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în județele
Covasna;
mai 
de 
noi

Brașov, Mureș. Cluj, 
altele, cu suprafețe 

de recoltat, organele 
și agricole au luat 
pentru redistribuirea 

combinelor, formarea 
în

Și 
mari 

partid 
măsuri 

operativă a 
mai multor echipe de secerători 
vederea recoltării lanurilor îmburu- 
ienite și a celor situate pe terenurile 
în pantă, nemecanizabile. Acum este 
necesar să se acționeze mai energic, 
pentru reducerea decalajului dintre 
lucrările agricole, urgentindu-se tre
ieratul griului secerat manual, elibe
rarea terenului de 
culturilor succesive.

Una din lucrările 
coltarea inului de 
pentru fibre, aceste 
mare însemnătate economică. Unită
țile situate în județele din sudul și 
vestul țării care livrează pină la 15 
august aceste prețioase materii pri
me beneficiază de un spor de 200 lei 
pe tonă, la întreaga cantitate de tul
pini de calitățile I și a II-a și cite 
100 lei pe tonă pentru tulpinile de 
calitatea a IlI-a. Aceleași sporuri de 
preț, se acordă unităților din cele
lalte zone ale țării care livrează 
inul pentru fibră pină la mijlocul 
lunii septembrie. Sint avantaje care 
constituie un puternic stimulent pen
tru urgentarea recoltării și livrării 
cantităților contractate.

Odată cu începerea campaniei de 
fabricație a zahărului, să se acorde 
atenție recoltării sfeclei, potrivit gra
ficelor întocmite, însilozării frunzelor 
și coletelor pentru hrapa animalelor 
in timpul iernii.

Concomitent cu stringerea actua
lei recolte în unitățile agricole au în
ceput pregătirile pentru viitoarea pro
ducție de griu. în județele Pra
hova, Dolj. Olt, Dîmbovița, Ilfov 
și altele , este in curs stabilirea 
potențialului de producție al te
renurilor. Pornind de la producțiile 
medii realizate pe ultimii trei ani se 
calculează . potențialul productiv al 
zonei respective, la care se adaugă 
un spor de 6—12 la sută. Pentru fie
care zonă de fertilitate se prevede, 

■ in mod diferențiat, nivelul recoltelor 
la hectar.

în vederea 
estimate este

paie, semănatul

urgente este re- 
ulei și a inului 
culturi avînd o
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dozele de îngrășăminte necesare. în 
acest scop în toate laboratoarele de 
agrochimie să se treacă la reactua
lizarea planurilor de fertilizare și la 
stabilirea dozelor optime de îngră
șăminte pentru griu. Pentru creș
terea producției de griu un rol ho- 
tăritor au soiurile ce vor fi cultiva
te. De aceea, fiecare direcție agricolă, 
împreună cu stațiunile experimen
tale să stabilească structura soiurilor 
pe fiecare zonă sau clasă de fertili
tate. Ministerul de resort recomandă 
să se folosească toate cele trei grupe 
de soiuri : timpurii, mijlocii și tar
dive, în proporții diferite, în funcție 
de condițiile din fiecare unitate.

Pentru obținerea unei recolte mari 
de griu are o mare însemnătate în- 
sămînțarea întregii suprafețe la 
timpul optim. Pe baza experienței din 
anii trecuți. insămînțările urmează să 
înceapă mai devreme. în județele din 
nordul țării și Transilvania se va 
trece la semănat în jurul datei de 10 
septembrie, iar in sudul și vestul țării 
la 15 septembrie. Pentru a se înca
dra în termenele optime recoman
date, organele agricole și fiecare 
unitate să ia măsuri privind recolta
rea cu prioritate a culturilor premer
gătoare pentru griu astfel incit să 
poată organiza eliberarea terenului, 
fertilizarea și executarea arăturilor 
cu cel puțin 10—12 zile înainte de 
începerea insămințărilor. Fiecare 
unitate agricolă să facă schițe de am
plasare a griului indicînd parcela, 
planta premergătoare, cantitatea de 
îngrășăminte ce se va administra, 
precum și soiul ce va fi cultivat.

Intensificarea activității pe ogoare 
pentru stringerea actualei recolte, 
măsurile pentru eliberarea, fertiliza
rea și pregătirea terenurilor, crearea 
posibilităților pentru semănatul în
tregii 
optim 
rioară 
nătate,
avintată. continuarea amplei întreceri 
a mecanizatorilor și cooperatorilor, a 
tuturor lucrătorilor ogoarelor.

suprafețe cu grîu la timpul 
și in condiții de calitate supe- 
sint lucrări de maximă însem- 

care necesită aceeași muncă

duminică, in județul IAȘI 
s-a lucrat din plin la recoltat în toate 
cooperativele agricole care nu au în
cheiat această lucrare. în ajutor au 
fost trimise numeroase combine de 
la unitățile care au terminat seceri
șul. Ne-au reținut atenția aspectele 
intilnite la cooperativele agricole Tg. 
Frumos, Miroslovești. Verșeni, Rugi- 
noasa și din alte unități, unde combi
nele și secerătorii au ieșit în 
de la ora 5 dimineața. Ca și 
lelalte zile, mecanizatorii au 
să obțină succese deosebite.
un scurt popas la Bivolari. De la in
ginerul șef al cooperativei agricole. 
Gheorghe Hristea, aflăm că și de astă 
dată mecanizatorii Costache Mihai, 
Rotaru Adrian, Leonte Gheorghe. 
Iftode Mihai s-au situat in frunte, cu 
depășiri de normă la recoltat de 5 
pină la 8 tone pe combină.

Lucrîndu-se cu toate forțele in co
operativele agricole, ziua de ieri s-a 
încheiat cu alte suprafețe recoltate. 
Pe total județ s-au 
? oon ru griu.

lanuri 
în ce- 
reușit 

Facem

recoltat circa

EH3E3S
In județul MUREȘ, 

nerii grabnice la adăpost a întregii 
producții de cereale păioase. dumini
că, mecanizatorii din S.M.A. Luduș, 
Iernut, Tg. Mureș. Reghin ș.a. au lu
crat in schimburi prelungite. Au lu
crat, de asemenea, pe ogoare mii de 
cooperatori. La cooperativa agricolă 
Păsăreni, de pildă, membrii brigăzii 
I au muncit la recoltarea manuală a 
griului în porțiunile de lanuri imbu- 
ruienite. La cooperativa Idrifăia au 
lucrat la strinsul griului peste 200 de 
cooperatori. Un aport însemnat au 
mecanizatorii de pe cele 75 de com
bine sosite din județele Ilfov, Timiș. 
Constanța, Olt și Ialomița, care com
pletează gama utilajelor județului. 
Acțiunile organizate duminică s-au 
soldat cu rezultate frumoase: s-au re
coltat peste 2 000 ha. au fost balotate 
paiele de pe 1 800 ha, s-au făcut ară
turi pe 520 ha. De asemenea, au fost 
insămințate culturi duble pe 1 000 ha

in vederea pu-

Unitățile Ministerului Con
strucțiilor Industriale au pus 
pină acum integral în funcțiune 
159. de obiective și .42 parțial. 
Dintre acestea 18 
intrat in circuitul 
10—90 zile inainte 
menele stabilite in 
vestiții.

Potrivit prevederilor, anul 
cesta potențialul productiv 
țării trebuie să sporească, 
mai in industrie, cu 488 obiec
tive moderne, pe seama cărora 
se prevede obținerea unui spor 
de producție estimat la circa 22 
miliarde lei. Date fiind sarci- 

> nile mari care stau în fața con
structorilor și montorilor, in a- 
ceste zile, activitatea pe șantie
re se desfășoară intr-un ritm 
mult mai intens. Analizele efec
tuate de forurile superioare a- 
rată că majoritatea lucrărilor 
sint executate in termenele pre
văzute de grafice. De altfel, 
comparativ cu primul semestru 
al anului trecut, in primele 6 
luni ale lui 1973 a fost realizat 
un volum de investiții superior 
cu 2.5 miliarde lei. Cu toate a- 
cestea, planul de investiții. pe 
primele 7 luni ale acestui an nu 
a fost indeplinit in întregime. 
Pe șantierele unor obiective 
s-au constatat rămineri in urmă 
față de grafice, in principal ca 
urmare a neasigurării in totali
tate și la 
tehnologice.

eapacități au 
economic cu 
față de ter- 

planul de

vreme a utilajelor

★

întrecerea
rii și montorii Trustului de lu
crări hidroenergetice București 
o desfășoară în scopul realizării 
cincinalului inainte de 
se desfășoară cu o 
sporită in aceste zile 
toare celei de-a 29-a 
a insurecției armate 
antifasciste. Așa cum 
ficele șantierelor, de 
tul anului și pină acum, 
structorii și montorii au reali
zat lucrări suplimentare în va
loare de aproape 21 milioane 
lei. Volumul lucrărilor realiza
te este cu aproximativ 15 la 
sută mai mare decit cel obținut 
în semestrul I al anului trecut. 
De pe acum, pe șantierele unor 
mari obiective energetice, cum 
sint : grupul de 170 MW al 
hidrocentralei de pe Lotru, cele 
două hidrocentrale aflate în 
construcție la Noapteș și Zigo- 
neni pe Argeș și centrala de 
45 MW de la Tarnița. pe So
meș, s-au obținut avansuri im
portante față de grafice.

pe care constructo-

termen 
intensitate 
premergă- 
aniversări 
naționale 

arată gra- 
la începu- 

con-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit, duminică după- 
amiază, pe Mohamed Hafez Ismail, 
consilierul președintelui Republicii 
Arabe Egipt pentru problemele secu
rității naționale. Oaspetele a fost în
soțit de Osman Assal, ambasadorul 
Republicii Arabe Egipt la București.

La întrevedere a participat tovară
șul Stefan Andrei, secretar al 
tetului Central al Partidului 
nist Român.

Cu prilejul întrevederii, 
tele a transmis tovarășului j 
Ceaușescu un mesaj de caldă

Comi- 
Comu-

oaspe- 
Nicolae 
priete-

și Cordiale felicitări din partea 
președintelui Republicii Arabe Egipt, 
Mohamed Anwar El Sadat.

Mulțumind, tovarășul 
Ceaușescu a rugat să se 
președintelui Mohamed Anwar 
Sadat un cald salut prietenesc, 
preunâ cu cele mai bune urări.

Intr-o 
loc apoi 
voltarea 
prietenie , 
două țări și unele probleme actuale 
alș situației internaționale.

★
După întrevedere, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele

Nicolae 
transmită 

El 
îm-

at.mosferă cordială, a 
o convorbire privind 

relațiilor multilaterale 
și colaborare dintre

avut 
dez- 

de 
cele

Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a oferit un dineu 
in onoarea lui Mohamed Hafez Is
mail, consilierul președintelui 
blicii Arabe Egipt.

Au luat parte tovarășii 
Mănescu. Vasile Vilcu, Ion 
Ștefan Andrei. Nicolae Agachi, mi
nistrul industriei metalurgice.

Au luat parte, de asemenea. Osman 
Assal, ambasadorul Republicii Arabe 
Egipt la. București, precum și per
soanele oficiale care-1 însoțesc pe 
oaspete în vizita sa in țara noastră.

în timpul dineului, președintele 
Nicolae Ceaușescu și consilierul Mo
hamed Hafez Ismail au rostit scurte 
toasturi.

