîmpinarea marii sărbători

Sporește de la o zi la alta numărul jude
țelor țării care raportează încheierea lucră
rilor de recoltare a griului. Tn telegramele 
adresate Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
lucrătorii ogoarelor își exprimă, cu prilejul 
acestui prim bilanț al recoltei, profunda 
recunoștință pentru grija pe care partidul și 
statul nostru, personal secretarul general al 
partidului, o poartă zi de zi agriculturii 
noastre, în scopul înfloririi acestui important 
sector al economiei naționale. Răspunzînd 
telegramelor primite din partea comitete-

lor județene de partid, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis mecanizatorilor, mun
citorilor din întreprinderile agricole de stat, 
țăranilor cooperatori, specialiștilor, comuniș
tilor, tuturor oamenilor muncii care lucrează 
în agricultura județelor Teleorman, Olt, Dîm
bovița, Arad, Bihor și Caraș-Severin, calde 
felicitări, urîndu-le totodată noi izbînzi în 
efectuarea în bune condiții a lucrărilor 
agricole din acest an, pentru obținerea unor 
producții vegetale și animale tot mai bogate, 
pentru sporirea contribuției agriculturii la 
dezvoltarea economiei noastre socialiste.

ÎN PAG. A V1I-A TELEGRAMELE ADRESATE DE COMITETELE JUDEȚENE DE PARTID 
ARAD, BIHOR Șl CARAȘ-SEVER1N

REZUL TA TE BUNE IN
ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

Producții mari, beneficii
superioareîn primul semestru al anului, colectivele fabricilor de furnire estetice, placaj, mobilă și plăci fibro- lemnoase din cadrul Combinatului de prelucrare a lemnului din municipiul Drobeta Turnu-Severin au realizat peste prevederile de plan o produc- ție-marfă evaluată la peste 5 milioane lei și beneficii însumînd a- proape 500 000 lei. Succesele amintite sînt rezultatul ridicării indicilor de utilizare a mașinilor la 87—98 la sută. în acest scop a fost generalizat schimbul 2, iar cel de-al 3-lea schimb a cunoscut o simțitoare creștere.

al acestor măsuri, in primul semestru al anului, în industria județului s-au înregistrat economii de 269 tone metal, peste 3 300 mc material lemnos, 31 805 tone combustibil convențional ș.ă. obținute, in principal, prin re- proiectarea unor utilaje, evitarea supradimensionărilor, reducerea rebuturilor și a pierderilor. Cele mai însemnate economii au fost realizate de colectivele întreprinderilor „Me- talotehnica". ..Electromureș", Combinatului de îngrășăminte chimice din Tg. Mureș, I.F.E.T. Reghin, întreprinderile de geamuri Tirnăveni, de faianță și sticlă Sighișoara ș.a.

au fost create condiții pentru aplicarea inițiativei, liștilor antrenați a ajuns ia circa 1 000. Eficiența studiilor elaborate și aplicate în producție, în cursul anului trecut, a fost de circa 40 milioane lei.Anul acesta aria investigațiilor a fost mult lărgită. Numărul temelor propuse spre soluționare se ridică La aproape 650, iar eficiența economică antecalculată se estimează a fi de peste 45 milioane lei. O mare parte dintre acestea au și fost concretizate.

iar numărul specialii această activitate angajamentul pe întregul an. dul lor, minerii de la Roșia nă au reușit ca prin șirea planului la producția și marfă cu 10 și respectiv 8 ________să realizeze o producție suplimentară egală cu angajamentul anual. Succese asemănătoare au consemnat în agenda întrecerii socialiste și minerii exploatării Zlatna.

La rin-Monta- depă- globală la sută
un schimb de vederi util cauzei socialismului și păcii

Economii de materii primeOrganizația județeană de partid Mureș îndrumă colectivele întreprinderilor spre măsuri mai hotărite pentru buna gospodărire a materiilor prime și materialelor, a combustibilului și energiei electrice. Ca efect

Cale liberă — 
tehnologiilor moderne„Fiecare inginer și tehnician să rezolve, in afara sarcinilor de serviciu, o problemă tehnico-economică a cărei eficiență să fie cel puțin egală cu retribuția sa anuală". Această chemare, lansată anul trecut, la Conferința pe țară a inginerilor și tehnicienilor, a găsit un teren fertil de materializare în rîndul specialiștilor din județul Bihor. Astfel, pină la această dată, în peste 50 de unități

„Ziua minerilor" 
întâmpinată cu succese 

vrednice de laudăMinerii de la Zlatna, Roșia Montană și Baia de Arieș și-au onorat, eu mult înainte mentele anuale, unor indicatori nerii de Ia au înregistrat, iulie, o depășire ției globale și 3 500 000 lei, ceea ce echivalează cu
de termen, angaja- în privința depășirii ai planului. Mi- Baia de Arieș la sfîrșitul lunii valorică a produc- marfă de peste

• :• $
■ : : ■ 
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„ZINA INDUSTRIILOR"

O FI BANATUL FRUN-

CEA, DAR ARADUL Șl

MAI Șl

• Cu un bilanț concludent se prezintă la sărbătoarea lor minerii din județul Sălaj. De la începutul anului și pină acum ei au extras peste plan mai bine de 20 000 tone de cărbune.* în cadrul exploatării Ploștma a fost amenajată o microcarieră pentru extracția lignitului aflat în zonele superioare ale straturilor- carbonifere. în așa-numitele aflorimente. Microcariera permite recuperarea, într-o primă etapă, a circa 300 000 t lignit, precum și o substanțială diminuare a cheltuielilor de producție ale unității, costul tonei de cărbune extrasă din aflorimente pe a- ceastă cale reprezentînd mai puțin de o treime din prețul celei extrase din mina propriu-zisă.

După cum s-a relatat, în ultimele zile ale lunii iulie s-a desfășurat în Crimeea întîlnirea prietenească a conducătorilor de partid din Bulgaria. Cehoslovacia, R. D. Germană, Mongolia, Polonia, România, Ungaria și Uniunea Sovietică. Participanții s-au informat reciproc asupra activității partidelor lor și desfășurării construcției socialiste în statele respective, au examinat probleme colaborării reciproce pe diverse nuri și au procedat la un schimb de păreri asupra situației internaționale actuale.Pornind de la .un șir de evenimente semnificative din ultimul an — încetarea războiului din Vietnam, recunoașterea deplină pe baza dreptului internațional a Republicii Democrate Germane, reglementarea relațiilor dintre Cehoslovacia și Republica Federală Germania, întărirea poziției internaționale a Cubei, debutul cu succes al Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa — participanții au ajuns la concluzia comună că pe arena mondială s-au produs importante

ale pla- larg

mutații pozitive. Ne aflăm, intr-adevăr, în fața unui curs evident spre destindere și colaborare, întru totul corespunzător năzuințelor popoarelor de a-și consacra eforturile progresului economic și social, curs la care au contribuit toate țările socialiste.Recunoașterea tot mai largă pe care o dobîndesc principiile coexistenței pașnice, progresele în instaurarea unor relații noi între state, bazate pe respectul independenței și suveranității naționale, extinderea legăturilor reciproc-avantajoase între state cu orînduiri sociale diferite, perspectivele unor noi pași constructivi in vederea consolidării păcii și securității internaționale sînt principalele direcții și forme de manifestare a schimbărilor pozitive intervenite. Este evident că soluționarea pro- blețnelor complexe care confruntă lumea contemporană reclamă contribuția efectivă a tuturor națiunilor, mari, mici și mijlocii, luarea în considerare a intereselor tuturor părților în cauză, aceasta constituind un postulat fundamental al întregii vieți internaționale.
Lucrări urgente, de primă 

însemnătate pentru rodnicia
acestui an agricol:

® TERMINAREA SECERIȘULUI • DEPOZITAREA RECOL

TEI • PREGĂTIREA MAGAZIILOR • STRINGEREA

FURAJELOR Șl A ALTOR CULTURI Pagina a lll-a

în promovarea cursului spre destindere și cooperare o contribuție importantă a adus și aduce România socialistă, politica sa externă de extindere a relațiilor cu toate statele, indiferent de orînduirea socială, de afirmare și aplicare consecventă a principiilor noi in relațiile interstatale, de largi contacte, acțiuni și inițiative constructive in sprijinul înțelegerii și apropierii între popoare.Abordind în cadrul întîlnirii probleme ale securității și cooperării in Europa. participanții la întîlnirea din Crimeea au dat o apreciere pozitivă concluziilor fundamentale ale consultărilor pregătitoare de la Helsinki și ale primei faze a conferinței general-europene, subliniind că lucrările importantei reuniuni se pot încheia cu succes dacă statele reprezentate vor da dovadă de bunăvoință. ’Așa cum se știe, realizarea securității europene este o preocupare constantă a partidului și statului nostru. România socialistă a participat activ la crearea atmosferei și condițiilor care au favorizat cursul spre destindere in Europa, care au condus la convocarea conferinței șl și-a adus, alături de celelalte state participante, o contribuție larg recunoscută la pregătirea corespunzătoare și buna desfășurare a conferinței in prima sa fază, a militat și militează pentru dezvoltarea unui climat de înțelegere, bună vecinătate și colaborare pe continent.In concepția partidului și statului nostru, securitatea europeană implică un sistem de angajamente precise din partea tuturor statelor, și de măsuri efective, menite să fiecărei națiuni garanția că se putea consacra in mod liber, stingherit, la adăpost de orice de forță și de amenințare forța, de imixtiune, agresiuni dictat, muncii pașnice pentru dezvoltarea și înflorirea sa, precum și pentru progresul general. Conferința europeană este chemată să consacre și să garanteze aplicarea in viață a principiilor noi de relații între state : respectarea independenței și suvera-

dea va ne- act cu sau

(Continuare in pag. a Vil-a)
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FAPTULi 
DIVERS!
Campionii 
construcții
lor de nisip «39 de copii din 17 județe ale • 
țării s-au întrecut, recent, la I 
Năvodari, Într-Un original con- I 
curs, inițiat pentru copiii din | 
mai multe țări ale lumii de zia
rul „Le Figaro" și „Alr Fran- I 
ce“. Tema : construcții din ni
sip după monumente și scuip- • 
turi celebre. Pină la urmă, după I o întrecere care a solicitat din | 
plin măiestria participanților, I 
preferințele juriului — compus . 
tot din copii — s-au oprit asii- I 
pra lucrărilor „Porumbelul păcii" 
și „Leul", realizate de Mihaela * 
Dinca, de la Școala generală nr. I 
21 din Craiova, și Barta Fran- 
cisc, de la Școala generală nr. I 
4 din Brașov. Ei au ocupat pri- ■ 
mul loc, urmați de Letiția I 
Brinaru (Liceul pedagogic din I 
Rimnicu-Vilcea) și Liliana Trifa ’ 
(Liceul de muzică și artă plas- I 
tică din Oradea), premiul III I 
revenindu-i lui Ion Barbu din • 
comuna Peretu (Teleorman). In i 
curind, în localitatea franceză I 
La Baule va avea loc faza fi- | 
nală a concursului la care vor 
fi prezenți și doi copii din țara I 
noastră. Să sperăm că ei vor I 
înălța și de această dată con- • 
strucții de... succes !

Consecințele 
abuzuluiInginerul Ioan Bath și șofe- I rul Marius Cobîrzan, ambii sa- I lariați ai șantierului de hidro- ■ ameliorații din comuna Pecica I (Arad), voiau să meargă, im- I preună cu familiile, la o nuntă ’ în satul Feniș. Au luat autotu- I rismul I.M.S. nr. l-AD-3545, proprietatea șantierului, și, | o dată ajunși în satul amintit, . l-au parcat in curtea lui Gheor- | ghe Borlea. în seara de 29 iulie, | după petrecere. I.B. și M.C. s-au hotărit să alimenteze motorul I cu benzină, pentru ca, a doua zi, să fie gata de drum. Primul • a luat o canistră plină cu ben- I zină, iar al doilea furtunul și... un felinar aprins ! La un mo- | ment dat, conducătorul auto a apropiat felinarul de rezervor I să vadă dacă e plin. Din greșeală însă, in timpul acestei o- • perații, de pe furtun au picat pe I felinar cîțiva stropi de benzină. Destul pentru ca, de aici, să I izbucnească un incendiu, in ■ urma căruia au ars mașina, a- I coperișul casei și un grajd din curtea ' lui Gh. B. Șoferul in 1 cauză ă suferit arsuri grave și 1 a fost internat la spital. Iată, din nou. cit de grave sînt urmă- | rile abuzului. ,
La furat cu 
tractorul
de furat!

Ion Codrescu și Apostu Na- ■ 
zar ie, mecanici la întreprinderea I 
de reparat utilaj greu din mu- I 
nicipiul Gh. Gheorghiu-Dej, pu
seseră ochii pe citeva suluri de I carton asfaltat din incinta șan
tierului „Energo" Borzești. Prin I 
apropiere nu se afla nici. . lin ■ 
paznic. Așadar, cartonul — și-au I 
făcut ei socoteala — era... ca și | 
al lor. Dar cu ce să-l ducă a- 
casă ? Au intrat in curtea I 
S.M.A. și, cum nimeni nu i-a I 
deranjat măcar cu o întrebare, ’ 
au luat... un tractor. Pe drum, | 
organele de miliție i-au invitat ] insă să prezinte documentele | 
pentru transportul sulurilor de 
carton. Ce-a urmat e lesne de 
înțeles.

Canicula și 
frigiderele... 
dezghețate inCăldură mare. Un motiv plus ca instalațiile frigorifice din unitățile alimentare meargă ca ceasul. în practică însă... După cum aflăm de la Inspectoratul sanitar de stat al municipiului București, mai multe unități de alimentație publică, printre care bodega „Apolodor" și bufetul din Piața Rahovei, au rămas in pană cu instalațiile frigorifice. Deși solicitată la vreme, unitatea însărcinată cu repararea instalațiilor frigorifice — „Ciclop ‘ — n-a intervenit insă la timp. Și n-a intervenit pentru că, tocmai în această perioadă de caniculă, n-are în depozit clor metil (sau mai pe înțelesul tuturor, agent frigorific). Lipsă de prevedere in aprovizionare ? Nerespectarea livrării de către unitatea producătoare ? N-ar fi râu, credem, ca forurile de resort să ia măsuri ia pe vinovați „cu rece".care

sa

să-i
Vînătoare 
tragică

Vinătorii Gross Ioan, 
Iosif și Kiss Karoly au 
intr-o seară să 
intr-o pădure 
satului Căpeni 
așezat la pindă 
aștepte. După 
Karoly și-a 
care și-l alesese și a pornit in 
direcția prietenului său, Gross 
Ioan. Acesta, auzind un zgomot 
suspect, fără să se asigure, a 
pus arma la ochi și a tras. Epi
logul a fost tragic : lovit in plin, 
Kiss Karoly a încetat din viață.
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Barot.i 
pornit 

vineze un țap 
din apropierea 
(Covasna). S-au 
și au început să 
un timp, Kiss 

părăsit locul pe

**
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5000 de tineri în case noiVă amintiți ? într-una din obișnuitele sale vizite de lucru din acest an in Capitală, secretarul general al partidului a indicat edililor să adopte soluții mai rapide și mai eficiente pentru construcția unor cămine destinate tinerilor nefamiliști. N-au trecut de atunci decit citeva luni și astăzi sîntem în măsură — pe baza informațiilor obținute de la autoritățile competente ale municipiului — să vă prezentăm ..orașul nefamilișt'ilor". Oraș ca mărime (peste 5 000 de locuri se vor construi pină la sfir-

șitul acestui an) pentru că, în realitate'. pavilioanele de cazare ale tinerilor vor putea fi întilnite în toată Capitala, in jurul marilor u- zine, care le vor Construi in regie proprie.Proiectele noilor construcții sînt pe cit de simple, pe atît de ingenioase. Pavilioanele de cazare pentru nefamiliști vor fi construite din beton celular autoclavizat. vor avea forma unor vile cu parter și etaj și vor însuma. in total. 80 de locuri fiecare. Ele vor dispune, de asemenea, de toate utilitățile nece

sare. inclusiv un spațiu pentru club. Institutul de proiectări București a definitivat proiectul și, la ora actuală. unele uzine au și deschis șantierele de execuție („Vulcan", întreprinderea de transporturi București. întreprinderea de instalații și montaj izolații), iar altele sint pe punctul de a face acest lucru în zilele următoare.Așadar, pină la sfirșitul acestui an, 5 000 de tineri nefamiliști vor primi invitația să se mute in casă nouă.

Situația tulbure 
a unor stații 

de epurare a apei

r-

Imagini
Priboieni — comună fruntașă pe țară, cu 3 500 de buni gospodari — este un veritabil orășel cu case frumoase, edificii publice și magazine rînduite ordonat de-a lungul panglicii de asfalt. Pe lingă rezultatele foarte bune obținute in agricultură, cooperatorii din Priboieni se mîndresc șl cu „induștria" lor. Fără cine știe ce cheltuieli, in niște construcții neutilizate pină nu de mult au înființat ateliere de rotărie și timplărie, simigerie, că- rămidărie, ciupercărie și un sector avicol.„Din activitățile industriale, în anul 1972 am obținut «bani gheață» 4.1 milioane lei, ne spune Nieolae Duinea, președintele cooperativei. Aceasta a făcut ca averea obștei să crească de 3 ori, iar valoarea normei de lucru să sporească la 40 de lei. Veniturile tot mai mari obținute de cooperatorii noștri au influențat direct nivelul lor de viață".Pe lingă consiliul popular au fost înființate, de asemenea, ateliere de croitorie, mecanică și timplâ- rie, secție auto, balastieră, o echipă de constructori.„Beneficiul obținut anul trecut din industriile locale se ridică la 1.8 milioane lei, remarcă primarul comunei, Constantin Dorobanțu. Cu banii obținuți am făcut multe lucruri frumoase in comună : un cămin cultural cu 600 locuri și încălzire centrală, o școală generală, un dispensar veterinar, am amenajat un parc și o piață, trotuare și drumuri. Tindem să ne urbani- zâm pe măsura posibilităților materiale ce ni le creăm, a hărniciei locuitoților comunei noastre".

Gheorghe CÎRSTEA
corespondentul „Scînteii"

citadine la Priboieni

Clădirea Bibliotecii comunale

Casa de cultură foto :M. Cioc

A fost terminată și a intrat în probe tehnologice stația de e- purare finală de la Combinatul petrochimic Ploiești (care deservește și rafinăria Brazi). Prin intrarea in funcțiune a acestui obiectiv, cel mai important poluator al Prahovei — platforma industrială de la Brazi — devine... inofensiv. Se vor îmbunătăți calitativ nu numai apele Prahovei din aval, dar și cele ale Ialo- miței, cu efecte favorabile pentru zona industrială de la Slobozia. A intrat in probe tehnologice și stația de epurare orășenească a orașului Ploiești. Funcționează de acum la parametrii prevăzut i stația de la Combinatul chimic Victoria. A intrat, de asemenea, in funcțiune stația de epurare de la Suceava, o investiție comună a municipiului și a combinatului de celuloză și hir- tie din localitate, care contribuie la îmbunătățirea calității apelor pe cursul inferior al Sucevii și pe Șiret. Zeci de alte stații de epurare industriale, orășenești, ale unor crescătorii și ingrășă- torii se află in diferite stadii de realizare. Numai pentru a- cest an s-au alocat peste 636 milioane lei investiții pentru noi stații de epurare și pentru extinderea ca

pacităților la unele din cele existente.Iată insă că, pe fondul realizărilor de mai sus. al eforturilor financiare ale statului, o serie de beneficiari ai acestor investiții, o serie de conducători de unități și de centrale, unități de construcții și furnizori de utilaje nu au depus sau nu depun strădaniile cuvenite pentru realizarea la timp a stațiilor de e- purare. Ce înseamnă aceasta 7 întîrzieri in îmbunătățirea calității apelor aflate intr-o stare de poluare mai mult sau mai puțin avansată, costuri sporite pentru tratarea și prepararea a- pelor, avansarea degradării apelor etc. Și toate acestea au loc in condițiile existenței unei legi exigente a apelor, a u- nei noi legi pentru protecția mediului.Iată și citeva exefn- ple concrete. I.a Combinatul chimic Făgăraș, unul din principalii poluatori ai Oltului, in ultimul trimestru al acestui an urmează să intre în funcțiune stația de epurare finală. în cursul anului trecut și in prima jumătate a acestui an s-a realizat mai puțin de jumătate din valoarea investiției. Lucrările sînt mult întirziate. La „Colorom" Codlea, alt

mare poluator al Oltului, nici nu s-a realizat proiectul treptei de epurare biologică a apelor, care trebuia să intre in funcțiune la finele acestui an, iar stația mecanică intrată in funcțiune cu doi ani in urmă, fiind subdimensionată, nu reține toate suspensiile și deșeurile petroliere de fabricație. La Hunedoara a~ intrat a- nul trecut in funcțiune furnalul „9“, dar decantorul aferent nici în prezent nu este gata. Situații a- semănătoare îhr’egis- trăm la Uzina de utilaj petrolier Tîrgoviș- le, Uzina de fibre sintetice Iași, Stația orășenească de epurare Iași și alte obiective. Citeva unități importante — Fabrica de zahăr Sascut, Ingrășă- toria de animale de lingă Arad, Autome- canica Mediaș, Întreprinderea de ferite Urziceni — nici nu au început realizarea o- biectivelor respective prevăzute pentru acest an.Ne-am referit doar la citeva situații mai flagrante pentru a a- trage atenția forurilor competente asupra necesității de a accelera realizarea stațiilor de epurare. De apă avem nevoie cu toții, ea trebuie gospodărită rațional și ferită de degradare.
AI. PLÂIEȘU

IAȘI

NOI UNITĂȚI

ALE COOPERAȚIEI
MEȘTEȘUGĂREȘTIRăspunzînd cerințelor mereu sporite ale cetățenilor, cooperația meșteșugărească din județul Iași își dezvoltă continuu sectorul prestărilor de servicii. Cu prioritate, acestea se extind in zona noilor cartiere de locuințe din „Tătărași", „Socola-Nicoli- na", „Alexandru cel Bun" și în alte părți ale municipiului Iași. Nu sint uitate nici orașele Pașcani, Hirlău și Tirgu-Frumos, nici localitățile rurale. în total, la dispoziția cetățenilor din județ se află circa 1 000 de unități meșteșugărești, cu aproape 70 de activități. Cele mai. noi unități s-au realizat la parterele blocurilor din zona Podu-Roș din Iași, unde s-au dat în folosință 12 unități de reparații radio iși televizoare, frizerie-coafurâ. cosmetică, obiecte de uz casnic, reparații de mobilă și tapițerie, un magazin de încălțăminte de comandă etc. După cum am aflat de la conducerea U.J.C.M., toate aceste unități sint dotate cu a- paratură de specialitate și apri}- vizionate corespunzător eu materiale și piese de schimb.Un alt grup de unități meșteșugărești — confecții pentru femei și bărbați, ceaprăzărie, fri- zerie-coafură. reparații ceasuri, precum și un magazin de prezentare și desfacere a produselor de artizanat și altele — se află în curs de realizare și in zona So- Cola. lingă Casa sindicatelor. Cu acestea, numărul noilor unități meșteșugărești puse la dispoziția cetățenilor din municipiul Iași, in acest an, se ridică la peste 30, aproape dublu față de aceeași perioadă a anului trecut. Alte 10 unități de servire și un magazin de artizanat, grupate intr-un modern complex meșteșugăresc. se află in curs de realizare și în orașul Pașcani, in zona Gării, unde se construiește nou cartier muncitoresc. un

Manole CORCACI
corespondentul „Scînteii• a

La întreprinderea 
„lndependența"-Sibiu

Ne aflăm in sezonul de vîrf al legumelor și fructelor. Constatarea cea mai concretă o facem, cu toții, în piețe. Aprovizionarea acestora se desfășoară, in majoritatea orașelor, in condiții bune. Dar, din păcate, acolo unde nu există preocupare, unde controlul lipsește sau este sporadic, apar și excepții, uneori flagrante. Despre două din ele — vom vorbi mai jos.în județul Botoșani, contrar scopului pentru care au fost create, multe din unitățile I.L.F. sint complet sau aproape complet neaprovizionate cu... legume 1 Un scurt raid întreprins în două orașe — -Dorohoi și Botoșani — ne-a dezvăluit suficiente exemple care susțin afirmațiile de mai sus....Simbătă, 28 iulie, orele 10. Unitatea C.L.F. nr. 7 din Dorohoi este închisă. La ușă, mai multe gospodine cu sacoșele in mină stau la rînd. în sfirșit, după o jumătate de oră, unitatea se deschide. Pe ușă iese un cumpărător. Gheorghe Crăi- niceanu, din Horodiștea, cu o dami- geană în care avea 10 litri țuică. Gestionarul ii urează satisfăcut „drum bun".— Dumneavoastră sînteți responsabilul unității ? l-am întrebat noi.— Nu. veni răspunsul. Soția răspunde de gestiune. Dar e plecată

în oraș, iar eu, ca soț, ii dau o mină de ajutor.Privim rafturile goale ale unității și întrebăm :— De ce nu aveți roșii, fasole,
nu comandase depozitului nici un fel de legume. Ce comandase 200 1 vin. 50 borcane tocană de legume. turtă dulce... Altceva, nimic 1 Un simplu accident 7 Nu. într-o

vîndut numai 3 000 kg legume timpurii. Ca să nu mai vorbim că pină în prezent nu se vinduse prin unitățile C.L.F. nici măcar un kilogram de cireșe, vișine sau caise,
„DAȚI-MI, VĂ ROG, UN... 

TOI DE ROȘII"
ceapă, varză, morcovi, pătrunjel, fructe ?— Noi . le, comandăm. Dacă rju ni se aduc de la depozit, ce să facem ? Vindem ce avem.— Dar ce aveți totuși de vin- dut ?— Țuică, turtă dulce, biscuiți...Verificăm ultima notă de comandă a unității înaintată depozitului C.L.F. Dorohoi. Stupoare 1 Unitatea

altă unitate, C.L.F. ..Olinescu" — tot din Dorohoi — lipsesc : morcovi, pătrunjel, varză, usturoi, ardei grași, vinete. în schimb, gestionara Elena Bulancă invită de zor clienții să cumpere... vermut. Ca o concluzie la ceea oe oferă in plin sezon populației unitățile C.L.F. din Dorohoi. prezentăm două cifre. în 5 luni, prin cele 9 unități de desfacere a legumelor și fructelor s-au

deși mari cantități din aceste produse au fost dirijate, la nivel de oraș, pentru... conserve....Să vizităm și orașul reședință de județ — Botoșani. Situația, cu mici excepții, e asemănătoare. La unitatea nr. 4 de pe Calea Națională (responsabil Mihai Cojocarul lipsesc majoritatea legumelor și fructelor. Totuși, magazinul are în permanență consumatori. De ce ?

E foarte bine aprovizionat cu vin de diferite soiuri. într-o situație identică am găsit, in ziua raidului, și unitățile nr. 5 (responsabilă Aurica Stoian) și nr. 8 (responsabilă Natalia Navincov) unde, de asemenea. se pune accent nu pe vinza- rea legumelor, ci a altor sortimente mai rnulț sau mai. puțin... alimentare. Nu este fără îndoială rău ca acele unități ale I.L.F. care dispun de spații corespunzătoare să pună in vinzare și alte produse — inclusiv băuturi. Dar de aici și pină a transforma respectivele unități in adevărate depozite de vin și țuică e o cale lungă, pe care comoditatea unor vinzători, ajutați de merceologii întreprinderii, a scurtat-o repede. Iar acest lucru s-a făcut și se face in detrimentul aprovizionării corespunzătoare a cetățenilor.Oarecum surprins de neregulile constatate în timpul raidului nostru, tovarășul Gheorghe Cozma, directorul I.L.F. Botoșani, ne-a asigurat că și „în viitor in unitățile clin subordine se vor vinde și alte produse. Altfel nu se face planul". Foarte bine 1 Dar nu aceasta Ii se reproșează unităților in cauză, ci faptul că vind doar „alte produse".
Nieolae ZAMFIRESCU 
Constantin PRIESCU

PE JARASucceselor de prestigiu cu care colectivul Întreprinderii „Independența" din Sibiu a Încheiat primele 7 luni ale anului — o producție-marfă suplimentară in valoare de 3. milioane lei și o producție globală, peste plan, în valoare de 10 milioane lei — li se adaugă altele două,’ la fol de' remarcabile. Este vorba, mai ■ intîi, de încheierea lucrărilor de construcție a primei linii complete de recoacere, realizată la noi în țară. Linia „nr. 1“ de cuptoare de tratament termic, cu marca „Independența", aVind performanțe tehnice la nivelul celor din străinătate, este destinată fabricii de rulmenți din Alexandria. Tot aici a fost terminată construcția primelor 5 cristalizatoare destinate fabricilor de amoniac. Aceste noi utilaje, cu o construcție de mare complexitate tehnică, reprezintă o premieră nu numai pentru rea sibiană, ci și treaga noastră structoare de mașini.
Nieolae BHUTAN
corespondentul „Scînteii*

întreprinde- pentru in- industrie con-

[
Colectivul întreprinderii de pielărie și mânuși din Tirgu- Mureș desfășoară în cinstea zilei de 23 August o activitate rodnică, înscriind in cartea de onoare a întrecerii socialiste succese tot mai Însemnate. Eforturile colectivului de muncă aici sint concentrate spre rirea producției, creșterea cienței muncii, reducerea sumurilor specifice de tricot etc., concomitent îmbunătățirea calitativă a duselor. Tovarășul Francisc lăh, directorul adjunct al intre-. prinderii, ne-a spus că în prima parte a anului s-a dat peste prevederile planului o producție marfă în valoare de 1,3 milioane lei și a fost depășit planul la export. Pentru sâtisfacerea’ cerințelor cumpărătorilor, specialiștii fabricii se consultă cu aceștia, le solicită părerea. Ți- nindu-se seama de observațiile beneficiarilor au fost lansate in producție noi modele de mânuși, din piei ușoare și de diferite culori asortate,, in funcție de îmbrăcăminte. Modelele prezentate la tirgurile internaționale de la Roma, Paris. Torino, Hamburg. Tokio, Teheran și altele au fost apreciate.Colectivul întreprinderii se remarcă prin receptivitate la tot ce apare nou in domeniul industriei pielăriei. în ultimii ani, de exemplu, pe piața internă și externă au sporit cererile pentru confecții de piele. Pentru a trece la o trebuit utilaje,. acestea ces. in scurt timp, asigurindu-se realizarea și depășirea sistematică a planului de producție la mănuși de piele, haine de piele, mănuși de protecție a muncii și altele.

de spo- efi- con- piei, cu pro-O-

asemenea producție au procese tehnologice noi, cadre calificate. Toate au fost rezolvate cu sue

DEAKI Lorand
corespondentul „Scînteii
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Diferite scrisori sosite în ultimul timp la redacție ne-au sesizat faptul că, deși statul a cheltuit milioane de lei pentru dotarea întreprinderilor de transporturi auto cu tahografe — aparate de certă utilitate, care, instalate la bordul autocamioanelor. ii avertizează in permanență pe șoferi să respecte itinerarul fixat și viteza legală — totuși acestea sint folosite frecvent in modul cel mai defectuos. Așadar, un aparat care contribuie la creșterea securității circulației pe șosele, care face mai e- conomică exploatarea autovehiculelor, simplifică evidența acestei exploatări și constituie o bază sigură și corectă de urmărire a activității șoferului și a utilizării mijloacelor de transport. pentru procurarea căruia s-au investit sume importante de bani, nu-și găsește o întrebuințare corespunzătoare.însoțiți de căpitanul Ha- ralambie Cioinea, din Inspectoratul General al Miliției, facem o investigație pe teren. Chiar la ieșirea din autobaza 1 T.A. Pitești apare camionul 21-AG-723, condus de Ion Tudose. Mașina prezintă numeroase defecțiuni tehnice și, fapl grav, circulă fără tahograf I Un alt șofer, Dumitru Șer- ban (camion 31-AG-116) il are. dar nu-l utlliz'ează. Șoferul Teodor Vlad (camionul 21-AB-2133) nu a notat în schimb data plecării in cursă, ceea ce iatăși face diagrama inoportună.— Cum folosiți tah’ogra- fele ? — îl întrebăm pe ing. Marin Stanciu, șeful secției întreținere de la autobaza 1 T.A. Pitești.— Avem in dotare 220 de aparate, dar nu funcționează decit 180 1 Restul sint in reparație.Aflăm cu surprindere că aici, ca și la alte autobaze, majoritatea defecțiunilor sint provocate chiar de șoferi, cu bună știință 1 Sint strimbate vîrfurile înregistratoare, plăcuțele de susținere a diagramelor și, in

acest fel. e zădărnicită orice evidență. Iată citeva e- xemple. Ca să nu mai indice viteză cu care circulă, șoferul Marin Marinescu (camion 21-AG-518) a îndoit placa tahografului : lui Gh. Holiș (camion 21-AG- 623) „i-au dispărut" capacul și ceasul aparatului ; Angliei lonescu (camion 21- AG-4572) i-a rupt fusul cu un cuțit, făcindu-1 inutilizabil : Valerian Rădut (camion 21-AG-317) a rupt a-

ceastă direcție il constituie folosirea tahografelor. însăși experiența a dovedit că de la introducerea a- cestor aparate autobaza din Pitești a înregistrat economii de zeci de mii lei pe lună. De asemenea, șoferii care le-au utilizat corect au găsit in ele un instrument de verificare a propriei munci, de creștere a ciștigurilor lor lunare. Este cazul conducătorilor auto Ilie lonescu. Dumitru Ma

re. pe șoferul Constantin Ungureanu (camion 21-VL- 455). Are asupra sa nu mai puțin de 4 diagrame de tahograf, toate în alb. „Mi-au rămșs din curse" — se justifică el. Ceea ce înseamnă că aparatul a mers in gol 1 Iar mașina... în plin. Reconstituirea itinerarelor făcute în ultimele zile de către șofer nu a fost posibilă, iar autobaza nu are nici o evidență. Nu se știe cite ore s-a staționat, ce dru-

de circulație a autovehiculelor din parcul unităților socialiste, în afara localităților, pentru asigurarea consumului economic de benzină. Folosind cu chibzuință tahografele, autobaza 4 Militari. aparținînd de I.T. A.-București, bunăoară, a realizat — in primele 6 luni ale anului curent — e- conomii la prețul de cost planificat in valoare de aproape 2 500 000 lei. De multe ori insă, tahograme-

Șl PENTRU ACEST „DEFECT", NEVINOVATUL TAHOGRAF DE LA 

BORDUL MAȘINILOR ESTE PRIGONIT DE ADEVÂRAJII VINOVAJI

cui perforator al diagramei. Desigur, tahografele defectate au fost aduse la București pentru reparații de către un delegat special. Dar irosirea timpului și cheltuielile neprevăzute s-ar fi putut evita dacă la această autobază — și nu numai aici — s-ar desfășura o muncă politică ediica- tivă stăruitoare, concretă, care să ducă la creșterea răspunderii fiecărui șofer pentru folosirea rațională a capacității de transport a autovehiculelor, pentru un consum cit mai redus de benzină. Conducerile de autobaze, șoferii să înțeleagă că asemenea cerințe sînt de primă importanță, iar un sprijin eficient In a-

rin, Alex. Dobrin și alții, care au primit in plus între 300—400 lei în fiecare lună.Așadar, utilizarea corectă a tahografului duce Ia un consum rațional de benzină, Ia preintimpinarea deplasărilor in goi sau nelegale. împiedică uzura prematură a mașinilor. E de neînțeles de ce folosirea lui nu este extinsă, de ce nu sint curmate definitiv, prin măsuri adecvate, atitudinile unor șoferi necinstiți. care văd in acesta un observator incomod ce îi Împiedică să realizeze cu mașinile statului curse și ciștiguri ilicite.La autobaza 3 marfă din Rm. Vilcea il intilnim, chiar pe punctul de pleca-

muri s-au străbătut, cu ce viteză s-a mers ș.a.m.d.. deoarece impiegatul, revizorul tehnic sau șeful de coloană nu urmăresc mișcarea acestor imprimate cu regim special.Prin întărirea răspunderii in muncă, prin creșterea probității profesionale trebuie să se ajungă acolo incit conducătorii auto să folosească toate mijloacele posibile, inclusiv tahogra- ful, în vederea prevenirii și înlăturării risipei de timp, de benzină și kilometri in transportul de mărfuri. în legătură cu a- ceasta. amintim aici și prevederile Hotărîrii Consiliului de Miniștri privind limitarea vitezelor maxime

le (diagramele de înregistrare a vitezelor, timpilor de circulație și staționărilor, a distanțelor parcurse) sint sustrase de șoferi și uitate prin buzunare ori prin sertarele unor funcționare. Așa se întim- plă și la autobazele din Rm. Vilcea. Tg. Jiu sau Alba, unde, cu toate că se semnalează dese abateri in acest sens, măsurile » ferme, menite să le pună capăt. lipsesc aproape cu de- săvirșire.Din investigațiile întreprinse a reieșit că nu numai unii șoferi și conducători de autobaze sînt incomodați de prezența tahografelor la bordul mașinilor, dar și anumiți benefi-

@ @ @ciari, care-și văd taxat in mod obiectiv timpul de in- cărcare-descărcare a mărfii și, deci, de staționare a autovehiculelor (cind mun- ; ca de manipulare a mărfii nu-i bine organizată, firește, se produc timpi morți, care legal atrag penalizări). Exemple : Fabrica de mo- toare electrice, întreprinderea de textile său fabrica de stofe „Argcșeana", toate din Pitești, care evită autocamioanele cu astfel de . „observatori" la bord I Oare respectivii beneficiari — și toți cei ce procedează la fel — nu înțeleg că este în interesul economiei naționale să asigure o folosire completă a capacităților de transport a autovehiculelor, prin scurtarea timpului de descărcare-încărcare și implicit a reducerii timpilor de staționare ?Deși de o incontestabilă utilitate, tahograful nu poate înlocui, în organizarea transporturilor rutiere, propria responsabilitate a conducerilor de autobaze, a căror obligație permanentă este să asigure folosirea, cu măximă eficiență, a autovehiculelor, să urmărească randamentul fiecărui kilometru parcurs. Dar ati- ta vreme cit autovehiculele au fost dotate cu asemenea aparate, ele trebuie folosite cu grijă, deoarece s-a dovedit că sint de un real folos in obținerea de economii, un mijloc de întărire g răspunderii în muncă. Important este, totodată, ca organizațiile de partid și de sindicat din unitățile de transporturi auto să întărească munca politică de masă in rindul tuturor factorilor din acest sector de activitate, in vederea concentrării eforturilor spre creșterea pe toate căile a economicității transporturilor.
Dumitru 
MINCULESCU
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Să realizăm integral 
planul de investiții 

si de producție!
SĂ PARTICIPĂM CU TOATE FORȚELE 
la Îndeplinirea angajamentului 
NAȚIONAL DE ÎNFĂPTUIRE A PLANULUI 

cincinal Înainte de termeni

Lucrări urgente, de primă 
însemnătate pentru rodnicia 

acestui an agricol:
• TERMINAREA SECERIȘULUI * DEPO- 
ZITAREA RECOLTEI • PREGĂTIREA 
MAGAZIILOR • STRINGEREA FURAJE

LOR Șl A ALTOR CULTURI

La chemările secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresate tuturor oamenilor

muncii de pe șantiere, din uzine, de pe ogoare și, în primul rînd, comuniștilor—să răspundem prin muncă 

pătrunsă de simțul datoriei comuniste, prin măsuri bine chibzuite, în fiecare județ și în fiecare unitate

CENTRALA CIMENTULUI^ SE ANGAlEAZh

LIVRĂRI LA TERMEN Șl LA NIVELUL CONTRACTELOR

Pe Șantierul Centralei termoelectrice din 
Brăila Foto : G. Darie

Chemarea adresată de tovarășul Nicolae Ceaușescu. la recenta ședință a Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R.. muncitorilor din industria materialelor de construcții pentru recuperarea grabnică a restanțelor și realizarea integrală a planului de producție, pentru a se asigura o bună aprovizionare a șantierelor, a siîr- nit un larg ecou în rîndurile colectivelor din acest sector. Am căutat să aflăm măsurile inițiate de Centrala cimentului din București. Practic, a fost imposibil să găsim un cadru de conducere din centrală, în afara șefului serviciului desfacere, tov. Ștefan Nicolau, in biroul căruia funcționează un adevărat dispecerat al cimentului. îl abordăm direct :— Cum vor fi lichidate restanțele la ciment ?— Graficul pe care il vedeți își propune găsirea soluțiilor optime pentru aprovizionarea ritmică cu ciment a șantierelor de construcție, pentru prevenirea oricăror ..goluri" in activitatea constructorilor. Restanțele semnalate în ziarul ,,Scînteia“ — 28 000 t ciment — de pe cîteva șantiere ale Ministerului Construcțiilor Industriale vor fi grabnic recuperate.— Ce măsuri s-au luat de către centrală pentru a asigura o producție ritmică, normală in fabricile de ciment. ?— La ora actuălă, toți specialiștii și cadrele de conducere din Centrala cimentului se alia in unitățile producătoare. Primele rezultate sint: încurajatoare. La Combinatul din Aleșd, producția și-a găsit cadența. Zilnic se livrea

ză șantierelor peste 6 000 tone de ciment. liniile tehnologice lucrind la parametrii proiectați. La fabrica din Medgidia, restanțele s-au datorat unei avarii care a fost înlăturată cu maximum de operativitate. în cîteva zile, fabrica nu va mai avea restanțe in livrarea cimentului, colectivul ei acționind chiar pentru suplimentarea producției. în sfirșit, la Cimpu- lung Muscel, liniile existente produc din plin la parametrii proiectați.Tovarășul Ilie Dincă. director adjunct în Ministerul Aprovizionării, care face parte dintr-un comandament ce se ocupă de aprovizionarea cu ciment și alte materiale de construcții, ne-a furnizat cîteva precizări in legătură cu utilizarea rațională a cimentului pe șantiere :— întrucit solicitările de ciment sint maxime in prezent, ca urmare a intensificării .ritmului de lucru pe șantiere și unor rămîneri in urmă in livrarea acestui material, este absolut necesar ca cimentul să. fie folosit cu prioritate pentru 'finalizarea acelor obiective care condiționează punerile in funcțiune : construcțiile administrative sau de altă natură să fie terminate pe parcurs, după darea în exploatare a capacităților de producție ; întreprinderile de prefabricate să-și concentreze eforturile asupra realizării produselor absolut necesari în aceste zile obiectivelor restante sau cu termene de punere in funcțiune in anul in curs.
Viorel SALĂGEAN

Aprecierile pozitive’ privind activitatea desfășurată pină in prezent de oamenii muncii din agricultură, de organele și organizațiile de partid, la recenta ședință a Comitetului Executiv al C.C. al F.C.R., chemarea adresată de secretarul general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu. comitetelor judefene de partid, comitetelor executive ale consiliilor populare județene, comuniștilor și tuturor oamenilor muncii din agricultură, constituie un puternic indemn in muncă, o nouă dovadă a grijii permanente a conducerii partidului și statului nostru pentru aplicarea măsurilor de dezvoltare a agriculturii. Acum, așa cum s-a subliniat în ședința Comitetului Executiv, este necesară continuarea in ritm și mai susținut a activității pe ogoare, intensificarea pasionantei întreceri pentru strîngerea la timp ți fără pierderi a actualei recolte, pentru asigurarea capacităților de depozitare a recoltei de toamnă, strîngerea cu toate forțele a furajelor și a altor culturi, efectuarea la timp și în bune condiții a tuturor lucrărilor agricole.Răspunzind prin fapte atenției deosebite acordate de conducerea partidului rezolvării problemelor agriculturii, lucrătorii ogoarelor muncesc neobosit pentru a încheia grabnic recoltarea griului, pentru efectuarea celorlalte lucrări de sezon. Acum este necesar ca organele de partid și agricole să-și intensifice activitatea pentru depășirea vitezei de lucru la seceriș, să organizeze redistribuirea mai operativă a combinelor și celorlalte utilaje. intre consiliile intercooperatiste și intre unitățile agricole învecinate pentț.u deplasarea acestora intr-un timp cit mai scurf, acolo unde este cea mai mare nevoie, unde pot lucra cu maximum de randament. Ținind-scama de necesitatea accelerării recoltatului in județele care, nu au încheiat această activitate, este riecesar ca4ministerul. organele județene să reanalizeze cerințele de utilaje, să asigure redistribuirea neintirziată a unui număr suplimentar de combine in funcție de cerințele reale. Intensificarea recoltării griului in centrul și nordul (arii depinde, in foarte mare măsură, de organizarea mai multor echipe de cosași și sccerători pentru stringerca lanurilor imburuienite, a

celor căzute sau situate pe pante nemecanizabile. astfel incit nici un spic, nici un bob din actuala recoltă să nu se risipească.Așa cum s-a subliniat la ședința Comitetului Executiv, trebuie să se asigure efectuarea la timp si in bune condiții a tuturor lucrărilor agricole ; eliberarea terenului de paie, transportul și depozitarea acestora la fermele zootehnice sau la marginea tarlalelor, executarea arăturilor și semănatul culturilor succesive. Ținind seama că intre aceste lucrări s-a creat un decalaj, să șe ia măsuri pentru gruparea preselor de balotat pe unități, mobilizarea unui număr mai mare de mijloace de transport, crearea frontului de lucru pentru tractoare la pregătirea terenului și in- sămințarea culturilor succesive in vederea obținerii unor producții cit mai mari de furaje. Totodată, trebuie să se concentreze mijloacele mecanice ta recoltarea furajelor, să se organizeze mai multe echipe de cosași in zonele eu finețe naturale și trifoliene necosite.în agricultură, zilele de muncă Intensă nu s-au încheiat și ele nu.se pot considera încheiate. Acum, una cin preocupările majore aie organelor de partid și agricole, ale tuturor lucrătorilor ogoarelor este aplicarea măsurilor pentru păstrarea in cele mai bune condiții a întregii recolte. asigurarea capacităților de depozitare pentru recolta de toamnă. urgentarea construcției noilor pătule și magazii și repararea celor existente in toate unitățile agricole și bazele de recepție, indiferent de deținători.Chemarea insuflețitoare a Comitetului Executiv, a secretarului general al partidului constituie un puternic indemn pentru o și mai amplă mobilizare' a forțelor satului la seceriș, la stringerca. transportul și depozitarea furajelor, la intensificarea tuturor pregătirilor pentru punerea la adăpost a. recoltelor toamnei. Comuniștii, toți oamenii muncii din agricultură sint chemați să-și înzecească eforturile pentru a asigura desfășurarea cu succes a tuturor lucrărilor agricole, in scopul îmbunătățirii continue a aprovizionării populației cu produse agroali- meniare. pentru a aduce o contribuție și mai puternică, alături de ceilalți oameni ai muncii, de intregul popor, la indcplinirea cincinalului inainle de termen.