Manea 
Pățan.

t IERI LA MANGALIA, PE LITORAL, IN TOATE
PORTURILE ROMÂNEȘTI A FOST SĂRBĂTORITĂ

ZIUA MARINEI
Ca în fiecare ah, prima duminică 

a lunii august a fost dedicată tradi
ționalei Zile a Marinei ■— sărbătoa
rea celor ce muncesc și trăiesc pe 
întinsul apelor, a harnicilor con
structori. de, nave care, alături de în
tregul nostru popor, iși dau aportul 
lor la înflorirea continuă a României 
socialiste. Zi de bilanț al activității 
marinarilor, sărbătoarea a prilejuit, 
prin manifestările care au avut loc 
în toate porturile maritime și flu
viale, o puternică demonstrație a 
atașamentului și dragostei nețărmu
rite față de patria noastră, față de 
partid și secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a hotă- 
ririi ferme a navigatorilor și con
structorilor de vase de a-și spori 
contribuția la înfăptuirea programu
lui Congresului al X-lea și al Con
ferinței Naționale ale P.C.R. de ri
dicare a României socialiste pe noi 
treble ale progresului, a angajamen
tului marinarilor militari de a-și ri
dica neîncetat nivelul pregătirii de 
luptă și politice, pentru a fi oricind 
gata să apere independența și suve
ranitatea patriei, cuceririle revolu
ționare ale națiunii noastre socia
liste.

Manifestările centrale consacrate
realizării producțiilor 

necesar să se calculeze

de tenis

Combinatul de lianți Ș'

ATLETELE NOASTRE

CUPEI EUROPEI"
Alte știri sportive în pagina a Hl-a(Continuare in pag. a IlI-a)

nostru 
între- 

Oradea 
în țari

la 
la 
să

călătorul 
aici un

reporteri călători

azbociment din Aleșd Foto : E. Popper

România-U.R.S.S

Zilei Marinei s-au desfășurat. 'potri
vit tradiției, in portul Mangalia. Na
vele militare și civile, aliniate in 
avanport. au arborat marele pavoaz, 
iar pe catarguri au fost ridicate mii 
de stegulețe multicolore. Pe punțile 
vaselor, ca și pe chei, imbrăcați. in 
uniforme albe de paradă, s-au aliniat 
marinarii noștri militari. Pe străzile 
orașului, ghirlande multicolore, dra
pele intregesc atmosfera sărbăto
rească. Mii de localnici și turiști ro
mâni și străini aflați la odihnă au 
impinzit arterele care dau spre port, 
faleză și digul avanportului.

La festivități au participat tovară
șii Vasile Vilcu, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Constanța al P.C.R., general-co
lonel Ion Gheorghe. prim adjunct al 
ministrului apărării naționale și 
șeful Marelui Stat Major, general- 
colohel Sterian Țircă. adjunct al mi
nistrului apărării naționale, repre
zentanți ai organelor locale de partid 
și de stat, generali și ofițeri supe
riori.

Erau prezenți V. I. Drozdenko, 
ambasadorul U.R.S.S. la București, 
B, E. lamkovoi. șef de Stat Major 
al Flotei U.R.S.S. in Marea Neagră, 
comandantul detașamentului de nave 
militare sovietice care face o vizită 
de' prietenie • in portul Constanța, 
membri ai echipajelor navelor so
vietice.

Era de față, de asemenea, general 
maior Ferdinand Hanzal, adjunct al 
ministrului apărării naționale al R.S. 
Cehoslovace, care se află la odihnă 
in țara noastră la invitația Ministe
rului Apărării Naționale.

Pe punțile navelor se aflau atașați 
militari, aero și navali, acreditați in 
țara noastră.

...ora 10.00. Contraamiralul Se
bastian Ulmeanu primește raportul 
și felicită echipajele navelor milita
re cu ocazia Zilei Marinei. '

Urmează momentul solemn al in- 
■ lonării Imnului de Stat al Republi

cii Socialiste România, in timp ce in

(Continuare în pag. a II-a)

în fiecare zi de vară, 
prin punctul de frontieră 
Borș, de pe șoseaua inter
națională „Europa 15“, pă
trund pe teritoriul țării 
noastre aproximativ 2 000 
de automobile și autocare. 
Priveliștile noastre sint ad
mirate din mers de mai 
mult de 12 000 de persoane. 
Colțul de țâră care le ofe
ră acest prim contact se 
numește Bihor.

Urmînd drumul unei a- 
semenea mașini, am pornit 
și noi de la Borș spre O- 
radea. Și. mai departe. Iar 
pentru că Bihorul, ca în
treaga Românie, de altfel, 
nu este doar ceea ce poți 
cunoaște din goana auto
mobilului. vom incerca să 
dăm satisfacție privirilor 
interesate ale turiștilor, 
dezvăluind ceea ce se pe
trece în viața de fiecare zi 
a oamenilor, să deschidem 
astfel poarta nevăzută 
a cunoașterii universului 
nostru de preocupări, acum, 
în prag de sărbătoare.

întimplarea face ca 
nici trei kilometri de 
Borș. șoseaua „E 15“ 
străbată chiar prin inima 
uneia dintre cele mai noi 
platforme industriale din 
țara noastră — zona indus
trială de vest a municipiu
lui Oradea. Așadar, de la 
primul pas făcut pe teri-

toriul României, 
străin întilnește 
peisaj pe care mereu il va 
regăsi in drumul său, ca 
un leit motiv, ce-i vorbește 
despre cea mai revelatoa
re dintre realitățile Româ-

Prima din lanțul noilor 
apariții in drumul 
reportericesc este 
prinderea de sere 
— pe locu’ patru 
ca mărime și prima în o 
dinea rezultatelor.: Deși

nici socialiste. Ziduri noi, 
dantelării din oțel, din 
beton și din sticlă, maca
rale și coșuri de fabrică... 
Dar. oricit de fascinant ar 
fi peisajul industrial, el 
nu poate fi înțeles fără 
contactul cu oamenii care 
l-au creat și i-au conferit 
valoare.

produce roșii, ardei și cas
traveți — roade alei pămîn- 
tului. trecute întotdeauna 
in nomenclatorul agricul
turii — vorbim despre ca 
la capitolul industrie. Pen
tru că industrie se cheamă 
felul in care sini obținute 
aici recoltele. în perioadele 
de vîrf sint culese și livra-

te. de pe cele 74 de hec
tare. 150 de tone de legume 
pe zi. 85 la sută din aceas
tă producție pornește in 
vagoane și autocamioane 
frigorifice și nu de puține 
ori cu avionul spre cele

■ mai îndepărtate zone ale' 
Europei. Cine sint cei care 
au transformat aici agri-

. cultura in industrie ?
Pe inginera Lucia Nico- 

dim, șefa uneia dintre fer
me. o găsim intr-o hală, 
intre rîndurile plantațiilor 
de roșii pentru a doua re
coltă din acest an. Faptul • 
că ea manevra clasicul 
furtun al grădinarului, a- 
rătindu-i unei, muncitoare 
tinere cum se face această 
operație, ne-a scutit de
alte explicații cu privire la 
interesul pe care-1 dă
muncii de fiecare zi. Ne
vorbește despre plantele 
,,ei“. despre grădina „ei“.
despre tehnologii agricole 
specifice și complicate. 
Mingiie cu degete catife
late frunzele tinere. îi 
urăm că ferma ..ei“ să ră-

■ mină, in continuare,, 
primul loc.

Urmăm șoseaua ..E 
Ponosim la uzina de

Mihai CARANFIL 
Dumitru GăȚA

S-AU CALIFICAT 
ÎN FINALA

Sosirea in Capitală 
a secretarului general 

ăl OJIU., Kurt Waldheim
Secretarul general al Organizației 

Națiunilor Unite, Kurt Waldheim, a 
sosit duminică după-amia'ză la Bucu- 

. rești, intr-o vizită oficială, la invi
tația guvernului român.

: La aeroportul Otopeni. oaspetele a 
fost intimpinat de George Macoves- 
cu, ministrul afacerilor externe. Va
sile Gliga. adjunct al ministrului a- 
faceriilor externe. Ion Datcu, amba
sador extraordinar și plenipotențiar, 
reprezentant permanent al României 
la O.N.U.. Valentin Lipatti. ambasa
dor, Gheorghe Săulescu, director in 
M.A.E., funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe.

Au fost prezenți Sayed Abbas 
Chedid. directorul Centrului dc in
formare al O.N.U., Manfred Ribbing, 
directorul Centrului european 
UNESCO pentru învățămintul supe
rior. și Fuad Muhammed, reprezen
tantul ad-i.nterim al Programului 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 
la București.

Au fost, de asemenea, de față 
Werner Sautter, ambasadorul Aus
triei. și Borislav Konstantinov. însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al Re
publicii Populare Bulgaria in țara 
noastră.

i La sosirea la București, secretarul 
general al O.N.U. a declarat repre-

> zentanților presei :
Sint foarte fericit că mă aflu in 

. România și doresc să mă folosesc de 
acest prilej pentru a exprima pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și gu
vernului român sincera mea grati- 

: tudine pentru ' invitația pe care 
mi-au adresat-o de a face această 
primă vizită oficială in România in 

. calitate de secretar general.
România joacă un rol foarte activ 

in cadrul Națiunilor Unite. Inițiati
vele sale, binevenite și rodnice, În
treprinse în vederea depășirii difi
cultăților și soluționării problemelor, 
se bucură de înalta apreciere a 
tclor membre.

Aștept cu deosebit interes și 
cere să am un amplu schimb 
vederi cu președintele
Ceaușescu, cu George 
ministrul afacerilor externe, 
alte personalități din această

Doresc să mă folosesc de 
prilej pentru a adresa cele mai calde 
urări guvernului și poporului Româ
niei.

sta-

plă- 
de 

Nicolae 
Macovescu, 

și cu 
tară, 
acest

(Agerpres)



PAGINA 2 SCÂNTEIA — luni 6 august 1973

actualitatea culturală
EXPOZIȚII S C E N A

® La Galeriile de artă Apollo (Ca- 
: lea Victoriei 56) a avut loc, recent, 

vernisajul unei expoziții realizate 
de DOINA ALMAȘAN, GABRIEL 
POPA și CIPRIAN RADOVAN.

® PAUL ATANASIU expune lu
crări de pictură în holul aulei 
bliotecii Centrale Universitare 
lea Victoriei 88).

Bi- 
(Ca-

ver-
Mu-

O La 12 august va avea loc 
Tiisajul expoziției organizate de 
zeul de artă populară al Republicii 
Socialiste România la „Casa de pia- 

...tră — Udriște Năsturel", din comuna 
Hotarele, județul Ilfov.

• TEATRUL RADIOFONIC pre
zintă in această săptămină :

— „Să nu uiți, Darie" de Zaharia 
Stancu. Teatru serial. Regia : Mihai 
Pascal. în distribuție : Emanoil Pe- 
truț, Ana Barcan. Elena Bartok, 
Ion Marineșcu, Corado Negreau u, 
Iarodara Nigrim, Astra Dan, C. 
Guriță, lea Matache, Șt, Mihăilescu 
Brăila, Sandu Știclaru, Dan Damian, 
Minei Klepper, Eugenia Bosincea- 
nu și alții.

—; „Donna Juana" de Radu Stan
ca. Adaptarea și regia : Elena Ne-

greanu (miercuri. 8 august, ora 
20,15, programul 2).

— „Ajax" de Sofocle (joi, 9 au
gust, programul 3).

— „Tache, Ianche și Cadîr" de 
V. I. Popa — înregistrare din 1960 
(vineri, 10 august, programul 2).

• TEATRUL TELEVIZIUNII vă 
invită să urmăriți partea a doua a 
spectacolului „Io, Mircea Voievod", 
realizat in colaborare cu Teatrul 
„A. Davila" din Pitești, la Palatul 
„Mircea cel Bătrin" din Tirgoviște.

ZIUA MARINEI
ECRAN

al (Urmare din pag. I)

• Florentiner nr. 73 — producție 
a studiourilor din R.D. Germană, in 
regia lui Klaus Candries. Film con
sacrat unei probleme mereu actuale 
— responsabilitatea in dragoste.

• Ordonanța Selmenko — produc
ție a studiourilor sovietice, in regia 
lui Andrei Tuțîșkin. Comedie muzi
cală despre încurcăturile unei iubiri 
de pe vremuri (după piesa 
G. K. Osnovianenko ; muzica 
V. Soloviov-Sedoi).

• Infailibilul Raffles — producție 
a studiourilor Walt Disney, in regia 
lui Robert Butler. Personajul prin
cipal este un cimpanzeu, erou 
unor intîmplări amuzante.

cinema

muzeului 
a avut 

pictură a

• în sala de expoziții a 
județean din Sf. Gheorghe 
loc vernisajul expoziției de 
Artistului Bodosi Daniel.
' Luni, 30 iulie, in holul noului hotel 

turistic din orașul Covasna a avut 
loc vernisajul expoziției de pictură 
pe. sticlă cuprinzind lucrări ale ar
tistei florentine Renatte DudesCu.

® Din inițiativa Comitetului jude
țean Prahova al U.T.C., în sala mare 
a Casei de cultură a sindicatelor din 
Ploiești s-a deschis ; o interesantă și 
instructivă expoziție de caricaturi, 
intitulată sugestiv „De ce, tinere... 
Sint expuse peste 50 de caricaturi, 
in culori, care satirizează atitudini și 
comportări ale tinerilor din uzinele 
și fabricile prahovene (autorul expo
ziției, caricaturistul local loan Geor- 
gescu-Lunică, care a expus, s-a do
cumentat la fața locului) față de 
muncă, de familie, de semeni etc.

A GEN DA
MUZICALĂ

de® La concursul internațional 
interpretare „L’amour du chant", 
de la Paris, inițiat de asociația Mar- 
celle Gerar, juriul — alcătuit din 
personalități marcante ale vieții 
muzicale franceze, intre care com
pozitorul Andre Jolivet, compozito
rul Henri Sauguet, președinte, criti
cul muzical Maria Pissaro Clouzut 
— a decernat premiul al II-lea so
pranei Julieta Haluș Borcca, lector 
la conservatorul „George Enescu" 
din Iași. Andre Jolivet a considerat 
interpretarea „perfectă", iar ceilalți 
membri ai juriului au subliniat sen
sibilitatea și frumusețea cu caro cin- 
tăreața a interpretat melodiile fran
ceze. De o deosebită prețuire s-au, 
bucurat acompaniamentele susținute 
de pianista Steluța DiamanhfDUhieâ,’ 
asistentă la Conservatorul ieșean.

0 Luni, 6 august, ora 20, la gră
dina „Boema", are loc spectacolul 
extraordinar al Ansamblului națio
nal de cintece și dansuri din India.

Manifestări culturale
„CÎNTECELE OLTULUI"

RM. VÎLCEA (Corespondentul 
„Scînteii",' Ion Stanciu). — Timp 
de două zile, 4 și 5 august, in 
frumoasa stațiune balneară Călimă- 
nești s-a desfășurat festivalul „Cin- 
tecele Oltului". Bucurindu-se de 
participarea ansamblurilor folclorice 
din Drăguș (Brașov), Miercurea 

. Ciuc (Harghita), Cozieni (Olt), Agni
ta (Sibiu) ca și a multor formații 
vilcene, această manifestare cultu- 
ral-artistică de masă interjudețeană, 
aflată la a V-a ediție, a constituit 
un fericit prilej de etalare a fru
museții și vitalității folclorului, ex
presie a muncii creatoare, a hărni
ciei și sensibilității poporului român.

în prima zi a festivalului a avut 
loc inaugurarea unei expoziții de 
artă populară realizată de comitetul 
județean pentru cultură și educație 
socialistă, in colaborare cu Muzeul 
de artă populară al Republicii So
cialiste România, unde și-au dat în- 
tilniri in afara numeroșilor artiști 
amatori din toate județele partici
pante, oameni de cultură, etnografi, 
turiști și oameni ai muncii aflați la 
odihnă și tratament în stațiunile 
balneo-climaterice de pe Valea Oltu
lui. Apoi au avut loc un colocviu 
metodic pe tema : „Obicei popular 
și spectacol artistic in programul 
ansamblului folcloric", o paradă a 
portului popular, tirgul olarilor vil- 
ccni, denumit simbolic „Cucoșul 
de Hurez". Duminică seara, în fru
mosul parc Ostrov din Călimănești, 
festivitatea s-a incheiat cu un am
plu spectacol de gală.

a numeroase concursuri folclorice 
din țară, ampla manifestare cultu
rală organizată ieri în „șesul Jinei", 
— manifestare la care și-au dat 
concursul formații artistice de ama
tori din comunele Novaci, județul 
Gorj, Corbi, județul Argeș, ca și din 
comunele învecinate — a scos și de 
astă dată în lumină noi și inedite 
valențe ale cintecului și dansului ro
mânesc.

FESTIVALUL FANFARELOR 
LA A III-A EDIȚIE

„SUS PE MUNTELE 
DIN JINA"

(Corespondentul „Sein teii", 
Brujan). — Peste 10 000 de 
invitați din comunele 
— Poiana Sibiului.

ca și din 
au luat parte ieri la 
treia ediție a sărbătorii

„Sus pe muntele din Jina",

SIBIU 
Nicolae 
localnici 
vecinate 
liște. Tilișca, Rod 
biu i 
de-a 
dorice 
organizată la .Tina, una din cele mai 
pitorești așezări montane din această 

. parte a țării.
Dedicată sărbătoririi a 25 de ani 

de la inființarea formației de fluie
rași a comunei Jina, laureată in 

■ 1956 a Premiului de Stat, ciștigătoare

in- 
Să- 
Si- 
cea 
fol-

județene

VASLUI (Corespondentul „Scîn
teii", Vasile Iancu). — în nume
roase localități din județul Vaslui 
există formații de fanfară, cu
prinzind un mare număr de in
strumentiști , multe dintre acestea 
cu vechi tradiții, însoțind, cel mai 
adesea, petrecerile și obiceiurile 
populare. Pentru permanentizarea a- 
cestui gen de artă și stimularea ac
tivității artiștilor amatori, comitetul 
județean pentru cultură și educație 
socialistă a inițiat un festival al fan
farelor, o veritabilă trecere în re
vistă a numeroase formații muzica
le de acest gen. Ieri, 5 august, a 
început acest festival, aflat la a III-a 
ediție. Formații de prestigiu, ca cele 
din Valea Mare, laureată pe țară, 
Gherghești, Hoceni, Huși, Corni, 
Fistici. Băcești, .Crețești, Voinești 
ș.a., au evoluat, in prezenta a nu
meroși 
parcul 
orașul 
doc.

cetățeni, pe estradele din 
de promenadă Copou din 
Vaslui și din pădurea Bro-

OMAGIU LUI HONTERUS

Micro- 
Tobias

săptămîna 6—12 august 1973, 
ecranele Capitalei vor rula 

următoarele scurt-metraje :

t

Capitalei

Filme de scurt-metraj

O \ ■

In 
pe

pe ecranele

FLACARA : Vizita de lucru 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în județul Bacău ; BUZEȘTI : 
Film dedicat vizitei președin
telui Nicolae Ceaușescu în Ita
lia, San Marino, Vatican ; 
ARTA, FESTIVAL, MIORIȚA : 
Cartea de vizită ; AURORA : 
Madrigalul la 10 ani ; BUCU
REȘTI, MELODIA. MODERN : 
Răspunderea stăpinilor : BU- 
CEGI, FLOREASCA, PACEA : 
Pentru o cauză dreaptă ; CA
PITOL, EXCELSIOR : 
fabule ; COTROCENI : 
Dremser și mașinile; COSMOS: 
Prețul lașității ; CRÎNGAȘI, 
MOȘILOR : Fluturele ; CLUB 
UZ. REPUBLICA : Alfabetul ; 
DACIA : Singe pentru Adina Da- 
neș ; DOINA (matinee pentru 
copii) : Castorii merg pe urme, 
Moara de zăpadă, Cind strălu
cește soarele, Glume de ciini,

Vacanță cu strigoii, Porumbeii 
și fanfara ; DRUMUL SĂRII ; 
Pietre și măslini ; t ERENTARI: 
Ghicitori; GlULEȘ'il, POPU
LAR : Boiemia Centrală ; GLO
RIA, TOMIS, VOLGA : Zilele 
și nopțile unui bărbat ; GRlVi- 
ȚA : Din fluvii izvorăsc lu
mini ; ÎNFRĂȚIREA : Tricente- 
narul Rembrandt ; LIRA : Și 
pe aici au trăit mamuții ; 
LUCEAFĂRUL : Visul unui 
pierde-vară ; LUMINA : Orizont 
științific nr. 6/73 ; MUNCA : 
Unde se joacă copilul dv. 7 ; 
PATRIA : File din istorie : 
PROGRESUL : Lăutarul ; RA
HOVA : Circulația pe timp de 
noapte ; SCALA : Opaițe . TIM
PURI NOI : Premieră după 75 
de ani, Simt oare plantele, 
O. K. Singapore, Cetăți ale spi
ritului, în căutare de noi țăr
muri, Păpușa de lut. Ah, ce sol
dat ; UNIREA : Fiecare calorie 
în plus ; VITAN : Cirtița și au
tomobilul ; VIITORUL : Suflet 
din sufletul neamului său.

BRAȘOV (Corespondentul „Scîn
teii", Nicolae Mocanu). — La cu
noscutul monument de artă go
tică din Brașov — Biserica Nea
gră — s-a deschis o expoziții' do
cumentară consacrată marelui refor
mator și umanist brașovean I. Hon- 
terus cu prilejul împlinirii a 475 ani 
de la nașterea sa. Exponatele — 
fotocopii după documentele . vremii, 
gravuri, stampe — înfățișează as
pecte legate de viața și opera ma
relui umanist. Primul panou — in
titulat Origine — studii — conți
ne documente despre originea, 
studiile și activitatea didactică des
fășurată de Honterus in mari cen
tre culturale ale Europei. Al doi
lea panou se intitulează Umanistul. 
Aici, documentele îl\ înfățișează pe 
Honterus ca pe un lu'ptător neobosit 
pentru cultură și educație, in care 
scop a editat opere proprii, din cul- 
tiirtie autohtonă și antică. O activi
tate prodigioasă a desfășurat Hon
terus in domeniile cosmografiei 

cartografiei, fiind recunoscut

Nesocotirea 
legii nu poate fi 

tolerată

Serviciu de calitate
în unitățile de

alimentație publică
băcăuane

orașul Bacău funcționează 
la ora actuală peste 150 de 
unități de alimentație publică. 
Marile restaurante din parcu- 

■ rile „Libertății" și „Trandafiri
lor", „Popasul Gherăcști", mo
dernul local „Orizont" din noul 
cartier de locuințe Cornișa Bis
triței, ca și unitatea cu specific 
local „Moldoveanca", atrag in 
fiecare zi un mare număr de 
turiști și localnici. Periodic, 
sint organizate expoziții de 
produse și meniuri specifice a- 
cestei zone, schimburi de expe
riență, consfătuiri cu cetățenii 
etc. Ca urmare, un mare număr 
de bufete și restaurante, care 
desfăceau pină de curind doar 
băuturi alcoolice, au fost trans
formate in unități cu caracter 
culinar. Ele pun Ia dispoziția 
consumatorilor produse cu spe
cific local, preparate in labora
toarele și bucătăriile proprii.