NOUA RAFINĂRIE DIN PITEȘTI:

IN PREAJMA PROBELOR TEHNOLOGICEPe șantierul Rafinăriei nr. 2 din Pitești se intrec scum in muncă vopsitorii. E semn bun pentru că. după cum aveam să constatăm, toate cele 5 instalații principale — de reducere a viscozității. distilare in vid. fabricare a bitumului, de cracare catalitică, de desulfurare a gazelor și recuperarea sulfului — ,au ajuns in pragul probelor tehnologice și al intrării In producție.Dar ca să se ajungă aici. îndeosebi in ultimele 3 luni s-a declanșat pe șantier o adevărată bătălie, în oare au fost angajate eforturile tuturor.— Instalațiile respective din componenta Rafinăriei nr. 2 — ne informează ing. Marin Dincă, șeful lotului de montaj — aveau termen de intrare in funcțiune sfîrșitul trimestrului 1 a.c. Datorită, in esență, nelivrării la timp a unor utilaje tehnologice, termenul nu a putut fi respectat. Așa stînd lucrurile, s-au stabilit noi termene de dare in exploatare, care sint eșalonate pe instalații, pină la sfîrșitul lunilor august și septembrie. Ca să le respectăm întocmai, au fost necesare mari eforturi și mai trebuie încă să facem față unui apreciabil volum de mun- eă. Este vorba de recuperarea, intr-o pe

rioadă scurtă, a ihtirzierilor determinate de nelivrarea utilajelor in flux tehnologie. Dar credem că vom birui greutățile.Atit șeful de lot. ciț și muncitorii cu care am stat de vorbă' ne-au reliefat un șir de măsuri care au dus la intensificarea ritmului de lucru și. implicit, la obținerea de rezultate pozitive. Pentru a se putea monta marele volum de utilaje sosite deodată pe șantier, forțele constructorului, de altfel judicios repartizate la fiecare loc de muncă, au fost întărite cu echipe de montori din cadrul grupului T.M.U.C.B.-Pitești. De asemenea, la fața locului au fost detașate fi echipe de montori de la rafinăriile din Teleajen și O- neștl, precum și o echipă de tratamentiști de la. U.Z.U.C.-Ploiești, principalul furnizor de utilaje. Contribuții de seamă și-a adus, cum era și firesc, beneficiarul de investiție. între altele, am sublinia ideea, acum materializată, aparținind ing. Sava Costache, directorul. Combinatului petrochimic Pitești, aceea de. a se efectua o modificare la reactorul de la instalația de cracare, in urma căreia producția, utilajului respectiv se dublează, redurindu-se simțitor și volumul de investiții pentru Rafinăria nr. 3.

lată acum și citeva date despre stadiul lucrărilor. La instalațiile de reducere a viscozității. distilare in vid și fabricare a bitumului s-a terminat de citeva zile montajul, ele fiind pregătite, conform graficului, pentru efectuarea spălărilor și dozajelor in sarcină. Singurele utilaje care se mai montează in prezent sint bazinul recuperator de la instalația de desulfurare gaze și recuperare a sulfului și un mare reactor de la instalația de cracare. De subliniat că 90 la sută din conductele tehnologice ale acestei ultime instalații sint probate și predate beneficiarului. Pe iei pe colo, se execută ultimele finisaje. Terminîndu-se grosul lucrărilor, o treime din montori a și trecut să dea o mină de ajutor pe șantierul Rafinăriei nr. 3. Așadar, atunci cînd toți factorii de răspundere iși unesc forțele, cînd organele de partid și de stat conlucrează fructuos, se obțin rezultate bune pe șantiere. Exemplul oferit de constructorii și mentorii de pe șantierul Rafinăriei nr. 2 din Pitești trebuie urmat de colectivele cit mai multor șantiere.
Ghe»r<jh-e C1RSTEA
corespondentul „Scînteii"

Corespondenții „Scînteii" transmit din județele;

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE LA TERMEN
(Urmare din pag. I)conducerea partidului, care trebuie îndeplinită întocmai de toți beneficiarii, întrucit de aceasta depind in mare măsură intensificarea lucrărilor de montaj și respectarea termenelor de punere in funcțiune.O maximă concentrare de forțe este necesară in aceste zile și din partea furnizorilor de utilaje tehnologice. Ei trebuie să asigure la timp, conform contractelor încheiate și graficelor de montaj, toate utilajele și echipamentele tehnologice, a- cordind mare atenție calității acestora, să lichideze grabnic restanțele la o serie de utilaje și aparaturi tehnice care condiționează darea in exploatare a unor importante capacități de producție, îndeosebi din industriile chimică, metalurgică, de materiale de construcții. Sint sarcini care revin deopotrivă atit Întreprinderilor constructoare de mașini, cit și unităților specializate din subordinea ministerelor titulare de investiții. Totodată, colectivele din unitățile producătoare de materiale de construcții sint chemate să asigure livrarea ritmică a cimentului, prefabricatelor, ■ altor materiale, recuperarea neintirziată 
a tuturor restanțelor, sprijinind astfel e-

forturile constructorilor in grăbirea ritmului lucrărilor pe șantiere.întreaga activitate pentru accelerarea execuției lucrărilor de investiții să se afle sub conducerea și îndrumarea nemijlocită a organelor și organizațiilor de partid. Ele au datoria să cunoască permanent, zi de zi, evoluția lucrărilor, să intervină cu fermitate pentru soluționarea operativă a problemelor cu care se confruntă un șantier sau altul, să controleze sistematic cum se aplică măsurile stabilite, urmărind ca întregul potențial uman și material al șantierelor să fie concentrat cu prioritate la obiectivele care condiționează punerea in funcțiune a capacităților de producție. Pe fiecare șantier, organizațiile de partid să desfășoare o intensă muncă organizatorică și politico-educativă — pornind de la situația concretă a realizării planului, de la exigențele puse de partid in domeniul investițiilor și adresindu-se direct conștiinței constructorilor și montorilor — pentru a determina o mobilizare activă a tuturor in vederea grăbirii ritmului și asigurării unei inalte calități a lucrărilor, dezvoltarea spiritului gospodăresc de masă în utilizarea materialelor de construcții, eliminindu-se orice formă de risipă. în unitățile producătoare de utilaje tehnologice și materiale de construcții, organizațiile de partid sint chemate să acționeze

'cu hotărire pentru respectarea cu rigurozitate a datelor de livrare, pentru lichidarea grabnică a oricăror restanțe, aceasta dobindind in condițiile actuale dimensiunile unei sarcini de partid prioritare, care angajează responsabilitatea comunistă a 'tuturor colectivelor din aceste întreprinderi. ’Răspunzind cu însuflețire chemării a- dresate de secretarul general al partidului, construclo-rii de pe șantiere, muncitorii din întreprinderile constructoare de mașini și de materiale de construcții, toți factorii angajați in procesul de realizare a inves- itițiilor iși vor consacra toate eforturile, vor munci fără preget pentru ca fiecare jzi să marcheze rezultate superioare în .[execuția lucrărilor de investiții, avansuri substanțiale in reducerea duratelor de execuție a capacităților prevăzute pentru acest an. Societatea noastră este interesată in cel mai înalt grad ca fiecare unitate productivă să intre in funcțiune la datele planificate, ca marele efort de investiții pe care-1 face să dea rezultatele scontate la termen. Aceasta este o condiție esențială a dezvoltării accelerate a economiei naționale, a creșterii producției materiale și venitului național — suportul solid și sigur al ridicării continue a nivelului de trai al poporului.

Ploile căzute aproape in întreg județul au împiedicat desfășurarea normală a secerișului. Cu toate acestea, mecanizatorii n-au așteptat timpul ..ideal" de recoltară. Cu eforturi deosebite ei au folosit fiecare oră bună de lucru in cimp, adăugind noi rezultate valoroase. în unele cooperative agricole, cum ar fi cele din Ripiceni. Păun și Drislea. recoltatul griului a fost încheiat. în alte 15 unități agricole. între cave cele din Santa Mare, Pleșani, Pă- dureni, Borolea. Coșula, secerișul se efectuează pe ultimele suprafețe. Avansate la această lucrare sint și consiliile intercooperatiste Frumușica. Pomîrla. Trușești și Sulița, care au slrins griul pe mai mult, de 70 la sută din suprafețele planificate.Există insă un mare decalaj intre recoltatul griului și celelalte lucrări : eliberarea terenului, executarea arăturilor și semănatul culturilor duble. Din ultima situație o- perativă aflată la direcția a- gricolă județeană reiese că eliberatul terenului s-a efectuat pe numai 15 000 ha. Intr-un ritm nesatisfăcător se execută arăturile in multe unități agricole, printre care Băbiceni, Trușești. Dobirceni. Pâdureni. Ibănești. Din a- ceastă cauză, pe total județ, pină in dimineața zilei de 31 iulie s-au executat, arături pe numai 14.1a sută din suprafața planificată. Sub posibilitățile reale existente se desfășoară și insămînțatul culturilor duble. Pină la a- ceeași dată, in județul Botoșani s-au insâmînțat doar 7 800 hectare. Rămase in urmă la insămînțatul culturilor

duble sint multe unități, intre care Șendriceni, Broscăuți, Mihăi.leni. Lozna, Vlăsinești, Hudești, Horodiștea și altele, unități unde conducerile nu au organizat bine munca pentru ca toate lucrările. îndeosebi cele care impun urgență, să se desfășoare la timp și de calitate.

ratori seceră din zori pină in noapte.In majoritatea cooperativelor agricole. in condițiile climei neprielnice și a lanurilor căzute la pămint, seceratul manual este la ordinea zilei. Pe mii de hectare, in șiruri drepte, se află clădiți in clăi snopii de griu. La cooperativele agricole din Teiuș, Cergău, Noslac. Jidvei și alte unități toți cooperatorii sint mobilizați la seceratul griului.Cooperatorii și mecanizatorii din județ lucrează» neintrerupt, cu toate mijloacele — combine, coase și seceri — pentru a stringe cit măi repede recolta de griu. Hotărireă unanimă a lucrătorilor ogoarelor este de a termina mai devreme secerișul. de a pune la adăpost întreaga recoltă. „Mai avem de recoltat 80 de hectare de griu — ne spunea Tiberiu Trutza, inginerul-șef al cooperativei agricole Bucerdea Vinoasa. Săptămina aceasta terminăm". Aceeași muncă neobosită se desfășoară și in lanurile cooperativei a- gricole de producție din Ighiu, unde lucrează fără întrerupere 4 combine C-l și C-3 și. de citeva zile, o combină Gloria, revenită din Bărăgan. „Cînd este vorba de griu, nu putem să pierdem nici un minut — spune Ia-' cob Munteanu, președintele acestei unități. Mai avem de recoltat 100 hectare. Cu toții am hotărit ca fiecare cooperator să secere manual cite 15 ari de grip".La fel procedează și cooperatorii din Sard, vecini cu cei din Ighiu. care au recoltat manual, pină in pțezent, 40 hectare de griu. Secerile nu au fost puse in cui. Zilnic, in jur de 200 de coope

VRANCEADupă incheierea recoltării griului) in județul Vrancea o bună parte din forțele mecanice au fost dirijate la e- liberarea terenului, executarea arăturilor și insămință- rilor. In multe unități lucrările au continuat la aceeași .,înaltă tensiune" ca și in zilele recoltării. La cooperativa Maluri un grup de 5 prese de balotat funcționau fără întrerupere. L-am reintîlnit pe Ion Milea. tinărul care la olimpiada mecanizatorilor a luat premiul 3 pe țară. „Cea mai bună performanță, îmi spunea, am avut-o totuși în această campanie : nici o oră de staționare : mașina bine îngrijită și reglată a mers ca la carte". La marginea solei de 150 ha sute de baloțî erau așezați in șiruri. Dinspre sat veneau 11 căruțe să încarce paie. în mijlocul tarlalei 8 tractoare trăgeau primele brazde. La cooperativele Go- loganu, Tătăranu și Bordeas- ca se execută arături pe ultimele suprafețe.Dar nu peste tot se lucrează cu toate forțele. în multe unități, după terminarea recoltării griului, a survenit o

perioadă de stagnare. Factorii de conducere din unități nu acordă atenție eliberării terenurilor și semănatului. La cooperativa Ciorăști, de exemplu, lucrările s-au desfășurat foarte bine in, perioada de virf la recoltare. în acea perioadă au fost arate și semănate cu furaje 1016 ha. Deodată „motoarele" au fost stopate, tirișurile au fost dezlegate de la cele 11 prese de balotat, mii de baloți a- coperă acum sute de hectare. Eliberarea terenului se face lent. neorganizat. „Fluxul" s-a întrerupt. In ziua de 1 august, din cele 103 tractoare ale celor două secții de mecanizare care servesc cooperativa din Ciorăști. doar 12 erau la arat. Celelalte, majoritatea staționau orin- duite ..la linie" in secții.Ritmul lent de muncă din unele unități, slăbirea spiritului de organizare și mobilizare a tuturor forțelor se resimt la nivelul întregului județ. In ziua de 1 august e- rau eliberate de paie doar 56.7 la sută din suprafețele recoltate. S-au semănat cu culturi duble numai 10 886 ha. ceea ce reprezintă 70 la sută din plan.Organele agricole județene trebuie să analizeze această situație și să intervină operativ pentru a imprima din nou, în toate unitățile, acel ritm de muncă susținut, e- nergic, pentru a asigura regruparea forțelor, concentrarea și folosirea acestora ziua și noaptea, la intreaga capacitate, pină la incheierea in- sămînțării culturilor succesive și a arăturilor de vară pe toate suprafețele.
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încă nu s-au stins ecourile acestei manifestări închinată cintecului românesc de muzică ușoară. Ne reamintim de cintecele bune, de versurile inspirate care ne-au reținut atenția. de efortul organizatorilor de a da desfășurării un caracter festiv, sărbătoresc, de a crea condiții optime tuturor participanților. Dar să privim — așa cum anunțam în ultima corespondență de la Mamaia — din nou programul acestui concură. Ce impresii au lăsat melodiile participante ? Cum au fost recepționate de marele public ?S-au impus citeva melodii inspirate, cintece intr-adevăr reușite care cu siguranță vor rămîne înscrise printre piesele românești de popularitate. Să notăm : „Seara". „O ramură spre cer" de Radu Șerban, „Chemarea dragostei", „Tineri" de Marius Țeicu, „Cintec" de Horia Mocules- cU, „Tu ești primăvara mea" de Florin Bogardo, „Mi-ai spus că mă iubești" de Mișu Iancu. „Ca florile" de Mihai Dumbravă, „De-a colindat aceste locuri" de Vâsile Veselovschi. Unele texte, puține din păcate, ne-au reținut atenția prin simplitatea, firescul exprimării. Am remarcat preocuparea pentru a se realiza cintece închinate frumuseților patriei, cintece cu o lirică meditativă sau cu ritmuri tinerești. U- nele recitaluri au fost alcătuite exemplar de către soliștii noștri cunoscuți, ară- tind exact 'stadiul evoluției lor, rezultatul lunilor de studiu, de preocupare intensă pentru desăvirșirea artei interpretative. Să mai notăm faptul că această e- diție a consacrat un tînăr compozitor : Marius Țeicu, că a fost lansat un tînăr interpret de talent: Adrian Romcescu. In fine, și cu a- cest prilej, am aplaudat măiestria artistului Sile Di- nicu și a orchestrei de estradă a Radioteleviziunii, strădania de a conferi și u- nor piese anoste — culoare, ritm ; am aplaudat efortul formației vocale „Cantabile" condusă de Smaranda Toscani, participările de ținută ale formațiilor conduse de Horia Mocules- cu și Mircea Drăgan. La popularizarea festivalului o contribuție deosebită a avut, desigur, regizorul Alexandru Bocăneț. preocupat de a asigura continuitate, ritm desfășurării (deși cadrele, imaginile pentru micul e- cran nu au avut prea multă varietate).Intr-un cuvînt, ediția a 8-a a Concursului național de muzică ușoară a avut Cî- teva elemente pozitive care merită a fi subliniate. Cu toate acestea, festivalul nu a marcat, așa cum era de așteptat, un pas înainte, iar cele citeva melodii reușite sau momente bune de interpretare nu pot fi con-' siderate suficiente pentru

un concurs național, care are deja o tradiție in viața noastră muzicală.Au fost prea puține melodiile, pentru un concurs național, care au întrunit calitățile necesare unui cintec de largă audiență, în general nu s-a remarcat o varietate tematică, festivalul nu a excelat prin cintece tinerești. Cu două-trei cintece ritmice este greu de crezut că se poate conferi unei asemenea manifestări necesara notă de exuberanță, de optimism.

armonizat cu melodii neinspirate. De la sine înțeles, astfel de însăilări nu pot comunica cu ascultătorii. Ce „frumos, frumos, frumos... e cerul la Constanța" ; ce bine este să fii „in al șa-șa-șa... șaptelea cer" ș.a.m.d. Cu asemenea „descoperiri lirice" nu se va a- junge nicicind la public. Ascultînd un cintec ca „Apollo" nu poți să nu te întrebi oarecum nedumerit ce-au vrut să spună versurile acestuia. Problema textelor de muzică ușoară ră-

MUZICA,.
POVESTE VECHI 
dar nu atît de veche
incit să fie uitate
exigențele calității

însemnări la încheierea celei de-a 8-a ediții 
a Concursului național de muzică ușoară

Parcă un sentiment de oboseală, bătrinicios, a planat peste scena de la Mamaia. Prea numeroase linii melodice au îmbrăcat mantii monotone ori s-au dovedit excesiv de încărcate. Deși oportună, măsura ca melodiile concurente să fie prezentate în dublă interpretare nu a dus întotdeauna la rezultatele năzuite, deoarece nu toți compozitorii s-au străduit să asigure orchestrații diverse. Repetarea nu aducea nimic nou, chiar cind era vizibilă strădania interpre- ților, a șefului de orchestră, a sextetului vocal.Rar am auzit melodii în care să fie evidentă inspirația folclorică, în care filonul folcloric să aibă o tălmăcire inspirată, in care să simțim ecourile bogatei tradiții ale muzicii noastre ușoare.Aproape nimic nou, a- proape nici o schimbare, nici un efort — cu mici excepții — privind textele. „Poezii" aflate într-o zonă de superficialitate, bogate in banalități, versuri filo- zofarde, neinspirate s-au

mine, așadar, deschisă. Credem insă că soluția nu e greu de găsit. Ar trebui ca secția de muzică ușoară a Uniunii compozitorilor să realizeze o mai strinsă legătură, în această privință, cu Uniunea scriitorilor. Să se lărgească numărul colaboratorilor, să se creeze, posibilitatea reală a afirmării condeielor tinere. Este mult prea restrins numărul textierilor de muzică ușoară. Iar acest fapt se resimte în însuși universul tematic și imagistic al versurilor. Re- marcind ca un lucru pozitiv faptul că de ani de zile găsim printre finaliștii concursurilor naționale de creație nume cunoscute, compozitori pe care-i apreciem. cărora păiblicul le a- plaudă șlagărele, piesele de largă circulație, ar fi poate cazul să se mediteze dacă acest concurs n-ar trebui să impună însă mai multe nume noi, să se creeze o emulație. o participare mult mai largă. Concursul să constituie 0 rampă de lansare, de , consacrare pentru tineri compozitori. Poate ar ajuta la a-

ceasta decizia ca fiecare compozitor să poată fi prezent cu o singură melodie în concurs. Am întilni astfel în finală treizeci de compozitori, nu am mai a- vea senzația participării u- nui cerc restrins de creatori. S-ar putea, de asemenea, șă se instituie și premii speciale pentru debut la care să aspire tinerele talente.Există experiența necesară — au avut ioc pină acum opt ediții — ca să se mediteze la o mai eficace formulă de desfășurare^. pe baza unor criterii de selecție și de promovare in mod real stimulative pentru autorii (de muzică și texte) și inter- preții din toate generațiile și de pe întreg întinsul țării.După cum am afirmat, am aplaudat evoluții exemplare ale unor soliști cunos- cuți de muzică ușoară. Nu este mai puțin adevărat că a trebuit să urmărim uneori cu insatisfacție și evoluțiile unor soliști care nu au ținut deloc să strălucească. Va trebui să fie solicitați la astfel de manifestări numai acei cintăreți care sînt hotăriți să slujească cu pasiune cintecul românesc, care se manifestă ca exemple de conștiinciozitate nelăsindu-se pradă vedetismului ieftin. Ar putea fi invitați și mai mulți tineri înzestrați, care doresc să evolueze pe scena festivalului, dornici de confruntarea cu publicul. Ediția a 8-a a Concursului național de muzică ușoară 1973 S-a încheiat. Prin numărul mic al compozițiilor inspirate. manifestarea a reușit să fie doar în parte ceea ce s-a dorit, cu toate eforturile organizatorilor. Toate, acestea merită o atenție deosebită, pot prilejui o dezbatere concretă și eficientă la Uniunea compozitorilor, cu participarea tuturor factorilor ce pot contribui la promovarea și progresul muzicii noastre ușoare. Fiind receptivi la realizările importante ale genului, la succesele pe plan internațional, ținind seama de tradiția muzicii ușoare românești, de sursele autentice de inspirație — nu uităm ritmul și melosul folcloric — creatorii noștri, preocupați permanent de actualitate, de realitățile spirituale ale timpului nostru, pot găsi tonul specific al unor creații de muzică u- șoâră de valoare, creații de substanță. Se cer încă de pe acum Conjugate toate eforturile pentru ca viitoarea ediție a Festivalului și concursului de la Mamaia să Se dovedească o veritabilă sinteză a muzicii ușoare românești, să ducă spre realizarea unui important pas înainte, spre muzica de calitate, inspirată, pe care o așteaptă marele public. ■«'
Smaranda OTEANU

La Galați

GALAȚI (Corespondentul „Scinteil", Tudorel Oan- cea). — La Galați s-a deschis o tabără națională de instruire și odihnă pentru elevii care s-au remarcat în activitatea cercurilor și societăților științifice, inițiată de Comitetul Central al U.T.C. și de Ministerul Educației și învățămîntului. Timp de două săptămîni, cei 35â de elevi din toate județele țării vor avea posibilitatea să cunoască întreprinderile și instituțiile reprezentative ale județului Galați, printre care Combinatul siderurgic, Șantierul naval, cele două institute gălă- țene de invățâmînt superior, muzeele de istorie modernă și contemporană și de artă românească contemporană, precum și frumusețile Deltei Dunării. Totodată, ei vor avea prilejul să susțină interesante dialoguri cu personalități ale vieții, economice și științifice din județul Galați.Un moment important in acest bogat program de vacanță din tabăra de la Galați îl constituie cea de-a doua Sesiune națională de referate și comunicări ale elevilor, care și-a început lucrările în ziua de 3 august.
NOUTĂȚI IN EDITURA 

DIDACTICĂ Șl PEDAGOGICĂRedacțiile pedagogice noi lucrări aprofundării cunoștințelor curs. Ele de 17
Editurii didactice au predat auxiliare, de către predate la vor apărea septembrie, data ____ ...rii anului de invățămint. 1973—1974. Astfel, pentru elevii claselor V—VIII din cadrul școlii generale a fost întocmită o culegere de exerciții și probleme de matematică, în care problemele reprezentative sint precedate de soluții complete, constituind modele de rezolvare. Culegerea a fost tradusă și in limbile maghiară și germană.încă două lucrări similare : „Relații, funcții și structuri algebrice" și „Probleme țite de indicații și răspunsuri' la dispoziția elevilor de liceu țiuni fundamentale modernă, le consolidează țele de specialitate dobîndile școala generală, Sprijinindu-i pregătirea necesară admiterii in vățămîntul superior.Editura didactică și pedagogică mai realizat astfel de culegeri domeniile chimjfj. fizicii și limbilor străine de largă circulație. (Agerpres)

Și tiparului necesare elevi a orele de înainte incepe-

inso- pun node matematică cunoștin- in in în-a in

TRIBUNA CITITORULUI
In tara noastră literatura șl arta au devenit 

bunuri ale marelui public. Cultura face parte 
astăzi din viața întregului popor. Creatorii, 
instituțiile de cultură, toți cei angrenați în 
mecanismul complex al răspîndirii artei și 
culturii sînt, în mod firesc, interesați să cu
noască opiniile beneficiarilor activității lor. 
Aprecierile cititorilor, ale spectatorilor, cri- 
ticile și sugestiile lor sînt nu numai utile, 
dar și necesare făuritorilor de frumos, pot 
contribui la perfecționarea difuzării, la a- 
firmarea valorilor autentice. Iată de ce,

„La pomul lăudat../'Vara este și anotimpul filmelor distractive. A merge la o grădină pentru a vedea un film amuzant este o binevenită compensație pentru arșița de peste zi. în ultima vreme am văzut citeva filme agreabile, care mi-au plăcut. De pildă, „Această pisică blestemată", o comedie plină de haz. Dar cum nu există pădure fără uscături, tot așa și „anotimpul filmelor distractive" nu este lipsit de buruienile sale. Mă gindesc la filmul „Jandarmul la plimbare", o comedie în care grimasele eroului principal înlocuiesc adeseori umorul de calitate. La fel, filmul „Simon Templar intervine" mi s-a părut forțat, foarte departe de calitatea serialului TV. Și filmul „Fantoma lui Barbă Neagră", pe care l-am văzut recent, m-a cam nemulțumit ; mai ales începutul mi s-a părut destul de plicticos deși, in a doua jumătate, m-a delectat jocul actorului principal. Mă număr printre cei foarte mulți care, mai ales vara, sînt dornici să vadă filme de divertisment. Faptul că pe ecrane rulează acum mai multe comedii este îmbucurător. Dar după ce le vezi, nu arareori îți vine in minte zicala despre „pomul lăudat". Așa că aștept, în continuare, noi filme de acest gen, dar mai bune ' Și pentru că veni vorba : de ce cinematografia noastră este atit de zgircită cu noi cei care iubim comedia cinematografică 7
Ing. Mariana BUCUR, 
întreprinderea textilă 
„Dacia" — București

Deosebiri de gust?După ce văd un film îmi confrunt adeseori părerile cu părerile criticilor cinematografici. De multe ori nu coincid. Dar dacă o cronică este bine argumentată, nu ezit să-mi modific opinia (in mai mică sau mai mare măsură). Eu sînt un simplu spectator, receptiv la argumente convingătoare. In mod firesc și între critici apar uneori deosebiri de vederi, de gust și atunci dau credit semnatarilor care au mai multă autoritate. Iată insă că in cazul filmului românesc Dragostea începe vineri — un film deloc perfect, dar care are o remarcabilă doză de autenticitate — cronicile m-au pus intr-o mare încurcătură. deoarece au cuprins aprecieri care.se băteau cap in cap. Un critic

reluînd rubrica noastră „Tribuna cititorului”, 
vă invităm, dragi cititori ai „Scînteii", să vă 
spuneți părerea despre cărțile apărute în ulti
ma vreme, despre spectacole de teatru sau 
de cinema, despre concerte, expoziții, emisi
uni de televiziune, despre modul de diiuzare 
a creației literar-artistice, pentru a sprijini și 
astfel, în cadrul unul dialog fructuos, înflori
rea continuă a vieții spirituale românești. Pu
blicăm, pentru început, citeva opinii despre 
filme și despre cinematograf.aprecia autenticitatea, altul spunea că totul e fals. Unul aprecia scenariul ca o remarcabilă reușită, altul spunea că scenariul e deficitar. Unul arăta că scenografia e foarte bună, altul că e foarte nesemnificativă. Și uite-așa se adună păreri diametral opuse, cu deosebiri care nu pot fi puse pe seama diferențelor naturale, de gust. Ce să mai înțeleagă cititorul care, ca mine, urmărește mai multe ziare și reviste 7 Critica de specialitate ar trebui — după opinia mea ■— să-și drămuiască excesul de subiectivitate, dat fiind rolul ei în orientarea opțiunilor, în îndrumarea publicului. Și, fiind vorba despre un film românesc de actualitate (un film cu o seamă de lacune, de altfel), ar fi fost normal ca exigența cronicarilor să coexiste cu efortul de a pune in lumină — cu prioritate — ceea ce este realmente reușit in acest film.