— Unitățile noastre — ne spu
ne tovarășul Emilian Rusu, di
rectorul întreprinderii de

mentație publică locală 
realizat in ultima vreme peste 
30 de sortimente culinare tra
diționale. La fiecare restaurant 
din rețeaua băcăuană consuma
torul găsește astăzi nu numai 
vinul casei, ci și produse speci
fice. Cum s-ar zice, fiecare uni
tate iși are personalitatea ei. 
Vrem ca fiecare consumator, 
localnic sau turist, să fie servit 
in condiții cit mai bune, să se 
simtă „ca la el acasă". Pentru 
aceasta, aș recomanda atît ma
rile restaurante din Bacău, cit 
și cele din Buhuși, care aparțin 
tot de întreprinderea noastră.

Spusele directorului sint con
firmate de fapte. în toate cele 
20 de unități modernizate in 
ultima vreme, condițiile de ser
vire s-au îmbunătățit simțitor. 
Acestora li s-au adăugat încă 15 
unități care desfac numai pro
duse proprii.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii

Economistul 
N.iculae, de la 
prinderea „Islaz" Ale
xandria, a adresat re
dacției o amplă scri
soare prin care sesiza, 
in esență, că în uni
tatea respectivă s-au 
încălcat norme ale le
gislației muncii : apli
carea necorespunză
toare a unor prevederi 
ale Decretului 162/1973, 
slaba preocupare pen
tru integrarea in pro
ducție a cadrelor ti
nere de specialiști si 
menținerea unui cli
mat de inechitate pri
vind acordarea unor 
drepturi și aplicarea 
de sancțiuni; Din răs
punsul Comitetului ju
dețean Teleorman al 
P.C.R. aflăm că a fost 
constituit un colectiv 
care, sub îndrumarea 
consiliului județean de 
control muncitoresc al 
activității economico- 
sociale, a verificat as
pectele semnalate, 
statînd justețea 
Se afirmă, astfel, 
pină in prezent nu 
stabilit atribuții
serviciu nici unui sa
lariat T.E.S.A. din ca
drul întreprinderii ; 
totodată, ingineri, sub- 
ingineri și economiști, 
care sint în perioada 
de stagiatură, nu au 
programe de activități 
sau planuri de muncă 
cu obiective concrete. 
Referindu-se la aplica
rea măsurilor stabilite 
de Plenara 
P.C.R. din 
martie a.c., 
se arată că
statat și unele 
cieri subiective", 
flăm apoi că sancțiu
nile administrative da
te unor salariați nu au 
avut caracter educativ. 
..Organizațiile de par
tid, sindicat și U.T.C. 
nu au folosit formele 
și metodele muncii po
litico-educative pentru 
întărirea ordinii și dis
ciplinei, cu atit

Petre 
intre-

con- 
lor. 

că 
s-au 

de

C.C. al 
februarie- 

in răspuns 
„s-au con- 

apre- 
A-

mai

• Infailibilul Raffles : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,30; 
21, la grădină — 20,15, CAPITOL
— 9,30; 11,45; 14; 16.15; 18,30;
20,45. la grădină — 20.
© Urmărire la Amsterdam : 
SCALA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, BUCUREȘTI — 8.30: 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, la grădină — 20,
STADIONUL DINAMO — 20.
• Distratul : PATRIA — 11,30;
14; 16,30; 19; 21.15, FESTIVAL — 
9; 11,15; 13,30: 16; 18,30; 21, la
grădină — 19.45.
• Fantoma lui Barbă Neagră : 
FAVORIT — 9,15: 11,30; 13,45: 16: 
18.15; 20,30, MELODIA — 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, la 
grădină — 20.
• Pe aripile vîntului : CENTRAL
— 10; 14.30: 19.
© Ordonanța Selmenko : LUMI
NA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45.
o Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,30.
© Florentiner nr. 73 : DOINA — 
11: 13: 15,30: 18: 20,30.
• Cartea junglei : EXCELSIOR
— 9: ’11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30.
• Dragostea începe vineri : BU
ZEȘTI — 9: 11,30; 13.45; 16; 18,15;
20.30, la grădină — 20,15, GLORIA
— 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
GRADINA SELECT — 20.
• Neamul Șoimăreștilor : POPU
LAR — 16; 19.
• Aventurile lui Babușcă : TIM
PURI NOI — 9,15—18,45 in conti
nuare.
© Program de documentare ; 
TIMPURI NOI — 20,30.
0 Astă-seară mă distrez — 10; 
12; 14, Maria Stuart — 16,30 :
CINEMATECA (sala UNION).
© Un om In sălbăticie : GRIVI- 
ȚA— 8.45; 11.15; 13.30; 15.45; 18,15;
20.30, TOMTS — 9; 11.15; 13.30:
15,45; 18,15; 20,30, la grădină
— 20.
© Tu, eu și micul Paris : GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
o Jucătorul : COTROCENI —
15,30; 18; 20.15.
0 Cu copiii la mare : PACEA — 
16; 18; 20.
© Te așteptăm, flăcăule : UNI
REA — 16; 18;. 20.
• Ultimul cartuș : ÎNFRĂȚIREA
ÎNTRE POPOARE — 15,30; 18;
20,15.
© La răscruce de vînturi : ARE
NELE ROMANE — 20, AURORA
— 9; 11,15: 13.30; 15.45: 18.15;
20.30, la grădină — 20. FLAMU
RA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
© Ciprlan Porumbescu : DACIA
— 9; 12.30; 16; 19,30.
© Fluturii sint liberi : BUCEGI
— 15,30: 17,45: 20, la grădină —
20.30, FLOREASCA — 15.30; 18;
20.30.
© Antoniu și Cleopatra : LIRA — 
15,30: 19, la grădină — 20,15.
© ...Și salută rlndunelele : DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Simon Templar intervine î
MUNCA — 15,30; 18; 20,15, FE
RENTARI — 10; 12,30; 15,30;
17,45; 20.
© Jandarmul la plimbare î VOL
GA — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18.15;
20.30, MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45: 18; 20,15.
© Sunetul muzicii : VIITORUL
— 16; 19,30.
© Lumea se distrează : ARTA — 
15.30:1 18: 20, Ia grădină — 20,30, 
MOȘILOR — 16; 18, la grădină
— 20. -)fi f: .
© Ceața : CRÎNGAȘI — 15,30; 18; 
20,15.
q Acea pisică blestemată î VI
TAN — 15; 17,15; 19,30, la grădină 
— 20,15.
• Ce se întlmplă, doctore ? :* 
RAHOVA1— 15,30; 18; 20,15.
• În umbra violenței : PROGRE
SUL — 16; 18: 20.

© Monte Carlo : GRADINA UNI
REA — 20,15.

I

sfirșitul actualului cincinal 
noastră să transporte 42—50 la sUtă_ 
din totalitatea mărfurilor destinate 
traficului maritim.

I-Iotărirea C.C. al P.C.R. cu privire 
la realizarea complexului hidro
energetic și de transport Dunărea—

■ Marea Neagră și examinarea in ca
drul recentei vizite de lucru a se
cretarului general - al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. a pro
blemelor privind înfăptuirea acestui 
important. obiectiv al programului 
de dezvoltare a societății. noastre 
socialiste, construirea unui puternic 
șantier naval și, in perspectivă, a 
portului maritim Mangalia dau noi 
dimensiuni dezvoltării continue a 
construcției navale, a marinei Repu
blicii 
lează 
turor 
legați

în pas cu
tehnicii de luptă, flota, noastră mili
tară a marcat și ea o evoluție cali
tativă, dovedindu-se scut de nă
dejde la hotarele de apă ale patriei 
socialiste. Iată, sintetic redate, pe o 
platformă alegorică, citeva din spe
cialitățile de bază navale, dotarea 
cu tehnică modernă a marinei noas
tre militare, precum și gradul inalt 
al pregătirii marinarilor noștri.

în încheierea serbării marinărești, 
pe o platformă care se apropie de 
nava comandant, echipa artistică 
„Albatros". formație cu o bogată 
tradiție artistică, prezintă un scurt 
spectacol inspirat din activitatea 
marinarilor.

văzduh răsună 21 de salve de arti
lerie.

...începe serbarea marinărească. O 
suită, de atractive demonstrații nau
tice este urmată de defilarea navelor 
alegorice — prilej de evocare a unor 
episoade semnificative din istoria 
navigației românești și â luptelor 
purtate de marinarii acestor melea
guri pentru libertatea și indepen
dența patriei.

De la toate aceste mărturii ale 
trecutului glorios al marinei noastre 
și pină La modernele nave ancorate 
acum în portul Mangaliei, al Con
stanței sau cele care brăzdează 
acum mările și oceanele lumii, p.ur- 
tind pavilionul românesc pe cele mai 
îndepărtate meleaguri, construcția 
navală in țara noastră a parcurs un 
drum lung și glorios. în tot mai 
amplul schimb de valori materiale 
cu lumea. România socialistă dispui 
ne in prezent de o flotă fluvială și 
maritimă in continuă dezvoltare. In 
actualul cincinal, alte nave vor spori 
spectaculos capacitatea de transport 
a flotei noastre, șantierului naval 
Constanța revenindu-i cinstea să 
construiască, așa cum a indicat re
cent secretarul general al partidului, 
nave de 60 000 tdw și să treacă la 
construirea unei 
150 000 tdw.

Continuatori ai 
diții de muncă și 
flotei noastre se prezintă acum, la 
această sărbătoare și cu alte bogate 
realizări. Astfel, în 
noastră 
mărfuri 
portuar 
mare a 
ție și a 
tone. Prin dezvoltarea 
dustrici navale se va

se-ca unul din marii geografi 
colului al 
exponate 
rile sale 
fi harta 
1532, la Basel, harta 
etc. Opera sa științifică principală, 
„Cosmografia sau Descrierea lumii", 
a cunoscut nu mai puțin de 36 de 
ediții.

Un alt panou cu exponate, jntitu- 
lat „Reformatorul", ii prezintă pe 
Honterus ca pe un neobosit luptător 
pentru progres, pentru luminarea 
poporului său. Printre cele mai im
portante merite ale sale sint amin
tite crearea primului gimnaziu uma
nistic din sud-estul Europei și a 
unei biblioteci. Alte documente îl 
prezintă pe Honterus in contextul 
evenimentelor mai importante poli
tice și culturale din vremea lui.

XVI-lea, "Mai 
redau unele din 
mai importante, 

cerească,

ai 
multe 
lucră- 

cum ar 
apărută în 
Transilvaniei

„NEDEIA MOCĂNEASCĂ"
SF. GHEORGHE 

tul „Scînteii", Tomori 
Duminică a avut loc, în 
Vale a Zînelor, cea de-a 
a tradiționalei serbări 
„Nedeia Mocănească". Prezentarea 
unui obicei străvechi al oierilor din 
Voinești (sat aparținător orașului 
Covasna) a oferit o veritabilă retro
spectivă a cintecului. 
sportului popular, 
acestor locuri au 
bare și formațiile 
tori din județele

în avanpremiera 
s-a organizat la Casa orășenească de 
cultură din Covasna un simpozion 
științific. Au fost prezentate comu
nicări despre folclorul literar, core
grafic și muzical de către cerce
tătorii Iosif Herțea. Paul Drogeanu 
și Seres Andras. Cu această ocazie 
a fost prezentat și filmul monografic 
al județului Covasna „Drumuri".