Sandu GHERASIM,
student, lași

Lungimi obositoare• Am văzut nu de mult filmul „Ciprian Porumbescu". Mărturisesc că multe secvențe m-au emoționat profund. Filmul are, cu adevărat, o vie vibrație patriotică. Dar acest film ,mi s-a părut cam lung și asta nu este un element de atracție pentru public. Am mai văzut și alte filme românești in două serii, filme care n-ar fi avut decit de ciștigat dacă durata lor ar fi fost normală. Mă surprinde că autorii au subapreciat faptul (verificat) că lungimea exagerată stînjenește ecoul creației în ce mă orice temă, tă, poate fi de o oră și
lor. privește, cred că cit de importan- tratată intr-un film jumătate. Cinema-tografia noastră a demonstrat acest lucru, ca să nu mai vorbesc despre exemplele pe care le oferă istoria artei filmului. Cinematograful, de altfel, presupune conciziunea. Iar faptul că filmele românești au încă atitea de spus despre realitățile și viața noastră este încă un motiv pentru a susține că e păcat ca în loc de două povestiri cinematografice dense și captivante să consumi un surplus de peliculă pentru un film lung cit două și adeseori, prin forța lucrurilor, diluat sau obositor, greu de urmărit.

Maria COTEANU,
învățătoare '
Școala nr. 20 — Constanța

• Sint informat că la noi se realizează numeroase filme didactice. Ce se întîmplă cu ele, pentru că în școli nu prea ajung. Deși cinematograful poate fi, după cum se știe, un auxiliar prețios în modernizarea procesului instructiv-educativ. Ar fi cît se poate de firesc ca forurile competente să includă pe agenda preocupărilor imediate și această chestiune, studiind posibilitățile introducerii consecvente a filmului didactic în școli, Inclusiv în cele profesionale. (Ing. Florin MARINESCU).• „Miracolele au loc doar o dată" — așa se intitula filmul artistic prezentat duminică seara la televiziune, pe programul 2. în program era dată și distribuția : Jean Marais și Alida Vali, doi actori cunoscuți, nume de atracție. Din păcate insă filmul acesta. vechi' de cel puțin 25 de ani, nu-și ascunde vîrsta. Actorii apar azi neconvingători, iar povestea nu m-a prea emoționat. Or. cred eu, rostul filmului dat la televiziune nu este acela de a „umple" timpul oricum. Și cu atit mai puțin într-o zi de duminică. Există multe filme bune, chiar de acum 30 de ani sau mai mult, filme pe care le văd sau le revăd cu plăcere, pentru că n-au îmbătrânit. „Miracolele au loc doar o dată" nu se numără însă printre ele. Vreau să precizez că e vorba doar de un film slab, desuet. Nu e destul ? După părerea mea, prezentarea lui s-a făcut fără prea multă grijă față de timpul telespectatorilor. Și faptul că unele filme sînt date cu sărituri care rup firul povestirii (ca în cazul filmului „Tot orașul vorbește", prezentat miercuri seara ; o problemă care a mai fost semnalată de cititori in ziarul nostru. Nota red.) dovedește o insuficientă atenție față de publicul micului ecran. (Gh. ROȘU, operator chimist, Ploiești).• Avem minunați actori de cinema. Filmele noastre nu sînt întotdeauna pe, măsura lor. S-a mai spus că actorii buni ar trebui feriți de filme și roluri proaste. De asemenea, s-a mai făcut și propunerea de a se realiza filme scrise special pentru anumițl actori. Pentru Radu Be- ligan. de pildă, pentru Kovăes Gycirgy sau George Constantin și a- tîția alții. Cine și cind le va realiza ? Anii trec, fără a se sinchisi' de felul cum este pus in valoare actorul nostru de film. Cineaștii insă ar trebui să acorde mai multă atenție acestei probleme, tocmai pentru că anii trec... (Marin POPA, mecanic auto, Brașov).

Clubul „ARO" al întreprinderii mecanice Muscel din Cîmpulung

Programul I

9,00 Curs de limba germană. Re
capitulare (S).

9.1M A lost odată ca niciodată... 
— „Acasă la Donald".

10,00 Telex.
10,05 Cintece Și jocuri populare 

cu ansamblul ..Flacără Pra
hovei".

10.35 De vorbă cu gospodinele.
10,55 ..Treptele țări!" — emisiune 

de cintece și versuri.
11.25 Roman foileton : ..Noile a- 

venturi alfe mușchetarilor". 
Episodul IV — „Micul rege".

12.15 Film documentar — „Armo
nii". .

12.25 'Biblioteca pentru toți : Mi
hail Dragomirescu.

13.00 Telejurnal.
15.15 Tenis de cîmp : România— 

U.R.S.S. (Finala grupei A 
din zona europeană a „Cu
pei Davis") — Partida de 
dublu. Transmisiune directă 
de la Arena Progresul.

17.30 Emisiune in limba germană.
18.33 Hitm, tinerețe, dans. Selec- 

țiunl din spectacolul de 

gală prezentat de t forma
țiile artistice române'ști la 
Festivalul mondial al tine
retului șl studenților. Trans
misiune de la Berlin.

19.20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnal a Cincinalul îna

inte de termen. 1973 — an 
hotâritor.

20,00 Cintecul săptăminli : „Tine
rețe milenară" de Constan
tin Alexandru. Text — Cons
tantin CIrjan.

20,05 52 de. inițiative în 52 de săp- 
tămînl. „Prietenii noului an
gajat". Transmisiune directă 
cie la Fabrica de stofe Bra
șov. Redactor Ionel Cristea.

20,15 Teleenciclopedia a Corăbii 
cu pinze • Transporturi a 
Aripi.

t V

20.35 Publicitate.
21.05 Film serial : „Mannix".
21,50 Recital de muzică ușoară cu 

Interpreta Ada Morri. rea
lizat în Studioul 2. Regia Tu
dor Mărăscu.

22,20 Telejurnal.
22.30 Opereta în inima verii.
23,00 Săptămina sportivă.

Programul II

16.00 Agenda.
16.10 Film serial : Daktari.
16.35 Pentru iubitorii muzicii popu

lare o Recital Florlca Duma 
a Piese de mare popularita
te executate de formația or
chestrală condusă de Ionel 
Budișteanu.

17.10 Reporterii noștri peste ho
tare. De la Pekin la Canton. 
Reportaj de Manase Rad- 
nev.'

17.30 Armonii intime.
18,00 Travelling peste timp. Ma

gazin bilunar de cultură ci
nematografică.

Litoralul

romanesc în... 
laboratoarele 

de oceanologie
NOUTĂTI DE LA INSTITUTUL

ROMÂN DE CERCETĂRI MARINE

DIN CONSTANTA
5

V.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---- —între navele care intră și ies zilnic din porturile noastre maritime, citeva, de mai mici dimensiuni, nu sint nici vase pescărești, nici nave comerciale, de pasageri sau de mărfuri. De Sus, de la gurile Dunării și pină jos, la Vama Veche, localnicii s-au obișnuit cu ele și le recunosc cu ușurință, chiar de la mari depărtări, după siluete : ..Sint de lă institut. de lă Constanța". Pe punțile acestor nave au fost instalate aparaturi de investigație specifice cercetării oceanologice, iar echipajele cuprind, pe lingă marinari, biologi și ingineri piscicoli, geologi și scufundători, . tehnicieni electroniști.Din drumurile lor pe mare, aceste „vase de cercetări" se întorc cu O încărcătură variată, pe cit de bogată, pe atit de prețioasă : date reieșite din observație și experiment, probe felurite (de apă, de sol submarin, de plante și animale acvatice). Iar traseele lor se încheie, de regulă, la punctele de plecare, adică în radele celor citorva baze experimentale cu profil oceanografie (cele de ia Agi- gea, Constanța, Mamaia).In final însă, rezultatul cel mai de seamă al tuturor acestor explorări se adună intr-un singur loc, lâ Sediul forului central coordonator — Institutul român de cercetări marine din Constanța. Aici, concluziile teoretice și practice sînt definitivate și date spre valorificare, fie prin aplicații in economia națională, fie prin crearea condițiilor de dezvoltare în continuare a însuși studiului oceano- logic. De altfel, recent, colectivul de specialiști a definitivat programul de activitate al institutului pină în anul 1980 ; programul este., axat pe obiectivele de bază ale 

cercetării marine, așa cum au fost ele trasate de Congresul al X-lea al partidului — toate vizind intensificarea eforturilor proprii de cunoaștere și punere în valoare a resurselor platformei continentale a apelor noastre maritime limitrofe.Există o distincție netă intre ceea ce vede in Marea Neagră un artist și ce vede in ea un savant. Dar există deosebiri tranșante, din acest unghi de vedere, și între diversele specialități ale cercetării marine. Un biolog se va preocupa, in special, de viețuitoarele mării și de relațiile lor specifice cu mediul, în vreme ce un geolog iși va îndrepta atenția spre solul și subsolul fundului de mare. Un ihtiolog va avea in vedere peștii, iar scufundătorul va aborda aspectele complexe ale traiului în adîncurile „continentului albastru". Dincolo de complexitatea tn sine a obiectului de studiu intervin cerințele umane — de cunoaștere și valorificare complexă a acestui inedit „colț de țară", â acestei rezerve potențiale pentru economia națională.— în general, în lume, se constată âstăzi tendința de diversificare și abordare multilaterală, complexă a studiului mărilor și oceanelor — ne spunea ing. Virjril Iordănescu, directorul institutului constănțean. Pornind de la asemenea considerente, dar avind în vedere prioritar nevoile proprii, am trecut, in 1970, la crearea acestui institut ce cuprinde toate preocupările de acest gen din țară.Reunirea la un loc a forțelor tehnice și umane — existente în diversele nuclee de cercetare ocea- nologică (cu profil piscicol, bio-

logic, geologic ș.a.) — ce activau Anterior disparat, a permis obținerea unor ciștiguri evidente ; s-au evitat paralelismele în privința dotării și cele tematice, s-au putut eșalona -mai rațional forțele pe direcții și obiective de bază. Concomitent, s-a putut trece și la acoperirea unor sfere tematice și aspecte insuficient tratate pină atunci sau scăpate din vedere. Și astfel, in scurtă vreme, a început să prindă viață în institut un sector de geologie marină, menit să aprofundeze studiul structurilor de suprafață și cele mai de „fond" ale platformei continentale a zonei maritime limitrofe. După cum, la fel de grabnic și-a început activitatea nucleul de tehnologie marină, in atenția căruia se află studiul modern al posibilităților — umane -și tehnice — de luciu, cit mai îndelungat, sub apă. în același timp, s-a putut acorda atenție creării de noi nuclee axate pe preocupări de profil dintre cele mai importante și actuale. Pentru ilustrare, amintim înființarea Unui nucleu de cercetări privind prevenirea poluării apelor marine care, în scurtă vreme, a elaborat un sistem de combatere a unor poluanți din acest domeniu, la noi.Utilizarea prafului de midii ca in- grășămînt în agricultura noastră constituie numai unul dintre rezultatele concrete, palpabile, ale cercetării marine românești. în prezent, sint studiate posibilitățile de amplificare a „parcului de midii", de recoltare a lor intensivă. Paleta rezultatelor este însă cu mult mai bogată și mai variată.— Prin reorganizarea din 1970 a cercetării noastre oceanologice — preciza dr. ing. Gh. Șerpoianu, șef de 

sector — s-a putut trece la o Îmbinare mai armonioasă a cercetării teoretice cu cea aplicativă, atit sub aspectul ponderii temelor respective, cit și al eșalonării lor. Totodată, por- nindu-se de la cerințe și tematici concrete, precis delimitate, s-a putut accentua — așa cum se impunea — dezvoltarea investigațiilor privind valorificarea concluziilor în sfera teoretică și în practică.Rezultatele obținute confirmă și ele o atare orientare. De exemplu, în ce privește qunoașterea cit mai cuprinzătoare și temeinică a platformei continentale maritime, în ultimii ani s-a îmbogățit rapid fondul de date, acestea închegîndu-se într-o imagine relativ unitară. Totodată, a sporit bagajul așa-numitelor „informații utilitare" (cum sînt cele necesare pescuitului), atît pe plan intern, cit șl in cadrul schimburilor reglementate de informații de profil cu alte țări. Iar in ce privește soluțiile aplicate în economia națională, se constată o sporire a importanței și amplorii lor. Astfel, numai unul dintre sectoarele institutului -r cel consacrat acvaculturii și pisciculturii, în care lucrează specialiști ca Vale- riu Udrea, Dinu Reveica, Marius Iliescu. Cornelia Maxim — a oferit nu. de mult o rezolvare de cert interes științific și practic : un program de detaliu privind transformarea unei mari lagune (Slnoe), săracă în pește. într-o bază de recoltare piscicolă de înaltă productivitate. De asemenea, sectorul de combatere a poluării a pus la punct o metodă eficace de localizare și contracarare a poluării mării cu hidrocarburi. Avantajele metodei reies mai ales din faptul că ea se bazează pe utili

zarea de substanțe ce pot fi procurate din țară și care sint, de fapt, niște deșeuri industriale.Dar, așa cum era firesc, preocupările aplicative sint tot mai rodnice și pe planuri ce privesc însăși cercetarea cu specific marin. Bunăoară, rezultate de valoare s-au obținut și intr-un domeniu de cercetare mai nou în țara noastră, cum este cel al tehnologiei marine. în acest sens, specialiștii institutului au elaborat proiectele mai multor instalații utilitare. Printre acestea se numără un dispozitiv indispensabil pentru ansamblul respirator sub apă (..deten- tor pentru amestec de gaze"), un aparat de iluminat sub apă. Unele dintre ele fac obiectul unor brevete sau sînt în curs de brevetare.In fapt, amintipd despre planul, de perspectivă al Institutului român de cercetări marine din Constanța, numim implicit o varietate de proiecte științifice ce alcătuiesc programul complex al cercetării oceanologice românești pină în anul 1980. Acesta se referă la valorificarea resurselor biologice din Marea Neagră și Oceanul mondial ; la studiul și punerea în valoare a mineralelor utile din structurile neconsolidate ale platformei continentale maritime ; la exploatarea resurselor petroliere : la prevenirea și combaterea poluării mediului marin și tehnologia lucrului sub apă. Un efort științific multilateral — pe măsura complexității obiectului de studiu și a diversității cerințelor importante pe care civilizația actuală le pune în fața cercetării mărilor și oceanelor.
Teodor CAZACU

cinema 
o Urmărire Ia Amsterdam : SA
LA PALATULUI — 18 (âeriâ de 
bilete 4676) : 20.30. (săria do bile
te 4677), BUCUREȘTI — 8.30; 11; 
13,30; 16; 18.30; 21, la grădină — 
20.
© Distratul î PATRIA — 9: 11.30; 
14; 16,30; 19: 21.15. FESTIVAL — 
9: 11; 13: 15; 17; 19; 21, la gră
dină — 20.
© Cartea junglei : SCALA — 9; 
11; 13: 15; 17; 19; 21, STADIONUL 
DINAMO — 20.

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; 
18,15: 20,30.
« Fantoma lui Barbă Neagră : 
LUCEAFĂRUL — 8.30: 11: 13.30; 
16: 18.30; 21. lâ grădină — 20.15.
o ...Și salută rinduiielele : CEN
TRAL — 9.15; 11,30: 13,45; 16;
18.15: 20.30.
A Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9.30.
o Cu copiii la mare : DOINA — 
11: 13.15; 15.30; 17.45: 20.15.
o Jucătorul : FLOREASCA —
15,30: 18; 20.15.
0 Simon Templar intervine ; LU
MINA — 9; 11,15; 13.30 ;16; 18,30;
20,45.

$ Lâ răscruce de vînturi : EX
CELSIOR — 8,45: 11.15; 13,30; 16; 
18,30; 20.45. BUZEȘTI — 9: 11,30; 
13,45; 16: 18.15; 20,30, la grădină 
— £6,15, GLORIA — 9: 11.15; 13,30; 
15,45; 18,15: 30,30.
e Andrei RUbliov ; VIITORUL — 
16: 19.30.
<9 Aventurile lui BabuȘCă : TIM
PURI NOI — 9.15—20.45 In conti
nuare, COSMOS - 15,30; 18; 20.15. 
$ Jandarmul Ia plimbare : GRI- 
VITA - 8,45: 11.15; 13.30: 15,45:
18,15: 20.30. Aurora — 9; n,i5: 
13,30: 15.45; 18,15: 20.30. la grădi
nă — 20. FLAMURA — 9: 11,15; 
13,30: 1G: 18,15; 20.30.
« Acei oameni minunați în ma
șinile lor zburătoare — 10; 12,30:

15,30: 18, Virnltorul dr. Clitter- 
house — 20,30 : CINEMATECA
(Sală Union)
A Cornul do capră : CRÎNGAȘ]
- 15; 17,30.
• Solaris : CRINGÂȘI — 19,30.
9 Lumea se distrează : BUCEG1
— 16; 18; 20. la grădină — 20,15, 
LIRA — 15,30: 18: 20.30, la grădi
nă — 20.
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, lă grădină — 20,15. 
a Ultimul cârtuș : PACEA — 
15.45; 18; 20, MUNCA — 16; 18; 
20.
• Monte Carlo : GIULEȘTI — 

15.30; 18; 20,15, RAHOVA — 15,30; 
18: 20,15.
o Ceața ; FERENTARI — 15; 18; 
20,15.
6 Afttoniu și Cleopâtrâ : MIO
RIȚA — 9: 12,30: 16; 10.30. VOL
GA — 9: 12,30; 16: 19.30, TOMIS
— 9; 12.ă0: 16; 19.30, la grădină
— 20. GRADINA SELECT — 20.15. 
a Tu, cu $i micul Paris : MO
ȘILOR — 15.30: 18; 20, la grădină
— 20.
fy Ciprian Porumboscu : POPU
LAR — 16; l9. PROGRESUL —
15.30; 19.
A Te așteptăm, flăcăule : VITAN 
— 15.30; 17,30; 19.30.
© Fluturii sînt liberi : DACIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 

ARTA — 15,30; 18; 20,30, la gră
dină — 20,15.

Eliberarea (seriile IV șl V) : 
NFRAȚIREA ÎNTRE POPOARE

— 15.30; 19.
• Rond de noapte : COTROCENI
— 15.30; 18; 20,15.
e Nici un moment de plictiseală : 
DRUMUL SĂRII — 15,30: 18: 20,15. 
a Fata care vinde flori : UNI
REA — 15.15; 17,45; 20,15, la gră
dină — 20.30.
e Pe aripile vîntului : ARENELE 
ROMANE — 20.
0 Copiii căpitanului Grant : GRA
DINA VITAN — 20,15.
o Cind legendele mor : CLU
BUL UZINELOR REPUBLICA — 
16; 18; 20.

teatre
—ea—■■■! i—ni i ui urn iiiimum.u

• Teatrul evreiesc de stat : Un 
șirag de perle — 10,30.
S Teatru) satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (Grădina Boema) : Estival 
Boema — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Meleaguri fermecate 
— 18,00.
o Grădina Cișmlglu (Rotonda 
scriitorilor) : Marmora timpului
— Spectacol de sunet și lumină
— 20,30.

care.se
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I „...O sută de timone albe (sau mai multe ?) se rotesc în același sens pe puntea navei legănate de Dunăre în ritmul fanfarei : «Ba -aar-ca-pe-va-luri-plu- teș-te-u-șor...»“. Iată debutul unui posibil reportaj despre Galații la zi. Șantierele navale de aici împlinesc 80 de ani de existență și un mare eșalon artistic din municipiu și din județ (suta de timone albe reprezintă doar contribuția „cravatelor roșii") pregătește la baza fluviului, pe o navă fbstivă, în fața unei tribune idem, amplasată pe mal, un superspectacol în cinstea evenimentului. Spectatori la repetiții :sute de gălățeni ieșiți la promenadă pe splendidulpromontoriu danubian, Îmbrăcat in gazon și trandafiri....Dar și alte subiecte ar fi la fel de justificate. Numai de azi dimineață, de cind străbatem municipiul în cruciș și-n curmeziș, am notat : „Octogenarul de la mila 80", adică Șantierul naval, nu primește pasiv cintecele și urările ceior care-i sărbătoresc cele opt decenii, ci răspunde prin fapte productive care vădesc o viguroasă tinerețe ; chiar'azi au fost montate, în devans, partea inferioară a motorului și arborele cotit la cel de al treilea carbonier de 15 000 tdw... Tot în devans lucrează șl colectivul întreprinderii de prefabricate ; el a raportat azi atingerea unei cifre rotunde : 8 000 de tone de beton peste plan... Betonul de Galați reprezintă materia în care s-au scris, azi, performanțe și în alte ■ locuri : pe șantierele de locuințe, pe șantierul furnalului de 1 700 mc („Al patrulea afluent de fontă al Dunării"), cum frumos se exprimă tovarășul Gheor- ghe Baroga; secretarul comitetului de partid al plat- 
L___ 

formei siderurgice) sau pe șantierul noului port mineralier, de la km 156, pe Dunăre, la gura de vărsare a Șiretului... „Gura" rîului moldovean ne-o putem imagina, printr-o licență poetică și... geografică, ca fiind, azi, purtătoarea unor vești bune venite tocmai din Vrancea : Ia festivalul folcloric de la Năruja, un mare -succes au obținut și reprezentanții cîntecului gălățean... Dar reprezentanții fotbalului ? Chiar azi și-au- reluat antrenamentele băieții de la „Constructorul" Galați, revelația ultimei finale a Cupei României. (Iată ce înseamnă notorietatea ! Vă amintiți ? în reportajul despre Constanța am fost nevoi ți să e- vocăm cealaltă revelație a Cupei : Chimia — Rm. Vîl- cea). Sute de suporteri, majoritatea recent cîști- gați, și-au aplaudat favo- riții. chiar dacă — fapt scuzabil dată fiind perioada de întrerupere — primele mingi trimise spre poartă nu și-au prea nimerit. ținta... în schimb, nici una dintre ținte — cercurile punctelor fixe — n-a fost ratată de către parașutiștii gălățeni care au clștigat, chiar azi. faza interjudețeană a campionatului național...Ajuns la acest capitol, prielnic asociațiilor de factură lirică, reportajul nostru ar putea imagina o panoramă a Galațiului. deschisă din perspectiva înaltă a sportivilor cu parașute multicolore. Ar putea fi evocate : dialogul dintre strălucirile fluviului și strălucirile marelui combinat siderurgic ; competiția urieșească dintre furnaliști (57 000 de tone de fontă în plus, cu mult peste jumătatea angajamentului asumat in întrecerea pe acest an) și oțelari (51 000 de tone oțel peste plan. consemnate pînă la amurgul acestei 

zile) și, desigur, replica rodnică pe care o dau industriei oamenii din agricultura județului, văzuți, din perspectiva parașutiș- tilor. pină departe, în toate „locurile plinii", de pe Dunăre și Șiret, de pe Prut, Covurlui și Birlad, prezențe harnice din zori și pină după apusul astrului zilei... Ce-ar mai fi de adăugat ? Multe. foarte multe fapte ar mai fi de adăugat.Trecem in revistă și alte subiecte posibile de reportaj danubian :

LA GALAȚI SE NAȘTE 
„ZÎNA INDUSTRIILOR"

• Pînă în prezent. In orașul Galați s-au construit aproape 40 000 apartamente.• După cum este știut, Galațiul a ocupat în ultimii ani de 2 ori locul I, și o dată locul III pe țară, în întrecerea patriotică pentru gospodărire și înfrumusețare. Consiliul popular al municipiului și-a propus ca in acest an să realizeze prin muncă patriotică lucrări in valoare de cel puțin 120 milioane lei. Printre lucrările mai importante prevăzute : un lac de agrement în comuna Vînători, un complex sportiv la inelul de rocadă, noi amenajări în pădurea Girboavele și altele. Chiar 

In timpul documentării noastre, la . Galați avea loc sesiunea consiliului popular municipal. Am aflat de aici că, în total, pe municipiu, s-au realizat pînă a- cum lucrări prin muncă patriotică în valoare de 108 milioane lei.• In acește «le, la Casa de cultură a sindicatelor din Galați a avut loc o adunare a reprezentanților oamenilor muncii din județul Galați. Prilej de a marca încheierea a 15 kilometri de dig ridicat prin muncă patriotică pentru 

scoaterea de sub influența inundațiilor a 11480 hectare de pămînt roditor. 30 la sută din volumul de lltcrări constituie angajamentul locuitorilor din a- cest județ de a se efectua prin muncă patriotică. Angajamentul a fost îndeplinit. El înseamnă încorporarea intr-un dig lung de 15 kilometri a 831 000 metri cubi de pămînt, rod al muncii entuziaste.• Prima zi a lunii august a coincis cu deschiderea la Galați a unei tabere de pictură și grafică cu participarea creatorilor din Capitală. Pitești, Cluj, Tir- 

gu Mureș, Iași și Galați. Cele mai bune, lucrări vor fi selecționate pentru o expoziție.• Biblioteca „V.A. Urechea" a pregătit pentru publicare volumul „Cultura, știința și arta în județul Galați. Dicționar bibliografic de persoane". Găsim aici relatări despre viața, activitatea și opera unor personalități legate de a- ceste locuri.• 300 de pensionari din județul Galați au plecat într-o excursie în Delta Dunării, cu vasul „Trotuș", 

in timp ce alți 40 au pornit în amonte, cu autocarul, pentru a vedea la fața locului cascada de lumină de la Porțile de Fier.

lui județean de partid, cu care trecem împreună în revistă, succint, „subiectele" enumerate mai

• La șantierul NavalGalați nava port-contai-nere se află în faza predă-rii către beneficiar.Ce-ar’ mai fi de adău-gat ?— Ar mai fi de adău-gat — ne spune tova-rășul Constantin Dăscălescu,prim-secretar al comitetu-

sus — faptul că mi se pare firesc să vă fie greu să a- legeți din realitățile Ga- lațiului acestor zile, pe cit de multe, pe atît de variate și complexe, ca in întreaga țară. realitatea cea mai pregnantă, definitorie. pentru această etapă a dezvoltării noastre, pentru aceste zile cînd și aici, la Dunăre, ne pregătim să întîmpinăm așa cum se cuvine cea de-a 29-a aniversare a eliberării. Și totuși... Dacă privim lucrurile in timp, adică dacă încercăm 

să ne imaginăm cum ne vom aminti, la anul, pesta un cincinal sau peste un deceniu, de Galațiul din vara lui 1973, nu-mi vine în minte decit o singură formulare esențială : Era pe vremea cînd se năștea chimia gălățeană. Pentru că acesta este evenimentul esențial care se întîmulă la noi. in aceste zile. Uzina cocso-chimică, cea mai ti- nără unitate a Combinatului siderurgic (prima șarjă de cocs : in mai 1973). se pregătește să-și justifice productiv și cea de-a doua parte a numelui. Știți ce înseamnă asta ? La 15 august intră în funcțiune secția de debenzolare, iar după o săptămînă cea de 

desulfurare. Eficiență sporită pe tona de cocs, o importantă atenuare a poluării, apariția unei noi industrii pe harta județului (numai simbolul chimiei nu era gravat) cu toate cite decurg de -aici în perspectivă : crearea unui e- șalon industrial specific, specialități în plus în nomenclatorul de profesii, diversificarea de la o etapă la alta a produselor, dezvoltări, ramificări. nașterea ' de noi unități și — cine știe ? — de noi ramuri... Și toate astea nu

mai în... jumătatea ultimă a numelui unei subunități a combinatului siderurgic gălățean !Ne deplasăm la fala locului.„Subunitatea". trebuie s-o recunoaștem, este ne măsura combinatului. (U- zina cocso-chimică se in- tinde pe 65 de hectare ; pentru fundații s-au excavat 2,5 milioane mc de pămînt iar construcțiile metalice și utilajele tehnologice cîntăresc 9 000 de tone ; numai încărcătura u- nei baterii ar umple un tren cu 125 de vagoane ; benzile rulante însumează 24 de km și cablurile electrice 800 de km — totul 

dimensionat pentru o producție de cocs, in faza finală. de două ori și jumătate mai mare decit producția de azi a întregii țări. Cit privește Secția chimică, pentru a vă face o idee despre dimensiunile acestei „jumătăți ultime a .numelui subunității" este de-ajuns să vă spunem că lungimea conductelor depășește pe aceea a căii ferate Galați — București.într-un asemenea cadru se naște chimia gălățeană. 150 de oameni, cel mai recent detașament al Galațiului industrial, sînt angrenați, aici, într-o „reprezentație a muncii" a cărei forță de emoționare nu este mai prejos decît baletul cu timone albe al „cravatelor roșii..." Acești oameni sint, în felul lor, niște pionieri, niște deschizători de drumuri, și trăiesc ei înșiși emoția acestui fapt... Ei circulă printre marile retorte metalice, de-a lungul conductelor, stăruie lingă rasteluri cu eprubete, lingă supape al căror „cîntec" îl cunosc numai ei, lingă panouri al căror limbaj<.luminos l-au învățat anume, lîngă robinete și manete menite să declanșeze producția, rodul răcirii gazului de cocs, al condensării gudronului și apelor amoniacale, al miraculoasei despărțiri și contopiri de elemente din care se nasc benzenul și sulful. Benzen de Galați ! Sulf de Galați ! Se naște o industrie. „Zîna industriilor" (termenul nu ne a- parține : ni l-a spus alaltăieri un operator chimist care veghează lingă leagănul aluminei tulcene) ■ iși face apariția și pe acest tărim de Dunăre. Dar de ce i-o fi spus „Zîna industriilor ?“— Poate, încearcă să ne explice — și să-și explice Ion Călinescu, inginerul șof al uzinei, poate din 

pricina caracterului de „minune" al acestei industrii : un gaz devine lichid, un fum se convertește în pulbere, un element de bază declanșează, in lanț, succesiuni infinite de elemente. Să luăm drept e- xemplu viitoarea noastră producție : gudronul, trecut prin distilerii va da uleiurile anlracenice necesare negrului, de fum, industriei cauciucului. La fel, creuzetul (vom fi primii producători din țară) merge către industria lemnului, ca materie impreg- nantă. Și tot așa, naftalina, merge spre industriile de coloranți și farmaceutică ; smoala specială spre industria de electrozi ; smoala de gudron spre briche- tarea de cărbuni și spre construcții ; iar benzenul își trimite subprodușii tocmai spre industria celulozei șl așa mai departe... Practic, o dată cu nașterea chimiei în aceste locuri, Galațiul nostru își deschide noi căi de comunicare productivă, armonică, cu întreaga țară... Poate și in asta trebuie să căutăm sensul denumirii propuse de chimistul din Tulcea.Pe platforma gălățeană se naște Încă o industrie 1 150 de oameni, eroi anonimi — operatori chimiști, lăcătuși, maiștri, ingineri — adaugă pe bogata paletă a faptelor de muncă și creație ale concetățenilor lor. culoarea specifică a unui moment inaugural, menit să definească nu doar devenirea acestor locuri, ci și efervescența epocii pe care o trăim. Iar evenimentul trebuie consemnat ca atare, subliniat cu bucuria și solemnitatea cu care ne aplecăm asupra unei geneze :— Ssst 1 La Galați se naște Zîna industriilor...
Petre DRAGO 
Tudorel OANCEA
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DĂRUIRE
Aicea, între ape și munți, într-o frumoasă 

Lumină ce-nvelește priveliște și cer, 

Intre-nfrățirea Porților de Fier o < 

Și foșnetul cîmpiei, de mătasă,

Se-ntîmplă-o dăruire a oamenilor, gravă 

Și proaspătă, cum se deschide-o pleoapă 

La orizont, cînd fluviile scapă

Din piscuri vechi, ca un șuvoi de lavă.

Sînt apele care devin lumină,

Vuirea lor care devine cînt, 

Minunile acestui scump pămînt

Spre care fruntea noastră se înclină.
1

GALAȚI : O privire spre Dunăre. Furnalul de 1 700 mc de la Combinatul siderurgic

încă înainte de a vedea turnurile Aradului, la cite- va sute de metri în dreapta șoselei netezimile cîmpiei iau dintr-o dată sfir- șit. Ai impresia că direct din arătură au crescut volume — maci din beton armat, cu geometrii ciudate, colți din dantelărie metalică, lujere albe din beton, masive blocuri paralelipipedice, turnuri de macara și forfota mașinilor, iar undeva, sus , pe grinzi înguste, intre pă- mint și cer, oameni care se mișcă, gesticulează, urcă și coboară. Apoi, din nou cimpia dreaptă, liniștită, despovărată de rod.Așa ne întimpină Aradul. Este o mină pe care ne-o întinde cu generozitate. Un scurt viraj șl...— Ce se construiește aici ?— Un combinat de îngrășăminte chimice.Omul care ne dă această relație este un maistru mecanic. Se uită mirat : „cum de nu știm nici a- tita lucru ?“Reporterul care vine de la București (de fapt, de la Brașov. Sibiu. Timișoara, după ce trecuse pe la Ploiești) îi mărturisește că. ultima dată cind fusese la Arad, construcția aceasta nu exista sau era abia în fazele primare, de neobservat pentru trecătorul de rind.— Păi, tot ceea ce vedeți aici s-a ridicat cam dintr-o dată... Așa că, n-a- ■veați ce vedea...La grupul de șantiere discutăm cu directorul. Un om tînăr, voinic. îmbrăcat în salopetă albastră, gata să pornească pe șantier. Era chiar aproape de ușă. Aflăm : lucrările sint. în avans. Ritmului alert de construcții, imprimat de oameni, i-a urmat ritmul ultimelor lucrări, cind milioane , de amănunte nu trebuie scăpate din vedere. Tensiunea actualului moment ? Marcată de predarea fronturilor de lucru

pentru montaj. Se prelimi- nă realizarea planului a- nual pină la 30 septembrie. Termenul de punere in funcțiune a întregii capacități este trimestrul IV al anului viitor. Dar sîntem asigurați că acest eveniment ar putea să aibă loc și mai devreme etc....Oameni de pe meleaguri arădane. Fapte demne de frumusețea calmă a acestor,locuri. Este greu, chiar imposibil, să consemnezi întregul șir de fapte care ar merita să facă ocolul țării. De aceea am apelat la secretarul cu probleme economice al comitetului județean de partid. tovarășul Nicolae Mag- cea. care din această cronică bogată de august a selectat pentru dv„ stimați cititori :— Străbateți Aradul și o să vedeți, de pildă, că la blocul de proiectare al Uzinelor de vagoane luminile ard toată noaptea. La planșete se lucrează in flux continuu, in schimburi, ca in producție, ca în uzină. Asta spune totul despre uzina de vagoane. Dacă veți merge la U.T.A., la uzină, și nu la echipa de fotbal 1, veți vedea că aici este un fapt comun lucrul unei țesătoare la 10 și chiar 12 războaie deodată. Tot așa cum nu mai e de mult o excepție faptul că un ajutor de meșter are în grijă pină la 74 de mașini de țesut. U.T.A. a devenit o mare școală de cadre pentru întreaga industrie textilă din țara noastră. învață aici meserie circa 1 200 de oameni in fiecare an.Continuăm noi. reporterii, să citim și să cităm din „stenograma" realităților cotidiene scrisă de harnicii oameni ai Aradului :• La unul din șantierele aparținînd întreprinderii județene de construcții- montaj, care înaltă noul cvartal de locuințe din Calea „Aurel Vlaicu", sîntem martori la două e- venimente : începerea lu

crărilor la fundația blocului B 1, bloc care va avea 220 apartamente, și încheierea lucrărilor de finisare la un alt bloc, cu 50 de apartamente, aflat in
și particulară. Cvartalul urmează să aibă in final 11 000 de apartamente.» 6 330. Acesta este numărul volumelor intrate de la începutul anului și pină

prin rețeaua bibliotecilor orășenești și comunale din județ, sint puse in prezent la dispoziția maselor de cititori peste 1 500 000 cărți beletristice,
ales, montorii sînt holăriți să facă totul pentru ca termenul de dare în folosință a acestui nou obiecții' industrial al Aradului să fie respectat întocmai. Fabrica

cum și lucrările de extindere a capacităților de producție la întreprinderea de strunguri, fabrica „Tricoul roșu", întreprinderea de vagoane, „U.TA.“...

O FI BANATUL FRUNCEA, 
DAR ARADUL SI MAI SI!...
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în doua mari întreprinderi arâdene : uzina textila și uzina vagoane

pragul recepției. Prin darea in folosință a acestui bloc numărul locuințelor predate beneficiarilor pină acum, in această parte a municipiului Arad, se ridică la peste 2 600 apartamente proprietate de ■ stat
la 1 august in fondul de carte al Bibliotecii municipale Arad, fond ce însumează in total peste 260 570 volume. Pină la aceeași dată, numărul cititorilor a crescut la peste 9 400. Semnificativ este și faptul că.

social-politice, de știință și tehnică ele.• Pe șantierul noii fabrici de plăci aglomerate din lemn (PAL) lucrările de construcție sint intr-im stadiu avansat de execuție. Constructorii și, mai
se alătură altor cîtorvâ obiective industriale noi care, începind cu acest an, și-au înscris prezența pe harta economică a județului. Este vorba de fabrica de nutrețuri combinate, fabrica de feronerie, pre

...Sîntem la întreprinderea „A.rădeanca". Aceasta, pe drept cuvînt. ar putea fi numită „Fabrica de bucurii". Bucurii, se-nțele- ge, pentru copii. Lucrătoarele Valeria Bodea, Flori- ca Man și ceilalți compo

nent! ai colectivului de creație au terminat setul de modele noi de păpuși și figurine care vor intra in fabricație anul viitor. Care va fi opinia exigentului public — copiii — vom vedea. Dar sîntem convinși că „Sînziana", „Oana", Margareta", „Lucia" și celelalte păpuși vor fi tot atît de bine apreciate in țară și peste hotare ca și celelalte 70 modeie de păpuși și 50 modele de figurine produse pină acum la „Arădeanca".Și, pentru că veni vorba despre copii, de la Consiliul județean Arad al organizației pionierilor aflăm câ, de la începutul vacanței de vară, peste 2 500 de pionieri și școlari din județ au petrecut zile de neuitat în taberele de odihnă de la Moneasa. Dezna, Odvos, Lipova, Padiș. Nă- săud. Nucet. Mogoșoaia, Năvodari, Vatra de Jos și altele......Dar Vacanta continuă. Pretutindeni, in județ, pregătirile pentru începerea noului an școlar sint in toi. Școlile existente au fost în bună parte zugrăvite. curățate și iși așteap-' tă de pe acum elevii. Copii din Tăgădău. Bochia, Secaci — localități aparținînd comunei Beliu vor începe, la mijlocul lui septembrie noul an școlar in clase noi. De altfel. în județ, numărul sălilor de clasă va spori în acest an cu 40. Vor fi date în folosință, de asemenea. alte 216 locuri in căminele pentru învățămin- tul profesional, tehnic și liceal de specialitate.Răspunzînd cu entuziasm la inițiativa municipalității — „Contul de 100 000 000 lei" — inițiativă menită să contribuie la realizarea, prin muncă voluntară. a unui volum mai mare de lucrări decit cel prevăzut în angajamentul asumat în întrecere •— locuitorii oralului de pe Mureș parti

cipă în aceste zile la numeroasele acțiuni de înfrumusețare și bună gospodărire a orașului. în cartierul Aradul-Nou, bunăoară, acolo unde, se execută ample lucrări de modernizare a bulevardului Karl Marx, locuitorii, cu sprijinul organizației de partid pe cartier, al de- putaților și al comitetelor de cetățeni întrețin noile spații florale și zonele verzi, amenajează șanțurile de pe străzile care intră in bulevard etc...Un scurt popas la Policlinica de adulți numărul 1 din Arad. Aici, a fost înregistrată în aceste zile cea de-a 200 900 consultație din 1973. Cifra de mai sus reflectă, credem, eforturile pe care medicii și cadrele sanitare din acest lăcaș destinat apărării sănătății oamenilor muncii le depun zi de zi, alături de celelalte cadre sanitare din județ...îmbunătățirea alimentării eu apă potabilă a municipiului Arad este unul din obiectivele înscrise pe agenda de lucru a organelor locale de partid și de stat. Noua uzină de apă, intrată nu de mult în funcțiune la parametrii proiectați. reprezintă o mărturie a preocupărilor in această direcție. Dotată cu aparatură automatizată, de fabricație românească, uzina asigură necesitățile actuale de apă potabilă ale Aradului. O dată cu intrarea ei in funcțiune au fost date în exploatare 2,6 km rețele de aducțiune. 23,2 km artere principale și 20.7 km rețele de distribuție a apei....A început glisarea la turnul de granulare la Combinatul de îngrășăminte. Un telefon anunță că instalația a început să se ridice. Betoanele au pornit spre înălțimi...Cotele Aradului contemporan.
Mihai CARANF1E 
Constantin SIMION



PAGINA 6 SCINTEIA - sîmbâtâ 4 august 1973

REPORTAJ PE GLOB • REPORTAJ PE GLOB • REPORTAJ PE GLOB

Cu „U. 650“ 
pe cîmpiile 

de la poalele Anzilor

Săptăminalul francez „PARIS MATCH" prezintă pe larg o ipoteză științifică îndrăzneață, lansată de savantul american David Rorvik in cartea sa „Cind omul devine mașină". Pornind de la experiențe reușite de înlocuire a diferitelor organe ale corpului omenesc, cu proteze, Rorvik a imaginat proteza totală, adică fabricarea unui robot insumind toate funcțiile organismului omenesc, căruia urmează să i se grefeze doar „piesa cheie" — capul unei ființe umane.

oțel, plămîni artificiali, ri- grefabili. Ordinatorul cel care va face din aceste piese' un tot coordonat. Și nu vanichi va fi toate bine fi actul unui nebun asamblarea, într-o bună zi, a tuturor acestor piese. Procesul va fi treptat și îndelungat. El a și început

...Era un Tirg internațional, la Santiago de Chile. în fața pavilionului românesc, doi adolescenți își confruntau cunoștințele și opiniile despre un tractor „Universal 650 M“ care-ți lua ochii prin culoarea lui roșie, sclipitoare. Am intrat in vorbă. Aflaseră că vasul chilian „Lago Puyehue" adusese primul lot de tractoare românești .și că, prin această cursă, se inaugura prima linie navală directă între țărmul românesc al Mării Negre și coasta sud-americană a Pacificului. Mă întrebaseră direct :— Cîte mii de kilometri ? 15 000— 16 000 ?— Cam așa ceva — le-am spus. Poate mai mult cu vreo mie de kilometri. Dar adevăratul lor drum abia începe. Drumul lor pe uscat, unde mișcarea înseamnă brazdă și recoltă.Discuțiile noastre s-au prelungit. Și am evocat cu acel prilej alte întimplări cu tractorul românesc. Mai ales întilnirea cu Carmelo A- rena, un chilian de vreo patruzeci de ani, cu fața de culoarea aramei vechi, din care — atunci cînd își dă sombreroul pe spate — țiș'nește lumina iscoditoare a doi ochi verzi. Era primul chilian pe care l-am văzut arînd cu tractorul românesc. îl conducea cu mare siguranță, des- fătindu-și, din cînd in cind, privirea în lungul brazdelor răsturnate drept, cu uimitoare precizie. îl felicitasem pentru măiestria lui.— îmi place să lucrez pe tractor — spune el, simplu, firesc, trăgin- du-și pălăria cu boruri uriașe pe ochi.— E solid, robust, își continuă vorba Carmelo Arena. Firește, trebuie să-1 cunoști bine, să-l îngrijești. Atunci ascultă de tine, ascultă și de pămîntul ăsta. E pămînt bun, uitați-vă cum mustește, ce comoară e.Președintele comitetului țărănesc din „Las Palmas“, Jose Diaz, confirmă spusele entuziastului tractorist.— Carmelo nu aruncă vorbe-n

vînt. Adevărul e că ne place mult tractorul venit din țara dumneavoastră. Și eu am lucrat pe el. Și unul din băieții mei. Pămînturile moșierești au fost expropriate prin reforma agrafă. Trebuie să ne străduim să le muncim cît mai bine. Este nevoie de o producție mai mare. Pămîntul, vedeți și dv., este pămînt bun. Bun de tot. Lucrat cum trebuie, cu tractoare, poate da recolte “toarte bogate. Mașinile, a-
ÎNTRE BRAȘOV

Șl ERCILLA UN MESAJ 

STRĂBATE 17000 KM 

cum mă refer la tractoarele din România, ne ajută mult în această strădanie a noastră.Prin intermediul C.O.R.F. (Corporația de stat pentru dezvoltarea producției), tractoarele „Universal 650 M“, cu pluguri tot românești, au intrat în patrimoniile comunităților sătești constituite prin reforma agrară. Ziarele chiliene subliniau că aceste tractoare dau un sprijin substanțial la marea bătălie a producției, la desăvîrșirea reformei a- grare. Asistența tehnică acordată de specialiști români contribuie mai a- les la însușirea experienței pe care o solicită noile dimensiuni ale mecanizării muncilor agricole în Chile.Se apropia, de altfel, recolta, prima pe fostele pămînturi moșierești, împreună cu inginerul Trofin Po- parad am vizitat o parte din zona centrală a țării, unde „Universal 650 M“ intrase în scenă cu succes.

Urmînd brazdele tractorului românesc, întîlneam localități cu nume de baladă — „Infante la Flor“, „La Estancilla", „Erciila". Transcriu din carnetul de note un mesaj al președintelui comitetului țărănesc din „Erciila" pentru constructorii de tractoare din România, care asiguraseră la timp mașinile așteptate : „Le mulțumim muncitorilor și specialiștilor români pentru efortul cu care au asigurat sosirea tractoarelor într-un timp scurt. Aceasta ne ajută să dăm viață planurilor pe care le avem, planuri care au devenit posibile odată cu reforma a- grară. Datorită guvernului popular, proiectele noastre prind viață. Și în această direcție ne ajută mult și ingrășămintele, și mașinile, și tractoarele românești"....Mai departe, pe firul brazdei trase de „Universal 650 M“. Din Las Palams, in Las Palmillas de Santa Cruz. Și de acolo, în orășelul- San Fernando. Dar .ce face un „Universal 650 M“ într-un centru urban ? Este obiect de studiu la școala instalată în filiala locală a centrului național de pregătire profesională unde se predau lecții practice pe două tractoare românești....Despre Carmelo Arena din Las Palmas, ca și despre acești tineri din San Fernando, le-am vorbit celor doi flăcăi chilieni, la intrarea în pavilionul românesc.— înțeleg unde vreți să ajungeți, îmi răspunse unul dintre ei. Cei 17 000 de kilometri făcuți pe mare nu sînt decit începutul drumului....î-am lăsat cufundați în calcule cu, semnificații mari pentru ei : „Dacă avem atîtea tractoare și dacă pe zi facem atiția kilometri de brazdă și dacă suprafețele agrare sînt bine lucrate...Pe marginea albă a unui prospect universitar se așterneau cifre mărunte... Ginduri de viitor, sentimente de prietenie.
Eugen POPSantiago de Chile ’73

Uzina de apă... produce verdeață

Slim One, omul de 1,85 m., lungit pe masa de o- perație, respiră regulat. Nici o undă de teamă nu-i alterează trăsăturile. Studentul, care ține în mină pentru prima dată un bisturiu va executa pe acest corp prima lui operație pe trahee. Nici pe figura viitorului chirurg nu se poate citi teama că la cea mai mică greșeală ar putea provoca moartea pacientului. Seninătatea lui este pe deplin explicabilă : aici, la Facultatea de medicină din California de Sud, un pacient poate fi omorit de mai multe ori.Slim One, insul cu statură atletică, este un „Kibert", robot făcut după chipul și asemănarea omului, Mușchii și oasele sînt din oțel și fibre de sticlă, iar organele lui electronice sînt programate să execute toate funcțiile și reacțiile unui organism real. Slim One este numai un reprezentant al numeroasei familii de roboți ce populează cartea lui Rorvik „Cînd omul devine mașină", prodigios nomenclator de „piese de schimb" — mare parte din ele existente de pe acum în lume — și destinate să înlocuiască organe umane.Ca într-un manual de construire și asamblare a unui automobil, avion sau aspirator, cartea dă indicații precise de asamblare a unei mașinării-om, pentru un doctor Faust al e- pocii contemporane.Pe precursorii acestor Kiberți moderni îi și putem vedea printre noi : oameni cu un braț, cu un rinichi sau cu dinți artificiali. Dar de aici, pină la completa „denaturalizare" a omului, căruia nu-i va mai rămîne nimic natural în afară de creier sau, poate, numai memoria, este de făcut un drum lung, deși poate fi trasat cu destulă claritate încă de pe acum. Citind cartea lui Rorvik, se poate ajunge în mod firesc la concluzia că depozitul de „piese de om" este aproape complet. Mai mult, în răstimpul scurs de cînd Rorvik și-a scris cartea, pină acum, cind a apărut, acest depozit s-a îmbogățit cu încă două piese esențiale : sin- gele alb -artificial și mina artificială, care ascultă de comenzile creierului omenesc.