(Coresponden-.
Geza). — 
frumoasa 

5-a ediție 
folclorice

dansului și 
Pe lingă locuitorii 
participat la ser- 
artistice de ama- 
Brașov și Buzău, 
serbării folclorice

FESTIVALUL DANSULUI 
FEMEIESC

ZALAU (Corespondentul „Scînteii", 
Vasile Rusu). — în cadrul acțiunilor 
cultural-educative cuprinse sub ge
nericul „Sălaj ’73", comitetul jude
țean pentru cultură și educație so
cialistă a organizat, ieri, prima edi
ție a festivalului dansului femeiesc.

în prezența a peste 8 000 de oa
meni, pe platoul denumit „Popasul 
Romanilor", situat în crestele mun
ților Mezeș. au evoluat pe scenă 
peste 600 de artiști amatori din ju
dețele Brașov, Mureș, Bistrița-Nă- 
săud

Cu 
radă 
Pină 
și cei din împrejurimi au urmărit e- 
voluția pe scenă a formațiilor de 
dansuri, coruri, grupuri folclorice a- 
parținînd căminelor culturale să- 
lăjene.

nave gigant de

unor bogate tra- 
luptă, lucrătorii

acest an. flota 
va transporta numeroase 
peste prevederi, iar traficul 
maritim va crește, ca ur- 
noilor capacități de produc- 
noilor dotări. la 10 milioane 

continuă a in- 
ajunge ca la

Socialiste România și stimu- 
forța creatoare, pasiunea tu- 
celor care muncesc și trăiesc 
de mare.

dezvoltarea științei și 
noastră mili-

★
Seara, Mangalia, celelalte stațiuni 

ale litoralului, precum și toate por
turile românești au trăit feeria unor 
serbări și spectacole inspirate din 
viața și munca marinarilor noștri.

(Agerpres)

vremea

și 'Sălaj.
același prilej a fjvut loc o pa- 
a portului femeiesc sălăjan. 
seara tirziu, locuitorii orașului

Ieri în țară : Vremea s-a menți
nut călduroasă și, in general, fru
moasă, cu cerul variabil, mai mult 
senin in cursul dimineții. După-a- 
miază s-au semnalat averse izolate 
de ploaie și frecvente descărcări e- 
lectrice in zona de deal și de mun
te, Crișana, Banat, Oltenia și cen
trul Moldovei. Vintul a suflat slab 
pină la potrivit. Temperatura aeru
lui, la ora 14. oscila intre 19 grade 
la Huedin și 32 de grade la Tecuci, 
în București : Vremea a fost fru
moasă și călduroasă, cu cerul mai

mult senin. Vintul a suflat in ge
neral slab. Temperatura maximă, la 
ora 14, era de 30 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
7. 8 și 9 august. în țară : Vremea va 
fi călduroasă și, in general, fru
moasă, mai ales in prima parte a 
intervalului. Cerul va fi variabil. Se 
vor semnala averse locale de 
ploaie, in vestul și nordul țării, in 
a doua parte a intervalului. Vint 
slab pină la potrivit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre 12 și 
22 de grade, izolat mai scăzute in 
depresiuni, iar maximele intre 24 și 
34 de grade, în București.: Vreme 
frumoasă și călduroasă, cu cer va
riabil. Vint în general slab. Tempe
ratura se menține ridicată.

© Filiera : COSMOS — 15,30; 18;
20.30.

teatre
e Teatrul satiric muzical ,.C. Tă- 
nase" (Grădina Boema") : Specta
col extraordinar susținut de An
samblul național de cintece și 
dansuri din India — 20.
© Ansamblul artistic ..Rapsodia 
Română" : Meleaguri fermecate 
— 18,30.

mult cu cit procentul 
cel mai mare de intir- 
zieri și absențe nemo
tivate este deținut de 
tinerii muncitori. S-au 
mulțumit doar cu sanc
țiunile aplicate, de re
ducere a salariului, ca
re și acestea au fost 
date contrar legii". în 
încheierea răspunsului 
se precizează că direc
torul întreprinderii. E- 
mil Pirvan, se face 
vinovat de „menține
rea in întreprindere a

ganizațiile de partid, 
membrii săi pentru în
lăturarea acestei stări 
de lucruri..." în conse
cință, s-a hotărit ca el 
să fie pus in discuția 
primei plenare a Co
mitetului orășenesc 
partid Alexandria, 
cărui membru este.

Fără îndoială, 
plenară se vor 
bate și 
controlului de «partid 
asupra activității or
ganelor politice și ad-

de 
al

in 
dez- 

aspecte ale

al fermei sale, el crea 
și altora posibilitatea 
de a-și însuși bani ne
munciți.

Comitetul județean 
Caraș—Severin al
P.C.R., care a între
prins cercetări la sesi
zarea redacției, ne-a 
răspuns că sus-numi- 
tul a „folosit mașinile 
întreprinderii in inte
res personal, pentru a 
transporta fin. animale 
etc. Transporturile au 
costat 1 400 lei, sumă ce

cizează că acesta, a fost 
sancționat cu reduce
rea unei gradații pe 
timp de 2 luni, iar or
ganele C.F.I. ale Re
gionalei de căi ferate 
Timișoara fac o verifi
care de fond a gestiu
nii stației. Aceasta, 
deocamdată, deoarece 
dosarul întocmit in ur
ma controlului execu
tat a fost înaintat or
ganelor de urmărire 
penală, pentru cerce
tare și trimitere în ju-

astfel, prelungirea tra
seului Tg. Jiu-Roșia 
de Amaradia pină în 
satul Roșia de Jos, in- 
cepind cu data de 10 
iulie a.c.“.

unei atmosfere nesănă
toase în privința ca
drelor tinere de specia
liști și muncitori, de 
încălcare și interpre
tare eronată a unor 
prevederi ale legii nr. 
1. ale Codului muncii 
și ale Decretului nr. 
162. precum și de tole
rarea aplicării abuzive 
a unor sancțiuni disci
plinare". Pentru toate 
acestea, s-a hotărit ca 
directorul, să fie pus 
în discuția plenarei 
Comitetului orășenesc 
de partid Alexandria, 
fiind membru al bi
roului și, de comun 
acord cu forurile ie
rarhice, a fost înlocuit 
din funcție.

în răspuns se arată, 
totodată, că secretarul 
comitetului de partid 
al fabricii, Bene Flo- 
rea. a comis diferite 
abuzuri in folosul său 
personal și „a tolerat 
atmosfera de suspiciu
ne și neîncredere ce se 
manifestă în întreprin
dere, nu a intervenit 
și nu a mobilizat or-

ministrative ale între
prinderii „Islaz", pre
cum și problema ’ res
pectării legalității de 
către toți — mai ales 
de către membrii de 
partid cu munci de 
răspundere.

Deocamdată 
au dat banii 

înapoi
într-o scrisoare tri

misă redacției se arăta 
că șeful secției din Vă- 
liug a întreprinderii 
de cercetări geologice 
și lucrări miniere, ing. 
Nedelcu Ștefan, se în
deletnicește de Ia o 
vreme cu alte proble
me decit cele de pro
ducție. Astfel, el și-a 
organizat chiar pe șan
tier o „mică" fermă 
zootehnică proprie, de 
pe urma căreia obținea 
venituri frumușele. Pe 
lingă faptul că folosea 
mijloacele de transport 
ale întreprinderii în 
scopul... bunului mers

a fost restituită in ur
ma cercetărilor făcu
te". Din răspuns mai 
aflăm că repartiția bu
teliilor de aragaz s-a 
făcut fără consultarea 
organelor politice ale 
șantierului, ceea ce i-a 
dat posibilitatea șefului 
acestuia să-și mai ia și 
pentru el una, cu toate 
că mai avea, in timp 
ce alte cereri ale sa
lariaților nu au fost 
satisfăcute. în conti
nuare, în răspuns se 
arată că. cu aprobarea 
sa. Victor Haiduc, șe
ful de gară din locali
tatea Brebu, a pontat 
fictiv o persoană, pă
gubind șantierul cu 
13 141 lei, sumă pe ca
re a inapoiat-o in tim
pul cercetărilor.

Pentru abuzurile să
vârșite, Nedelcu Ște
fan a fost schimbat din 
funcția de șef al sec
ției respective și ex
clus din rîndurile 
membrilor de partid. 
Referindu-se la Haiduc 
Victor, șeful gării din 
Brebu, răspunsul pre-

decată a celor vino- 
vați.

Concis, la obiect
Consiliul popular al 

municipiului Craiova : 
„Se află in lucru un 
mare canal colector 
care va prelua în final 
apele de pe canalul 
deschis ce merge pa
ralel cu strada Pre
lungirea 7 Noiembrie. 
Ca o măsură de primă 
urgență, pină Ia ter
minarea canalului in 
construcție, s-au trans
portat circa 300 mc pă- 
mînt și moloz cu care 
s-au. inălțat și întărit 
malurile. Datorită a- 
cestor măsuri, cartie
rul — situat in triun
ghiul Bd. 23 August- 
str. Riului-str. 7 No
iembrie — nu mai poa
te fi inundat".

Autobaza Tg. Jiu : 
„în urma scrisorii pri
mite, ne-am deplasat 
la fața IqcuIuî pentru 
soluționarea celor so
licitate. S-a dispus,

Comitetul 
Vilcea al P.C.R. 
adevărat că 
Rujan, de 
Fumureni, 
comportări 
punzătoare 
țiile cu membrii 
perativei, EI nu a mai 
fost ales șef de fer
mă, iar direcția gene
rală agricolă l-a mutat 
disciplinar la C.A.P. 
Romanești".

județean 
.Este 

ing. Ion 
la C.A.P. 
a avut 
necores- 

în rela- 
coo-

t V
PROGRAMUL I

Consiliul municipal 
al sindicatelor Pitești : 
„Din cercetările efec
tuate a rezultat că, din 
motive nejustificate, 
conducerea I.C.I.L. Pi
tești a sistat plata di
urnei de deplasare a 
salariaților care pri
mesc un spor de sala
riu de 45 la sută pen
tru muncă nenorma
tă... în concluzie, con
ducerea unității a sta
bilit să se plătească 
diurna salariaților a- 
flați in această situa
ție".

Direcția sanitară a 
județului Sibiu : „Din 
cercetările noastre, in
tr-adevăr au reieșit u- 
nele deficiențe și ati-' 
tudini necorespunză
toare din partea unor 
salariați ai policlinicii 
Cisnădie". După ce se 
arată că au fost sanc
ționate unele cadre 
medicale, răspunsul 
informează că s-a dis
pus „analizarea cu toți 
medicii spitalului Cis
nădie a deficiențelor 
constatate, și luarea 
de măsuri concrete 
.pentru remedierea lor. 
în cadrul grupelor sin
dicale se ■ vor dezbate 
principii de etică și 
de ontologie medicală, 
în sensul creșterii so
licitudinii față de bol
navi, a spiritului de 
angajare și al comba
terii unor atitudini ce 
pot favoriza mercanti
lismul".

Neculai ROȘCA

16,00 ,.Trofeul Tomis" la volei 
masculin: România — Mexic. 
Transmisiune directă de la 
Sala Sporturilor din Con
stanța.

17.30 Curs de limbă franceză. Re
capitulare (4).

18,00 Telex.
18,05 La ordinea zilei. Azi, jude

țul Argeș.
18.20 Căminul.
19,00 Aspecte de la festivitatea de 

închidere a Festivalului mon
dial al tineretului și studen
ților — Berlin 1973.