Știți 
ce 'eștie 

KIBERTUL?
O IPOTEZĂ Șl UN CORTEGIU

I

DE INCALCULABILE CONSECINȚE

Rămîne numai să se grefeze toate protezele e- xiștente in prezent, care fuseseră fabricate inițial nuțnai pentru înlocuirea unui organ bolnav — artere din dacron. șolduri din ceramică, oase din
prin înlocuirea organului distrus cu altul -artificial. Va veni insă vremea cind nu va mai trebui să se aștepte un accident sau o îmbolnăvire pentru a se trece la inlocuirea organului natural prin altul

artificial. Va veni vremea cind înlocuirea tuturor părților corpului cu corespondenții mecanici mai durabili ai lor va deveni o realitate — continuă autorul. Deci, puțin cîte puțin, se va ajunge foarte firesc la proteza totală. Desigur, omul astfel transformat nu va mai fi un om, ci un organism cibernetic (de unde numele de „Kibert" — n.n.). El va avea senzații mai nuanțate ca înainte și va putea să comunice cu confrații săi prin unde ultra-scurte. Creierul, ultima rămășiță umană, este însă partea vulnerabilă a acestui kibert, întrucît este muritor.în aceste condiții, de ce să nu se transfere într-un ordinator, ca dintr-un vas spart, într-unul nou, conținutul spiritual al creierului : amintirile din copilărie, prima iubire, bobocul de trandafir al cetățeanului Kane sau Madeleine a lui Proust ?Dacă acest lucru se va întîmpla vreodată, omul se va putea transforma intr-o ființă virtual nemuritoare. Și așa plămînii artificiali mențin în viață oameni peste limita dincolo de care numai cu cițiva ani în urmă ar fi fost declarați morți.Dar proteza totală nu constituie încă sfirșitul a- venturii propuse de Ror- vik. Ținind seama de ambițiile nemăsurate ale o- mului, de obiectivele pe care și le propune este foarte posibil să se treacă la construirea unor kiberți mai puțin asemănători cu oamenii, dar cu mai mare randament in acțiunile lor. Așa, de exemplu, Libertului cosmonaut i se vor monta picioare adecvate, ținîndu-se seama că omul cosmonaut se deplasează cu atîta greutate. Și cum funcția creează organul, este de așteptat să vedem apărînd ființe complet diferite de cele care s-au format în cursul îndelungatei evoluții a speciilor, ceea ce ar duce spre o u- niformizare a ființelor. Ființele paraumane vor fi atit de diferite unele de altele pe . cit de diferite vor fi funcțiile și destinațiile lor : uriași capabili să poarte 20 de tone în brațele lor de oțel ; pitici „purtători de creier", pentru cercetarea științifică.Se pare că și costul de fabricare a unui astfel de kibert — echivalent cu valoarea întregului Paris! — oprește, deocamdată, apariția acestor stranii vietăți, în orice caz, perspectiva unei lumi populate de specia kiberților pare încă foarte îndepărtată.

NAVA LUI CHEOPSRămășițele unei ambarcațiuni — în total 1 224 de piese — vechi de circa 4 500 de ani, care a aparținut faraonului Cheops, constructorul piramidei de la Gizeh, au fost descoperite cu prilejul unor săpături. Cu această „navă", îngropată de peste patru milenii sub nisipul deșertului, intenționa Cheops să „navigheze dincolo de orizont", pentru a se în- tilni cu zeul Ra. Arheologul egiptean Haj Achmed Yousef a reconstituit ambarcațiunea, lungă de 43 de metri, înzestrată cu o mică cabină și 12 rame, expusă in prezent în- tr-un muzeu din Cairo.
OMONIMII LUI COPERNICUn sondaj efectuat în Polonia a relevat că numele lui Copernic este destul de frecvent și astăzi printre compatrioții marelui astronom care a trăit in urmă cu cinci secole. în Silezia. de pildă, nu mai puțin de 15 persoane ii poartă numele. Un Nicolas Co.pernic, in virstâ de 24 de ani. locuiește la Olowa. în voievodatul Wroclaw, altul la Gdansk ș.a.m.d.
ÎNDEPĂRTATUL OQ,172Astronomii Universității din California au descoperit un Quasar (corp ceresc care emite unde radio), care a primit denumirea de OQ.172. După ealcululele lor. acest corp ceresc s-ar afla la o depărtare de 16 miliarde ani lumină de Pămint, ceea ce înseamnă că razele luminoase și undele radio care ajung astăzi pină la noi au părăsit îndepărtatul Quasar încă înainte de formarea sistemului nostru solar.

UN ZGÎRIE NORI SPARGE 
GEAMURILa cea mai Înaltă clădire din Boston (S.UkA.) — un zgirie-nori cu 60 de etaje (în fotografic) — geamurile se fac țăndări. S-a constatat că la calculul static al acestui colos din beton s-a comis o greșeală și, ca urmare, geamurile, supuse rinei presiuni prea mari, se sparg.

La început a fost petrolul...
apoi apa mării a făcut să rodească nisipurile

La început a fost nisipul. Deșert arid și ostil, pirjo- lit de un soare necruțător, ce face ca in lunile de vară mercurul termometrului să salte dincolo de a cincizecea gradație Celsius.înainte, oamenii trăiau mai ales 
pe țărmul golfului. Marea însemna Viață : comerț cu mărfuri de strictă necesitate, pescuitul perlelor strălucitoare sau al creveților mari și gustoși, așa cum nu-i găsești în multe locuri din lume și, în ultimă instanță, apa de băut pe care o aduceau tocmai de la Șat-El Arab, dale de 150 kilometri, și o vindeau cu sacalele pe ulițele colbuite ale modestei așezări, cunoscută din secolul al 18-lea sub numele de Kuweit.Pentru puținii oameni ai deșertului, apa-era mai prețioasă decit aurul. Fără apă nu puteau trăi nici

caprele, nici cămilele ce pășteau scaieții și ciulinii răzleți din jurul corturilor do lină neagră ale beduinilor. Cind veneau rarele ploi din cursul iernii, aceștia întindeau tot ce aveau la îndemînă — vase de aramă sau piei tăbăcite — pentru a stringe și ultimul strop de apă. ‘La arabi, și nu numai în Kuweit, un semn de cinstire a oaspetelui este acela de a-i oferi, im&diat ce le-a trecut pragul, o carafă cu apă. Este un gest simbolic, întîlnit < astăzi pînă și în restaurantele țării. Lipsa de apă aparține trecutului, dar frumosul obicei, semn al ospitalității arabe, continuă să se păstreze. Străinii par uneori uimiți de „risipa" ce se face astăzi cu apa : curge la robinete in fiecare casă, stropește parcurile și numeroasele spații verzi de-a lungul străzilor și șoselelor, udă grădinile luxuriante

din fața vilelor și serele cu legume și zarzavaturi de la marginea orașului. in sfirșit acoperă consumul industrial.Minunea aceasta, în plin deșert, a început cu vreo două decenii in urmă. Apa ce se bea acum in Kuweit nu se scoate din fîntînile pă- mintului, ci din valurile mării. Deși nu e greșit să se spună că se trage de la petrol, aurul negru din Bur- gan, cel mai bogat cîmp petrolier al lumii. Transformat în aur galben, petrolul kuweitian a dat naștere primei întreprinderi de pe glob pentru desalinizarea apei de mare — uzina de la Shuwaikh. construită într-o suburbie a capitalei emiratului.T s-a pus temeliile în 1951. iar ultima dintre cele 13 unități de desalinizare, cite numără, a intrat în funcțiune 19 ani mai tirziu. in 1970. Torentul de apă dulce ce se revar

să zilnic prin conductele complexului măsoară 80 milioane litri, la o populație de 800 000 de locuitori, adică, in medie, un hectolitru de fiecare locuitor.între timp, in lume, au mai fost construite și alte uzine de desalinizare a apei de mare : în Panama. Mexic. U.R.S.S., Mauritania, Arabia Saudită. Noi proiecte există pe alte meridiane. Dar chiar și aici, în Kuweit. în cea mai sudică așezare modernă, la Shuayba, urmează să intre in funcțiune o nouă uzină de desalinizare, care va deveni cea mai mare întreprindere de acest gen din lume.Complexul de, desalinizare de la Shuwaikh este un imens păienjeniș de conducte și o aglomerare de cazane argintii, unde apa mării este transformată în vapori, iar aceștia, răciți instantaneu in instalații speciale, sint transformați in apă dul

ce. Un tratament chimic, pe bază de clor și fluor, o face bună de băut. Uzina este deservită de 650 de salariat! dintre care 25 ingineri ku- weitieni Sau arabi din alte regiuni ale Orientului Mijlociu.—■ Cu șapte ani in urmă, cind ultimul englez a părăsit uzina — inii spunea inginerul Abdul Rahman Al-Ali. directorul general al întreprinderii — existau îndoieli că lucrurile vor merge bine fără specialiști străini. Dar iată că uzina funcționează normal și fără ei, ba chiar am putea spune că rezultatele sînt acum mai bune.Datorită plantațiilor din ce în ce mai dense — spunea el, referin- du-se la aspectele biologice și climatice — mediul ambiant a înregistrat transformări pozitive in ultimul deceniu. Temperatura medie- a scăzut cu 8 grade in perioa

dele cele mai călduroase, iar ploile sînt ceva mai frecvente. In schimb, furtunile de nisip, extrem de numeroase în trecut, au devenit mai rare. Au și apărut primele plantații de curmali pe terenuri irigate, ce vor fi urmate în viitor de alte culturi. Contribuie substanțial la aceste proiecte Institutul de cercetări agricole înființat nu de mult în capitala țării.Imaginea Kuweitului de astăzi este inseparabilă de vegetația ce ciștigă teren datorită a două elemente esențiale : petrolul și apa dulce, care au reușit, in decurs de numai două decenii, să schimbe structural înfățișarea emiratului.
Crăciun IONESCUKuweit, '73

Pină la găsirea unei soluții definitive. ferestrele au fost astupate cu... plăci de placaj de culoare deschisă.
EXPEDIȚIA 

„ANDROMEDEI"Oameni de știință sovietici vor întreprinde, la bordul vasului „Andromeda", o expediție în zona Atlanticului de nord, pentru a efectua cercetări asupra felului și gradului de poluare a apelor mării cu reziduuri industriale. S-a observat că, in ultimul timp. întinse regiuni maritime au fost infestate ca urmare a exploatărilor petroliere intrepriri' se in Marea Nordului. Țițeiul pierdut în mare este purtat de curenți pe distanțe de mii de kilometri, puțind astfel pune in pericol bancurile de pești din apele din nordul Europei și din Marea Barenț.
ÎNLOCUITOR NATURAL 

AL ZAHĂRULUI

Avea datorii neplătite în sumă de 6 000 de dolari la 18 creditori, între care la marile firme „General Motors", „Sears Co" și „Frigidaire Corp". Cetățeanul Larry Jones spera să-i plătească treptat, în cițiva ani, din salariul pe care-1 primea de la o companie de computere din Los Angeles, unde lucra în ture. într-o dimineață însă, în locul cartelei sale de pontaj, a găsit un plic roz. Pe aproape trei sferturi de pagină i se explicau chestiuni legate de greutățile economice ale companiei, scăderea activității de afaceri, inflație etc. și, în ultimele rînduri, era înștiințat că „toate acestea ne-a determinat să ne lipsim, cu mult regret, de serviciile dv. Vă rugăm să vizitați casieria pentru a încasa lichidarea. în cazul în care vom mai avea nevoie de dv. vă vom înștiința".Larry Jones, un om în vîrstă de 49 de ani, avînd 
o familie cu patru copii, nu a mai așteptat o asemenea înștiințare — știa că nici colegii lui conce- diați cu un an in urmă nu au mai primit-o — și a început să-și caute un alt 
loc de muncă. După 26V._ _______ _____

de săptămîni i-a expirat și dreptul de a beneficia de ajutorul de șomaj. Creditorii îl bombardau cu somații de plată și amenințări cu judecata. încolțit dc creditori, Larry și-a declarat
face ca această brutală consecință a fluctuațiilor economiei capitaliste și a nesiguranței locului de muncă să afecteze anual circa 1 000 000 de americani. Desigur. între ei nu sînt numai oameni cu ve-

să, a înghițirii firmelor lor de către marile monopoluri sau a ruletei de la cazinourile din Las Vegas. Dar majoritatea co- virșitoare a celor falimen- tați îngroașe rîndurile celor 25,6 milioane de oa-
rul arată că, in perioadele de creștere a șomajului, numărul falimentelor personale înregistrează cifre record în fiecare an, insă companiile creditoare nu pierd absolut niciodată, deși teoretic aceste fali-

ciale și politice — reușesc să se reincadreze în slujbe înainte de a le expira dreptul la ajutoarele de șomaj și obțin de la companiile creditoare o prelungire a contractelor de plată a ratelor, cu spori-

„Ghidul falitului"nu i-a servit lui Larry Jones

„falimentul personal", în conformitate cu capitolul XIII al legii falimentelor. Bunurile i-au fost confiscate și vîndute la licitație, iar banii au fost împărți între creditori.în situația lui Jones sint mulți americani. Dacă în 1946 numărul „falimentelor personale" a fost de numai 10 200, în 1970 el a sporit la 180 000, iar în 1972 a depășit cu mult cifra de 200 000. Majoritatea cetățenilor respectivi sînt capi de familii, fapt care

nituri mici sau medii, ci și unele nume cu rezonanță, ca actorul Mickey Rooney, care s-a declarat falit în 1962 cu un debit de aproape jumătate de milion dolari, cintărețul- actor Eddy Fisher, consemnat falit în 1969 cu o datorie , de circa 250 000 dolari, industriașul Lamont duPont CopeJand jr. cu o datorie de... 69 milioane de dolari. Aceștia însă își refac mai ușor averile pierdute ca urmare a crahurilor de la bur

uieni care, potrivit statisticilor oficiale, trăiesc sub nivelul considerat de sărăcie.„De la sfirșitul celui de-al doilea război mondial și pînă in prezent — scrie ziarul „Washington Post" — familiile americane s-au încărcat cu datorii fără precedent, astfel incit proporția datoriilor raportată la veniturile lor a crescut de la 14,2 la sută în 1945, Ia 56,3 la sută în 1965, stabilindu-se acum la circa 50 la sută". Zia-

mente le lipsesc anual de peste 2 miliarde de dolari. Motivul este simplu : în prețurile de vînzare ale produselor lor sint incluse și sumele pe care patronul se așteaptă să le piardă ca urmare a falimentelor personale, deteriorării și uzurii morale a mărfurilor, furturilor etc.Circa 25 la sută din cei care și-au declarat falimentul personal, se arăta Intr-un studiu întocmit de „Brookings Institution" — societate de cercetări so

rea corespunzătoare a do- bînzii. Ei sint însă nevoiți să plătească lunar circa 50 la sută din salariile lor pentru achitarea datoriilor, caz in care ajung la nivelul de trai al celorlalți 75 la sută de făliți cărora li s-au vîndut proprietățile la licitație.în ce privește firmele falimentare, ale căror crahuri sînt în majoritatea cazurilor provocate de concurența marilor trusturi și monopoluri ele sfîrșesc prin a fi înghițite

de acestea din urmă prin fuziune sau prin declararea publică a falimentului. în prima variantă, vechii patroni își mențin prin fuziune un număr simbolic de acțiuni, iar în a doua ei sint complet eliminați din activitatea de afaceri. Firmele mari — parte a complexului mili- taro-industrial — nu dau faliment niciodată, chiar dacă sint complet insolvabile.Sporirea numărului falimentelor personale a determinat o comisie federală să încerce a realiza o „îmbunătățire" a legii falimentelor. Pe piață a a- părut recent o carte intitulată „Ghidul falitului", în care se explică variantele pentru care poate opta un individ în cazul în care devine insolvabil. Ele propun, pe scurt : îți vinzi singur averea și te achiți de datorii ; te lași scos la licitație ; încerci prelungirea contractelor de plată către creditori. Sînt trei „opțiuni diferite, dar care duc în fapt la un singur rezultat t pauperizarea.
C. ALEXANDROAIE
Washington ’73

în fructul roșu al unei plante ce crește din abundență în regiunile vestice ale Africii a fost descoperită o substanță albuminoidă care este de 3 mii de ori mai dulce decit zahărul. Substanța, denumită „mo- nelliri", ar putea să-și găsească întrebuințare in alimentația diabeticilor, prezentînd marele avantaj de a fi primul înlocuitor natural al zahărului.
CRISTALE „PERFECTE"într-un laborator olandez au fost obținute cristale „perfecte". Structura lor este atit de precisă, îneît cele mai moderne metode de măsurare nu le pot găsi vreo imperfecțiune. Această realizare ar putea avea mare importanță în construirea tranzistorilor și a semicon- ductorilor, atunci cind se va trece de la producția de laborator la cea industrială. Se știe că o condiție de bază a tehnicii semiconductorilor este absoluta puritate a cristalelor.
JUBILEUL ÎNGHEȚATEIExpoziția internațională de horticulture I.G.A. ’73 organizată la Hamburg, marchează cu acest prilej și jubileul înghețatei, care împlinește venerabila virstă de 2 500 de ani. Apreciată de personalități celebre ale istoriei — se spune că Alexandru cel Mare, Napoleon, Caterina de Medici ar fi fost mari consumatori de înghețată — răcoroasa delicatesă a avut o lungă și interesantă evoluție. Și-a început cariera ca simplă zăpadă adusă în toiul verii de pe vîrfuri de munte, pentru a ajunge la rafinatele specialități care ni se oferă astăzi.
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COMU N ICAT
cu privire Io lucim lucrărilor sesiunii 

Comisiei iuîeiwnuiiiile româno-sovietice 
le cittne nriciîn perioada 31 iulie—3 august au avut loc la București lucrările celei de-a Vil-a sesiuni a Comisiei inter- guvernamentale româno-sovietice de colaborare economică. Delegația română a fost condusă de Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele părții române în Comisia interguvernamen- tală, iar delegația sovietică — de M.A. Leseciko, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.. președintele părții sovietice in Comisia inter- guv ornamentală.Făcind bilanțul activității desfășurate de la precedenta sesiune, părțile au relevat că, in această perioadă, au avut loc intilniri de lucru ale reprezentanților organelor centrale de planificare, de comerț exterior și ministerelor de ramură, ia oare s-au stabilit măsuri pentru finalizarea — prin convenții sau contracte — a acțiunilor in curs, s-au.abordat noi acțiuni de colaborare economică, s-au examinat probleme ale dezvoltării cooperării și specializării in producție, precum și noi posibilități privind lărgirea și adâncirea în continuare a colaborării și livrărilor reciproce in diferite domenii ale producției materiale.Comisia a constatat cu satisfacție că s-au înregistrat importante rezultate în dezvoltarea și diversificarea colaborării și cooperării economice între cele două țări in domeniile industriei chimice, prelucrării petrolului și petrochimiei, in construcțiile de mașini grele, energetice și de transport, mașinilor unelte, agricole și tractoarelor, siderurgiei, industriilor ușoară și alimentară. Astfel, au 'ost încheiate o serie de acorduri și contracte de colaborare și cooperare pe o perioadă de lungă durată intre Republica Socialistă România și Uniunea Sovietică, din care vor decurge importante livrări reciproce. Acestea privesc participarea României la construirea fabricii de celuloză de la Ust-Ilim — U.R.S.S., livrarea din Uniunea Sovietică de u- tilaje și participarea cu asistență tehnică in construirea în România a unor importante obiective economice în domeniile industriilor chimică, metalurgică ș.a. De asemenea, au fost încheiate documentele corespunzătoare privind colaborarea organizațiilor de resort din cele două țări in elaborarea unor lucrări de proiectare privind construirea in România a unor obiective economice din domeniile industriilor chimică, metalurgică, construcțiilor de mașini și altele.Comisia a apreciat activitatea desfășurată de unele ministere și organe centrale din cele două țări, care, prin elaborarea studiilor și a docu-1 mentațiilor necesare, au făcut posibil ca la actuala sesiune să se poată semna Convenția privind realizarea în România a unei uzine de sodă caustică, clor și produse clorurate, precum și Convenția interministerială de lungă durată privind livrările reciproce a unor produse ale industriei prelucrării țițeiului și petrochimice.în timpul sesiunii âu fost relevate lucrările desfășurate pe linia colaborării tehnico-științifice dintre cele două țări, precum și programele de, colaborare convenite pe anul, in curs în domeniul folosirii energiei atomice in scopuri pașnice, minelor, petrolului și geologiei, agriculturii, pre

FOTBAL
MII IBH <««■"'«J„Cupa Davis“

Norocul îi ajută 
pe cei mai btiiai

« DUPĂ PRIMA ZI, TEN1SMAN11 NOȘTRI SE AFLA LA EGALI 
TATE CU CEI SOVIETICI • ILIE NĂSTASE - ÎN MARE FORMA 

e PARTIDA DE DUBLU POATE FI DECISIVĂBineînțeles, tragerile ia sorți nu ne-au fost prea favorabile. Cu un țventual program Ovici-Kakulia și Nastase-Metreveli în prima zi am fi avut poate bucuria să conducem cu 2—0. Așa, nu e decît 1—1, dar reprezentanții noștri păstrează in continuare prima șansă. Păstrăm și noi aceeași încredere și aceeași circumspecție pe care ie manifestam în avancronica de ieri.Toma Ovici a încercat să facă ceva pentru a infirma calculele hîrtiei, era cit pe-aci să aducă surpriza, dar, pină la urmă, valoarea finalistului de la Wimbledon ’73 și-a spus cuvintul și — după aproximativ două ore și jumătate de joc — Aleksandr Metreveli și-a adjudecat partida. Această intil- nire ar putea fi denumită pe drept cuvint întilnirea „break“-urilor nu numai pentru câ am numărat 15 dintre acestea in numai trei seturi 
(9 ale lui Metreveli și 6 ale lui Civici), dar și pentru că în mai multe situații un jucător sau celălalt a răspuns imediat cu ,,break” la „break“-uT adversarului. Reprezentantul nostru a jucat în general bine, n-avem să-i reproșăm mare lucru, dimpotrivă ne bucură că a încercat și 
a reușit deseori să iasă dinjocul prelungit de pe linia de fund, avind inițiativa, venind la fileu și realizind citeva „stop“-uri a- plaudate sau chiar „vole"-uri eficace. Drept urmare, in primul set ajunsese să conducă cu 4—2 dar, neputindu-și fructifica apoi serviciul, s-a lăsat surprins de 4—4 și 5—5, pentru ca să piardă la mare luptă cu 5—7. Ni s-a părut insă că Ovici a pierdut meciul in setul secund cind, conducind cu 4—1, după cîteva „ghemuri" de toată frumusețea a avut 30—15 pe serviciul lui Metreveli dar... a ratat „break“-ul decisiv și istoria s-a repe

ROMÂNIA—U.R.S.S. : 1-1
Metreveli — Ovici : 3—0 

(7-5, 7-5, 6-2)
Năstase - Kakulia : 3-0 

(6-0, 6-3, 6-0)
AZI, ORELE 15,15 : pre

zentarea celor două echipe, 
urmată de partida de dublu 
{formațiile se anunță la te
ren).

cum și în domeniile științei și tehnologiei.Examinind activitatea desfășurată de organele competente din cele două țări in realizarea Acordului româno-sovietic privind construirea Nodului hidrotehnic Stînca-Costești de pe rîul Prut, comisia a adoptat în cursul lucrărilor actualei sesiuni statutul comisiei mixte constituită în scopul realizării acestui obiectiv comun și a stabilit sarcini privind activitatea viitoare a acestei comisii.S-a relevat, de asemenea, că dezvoltarea colaborării și cooperării e- conomice se reflectă în creșterea continuu ascendentă a schimburilor comerciale reciproce. Astfel, volumul schimburilor de mărfuri realizat in .1972 a fost cu 12,5 la sută mai mare decît realizările anului 1971, iar, potrivit- protocolului comercial pe 1973, volumul schimburilor comerciale pe acest an va prezenta o creștere de 
9 la sută față de prevederile anului 1972, Creșterea schimburilor reciproce pe 1973 se prevede a avea loc, în principal, pe seama sporirii cu peste 20 la sută a livrărilor reciproce de mașini și utilaje.Pe baza rezultatelor obținute, precum și a schimbului de păreri efectuat la actuala sesiune, comisia a stabilit un program concret pentru finalizarea unui important număr de acțiuni de colaborare, cooperare și specializare în producție, aflate în prezent în stadiu de examinare intre organele corespunzătoare din cele două țări. Aceste acțiuni se referă, in principal, la construirea unor noi capacități de producție in domeniile siderurgiei, metalurgiei neferoase, chimiei, construcțiilor de mașini, industriei ușoare, livrărilor reciproce de instalații și utilaje complexe.Analizînd modul in care se realizează schimburile de mărfuri pe 1973 și perspectivele pentru anii 1974 și 1975, comisia a stabilit măsuri pentru majorarea volumului de schimburi comerciale pe anul în curs și pentru lărgirea și diversificarea, în continuare, a schimburilor de mărfuri pe următorii ani ai actualului cincinal.Luînd la cunoștință programul de lucru al organelor centrale de planificare privind coordonarea planurilor economiilor naționale ale Uniunii Sovietice și Republicii Socialiste România pe perioada 1976—1980, iar pentru

Plecarea delegației 
guvernamentale sovietice 

condusă de M. A. LesecikoComisia i'niereuverriamentală romă-în cursul aceleiași zile, delegația guvernamentală sovietică, condusă de M. A. Leseciko, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., președintele părții sovietice în Comisia inlerguvernamentală romârio- sovietică de colaborare economică, care a participat la lucrările celei de-a Vil-a sesiuni a acestei comisii, a părăsit Capitala.Pe aeroportul Otopeni delegația a fost condusă de Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele părții române in 

tat cu 3 „break“-uri (insă numai unul pentru Ovici) și de aici înainte tenismanul nostru a cedat lupta, poate și ca să-și menajeze forțele pentru partida sa foarte importantă cu Kakulia, programată duminică in „vedetă".Apoi au intrat in arenă Ilie Năs- tase și Teimureaz Kakulia. Năstase a adus zîmbetele și optimismul în tribunele de la „Progresul" prin- tr-un joc de mare artă și de marc clasă, reușind serii întregi de mingi măiestre și ireparabile. După numai 14 minute de joc, primul set era încheiat: 6—0; după alte 25 de minute : 6—3 ;după alte 19 minute : din nou 6—0. Deci, în mai puțin de o oră, Năstase- Kakulia 3—0 și Români a - U.R.S.S. : 1—1.Prima noastră rachetă a jucat atit de dezinvolt și de exact. cu a t î t a ambiție sportivă de a lupta pentru fiecare minge, incit adversarul său n-a mai avut posibilitatea să-și fructifice dccit de 3 ori serviciul și nici să-și etaleze calitățile — ceea ce ridică evident cota de interes a viitoarei sale partide cu Ovici.Așadar, cum era și de așteptat, norocul a ajutat în prima zi pe jucătorii mai puternici — Năstase și Metreveli, spre care, de altfel, se îndreptau înainte de meci toate pronosticurile lucide. Astăzi, in partida de dublu, sperăm să fie la fel. Spunem așa, întrucît, de asemenea, sperăm că probabilul cuplu Năstase- Santei se va dovedi mai puternic de- cit probabilul cuplu Metreveli-Liha- ciov.
G. M1TROI