19.20 1001 de seri. i
19.30 Telejurnal. © în cinstea 

marii sărbători.
20,00 Cîntecul săptămînii : ,.Pen

tru fetele din țara mea" de 
A. Giroveanu. Text — Aurel 
Felea. Cîntă George Enache.

20,05 Avanpremiera.
20.10 Mai aveți o întrebare ? Evo

luția automobilului și pro
blemele circulației rutiere. 
Invitații emisiunii : conf. dr. 
ing. Chiriac Vasiliu, prof, 
dr. ing. Mihai Stratulat. ing. 
Nicolae Mărgărit. Realizator 
Ion Petru. Redactor Tereza 
Budura.

20,50 Revista literar-artistică TV.
21.30 Publicitate.
21,35 Roman foileton : „Verlșoara 

Bette". Ecranizare a roma
nului cu același titlu de 
Honorâ de Balzac. Regia 
Yves-Andre Hubert. Primul 
episod.

22.20 24 de ore.
22,40 ..Trofeul Tomis" la volei 

masculin : U.R.S.S. — Japo
nia. Selecțluni înregistrate 
de la Sala sporturilor din 
Constanța.

PROGRAMUL II

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

par în plină zi". Producție 
a studiourilor sovietice.

21.10 ..Trubadurul dorului" — 
seară de balet pe muzică 
interpretată la nai de 
Gheorghe Zamfir,

21,35 Cărți și idei. Traian Herseni 
— Sociologia literaturii. Par
ticipă : Gh. Achiței, Al. Tă- 
nase, N. Balotă. Emisiune 
de A. Ceamurian.

22,05 Dans și muzică de pretutin
deni. Folclor din R. P. Un
gară.
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Victorie în meciul de tenis România U. R. S. S

LA DOI PAȘI
DE CUPA. o

• 3—2 CU PUTERNICA REPREZENTATIVA

1

Plecarea președintelui Senatului
francez, Alain Poher

ZIUA NAȚIONALĂ A BOLIVIEI

Excelenței Sale domnul general
HUGO BANZER SUAREZnațională a fiecărei țări în 

România joacă in acest sens
dență 
parte, 
un rol foarte important.

Impărtășindu-și' unele impresii 
despre realitățile românești actuale, 
președintele Senatului francez a de
clarat : Am constatat că in România 
se muncește cu o deosebită rivaâ. 
Am fost impresionat de dorința con
ducătorilor județelor dumneavoastră 
de a îndeplini planul și. chiar mai 
mult, de a-1 depăși. M-a impresionat, 
strălucirea rezultatelor obținute in ci
zmele vizitate. Apoi am avut o deo
sebită impresie despre tineretul ro
mân. Se vede pe fața lui că este fe
ricit să trăiască. De asemenea, am o 
mare încredere in poporul român și 
sint convins că tineretul este mîndru 
de obirșia sa.

Referindu-se la cooperarea româ- 
no-franceză. Alain Poher a arătat in 
încheiere : Există deja bune rezulta
te in acest sens, trebuie să mergem 
mai departe pe această cale. Cred 
că ne putem sprijini unii pe alții. 
Consider că această dorință nu lip
sește. românilor și pot să vă spun 
că nici compatrioții mei nu vor de- 
cit să siringă relațiile cu România.

Duminică după-amiază a părăsit 
Capitala președintele Senatului fran
cez. Alain Poher, care, la invitația 
Marii Adunări Naționale, a făcut o 
vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspetele a fost salutat de 
Ștefan Voitec, președintele Marii 
Adunări Naționale. Ilie Murgulescu, 
vicepreședinte al M.A.N., ' Șerban 
Țițeica, deputat. Mircea Rebreanu; 
deputat, membru al Comisiei de po
litică externă a M.A.N.

Au fost de față Francis Levasseur, 
ambasadorul Franței la București, 
și membri ai ambasadei.

★
Vizita in România — a declarat 

înainte de plecare Alaih Poher — 
mi-a oferit posibilitatea mai multor 
convorbiri, cea mai însemnată fiind 
prilejuită de primirea mea de că
tre președintele Nicolae Ceaușescu. 
Subliniind preocuparea pe care o 
manifestă România și Franța pentru 
ca in Europa să se instaleze un cli
mat de securitate și cooperare, inter
locutorul a spus : Recent, la prima 
fază a Conferinței de la Helsinki, ță
rile noastre s-au pronunțat pentru 
destindere și pentru lărgirea coope
rării in deplină securitate și indepen-

Președintele. Republicii Bolivia
LA PAZ

Sărbătoarea națională a Republicii Bolivia îmi oferă plăcutul pri
lej de a transmite Excelenței Voastre, în numele Consiliului de Stat, al 
guvernului Republicii Socialiste România și al meu personal, sincere 
felicitări și urări de prosperitate poporului, bolivian.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste RomâniaUN SUCCES DE PRESTIGIUU.R.S.S.A

DIFICULTATE DE ALEKSANDR METREVELI 
LA CEL MAI BUN JOC AL „CARIEREI SALE DE „DAV1S-CUPMAN" 

AȘTEPTĂM CU INTERES O CONFRUNTARE OVICI—GORMAN

ILIE NĂSTASE N-A PUTUT FI PUS ÎN 
TOMA OV1C1
Șl-ACUM,

anticipam 
de ieri,

★

al

★

Prin urmare, așa cum 
în comentariul 
Năstase a egalat 
defavorabil după 
iar Ovici a avut 
in propria-i rachetă. Acest băiat ta
lentat și tenace, venit din Tg. Mureș 
să ne reprezinte in cea mai mare 
competiție de tenis a lumii, ne-a 
dăruit calificarea, fâcind astfel 
vadă limpede strălucirea celor două 
victorii cu '3—0 ale primei noastre 
rachete. Iar dacă ieri încheiam cu 
„Succes, Năstase ! Succes, Ovici !“ 
— astăzi să deschidem acest elogiu 
din inimă cu „BRAVO, NĂSTASE ! 
BRAVO, OVICI

Toți ne așteptam — inclusiv tenis- 
manii oaspeți, după cite ne-am dat 
seama — ca Ilie Năstase (vicecam- 
pionul de Ia Wimbledon ’72) să-1 în
vingă pe Aleksandr Metreveli (vice- 
campionul de la Wimbledon ’73). 
Valoarea, experiența competiționa- 
lă, palmaresul general și pal
maresul direct — toate, evident, în 
favoarea reprezentantului nostru — 
ne dădeau încrederea într-o a patra 
victorie consecutivă în fața lui Me
treveli.

Năstase a intrat în arenă pus pe 
fapte- mari și, pină cind adversarul 
său să-și intre in mină și să cîștige 
un „ghem", reprezentantul nostru 
ciștigase 9 la rind. Așadar, scorul era 
6—0, în primul set, și 3—0 in cel de-al 
doilea — cind Metreveli realiza pri
mul său „ghem" care era și primul 
său „break". Este un moment în care 
jucătorul sovietic, cu invidiatul său 
calm, Încearcă să remonteze și să în
toarcă în favoarea sa cursul partidei. 
Dar mai mult decit două „ghemuri" 
nu e lăsat să facă. Deci. 6—2 pentru 
Năstase .' Setul al treilea durează 
mai mult (51 de minute, față de 20 și, 
respectiv, 36 — cit ținuseră primele 
două), pentru că tenismanul oaspete 
își etalează, totuși, valoarea și opune 
o dîrză rezistență. In ciuda faptului 
că primele două „ghemuri" sint

nostru
scorul (ce ne era 
partida de dublu), 
calificarea noastră

să se

,.break“-uri, se merge „cap la cap" 
distanță de 7 „ghemuri" : 4—3 pentru 
Năstase. Urmează însă „break" Năs
tase — „break" Metreveli 
Năstase și : 6—4 pentru 
ciștigă cu 3—0 o întilnire 
47 de minute — in care 
foarte bun (Metreveli) se 
învins de tin maestru 
(Năstase). In acel moment.
noastră egalase scorul (2—2), iar noi 
toți — spectatori, telespectatori, iubi-

— „break" 
Ilie, care 
de 1 oră și 
un jucător 
recunoaște 

al tenisului 
echipa

facă jocul 
cu dese ve- 
între mingi 

: 6-3.

„CUPA EUROPEI":

ROMÂNIA —U.R.S.S.: 3-2
Ovici—Metreveli : 0—3 
Nâstase—Kakulia : 3—0 
Năstase, Sântei—Metreveli, 

haciov : 2—3
Nâstase—Metreveli : 3—0 
Ovici—Kakulia : 3—0

Li-

tori ai tenisului din întreaga țară — 
așteptam cu sufletul la gură partida 
decisivă dintre Ovici-Kakulia.

Și Toma Ovici s-a comportat ad
mirabil, entuziasmindu-ne pe noi, de- 
pășindu-și adversarul prin luciditate 
și exactitate, prin dîrzenia de 
a pistona și a pistona pină la reali
zarea ‘ fiecărui punct, a fiecărui 
set, a victoriei și calificării. în două 
ore și două minute ne-a fost dat 
să vedem in Ovici un bun jucător 
și să întrevedem un foarte bun ju
cător. Proporțiile scorului realizat cu 
regularitate de ceasornic in fața în
vingătorului lui Țiriac și al lui 
Proisy sint atit de edificatoare incit 
nu ne mai rămine decit să ne facem 
plăcerea de a insera în continuare 
evoluția cifrică a acestei confruntări 
de care ne vom aduce aminte mult 
timp. Primul set a fost fără istoric, 
in sensul că Ovici și-a văzut de

„travaliul" său, fără să 
adversarului ce-1 „tenta" 
niri la fileu, cu alternări 
în forță și mingi liftate : 6—3. Al 
doilea—a fost setul „break“-urilor : 
6 (două serii de cite trei „break“-uri 
consecutiv), din care reprezentantul 
nostru și-a adjudecat 4. deci — si
metrie : din nou 6—3. Ne întrebam 
înaintea setului al treilea dacă va 
fi și ultimul. Da, așa a fost : 6—1. 
după o evoluție in care Ovici a 
deschis un larg evantai de execuții 
tehnice. Echipa română încheia — 
prin urmare — cu 3—2 meciul său 
din finala zonei europene, 
cîndu-se, printre primele patru 
mâții ale lumii, iar Ovici 
sărutat de Năstase și purtat pe 
țe de spectatorii entuziasmați.

Această calificare este — după 
nia noastră — cu atit mai prestigioa
să cu cit reprezentativa română, în 
alcătuirea ei nouă și atît de puțin 
rodată, a întrecut o formație pu
ternică. venită la București cu,gin- 
dul victoriei. Metreveli, Lihaciov și 
Kakulia — departe de a se consi
dera dinainte invinși — au crezut în 
mod real in șansa lor și au luptat 
exemplar să și-o realizeze, 
fost posibil să vedem in 
zile de întreceri- 17 seturi 
spectaculos și modern, 
puternic de spectatorii veniți la are
na „Progresul" și apreciat 
satisfacție de 
spectatori. Pentru aceste zile „pline1 
de tenis încintător să 
in final — deopotrivă 
pe și deopotrivă celor 
niști in alb.

Să ne bucurăm, deci, 
tră reprezentativă de tenis a; 
și ea la doi pași de CUPA... DE VIS. 
Urmează semifinalele interzonale — 
probabil cu tradiționalii noștri com
petitori, tenismănii americani. Și ar 
urma — dacă... dacă — al doilea și 
ultimul pas. finala. Să sperăm ? Să 
sperăm ! Oricum, așteptăm cu interes 
justificat o eventuală partidă Toma 
Ovici — Tom Gorman.

Ministrul afacerilor externe 
Republicii Socialiste România. Geor
ge Macovescu. a trimis ministrului 
relațiilor externe al Republicii Bo-

livia, Mario Gutierrez 
telegramă de felicitare 
lei naționale a acestei

Gutierrez, o 
cu ocazia zi- 
țări.

(Agerpres)

califi- 
for- 
era 

bra-

opi-

Așa a 
cele trei 
de tenis 
aplaudat

și apreciat cu 
milioanele de tele- 

mulțumim — 
ambelor echi- 
șase protago-

că noua noas-
ajuns

Județul Vaslui a terminat
recoltatul griului

In numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din agricultura ju
dețului Vaslui, comitetul județean 
de partid și consiliul popular ju
dețean vă raportează, mult stimate 
tovarășe secretar general, terminarea 
lucrărilor de recoltare a griului pe 
întreaga supralață de 78 437 ha, atit 
in întreprinderile agricole de stat, 
cit și in cooperativele agricole de 
producție.

Paralel cu activitatea de recoltare 
a păioaselor, comuniștii, ceilalți oa
meni ai muncii de pe ogoarele vas- 
luiene au acordat o importanță deo
sebită efectuării tuturor lucrărilor 
solicitate de recenta campanie agri
colă, depunind eforturi susținute 
pentru întreținerea culturilor prăsi
toare. a celor din legumiculturâ. e- 
fectuarea arăturilor pe circa 43 000 
ha și insămînțarea cu culturi duble 
a unei suprafețe de 18 000 ha. In 
prezent, mobilizați de organele și 
organizațiile de partid, oamenii

muncii din agricultură lucrează cu 
toate forțele pentru transportul la 
baze al cantităților de cereale des
tinate fondului central al statului.

Animați de un profund devota
ment și alese sentimente de stimă 
și prețuire față de conducerea su
perioară de partid, de dumneavoastră 
personal, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii 
din agricultura județului nostru de
dică aceste rezultate bune obținute 
în producție partidului și poporu
lui, îndeplinirii obiectivelor actualu
lui cincinal înainte de termen și 
dezvoltării accelerate a României.

Comuniștii, toți lucrătorii din agri
cultura județului, vă încredințează că 
vor depune în continuare pasiune și 
dăruire, muncind cu abnegație pentru 
a da viață mărețelor obiective ale 
făuririi societății socialiste 
teral dezvoltate în scumpa 
patrie.

multila-
noastră

ATLETELE NOASTRE S-AU CALIFICAT

G. MITRO1
★

In fmala zonei americane a „Cupei 
Davis", care 
(Arkansas). 
S.U.A.. după

opune la Little Rock 
selecționatele Chile și 

primele două partide 
de simplu scorul este de 2—0 in fa
voarea tenismanilor americani. Stan 
Smith a ciștigat cu 7—9. 6—2, 8—6. 
6—4 partidă cu Patricio COrriejo, în
treruptă in prima zi din 
tuhcri.cului.

Cu prilejul unui sfert de veac de 
la crearea primelor șantiere națio
nale ale tineretului, â avut loc o a- 
dunare a reprezentanților brigadie
rilor din județul Alba.

In telegrama adresată (Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
se raportează că prin forțele proprii 
ale tineretului, constituit in brigăzi 
de muncă patriotică, au fost teali- 
zate in acest an lucrări a căror va
loare .se, cifrează la peste 20 .milioa-

ne lei, iar pînă la finele anului se 
vor realiza economii de peste 31 
lioane lei, cu 11 milioane lei 
mult față de planul inițial.

Tinerii se angajează, totodată, 
participe in același timp, prin orga
nizarea a 40 șantiere și tabere lo
cale de muncă patriotică a tineretu
lui. la darea în folosință înainte de 
termen a obiectivelor economice și 
social-culturale prevăzute a se rea
liza in acest an in județul Alba.

mi- 
mai

să

© Clasamentul grupei semifinale de la București: 1. R.D 
Germana — 76 puncte. 2. România — 54 puncte. 3. Ungă 

ria 53,5 puncte...
Stadionul Republicii din Capitală a 

găzduit ieri după-amiază un concurs 
atletic de rpare atracție : semifinala 
de la București a „Cupei Europei" la 
atletism, care a reunit selecționatele 
feminine ale R.D. Germane, Unga
riei, Elveției, Italiei, Norvegiei și 
României.

In componența acestora au figurat 
atlete renumite, campioane olimpice 
și recordmane mondiale. In această 
companie valoroasă, selecționata 
României, luptind cu multă ardoare, 
a reușit să ocupe locul al doilea, după 
redutabila formație a R. D. Germane, 
asigurindu-și astfel calificarea pentru 
finala ce va avea loc la începutul 
lunii septembrie la Edinburg. Din ce
lelalte două grupe semifinale s-au 
mai calificat pentru finală echipele 
U.R.S.S., Bulgariei, Angliei și R. F. 
Germania.

întrecerile semifinalei de pe sta
dionul Republicii s-au situat la un 
Înalt nivel tehnic, inregistrindu-se 
rezultate de valoare mondială. Re
prezentanta noastră Argentina Menis 
a ciștigat proba de aruncarea discului 
fiu performanța de 65,96 m. Campioa
nele olimpice Monika Zehrt și Renale 
Stecher din formația R. D. Germane 
au terminat victorioase în probele de 
400 m și 100 m plat cu timpurile de 
51”8/10 și, respectiv, ll”4'10.

In revenire de .formă, fosta record-

mană mondială Viorica Viscopolca- 
nu s-a clasat prima la săritura in 
lungime cu 6.45 ni. O cursă remarca
bilă a făcut Anueliese Ehrhardt 
(R. D. Germană), cronometrată in 
proba de 100 m garduri în 12”7/10.

Foarte strinsă a fost lupta în pro
ba de 1 500 m, in care Gunhild 
Hoffmeister (R. D. Germană) — 
4T2’’, a întrecut-o du trei zecimi de 
secundă pe atleta italiană Paola 
Pigni, in timp ce românca Maria 
Linca a ocupat locul al treilea cu 
4’14”9/10.

Iată ciștigătoarele celorlalte probe : 
200 m : Petra Vogt (R. D. Germană) 
— 22”8/10 ; Mariana Condovici s-a 
situat pe locul al doilea cu 23”4/10 ; 
800 m : Elfi Rost (R.D.G.) —
2’04”8/10 ; Ileana Silai a ocupat lo
cul al treilea cu 2'05”6/10 ; săritura 
în înălțime : 
(R.D.G.) 1,87 m ; 
s-a clasat pe locul 
1.80 m : aruncarea greutății : Maritta 
Lange (R.D.G.) 18.09 m ; Valentina 
Cioltan — locul ăl treilea. <cu 17,78 
m : aruncarea suliței : Ruth Fuchs 
(R.D.G.) 54,30 m. Elena Neacșu a 
ocupat locul al doilea cu 52.42 m ; 
ștafeta 4X100 m : R. D. Germană 
43”4/10 : ștafeta 4x400 m : R. D. Ger
mană 3’31”5/10. Echipa României a so
sit pe locul al doilea cu timpul de 
3'37”7/10 — nou record național.

Rosemarie Witschas 
Cornelia Popescu 

al treilea cu

A

In cîteva r î n d u r i
FOTBAL

TROFEUL „F.C. ARGEȘ XX"

Turneul internațional de fotbal, or
ganizat cu prilejul împlinirii a 20 de 
ani de activitate a clubului F.C. Ar
geș, s-a încheiat ieri la Pitești cu 
victoria echipei Universitatea ~ 
va, care a învins în finală, cu 
de 2—0 (1—0), formația Vasas 
pesta. Au marcat Țarălungă 
blemenco.

In partida pentru locurile 
F. C. Argeș Pitești a întrecut 
scorul de 1—0 (1—0) echipa O.F.K. 
Beograd, prin golul marcat de Do- 
brin (in minutul 30) din lovitură de 
la 11 m.

Craio- 
scorul 
Buda- 
și O-

3—4, 
cu

„CUPA MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI”

Steagul roșu din Brașov a ciștigat 
pentru a doua oară consecutiv „Cupa 
municipiului București". In meciul 
final Steagul roșu-Steaua, scor 1—1, 
s-au executat cite cinci penaltiuri 
pentru departajare. Brașovenii au 
transformat toate loviturile, în timp 
ce steliștii au ratat una dintre ele. 
„Scor" final : 6—5 pentru Steagul
roșu.

S.C. BACĂU—VELEJ MOSTAR 2—2

BACĂU (Corespondentul „Scin- 
teii", Gh. Baltă). — în cadrul tur
neului pe care-1 întreprinde in țara 
noastră, Velej Mostar, formație ce 
activează în prima ligă a campiona
tului de fotbal iugoslav, a întilnit 
ieri formația locală Sport Club 
Bacău. Meciul a suscitat un deosebit 
interes, fapt ce a atras pe stadionul 
din valea Bistriței un mare număr 
de spectatori. Echipa iugoslavă, po
sesoare a unei tehnici superioare, a 
practicat un joc frumos, in viteză, 
eu multe faze aplaudate de public.

De altfel, ea a deschis scorul chiar 
in primul minut prin extrema 
dreaptă Topici. După pauză, fotba
liștii băcăuani depun eforturi mai 
mari și reușesc să egaleze prin Dem- 
brovschi, printr-o lovitură de la 
11 m. Meciul se încheie cu un rezul
tat de egalitate (2—2). Celelalte două 
goluri au fost înscrise de același 
Topici, pentru oaspeți, și de Băluță 
pentru localnici.

ATLETII ROMÂNI :
4 MEDALII DE AUR 

LA BERLIN
BERLIN 5 (Prin telelon de la tri

misul Agerpres, Cornel Mocanu). — 
în ultima zi a concursului atletic din 
cadrul Festivalului mondial al tine
retului și studenților 
sportivul român 
obținut un frumos 
proba de 1 500 m 
3’50”4/10. In proba de 
lungime, Marius Scoarță s-a 
pe locul 4 cu 7,30 m, iar Argentina 
Pavel și Paul Neagu au ocupat 
locurile 5 in probele de săritură in 
înălțime (1,65 m), și, respectiv, arun
carea greutății (15,38 m). Reprezen
tanții țării noastre au cucerit în com
petiția de atletism 4 medalii de aur 
Și

de la Berlin, 
Nicolae Onescu a 

succes, ciștigind 
cu timpul de 

săritură în 
situat

o medalie de bronz.

TENIS
Pe terenurile „Olimpia" din Bra

șov au luat sfirșit întrecerile zonale 
ale competiției feminine de tenis 
„Cupa Principesa Sofia" pentru e- 
chipe de tineret (jucătoare sub 18 
ani). în finală, echipa României a 

Cehoslovaciei 
turneul final 
va desfășura

. învins cu 3—2 formația 
și s-a calificat pentru 
al competiției, care se 
in Spania.

în întilnirea pențru 
formația Mexicului a 
3—2 echipa Elveției.

locurile 3—4, 
Întrecut cu

in partea centrală a 
de Sud. Bolivia are o 
de 1 098 581 kmp și o 
de circa 4 milioane 

învecinîndu-se cu 
Paraguay, Argentina,

Situată 
Americii 
suprafață 
populație 
locuitori — 
Brazilia, 
Chile și Peru.