★La Fraga a început finala zonei europene a „Cupei Davis” (grupa B) dintre echipele Cehoslovaciei și Italiei. Din cauza unei ploi torențiale prima partidă de simplu : Corrado Barazzutti—Jan Kodes s-a întrerupt la scorul de 7—5. 3—6, 5—4 în favoarea jucătorului italian; 

unele probleme mai importante ți pe o perioadă mai îndelungata, comisia a recomandat ca, în desfășurarea viitoare a acestor lucrări, sa se aiba în vedere asigurarea dezvoltării și adîncirii in continuare a colaborării economice reciproce și, pe această bază, creșterea însemnată a schimburilor de produse, in special a mașinilor și utilajelor.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, de prietenie și deplină înțelegere.Protocolul încheiat cu acest prilej a fost semnat, din partea română, de Gheorghe Rădulescu, iar din partea sovietică — de M. A. Leseciko.
★Vineri a fost semnată, la București, Convenția inlerguvernamentală privind realizarea in România a unei uzine de sodă caustică, clor și produse clorurate, in scopul majorării livrării de astfel de produse in U.R.S.S. și Convenția interministerială privind specializarea in producția industriei de prelucrare a țițeiului, în scopul livrării reciproce de produse din acest domeniu.Din partea română convențiile respective au fost semnate de Mihail Florescu, ministrul industriei chimice. iar din partea sovietică — de L.A. Konstandov. ministrul industriei chimice al U.R.S.S.în aceeași zi a fost semnat statutul. Comisiei mixte româno-sovietice pentru Nodul hidrotehnic Stînca- Costești pe riul Prut. Din partea română statutul a fost semnat de Nicolas Mantz. secretar general in Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Anelor, iar din partea sovietică — de K.K. Subladze. adjunct al ministrului imbunătățiri'Jor funciare și gospodăririi apelor al U.R.S.S.La semnarea documentelor au asistat tovarășii Gheorghe Rădulescu și M. A. Leseciko.
★Vicepreședintele Consiliului de Miniștri. Gheorghe Rădulescu. a oferit o masă în cinstea delegației sovietice participante la lucrările sesiunii Comisiei interguvernamentale româno-sovietice de colaborare economică, condusă de M. A. Leseciko, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

no-sovietică de colaborare economică, Nicolae Agachi. ministrul industriei metalurgice, Radu Constantinescu, vicepreședinte al Comisiei guvernamentale de colaborare și cooperare economică și tehnică, Ion Stoian, adjunct al ministrului comerțului exterior, de alți membri ai delegației guvernamentale române.Au fost de față V. S. Tikunov, ministru, consilier al Ambasadei Uniunii Sovietice la București, membri ai ambasadei. (Agerpres)

NATAȚÎE Balcaniada 

pentru junioriLa bazinul Dinamo din Capitală au început ieri întrecerile Balcaniadei de înot pentru juniori și junioare. Iată ciștigătorii probelor disputate in prima zi a competiției : 100 m liber băieți : Radu Vrinceanu (România) — 58”8/10 (nou record de juniori) ; 100 m liber fele : Helen Avlonitou (Grecia) 1’04” ; 100 m fluture băieți : Tudor Furtunescu (România) — l’04”2/10.
(Urinare din pag. I) nității naționale, egalitatea în drepturi, neamestecul în treburile interne, avantajul reciproc, renunțarea la forță și la amenințarea cu forța. România militează, totodată, pentru adoptarea unor măsuri corespunzătoare in vederea extinderii cooperării economice, fără discriminări și îngrădiri, ca și a colaborării științifice, culturale și in âlte domenii. România consideră, in același timp, necesară constituirea unui organism menit să asigure continuitatea contactelor, pregătirea viitoarelor reuniuni.Este limnede că destinderea politică implică, in mod necesar, așa cum s-a reliefat și la recent^ intilnire a conducătorilor de partid,' destinderea militară. România a susținut în permanență că problemele militare constituie o componentă esențială a securității europene, afirmînd necesitatea unui program cuprinzător de măsuri efective de dezangajare militară și dezarmare, care să vizez® atit diferitele zone ale continentului cît și Europa în ansamblu. De altfel. România s-a pronunțat și se pronunță pentru trecerea la măsuri eficiente care să conducă la înfăptuirea dezarmării și in primul rind a dezarmării nucleare. NUmai pe calea a- bordării problematicii securității in toate componentele sale, politice, e- conomice, militare, se pot lichida deplin urmările celui de-al doilea război mondial, se poate înlătura divizarea artificială a continentului și instaura o atmosferă de încredere, destindere, cooperare spre care aspiră toate țările și popoarele Europei. Este' o sarcină istorică, la a cărei înfăptuire, așa cum s-a remarcat cu satisfacție în cadrul întilnirii, iși aduc o contribuție crescîndă forțe sociale tot, mai largi. Este convingerea fermă a țării noastre că stă în puterea popoarelor, a partidelor și organizațiilor progresiste, a tuturor păturilor și categoriilor sociale avansate să determine, prin acțiunea lor fermă și unită, transformarea continentului intr-o zonă vastă a păcii și colaborării. în mod neîndoios, instaurarea trainică a securității și cooperării in Europa s-ar răs fringe binefăcător asupra ansamblului situației internaționale.

în cadrul irttilnirii, țările socialis

Județele Arad, BihorJ '

si Caras-Severin 
? •>

au terminat recoltatul griului
Telegrame adresate C.C. a! P.C.R „ 

tovarășului Nicolae Ceaușescu

Biroul Comitetului județean 
ARAD al Partidului Comunist Român și comitetul executiv al consiliului popular județean, exprimind voința comuniștilor, a tuturor lucrătorilor ogoarelor, raportează conducerii partidului, dumneavoastră personal, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că astăzi, 3 august, mecanizatorii, țăranii cooperatori și lucrătorii din întreprinderile agricole de stat au terminat recoltatul griului de pe întreaga suprafață planificată. Paralel cu recoltatul griului au fost insămînțate cu culturi duble toate terenurile planificate in .județul nostru.O grijă deosebită acordă organizațiile de pariid și unitățile agricole socialiste livrării ritmice a cantităților de cereale destinate fondului centralizat al statului, precum ți depozitării acestora în cele mai bune condiții.Vă asigurăm și cu acest prilej, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, că organele și organizațiile de partid, toți oamenii muncii din agricultura județului nostru, vor depune și in viitor întreaga lor energie, pricepere și capacitate pentru a transpune în viață istoricele hotă- rîri adoptate de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale partidului, vor face totul in vederea creșterii contribuției agriculturii la progresul economico-social al țării, la ridicarea nivelului de trai al întregului nostru popor.Oamenii muncii din județul 
BIHOR, in frunte cu comuniștii, muncesc cu elan și înaltă responsabilitate pentru a transpune in viață .grandiosul program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, elaborat de Congresul al X-lea al P.C.R. și de Conferința Națională a partidului din anul. 1972.Călăuziți in permanență de prețioasele indicații ale conducerii superioare de partid, ale dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, comitetul județean de partid și consiliul popular al județului raportează cu mindrie și satisfacție că, in ciuda condițiilor climatice mai puțin favorabile din ultima perioadă. mecanizatorii, muncitorii din Întreprinderile agricole de stat, țăranii cooperatori și specialiștii din agricultura județului nostru, avînd in frunte pe comuniști, au depus eforturi și cu elan au reușit astăzi. 3 august 1973, să încheie recoltatul griului.Ca tirmare a producțiilor obținute, unitățile socialiste din agricultura județului livrează ultimele

MECIURILE INTERNATIONALE

DE PE STADIONUL „23 AUGUST11

Pe stadionul „23 August" din Capitală a inceput ieri turneul internațional de fotbal organizat cu ocazia implinirii a 20 de ani de activitate a clubului F.C. Argeș Pitești.în cele două meciuri ■.disputate in nocturnă s-au înregistrat urmă
te participante s-au pronunțat din nou pentru reglementarea neîntîrzia- tă a situațiilor conflictuale existente in lume. A fost reafirmat sprijinul față de pozițiile Republicii Democrate Vietnam și Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, care cer îndeplinirea neabătută a prevederilor Acordurilor de la Paris, s-a subliniat necesitatea de a se acorda popoarelor din Indochina posibilitatea de a-și hotărî singure soarta, fără amestec din afară. S-a exprimat, totodată, hotărirea de a acorda Vietnamului sprijinul necesar lecuirii rănilor războiului, re

ÎNTILNIREA PRIETENEASCĂ 
LA NIVEL ÎNALT DIN CRIMEEA

facerii și dezvoltării economice a țării. Este o poziție pe care România s-a situat in mod statornic, așa cum dovedesc de altfel și primirea frățească făcută zilele trecute delegației de partid și guvernamentale a R.D. Vietnam, condusă de tovarășul Fam Van Dong, importantele documente semnate de reprezentanții români și cei vietnamezi, care consemnează hotărirea partidului și statului nostru de a acorda in continuare sprijin poporului vietnamez in opera de reconstrucție și consolidare a păcii.în cadrul întilnirii a fost abordată și problema complexă a Orientului Apropiat. România se pronunță ferm pentru soluționarea conflictului din această zonă pe baza rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967, care presupune retragerea trupelor israeliene de pe teritoriile arabe ocupate, asigurarea dreptului la e- xistență a fiecărui stat din această 

cantități de griu la fondul de stat, asigurind realizarea planului.în prezent, oamenii muncii din a- gricultura județului Bihor au trecut cu toate forțele la executarea arăturilor de vară, insămințarea terenurilor cu culturi duble, recoltarea inului, cinepii, tutunului, legumelor și fructelor, precum și la pregătirea campaniei de toamnă in vederea realizării și depășirii sarcinilor și crearea de condiții cît mai bune pentru producția anului viitor.Totodată, acordăm atenția cuvenită pentru realizarea planului in sectorul zootehnic, asigurind recoltarea și depozitarea furajelor necesare.Vă încredințăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că și în viitor toii cei care muncesc pe meleagurile bihorene, sub conducerea comitetului județean de partid, avind in persoana dumneavoastră un permanent exemplu de dinamism, pasiune și hotărire, nu-și vor precupeți eforturile pentru a îndeplini toate sarcinile ce ne revin de a înfăptui angajamentul luat de a realiza prevederile actualului plan cincinal înainte de termen.Biroul Comitetului județean CA- RAȘ-SEVERIN al Partidului Comunist Român și comitetul executiv al consiliului popular județean raportează conducerii partidului, dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din agricultura județului, aplicind în viață prețioasele indicații ce le-ați dat cu privire la organizarea și desfășurarea in condiții bune a lucrărilor din campania de' vară, au încheiat recoltatul griului pe intreaga suprafață.Lucrătorii din agricultura județului nostru desfășoară o activitate susținută pentru efectuarea arăturilor de vară, care se vor termina la 15 august, iar pînă în 7 august vom termina insămințarea culturilor duble pe intreaga suprafață prevăzută in plan.Asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că oamenii muncii din agricultura județului Caraș-Severin. in frunte cu comuniștii, vor acționa și în continuare cu hotărire pentru a întîm- pina,.;. țiu <noi ■ și- i mportante succese cea de-a 29-a aniversare a insurec- (iei naționale antifasciste armate, adiiclndu-și astfel contribuția la înfăptuirea mărețului program de făurire a Societății socialiste multi-' lateral dezvoltate în patria noastră.

toarele rezultate : Universitatea Craiova—O.F.K. Beograd 1—0 (a marcat Țarălungă min. 37) ; F.C. Argeș Pitești—Vasas Budapesta 2—3 (au marcat Mustețea și Roșu pentru piteșteni, iar Kovacs, Szabo ți Varodi pentru oaspeți).
regiune și rezolvarea problemelor poporului palestinean, conform intereselor sale naționale.

★ * *întilnirea din Crimeea a prilejuit examinarea problemelor colaborării bi și multilaterale dintre țările socialiste reprezentate, pornindu-se de la considerentul că dezvoltarea a- cestei colaborări are o însemnătate deosebită pentru desfășurarea cu succes a construcției socialiste și comuniste, pentru creșterea bunăstării popoarelor acestor țări, pentru sporirea forței și influenței socialismului in lume.Pe această linie s-a înscris întîl- 

nirea dintre secretarul general al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, și secretarul general al C.C. al P.C.U.S., tovarășul Leonid Brejnev — in cursul căreia au fost abordate, într-o atmosferă prietenească, probleme privind dezvoltarea relațiilor dintre P.C.R. și P.C.U.S.. extinderea colaborării dintre România și Uniunea Sovietică în domeniul economic și in alte domenii.După cum este binecunoscut, în deplină concordanță cu liniile directoare ale politicii externe a României socialiste, stabilite de Congresul al X-lca și Conferința Națională, partidul și statul nostru manifestă o preocupare constantă pentru dezvoltarea raporturilor de colaborare și prietenie cu toate țările socialiste. în acest cadru, țara noastră iși aduce contribuția la extinderea colaborării și cooperării cu țările membre ale C.A.E.R., pe baza principiilor prevăzute in statutul a-

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste RomâniaDragi tovarăși,în numele Comitetului Central a.l Partidului Muncitoresc Unit Polonez.’al Consiliului de Stat, al guvernului Republicii Populare Polone, al poporului polonez și al nostru personal, vă mulțumim cordial pentru salutările și urările transmise cu prilejul celei de-a XXIX-a aniversari a renașterii Poloniei. . . . . ■ , .Sîntem convinși că relațiile de prietenie frațeasca și colaborare nffl- tre partidele și țările noastre se vor dezvolta în continuare, pe baza principiilor marxism-leniinismului și internaționalismului proletar." ■ Și urările noastre călduroase deSocialiste România.
HENRYK JABLONSKI

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

tre partidele șiI-------..................Primiți, dragi tovarăși, salutările noi succese în dezvoltarea Republicii
EDWARD GiEREK

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit 

Polonez
PiOTR JAROSZEWICZ

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Polone

Vizitele președintelui Senatului francez, 
Alain PoherAflat în vizită In țara noastră, președintele Senatului francez, Alain Poher, însoțit de Ștefan Voitec. președintele Marii Adunări , Naționale, a făcut în cursul zilei de vineri o călătorie in nordul Moldovei.Au fost vizitate renumitele monumente istorice și de artă de la Sucevița, Moldovița și Voroneț, pre

VIZITĂ ÎN R. P. UNGARĂ
Vineri după-amiază a părăsit Capitala. plecind spre Budapesta, tovarășul Janos Fazekas. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, care, la invitația guvernului Republicii Populare Ungare, face o vizită in această țară.La plecare, pe aeroportul Otopeni,

Plecarea primarului orașului 
Sanger (California)Vineri a părăsit Capitala James Barsotti. primarul orașului Sanger din California — S.U.A., care, la invitația Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului București, a făcut o vizită în țara noastră.La plecare, pe aeroportul Otopeni,

CronicaPreședintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, tovarășul Ștefan Voitec, a primit-din' partea mareșalului Seimului Republicii' Populară Polone. tovarășul Stanyslaw Gucwa, o telegramă de mulțumire pentru felicitările adresate cu prilejul celei de-a XXIX-a aniversări a Zilei renașterii Poloniei.
AMinistrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a primit o telegramă din partea ministrului afacerilor externe al R.P. Polone, Ștefan Olszowski, prin care acesta mulțumește pentru felicitările care i-au fost adresate cu prilejul aniversării Zilei renașterii Poloniei.
★Ca răspuns la vizita întreprinsă în anul 1972 in portul Sevastopol de un detașament de nave militare românești. vineri dimineața a sosit în portul Constanța, intr-o vizită oficială de prietenie, un detașament de nave militare sovietice, sub comanda viceamiralului B. E. Iamkovoi. Detașamentul este format din crucișătorul „Amiral Golovko”, distrugătorul „Na- hodcivii" și escortorul „Krasnodarskii Komsomoleț”.în aceeași zi, comandantul detașamentului de nave sovietice. însoțit de un grup da ofițeri, a făcut vizite 

cestuia — principiile egalității depline in drepturi, respectării suveranității și intereselor naționale, avantajului reciproc. întrajutorării tovărășești. România consideră că înfăptuirea prevederilor cuprinse in Programul complex adoptat la sesiunea C.A E.R. de la București va contribui la adincirea și perfecționarea colaborării între țările membre. în conformitate cu principiile marxism-leninismului și internaționalismului, la • dezvoltarea economiilor tuturor statelor membre, la egalizarea nivelurilor lor de dezvoltare. Realizarea unor ritmuri înalte de creștere a economiei fie

cărui stat,.sprijinirea statelor cu economie mai puțin dezvoltată creează condiții pentru continua adincire a cooperării economice între țările socialiste. Țara noastră va acorda și de aici înainte o deosebită însemnătate participării la diviziunea internațională socialistă a muncii, cooperării cu toate țările socialiste.Comuniștii români împărtășesc pe deplin convingerea, exprimată și în cadrul întilnirii din Crimeea, că unitatea partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor antiimpe- rialiste are și va avea și de aici înainte un rol determinant in consolidarea destinderii, în lupta pentru triumful idealurilor păcii și progresului. Partidul Comunist Român, România socialistă vor face, ca și pînă acum, totul pentru promovarea cauzei unității țărilor socialiste, pentru întărirea solidarității partide
lor comuniste |i muncitorești, pentru 

cum și Muzeul etnografic din orașul Gura Humorului.Cu acest prilej, Miu Dobrescu. președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean Suceava. a oferit o masă in onoarea președintelui Senatului francez, Alain Poher, (Agerpres)

erau prezenți tovarășul Gheorghe Rădulescu. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, alte persoane oficiale.A fost de față Ferenc Martin, ambasadorul R. P. Ungare la București. (Agerpres)

oaspetele a fost salutat de Vasile Drăgoiescu, secretarul Comitetului executiv al Consiliului popular âl municipiului București, de alte persoane oficiale.A fost prezent Robert J. Martens, însărcinatul cu afaceri ad-interim al S.U.A. in țara noastră. (Agerpres)
zileiprotocolare la Comandamentul marinei militare, precum și la președintele Comitetului executiv al municipiului Constanța.în timpul șederii in țara noastră marinarii militari sovietici vor participa la festivitățile prilejuite de Ziua, marinei Republicii Socialiste România, vor vizita monumente istorice, așezăminte culturale și stațiuhi de pe litoral, se vor întilni cu marinari militari români. (Agerpres)

«CTțjtnsratrșzzșraTOararastBțâtBSBweassrasastBa

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 5, 6 și 7 august. în țară : Vreme călduroasă, mai ales în prima parte a intervalului. Cerul va fi variabil, cu în- norari mai pronunțate în vestul țării, unde va ploua local. în rest, ploi izolate. Vintul va sufla slab pină la potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre 10 și 20 de grade, iar cele maxime între 23 și 33 de grade. In București : Vreme călduroasă, cu cerul variabil. Vintul va sufla slab pină'la potrivit, predominînd din sud- est. Temperatura ușor variabilă.

unirea tuturor forțelor sociale înaintate ale contemporaneității. în lupta Împotriva imperialismului, a politicii sale de forță și dominație, pentru independența și suveranitatea popoarelor. pentru pace și socialism.Aprobind în unanimitate activitatea desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu la întilnirea prietenească din Crimeea, Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a dat o înaltă apreciere contribuției aduse și cu acest prilej de secretarul general al partidului la întărirea colaborării și unității țărilor socialiste, a coeziunii frontului antiimperialist, a forțelor progresiste de pretutindeni, la realizarea securității pe continentul european și întărirea climatului de pace, cooperare și înțelegere între popoarele lumii.în același timp, Comitetul Executiv a apreciat convorbirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Leonid Brejnev ca o nouă contribuție la dezvoltarea raporturilor de prietenie și colaborare multilaterală intre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, între Republica Socialistă România și U- niunea Sovietică, în interesul celor două popoare, al cauzei socialismului și păcii in lume.Se cuvine și cu acest prilej să a- mintim că în elaborarea și înfăptuirea întregii politici externe a României un rol esențial revine secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a cărui activitate neobosită, spirit de inițiativă și dinamism .sint puse in slujba intereselor poporului român, înfăptuirii idealurilor de dreptate șl progres social ale omenirii contemporane.Convinși că întilnirea din Crimeea va contribui la întărirea prieteniei dintre țările socialiste, va servi cauzei generale a păcii și colaborării, comuniștii, întregul nostru popor a- probă și acordă o înaltă apreciere activității desfășurate cu acest prilej de tovarășul Nicolae Ceaușescu, iși reafirmă hotărirea de a sprijini activ politica externă a partidului și statului pusă consecvent in slujba intereselor fundamentale ale națiunii noastre socialiste, a întăririi pozițiilor socialismului în lume, țelurilor ințelegerii și colaborării internaționale.



PHILE

SANTIAGO DE CHILE 3 (Agerpres). — Secretariatul general al guvernului Unității Populare a dat publicității o declarație in care se a- rată că președintele republicii, Salvador Allende, a primit o scrisoare din partea președintelui Partidului Democrat-Creștin, Patricio Aylwin, cu privire la poziția acestei formațiuni politice față de dialogul angajat cu șeful statului.Guvernul — se subliniază in document — își reafirmă poziția favorabilă continuării unui dialog activ cu sectoarele democratice ale opoziției, al cărui prim rezultat a fost căutarea, de comun' acord, a unor măsuri menite să pună capăt grevei ilegale a proprietarilor de autocamioane. în acest sens, conducătorii organizației patronale de profil au avut o întrevedere cu președintele Allende și cu mai mulți membri nului.Documentul menționează jarea acestui dialog intre țile chiliene și sectoarele tice ale opoziției are drept scop a- doplarea măsurilor necesare, pe o bază larg democratică, pentru depășirea situației prezente, create de forțele de dreapta reacționare și pentru continuarea procesului de formări social-economice in
■AGuvernul Unității Populare tărit ca toate camioanele aparținînd proprietarilor participant! la greva ilegală patronală să fie rechiziționate — informează agenția Prensa Latina.

ai guver-că anga- oficialită- democra-
trans- Chile.a ho-

Festivalul mondial
al tineretului și studenților
BERLIN 3 (Corespondență de la C. Varvara). — Programul zilei de vineri din cadrul Festivalului mondial al tineretului și studenților a fost dedicat luptei tineretului lumii pentru drepturile sale, precum și problemelor tinerelor fete și femei.Reprezentanții tineretului român au exprimat poziția tinerilor din patria noastră față de diferitele aspecte ale acestei lupte. Astfel, ei au luat cuyîntul la adunările, colocviile și seminariile consacrate rolului tineretului în viața politică și participării sale la conducerea societății, problemei drepturilor și responsabilităților tineretului, situației și rolu-

lui tinerelor fete și femei în societatea contemporană.De asemenea, reprezentanții noștri au participat la mitingurile de solidaritate cu lupta popoarelor și tineretului din Angola, Mozambic, Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde împotriva colonialiștilor portughezi, pentru independență națională.Paralel, au avut loc numeroase în- tîlniri ale tinerilor, pe categorii de profesii. La clubul român, reprezentanții noștri au întîmpinat cu tradiționala ospitalitate românească pe reprezentanții organizațiilor de tineret din R. P. Polonă, Franța și Finlanda.
Spectacol de gală susținut de solii tineretului român

pe scena capitala 6.

CAMBODGÎA

Patriot» asediază capitala
din toatePNOM PENH 3 (Agerpres). — A- sediind orașul Pnom Penh din toate direcțiile, forțele patriotice cambodgiene au lansat, în cursul zilei de joi, principalele atacuri dinspre sud- e.*t. Traversînd, apoi, în ambarcațiuni fluviul Mekong și înaintind adine în dispozitivele de apărare inamice în zona șoselei naționale nr. 1, patrioții; khmeri și-au instalat în dimineața de vineri avanposturile la mai puțin de șase kilometri de capitală. întimpul acestei etape a ofensivei, forțele de eliberare cambodgiene auurmărit trupele lonnoliste ce se retrăgeau in derută și au capturat importante cantități de armament. Acțiunile de pe acest front au fost conjugate cu cele din zona riului Bassac, braț al Mekongului, unde pozițiile controlate de forțele armate berare khmere completează cuirea Pnom Penhului.

direcțiile
IȘi în cursul zilei de vineri, aviația .. americană a intervenit în repetate l-înduri, în imediata vecinătate a capitalei, in sprijinul trupelor lonno- liste, dar aceste misiuni aeriene s-au dovedit deosebit de dificile și puțin eficiente în condițiile în care mobilitatea patrioților cambodgieni aflați în ofensivă făcea să se interfereze mereu pozițiile celor două tabere și crea amenințarea bombardării, din eroare, a trupelor regimului de la Pnom Penh.

BUENOS AIRES 3 (Agerpres). — Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Argentina, Mihai Bălă- nescu, și-a prezentat, la 31 iulie, scrisorile de acreditare președintelui
Râul Lastiri. In timpul convorbirii, care a avut loc cu acest prilej, au fost evidențiate relațiile bune existente între cele două țări și perspec- ■ tivele largi de dezvoltare a lor in viitor.

MOSCOVA

de eli- incer-
★relatează Agenția condițiileDupă cum khmeră de informații, in ofensivei susținute a patrioților cambodgieni, in ultimele zile un important număr de soldați și ofițeri lon- noliști au dezertat, ascunzîndu-se în păduri, sau au trecut de partea forțelor patriotice, cu întregul armament din dotare.

Inaugurarea expoziției românești
„Elertronum propune"

Vineri seara. in sala Operei de Stat din capitala R. D. Germane, a avut loc spectacolul de gală dat de delegația română la festival. Au participat Kurt Hager, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., Margarete Miiller, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., Heinrich Homann, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Kurt Fichtner, vicepreședinte . al Consiliului de Miniștri al R.D.G.. . dr. Rudi Georgi, ministrul construcțiilor de mașini și de autovehicule, și Oskar Fischer, adjunct al ministrului afacerilor externe al R.D.G.. precum și conducătorul delegației române la festival. Ion Traian Ștefă- nescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului.Au participat conducători și repre-

zentanți ai unor delegații străine prezente la festival.A fost, de asemenea, prezent ambasadorul Republicii Socialiste România în R.D. Germană, Vasile Vlad.Programul artistic al solilor tineretului român a îneîntat auditoriul prin varietatea și bogăția lui, fiind' răsplătit cu entuziaste Și repetate aplauze.După spectacolul de gală, la clubul național al României a avut loc o întilnire prietenească, la care au par-, 'ticipat conducători și reprezentanți ai unor delegații străine prezente la cel de-al X-lea Festival mondial al tineretului și studenților.

Scrisoarea președintelui Nixon
adresată CamereiWASHINGTON 3 (Agerpres). — în-' tr-o scrisoare adresată vineri președintelui Camerei Reprezentanților, Carl Albert, președintele Richard Nixon a afirmat că Statele Unite, vor inceta bombardamentele asupra Cam- bodgiei după data de 15 august, așa cum a cerut Congresul, dar va continua să acorde sprijin autorităților

O B B ® Ei

Reprezentanțilorde la Pnom Penh — relatează agențiile Associated Press și Reuter.Pe de altă parte, ministrul apărării al S.U.A., James Schlesinger, a afirmat, vineri, că Pentagonul a ordonat forțelor militare americane din sud- estul Asiei să înceteze orice acțiune militară aeriană deasupra Cambod- giei și Laosului începînd de la 15 august.

MOSCOVA 3 (Corespondență de la N. Crețu). — Vineri, într-unul din pavilioanele complexului expozițio- nal din parcul Sokolniki din Moscova, a fost inaugurată expoziția românească „Electronum propune", patronată de întreprinderea de comerț exterior „Electronum" dinBucurești. Sînt prezentate elemente electronice pentru automatizarea proceselor industriale, aparate de sură și control, aparataj electric joasă tensiune, echipamente de mandă numerică și de afișare a cotei pentru mașini-unelte, aparate de radio și televiziune.La deschidere au participat A. A. Rozanov, adjunct al ministrului industriei electronice din U.R.S.S.. I. S. Ravici. adjunct al ministrului comunicațiilor, I. K. Prihodov, prim-vice- președinte al Camerei unionale de comerț și industrie, conducători ai

mă- de co-

unor întreprinderi de comerț din U.R.S.S., specialiști in nică, ziariști.Au fost prezenți Gheorghe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România in Uniunea Sovietică, reprezentanți ai Agenției economice române din Moscova.în alocuțiunea rostită la deschidere, Alexandru Mărgâritescu, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini-unelte și electrotehnicii, a relevat succesele obținute de (Ara noastră în domeniul electronicii, a evidențiat extinderea colaborării dintre România și Uniunea Sovietică în acest domeniu și a ' arătat că expoziția constituie un nou prilej de manifestare a legăturilor trainice de prietenie dintre popoarele celor două țări.

exterior electro-Badrus,

SITUAȚIA DIN CIPRU
Generata! Grivas pune condiții pentru eliberarea 

ministrului de justițieNICOSIA 3 (Agerpres). — Situația politică din Cipru continuă să fie încordată in urma răpirii ministrului de justiție, Christakis Vakis. și a declanșării unui val de atentate cu bombe împotriva locuințelor unor demnitari, la sediile poliției și ale unor întreprinderi. Concomitent, guvernul președintelui Makarios continuă, sprijinit de păturile largi ale populației, măsurile de combatere a acțiunilor teroriste.Un element nou in situația politică din insulă a intervenit joi seara, cînd

generalul Grivas a remis presei textul unui document adresât președintelui Makarios, care conține cinci condiții pentru eliberarea ministrului de justiție Vakis, intre care organizarea de alegeri prezidențiale și reintegrarea tuturor polițiștilor demiși recent de guvern.In legătură cu aceasta, presa priotă marți cadrul sensul nici o berarea ministrului de justiție Vakis.
ci- amintește declarația făcută de președintele Makarios, în unei conferințe de presă, în că guvernul nu va accepta condiție formulată pentru eli-

MISIUNEA f9‘SKYLAB"
© Pregătiri pentru lansarea unui echipaj de salvare © Se speră 

totuși în recuperarea actualei capsule „Apollo"HOUSTON 3 (Agerpres). — Hotă- rirea centrului de control de la Houston cu privire la răminerea celor trei astronauți — Bean. Garriott și Lousma — la bordul laboratorului spatial „Skvlab" nu are in mod automat semnificația că o nouă capsulă „Apollo" va fi lansată pentru readucerea echipajului pe Pâ- mint — a anunțat, vineri, William Schneider, directorul Oficiului pentru programul „Skyla'o". Cu toate acestea, la Cape Kennedy au început pregătirile pentru amenajarea unei rachete „Saturn-1 b“, pentru eventualitatea lansării unui echipaj de

salvare. Se speră, insă, ca actuala capsulă ..Apollo" să fie utilizabilă, probabilitate care urmează să fie verificată în zilele Următoare. Va fi sondată, de fapt, capacitatea celor două propulsoare direcționale de a ‘scoate modulul ..Apollo" de pe traiectoria circumterestră, indreptîn- du-1 spre Pămint, și de a-i imprima, apoi, un unghi de incidență ideal în momentul pătrunderii in straturile atmosferice. Oricum, au precizat specialiștii N.A.S.A.. incidentul de joi nu riscă să compromită programul „Skylab" și nici nu pune în pericol viața astronauților.
TOKIO

Un plan de „remodelare 
a mediului înconjurător„Cartea Albă" asupra poluării, publicată recent de Agenția guvernamentală pentru mediul înconjurător, lansează un strigăt de alarmă : poluarea in insulele nipone capătă proporții tot mai grave. în ciuda unor măsuri întreprinse in ultimul timp, acrul continuă să fie contaminat cu cantități tot mai mari de substanțe toxice emanate, în primul rind, de coșurile marilor întreprinderi și de cele peste 22 milioane automobile. în cursul acestei luni, guvernul a avertizat de citeva ori populația din Tokio asupra pericolului „smogului fotochimic" care s-a format deasupra orașului. Deși datorită măsurilor luate apa din unele rîuri s-a mai curățat, ea continuă să rămînă extrem de contaminată în jurul așezărilor urbane și industriale. Iar la țărmurile arhipelagului, în golfuri, în lacurile interioare apa devine din ce în ce mai poluată, datorită deversării unor sporite de industriale ca și a activităților turistice necontrolate. Construirea la întim- plare, in goană după profit, a unor instala-1 ții turistice a dezechilibrat. serios sistemul ecologic de la poalele muntelui Fuji. Poluării aerului și apei i s-a adăugat, in ultima vreme, poluarea

cuzgomotul și vibrațiile provocate de trenurile ultrarapide ..Hikkari" sau de avioanele reacție.Infectarea mediului, care se manifestă, intre altele, și prin apariția unor boli grave care afectează sistemul respirator și cel nervos, aparatul digestiv etc. provoacă reacții puternice in întreaga țară împotriva marilor concerne ce contribuie
CORESPONDENȚA 

DIN TOKIO

la acest proces destruc- tiv. După cum se știe, venind in întimpinarea cerințelor opiniei publice, Partidul Comunist din Japonia a propus în parlament adoptarea unor proiecte de legi care să asigure introducerea unor măsuri noi, mai eficiente împotriva poluării.în „Cartea Albă"mintită sint enumerate o serie de măsuri adoptate, sub presiu- cantități nea cercurilor largi ale reziduuri otrăvitoare
a-

populației, de către guvern in scopul opririi procesului poluării. Au fost astfel create Agenția pentru mediul înconjurător și un institut pentru fectării fost„Săptămînă de luptă împotriva poluării". Marile firme au fost obligate să cheltuiască
de cercetări combaterea in- mediului. A organizată, o

pentru crearea de instalații antipoluante zece la sută din sumele investite. Cu toate acestea, „Cartea Albă" recunoaște că. măsurile Întreprinse s-au dovedit, deocamdată, a a- vea o eficacitate redusă.Pentru ca „operațiunea antipoluării" să dobîndească un grad sporit de eficiență, sau, cum se exprimă „Cartea Albă", pentru ca întreaga față a insulelor nipone să fie re- modelată. documentul preconizează un șir de acțiuni pe un plan vast și cu un caracter urgent. Se stipulează, între altele, ca proiectele industriale să nu inceapă să fie realizate decît după ce s-au întocmit studii temeinice asupra repercusiunilor posibile ale noilor obiective asupra mediului Înconjurător și după ce s-au elaborat metode sigure de prevenire sau rare a Pe de mele mează să suporte cheltuielile legate de prevenirea poluării. Se consideră că sumele necesare in acest scop se vor ridica la multe miliarde de yeni. Acest efort financiar este însă absolut necesar, dacă se dorește să se înlăture perspectiva tot mai a- menințătoare a deteriorării mediului înconjurător pînă la un grad de nesuportat.

agențiile de presă transmit
Vizitei secretarului gene

ral «I O.N.U. în Bulgaria. Secretarul general al O.N.U.. Kurt Waldheim, a avut, vineri, o convorbire cu Stanko Todorov, președintele Consiliului de Miniștri al Bulgariei — anunță agenția B.T.A. Ei au făcut un schimb de opinii în probleme legate de slăbirea încordării pe plan internațional. în aceeași zi, secretarul general al O.N.U. a discutat cu ministrul de externe bulgar. Pelăr Mladenov, probleme privind situația din Balcani, viitoarea sesiune.a Adunării Generale a O.N.U. și altele.
Camera 

Argentina naționalizării bancare din țară, document remis de curind Parlamentului de către guvern. Rezervele financiare ale țării vor fi, de acum înainte, controlate direct de Banca Centrală a Argentinei — relevă Prensa Latina. Măsura a fost luată pentru a permite guvernului să pună in litică financiară,

PROTEINĂ S5&TET5CĂ

Deputățiilor dina aprobat, proiectultuturor depozitelor

aplicare o nouă po- adecvală condițiilor

actuale ale situației interne din Argentina — a declarat un deputat din partea majorității peroniste.
B, D. Germană și Venffi-

ZUela au stabilit relații diplomatice la nivel de ambasadă.
Comisia pentru afacerile 

externe a Senatului belgian a cerut crearea unei comisii internaționale speciale. pentru investigarea crimelor săvîrșite de trupele colonialiste portugheze în Mozambic.- Membrii acestei comisii senatoriale s-au declarat, de asemenea, pentru încetarea livrărilor, către regimul de' la Lisabona, de armament belgian, care este folosit pentru reprimarea populației africane din teritoriile o- cupate de Portugalia.
în capitata Zambiei s’aun seminar asupra probi e-deschismelor privind alimentația și nutriția, inițiat de Organizația Națiunilor U- nite pentru Alimentație și Agricultură (F.A.O.) și de Autoritatea daneză pentru dezvoltarea internațională

Biianțul proVizoi'iu al incendiului declanșat joi, în complexul hotelier Dou
glas de pe insula britanică Man, este de 37 morți, au anunțat oficiali
tățile locale, piecizînd că nu au fost încă descoperite cauzele catastrofei.

Pagubele materiale sînt estimate la aproape 2 milioane lire sterline

inlătu- acestor efecte, altă parte, fir- respective ursă 'fie obligate '

FI. ȚUIU

(DANIDA). Participă delegați din țările africane de limbă engleză. Președintele țării-gazdă. Kenneth Ka- unda. a chemat la intensificarea eforturilor pentru sporirea producției de bunuri alimentare de primă necesitate, in concordanță cu creșterea populației africane.
Senatul argentinean 8 adoptat, in unanimitate, o rezoluție prin care se cere guvernului declararea însărcinatului cu afaceri al S.U.A. la Buenos Aires, Max Vence Krebs, persona non grata. Rezoluția Senatului condamnă „amestecul diplomatului nord-american in treburile interne ale Argentinei". Anterior, Camera Deputațil.or din Argentina adoptase o rezoluție similară.
Auterizaraa redeschiderii sediilor unor organizații 

sindicale în Uruguay. Pre?e- dintele Uruguayului, Juan Maria Bordaberry, a autorizat redeschiderea sediilor organizațiilor sindicale din țară, cu excepția celor aparținînd Convenției Naționale a- Muncitorilor (C.N.T.), a căror activitate a fost interzisă la 30 iunie a.c.
Penuria de cadre didac

tice constituie una dintre principalele dificultăți cu care este confruntat învățămintul danez. Potrivit datelor publicate la Copenhaga, în prezent, in școlile de cultură generală din această țară sînt vacante 3 000 de posturi de cadre didactice. Lipsa cadrelor didactice este acută. în special în vestul Peninsulei Iutlanda și în Insula Bornholm.
Fisiunea atomului de 

Uraniu. G ec^ipă de cercetători ai institutului politehnic din localitatea Rensselaer (statul New York) a reușit să obțină fisiunea atomului de uraniu cu ajutorul unei energii de numai 700 electron-volți, față de 700 000 de electron-volți. cit era necesar. Fisiunea a fost obținută cu ajutorul unui flux continuu de neutroni, confirmîndu-se aslfel o teorie a savantului sovietic V. M. Strutinsky, expusă în 1967. Această metodă, au apreciat cercetătorii, va permite probabil să se descopere elemente mai grele decît atomul de uraniu.
VITRINA ECONOMICĂ

„INFLAȚIE MULTILATERALĂ" DEZVOLTAREA INDUSTRIEI EGIPTENE

Concluziile 
unui studiu„Economia țărilor vest- europene traversează o perioadă de inflație multilaterală" — este concluzia formulată de Institutul de cercetări economice din Miinchen. Ca urmare a acestui fenomen, „creșterea < prețurilor a atins un nivel record". Inserind datele publicate de Institutul din Miin- chen, reyista „Handelsblatt" arată că în luna aprilie a.q„ în comparație cu perioada corespunzătoare s-au rele rilor : sută ; sută ; sută ; sută.Potrivit datelor publicate de presa vest-germa-

a! anului trecut, înregistrat următoa- majorări ale prețu- : Grecia — 14,6 Italia — 10,6 Anglia — 10R.F.G. — 8,8
la la la la

să

cuîn-in
con-

Ministrul egiptean al industriei. Ibrahim Salem Mohameddein. a declarat că valoarea producției industriale a Egiptului se ridică, milioane lire, față de 313 milioane în 1963 — transmite agenția M.E.N. El a arătat că obiectivele planului pentru acest sector urmăresc „asigurarea necesităților forțelor armate, ale consumului local și ale exporturilor".Ministrul egiptean menționat, totodată, numărul muncitorilor

a Egiptului in 1973. Ia 1680

a că din

a sporit, in 1973,industriela 505 000, față de 170 000 in 1952. anul înfăptuirii revoluției antimonarhice. Pe de altă parte, Ibrahim Salem Mohameddein a a- rătat că. spre sfirșitul a- nului în curs, va fi încheiată construirea al treilea furnal la plexul de. fier și ceea ce va permite nerea unei producții le de 1,5 milioane Ulterior, se prevede ca producția de fier și oțel să ajungă la 4,7 milioane tone.

unui com- oțel, obți- tota- tone.

nă. în R.F.G. continuă sporească prețurile unor produse de primă necesitate, ale alimentelor, serviciilor comunale și transportului. în baza a- celorași date, in luna iulie a.c. costul vieții in R.F.G. a crescut, cu 7,4 la sută, în comparație- luna iulie 1972. La ceputul lunii august,Anglia au fost anunțate majorări ale prețurilor unor produse, intre care margarina și alte grăsimi alimentare, supelecentrate, fructele, unele articole de băcănie. Presa britanică relevă faptul că, in timp ce guvernul continuă politica de înghețare a salariilor oamenilor muncii, concernul „UNILEVER", care deține numeroase întreprinderi în industria alimentară, și-a sporit veniturile în perioada 1971—1972 de la 99.5 la 130,6 milioane lire sterline.

.EXPROPRIEREA ULTIMEI SOCIETĂȚI STRĂINE 
DE TELEFOANE DIN PERUGuvernul peruan a decretat exproprierea „Societății Telefonice a Perului" („La Sociedad Telefonica del Peru"), filială a companiei suedeze. ,.Erikson". Aceasta este cea de-a treia companie străină trecută sub controlul statului de către; guvernul peruan și singura din țară de acest pro-

fii, care se mai afla In proprietate particulară. Anterior, au fost expropriate bunurile societăților de telecomunicații ..Compania peruana de telefo- nos“ și Compania națională a telefoanelor, ambele filiale ale concernului nord-american „International Telegraph and. Telephone" (I.T.T.).

Ploile puternice care s an abătut asupra zonei de nord-est a Statelor Unite au provocat mari inundații și însemnate pagube materiale. în statul New Jersey, furtunile însoțite de ploi torențiale au pricinuit distrugerea sau inundarea unui mare număr de locuințe, sute de familii fiind evacuate. Nivelul a- • pelor a atins, in unele locuri. înălțimea de cinci metri, înregistrîn- du-se victime omenești. Torentele de apă au paralizat transportul și alte activități în cartierele centrale ale New York-ului. Au fost inundate străzi și stații de metro, blocîndu-se transportul și întrerupindu-se legăturile telefonice și telegrafice.
Un film „Piaf". Gu-V Casaril va începe, in curind, la Paris turnarea unui film consacrat debutului marii cîntărețe care a fost Edith Piaf. Filmul se va intitula, pur și simplu, „Piaf". rolul „puștancei" urmând să fie interpretat de Brigitte Ariael, o tinără necunoscută, mul va avea două versiuni ■ franceză și una reața Betty Edithei Piaf.

Fil- una engleză — iar cîntă- Mars va fi „vocea"

După cum informează ziarele din Stockholm, o proteină sintetică, prezentînd aceleași calități ca și cea extrasă din făina de soia, a fost experimentată cu succes in Suedia. Noul produs, pus la punct de Institutul suedez de cercetări agricole, in colaborare cu Universitatea americană din statul Kansas, este extras dintr-un a- mestec chimic pe bază de azot pe care microorganismele din stomacul bovinelor îl transformă in proteină foarte* bogată. Experimentarea proteinei sintetice in 60 de unități agricole, în special asupra a 2 500 vaci de lapte, a permis să se stabilească că noul produs nu nici un efect asupra laptelui.Presa suedeză scoate dență valoarea acestei periri pentru creșterea in momentul in care S.U.A. au instituit un embargou parțial asupra exporturilor lor de soia către Europa. Produsul posedă același conținut in proteină ca și soia (47 la sută), dar are un preț de cost inferior. Grație acestei proteine sintetice, agricultura suedeză va realiza o e- conomie de 50 milioane coroane.

aregustuluiin evi- desco- vitelor

MARGINALII
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De ce au fost interzise
„scrisorile de dragoste

ale celor trei
Dacă pentru epi

ca secolului al XVII- 
lea „Scrisorile por
tugheze" (.,Cartas
Portugeses") ale călu
găriței Mariana Alco- 
forado au însemnat 
una din cele mai re
prezentative opere, 
marcîiid începutul li
teraturii feminine de 
dragoste in peninsula 
iberică, „Noile scrisori portugheze", apă
rute în primele luni 
ale acestui an la Li
sabona, constituie un 
document cu puterni
ce rezonanțe nu nu
mai pe plan literar, ci 
mai ales pe plan so
cial.

Autorul, sau mai 
bine zis autoarele ? 
Trei mame de familie, 
trei gospodine ale că
ror nume au devenit, 
cunoscute peste noapte 
in întreaga Portugalie — Maria Isabel Barre- no, Maria Teresa Horta și Maria Velho da Costa, care au așter- 

în cele 400 de pa- 
ale volumului 

titlul de mai
un aspru rechi

in ce pri- 
femeii 

Portugalia și a

cu 
s us, 
zitoriu 
vește situația 
din ~ _
omului în general, a 
maselor de cetățeni si
liți să trăiască in con
dițiile înapoierii eco
nomice și ale obscu
rantismului, avind per
manent în față spec
trul represiunilor poli
țienești, la cel mai mic 
semn de împotrivire 
sau revoltă. Nu-i de 
mirare, de aceea, că 
imediat după apariție, 
cartea a fost interzisă 
și toate exemplarele 
aflate in librării con
fiscate de către temu
ta poliție politică, 
iar autoarele tra
duse in
ției, fiind pasibile de 
închisoare între doi. și 
șase ani. Motivul ?

fața justi-

mai

44

Nici 
mai puțin 
prin 
cartea ar constitui 
„jignire adusă moralei 
publice". In fapt,} așa, 
cum arată săptămâna
lul francez „Li’E.r.- 
press", nu este decît 
un ridicol pretext la 
care s-au văzut nevoi
te să recurgă, autorită
țile. înspăimântate de 
răsunetul pe care-l 
putea trezi, acest ro
man epistolar.

In realitate. „Noile 
scrisori portugheze" nu 
au nimic imoral. Ce-i 
drept, și ele sînt,' in
tr-un fel, înflăcărate 
scrisori de dragoste, 
aidoma scrisorilor, că
lugăriței amintite, care 
sfidau morala rigidă 
de acum trei secole. 
Nu este însă vorba de 
dragostea față de o 
persoană anume — 
deși, firește, nu este 
nimic de obiectat îm
potriva unui aseme
nea lucru — ci. de 
dragostea față de toți 
oamenii simpli, față de 
„umiliții și ofensații" 
vieții. Scrisorile sint 
strigătul de disperare 
al unor ființe deosebit 
de înzestrate, care ex
primă, in imagini zgu
duitoare, de o impre
sionantă forță artisti
că, drama pe care o 
trăiește femeia și, ală
turi de ea. bărbatul 
din Portugalia zilelor 
noastre, orizontul lip
sit de orice fel de 
bucurii al existenței 
lor cotidiene. In cu
vinte emoționante sint 
evocate atitea și atitea 
întâmplări din care se 
țese trista existență a 
femeii portugheze : 
soția ce-și așteaptă in 
van soțul, pe care șo
majul l-a alungat pes
te hotare in căutare 
de lucru ; mama care 
adresează scrisori sfi-

mult 
acela 

conținutul

nici 
că 

său 
...o

șietoare fiului 
să lupte in 
pentru o cauză 
tă ; muncitoarea 
duce, uh trai mizer în 
fabrică pentru cîțiva 
escudos pe lună. Din 
toate aceste crîmpeie ■■ 
de viață se conturea
ză imaginea unei țări 
strinse în chingile dic
taturii.. înlemnită par
că in propriul său tre
cut, despre 'care vor
beau primele „Scrisori 
portugheze". „Prin cartea lor, scrie săp
tămânalul amintit, autoarele, care poartă unica vină de a fi scris o capodoperă cu profund răsunet in inimile compatrioților lor, au lansat totodată un zguduitor apel lumii din afară".

Apel care nu a tn- 
tirziat. să se facă auzit, 
așa cum o demon
strează declanșarea li
nei campanii interna
ționale in apărarea ce
lor trei Marii. Nu de 
mult, in S.U.A. a avut 
loc. o reuniune cu par
ticiparea unor 
tante din 28 de 
care au hotărit. 
altele, organizarea de 
manifestații de protest 
în fața ambasadelor 
portugheze pe toată 
durata procesului, care 
trebuia să. inceapă 

3 iunie. In fa- 
perspectivelor u- 

asemenea acți- 
autoritățile por- 

au

trimis 
colonii 

pierdu- 
care

mili- 
țări, 

intre

la 
ța 
nei 
uni, 
tugheze, care, mai 
de făcut față și valu
lui de proteste stirnit 
de dezvăluirea atroci
tăților comise de tru
pele coloniale în Mo
zambic, au hotărit a- 
mînarea acestui pro
ces pentru 25 octom
brie. O 
pentru 
rajoase 
„Noilor

primă, victorie 
cele trei cu- 

autoare ale 
scrisori".

Ioana BARBU
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