Documentele atestă că în 
timpuri străvechi teritoriul Bo
liviei a fost locuit de triburi 
amerindiene, care în secolul al 
XIV-lea făceau parte din sta
tul incaș. In deceniul al patru
lea al secolului al XVI-lea te
ritoriul Boliviei a fost ocupat de 
conchistadorii spanioli. Domina- 

a provocat dese 
rindurile indienilor 
Cea mai puternică 
avut loc intre anii 
sub conducerea lui

ția spaniolă 
răscoale in 
și metișilor, 
dintre ele a
1780 și 1783 
Tupac Amaru II, care urmărea

înlăturarea jugului spaniol. In 
timpul războaielor pentru inde
pendența coloniilor spaniole din 
America (1810—1828). a fost 
creat, la 6 august 1825, statul 
Bolivia, numit astfel în cinstea 
eliberatorului său, Simon Bo
livar.

Economia boliviana este baza
tă pe o agricultură puțin pro
ductivă, care ocupă două treimi 
din populație, și pe industria 
extractivă, care dă 98 la sută 
din valoarea exportului. Se ex
ploatează și exportă în stare 
brută cositor (locul al doilea în 
lume), wolfram, bismut, plumb, 
antimoniu, cupru, zinc, aur, ar
gint, petrol.

In fotografie : vedere din La 
Paz, capitala Boliviei.

! ECONOMIILE, IN CENTRUL PREOCUPĂRILOR

I

(Urmare din pag. I)

ia 
de 
in

AAoment emoționant pe stadionul Republicii : retragerea din activitatea compefițională a Liei Manoliu. Aplauze, 
flori, cadouri'și o caldă îmbrățișare din partea Argentinei Menis. In fotografia din dreapta : V. Viscopoleanu 

ciștigătoare la săritura in lungime

TÎRGU MUREȘ (Coresponden
tul „Scînteii", Lorand Deaki). — 
Valorificarea mai bună a resur
selor de materii prime și mate
riale constituie o preocupare de 
seamă a organizațiilor de partid, 
a comitetelor oamenilor muncii 
din întreprinderile industriale 
ale județului Mureș. Potrivit da
telor obținute de la direcția de 
statistică, numeroase unități din 
ramura constructoare de mașini, 
lemn forestier, producătoare de 
energie electrică și altele au 
reușit să obțină, în trimestrul II 
al anului acesta, însemnate eco
nomii prin reducerea normelor 
de consum. La întreprinderea 
„Nicovala" din Sighișoara, bună
oară, față de normele de con
sum stabilite s-a realizat o eco
nomie de peste 170 tone metal 
la întreaga producție de utilaje. 
Comparindu-se trimestrul II cu 
trimestrul I se observă o redu
cere substanțială a consumului 
de metal la utilaje tehnologice, 
atît la capitolul total metal, cit 
și la laminate feroase, prin evi
tarea supradimensionărilor.

traducerea acordului global 
turnătorie a generat un spor 
producție de peste 30 de tone 
fiecare lună, cu o reducere con
siderabilă a rebuturilor. Și la 
I.F.E.T.-Mureș s-au luat măsuri 
pentru o mai bună gospodărire 
a materialului lemnos. Printre 
acțiunile care au dat randament 
se numără extinderea exploată
rii masei lemnoase prin scoate
rea arborilor din pădure cu co
ronament, prelucrarea lor pe 
platforme de preindustrializare 
în punctele din Răchitași, Răs- 
tolița, Lunca Bradului, prelu
crarea și sortarea corectă in de
pozitele finale. în urma acestor 
măsuri a rezultat o mai mare 
cantitate de lemn de lucru din 
aceeași cantitate de masă lem
noasă .exploatată. întreprinderea 
nu numai că s-a încadrat în 
normele de consum, îmbunătă
țite, dar a reușit să realizeze, în 
trimestrul II, economii de aproa
pe 2 000 metri cubi lemn de lu
cru fag ți rășinoase, 69 metri 
cubi rășinoase ți altele.

mină, o mai veche cunoș
tință de-a noastră. Ne 
oprim aici și pentru că a- 
vem de dat un răspuns 
unui salut transmis de la 
Tulcea. prin intermediul 
celuilalt traseu al reporta
jelor noastre.

Numai că pe inginerul Li
vius Chiriciu, către care se 
îndreptau gindurile de' re
cunoștință ale tinărului in
giner de la Uzina de alumi
nă din Tulcea pentru ini
țierea în profesie, nu l-am 
găsit in Oradea. E plecat, 
împreună cu alți cițiva spe
cialiști, să acorde asistență 
tehnică la... Tulcea. Așadar, 
cei doi- prieteni s-au reîn- 
tilnit acolo, de bună seamă 
spre bucuria și spre binele 
celei mai tinere dintre uzi
nele de alumină ale țării.

Și pentru că a venit vor
ba despre întrajutorare in- 
ter-uzinală, trebuie spus că 
Uzina de alumină de la 
Oradea, aflată acum in al 
unsprezecelea an de exis
tență. și-a ciștigat o aseme
nea Experiență. și-a format 
asemenea specialiști incit 
să poată livra nu numai 
materia primă pentru „au
rul alb", ci și inteligența 
tehnică. Chiar in dimineața 
in care am poposit aici uzi
na primise și alți oaspeți, 
începea un schimb de ex
periență, de fapt un coloc
viu pe tema organizării 
producției și a muncii, la 
care participau conducători 
și specialiști din toate în
treprinderile industriei me
talurgice din țară (inclusiv 
de la... Tulcea).

Noi ne-am restrins inves
tigațiile asupra unui alt 
eveniment : de curind s-au 
întors de la Aleșd specia
liști și muncitorii care s-au 
aflat acolo timp de patru 
luni pentru a da o mină de 
ajutor la rezolvarea unor 
probleme tehnice complica
te ivite la combinatul de 
lianți și azbociment — im
portant obiectiv industrial,

apariție de ultimă oră pe 
harta economică a Bihoru
lui. Nici proiectanții și nici 
specialiștii de la 
putuseră să dea 
unor complicații 
în funcționarea 
vibratoare. Cei de la alu
mină s-au întors victorioși. 
Se vedea asta și pe chipul 
celui care a condus grupul, 
pe chipul ars de soare al 
ingiherului Sorin Breazu.

— Am lucrat încontinuu 
— spune el. Aveam came
rele de dormit chiar in ve
cinătatea combinatului și, 
in tot acest timp, aproape 
că n-am făcut alte drumuri 
decit cel de „acasă" 
combinat și înapoi, 
multe ori a trebuit să tri
mitem aici, la Oradea. , la 
uzina noastră, după unele 
scule mai speciale sau după 
materiale pe care combina
tul de acolo — unitatea e 
nouă, abia acum se ridică 
pe propriile picioare — nu 
le avea. M-ați întrebat 
dacă am fost la mare... 
M-am bronzat la soarele de 
pe înălțimile instalațiilor de 
la Aleșd...

Călătorii de pe „Europa 
15" trec, in drumul lor, 
chiar pe lingă noul combi
nat de la Aleșd. Ei n-au 
cum să știe insă că între 
cele două platforme indus
triale ale Bihorului nu exis
tă numai o legătură care 
ține de politica de indus
trializare înfăptuită în Ro
mânia, ci și o legătură „da 
suflet", de întrajutorare 
comunistă.

Dar, reporterului, ca și 
călătorului, îi stă bine cu... 
drumul. Ne întoarcem la 
platforma de vest a Oradiei 
și vizităm una dintre noile 
intreprinderi de aici : fa
brica de mobilă „Alfa", Nu 
este pentru prima dată cind 
călătorii de pe „E 15“ se 
confruntă cu numele aces
tei fabrici. Ei ’ * ' - 
drumurile lor 
autocamioane 
duc produsele 
multe dintre țările 
nentului. Se pot spune fru-

Aleșd nu 
de capăt 
survenite 
ciururilor

la 
De

intilnesc, in 
prin Europa, 
mari care 
fabricii în 

conti-

moașe cuvinte despre ele
ganța, despre finețea, des
pre trăinicia și calitățile 
funcționale ale mobilei 
„Alfa". E de prisos s-o 
mai facem. Dealtminteri, 
chiar la poartă o expoziție 
cu toate produsele purtind 
marca de fabricație „Alfa" 
stă în așteptarea oricărui 
vizitator. Ceea ce nu se 
poate vedea insă in expozi
ție este climatul de emula
ție creatoare, patosul efor
turilor prin care se nasc 
aceste produse. Lucrează 
aici cîteva sute de munci
tori, maiștri și ingineri ro

Numărul celor care au În
ceput să se ocupe de ceea 
ce mai tirziu aveam să nu
mim autoutilare a crescut 
la doisprezece. întii au lu
crat prin cite un colț sau 
pur și simplu pe afară. 
Acum le facem un atelier. 
Intîi au produs pentru noi. 
Acum produc utilaje și pen
tru alte fabrici de mobilă. 
A trebuit să ne înscriem și 
cu o emblemă, cu o marcă 
a fabricii pe care s-o pu
nem pe aceste mașini.

Oamenii aceștia insă nu 
pot fi cunoscuți din goana 
automobilelor de pe „E 15".

BIHOR
ES

mâni și maghiari. Și iată și 
ceva cu totul demn de re
marcat la acest colectiv : 
fabrica se autodezvoltă, 
crește prin propriile puteri.

Tinărul 
binatului 
lemnului 
Oros, ne 
cui acestei acțiuni :

— La un moment dat s-a 
introdus în fabricație un 
produs la care foloseam 
unele plăci de dimensiuni 
mici. Ele trebuiau șlefuite. 
Mașinile noastre de șlefuit 
și de lustruit erați însă de 
dimensiuni mari. Ar .fi fost 
o mare risipă să le folosim 
la operațiunea aceasta. Un 
muncitor, mecanic de între
ținere, Okos Istvan, s-a an
gajat : fac eu o mașină po
trivită pentru aceste 
pe baza unui proiect 
mit de specialiștii i 
Și a făcut-o. A ieșit 
bine. A vrut apoi să 
facă și altele și le-a făcut. 
I s-au alăturat alți oameni. 
Astfel au apărut idei noi.

director al Com- 
de prelucrare a 
Oradea. Vladimir 
înfățișează istori-

Șoseaua trece pe sub un 
pod de cale ferată și orașul 
apare dintr-o dată. El sur
prinde prin armonia dispu
nerilor in spațiu, prin ele
ganța liniilor și a culorilor, 
prin masivitate. Blocuri 
turn se succed într-o ali
niere de verticale colorate, 
bolcuri „lamă" se rînduiesc 
intr-un joc de paralele, 
spații verzi, esplanade și 
alei îți odihnesc privirile, 
elegante complexe comer
ciale dau arterei principale 
■ orașe.

nou. 
ulti- 
Lo-

piese, 
întoc- 
noștri. 
foarte 

; mai

vioiciunea mâților 
Și totul e nou, foarte 
S-a clădit pe durata 
milor cinci-șase ani. 
cuiesc aici, in cartierul Ro- 
gerius. aproximativ 30 000 
de cetățeni ai municipiului 
Oradea. Am intrat deci, ve
nind pe una dintre marile 
artere de circulație ale con
tinentului. intr-un oraș nou. 
dar cu nume vechi. De la 
Borș și pină aici România 
ni se dezvăluie sub una din 
rrultiplele-i înfățișări care 
o reprezintă.

Dar faima Bihorului se 
mai poate constitui și • din 
alte fapte. în după amiaza 
aceea norii s-au abătut a- 
menințători deasupra con
structorilor de la Leșul. Și 
n-a rămas doar o amenin
țare. Dintr-o dată s-au pră
vălit de sus parcă toate a- 
pele cerului. In albia viito
rului lac de acumulare apa 
a crescut vertiginos. In mai 
puțin de cincisprezece mi
nute a acoperit cîteva din
tre utilajele unicat aflate 
pe șantier. Cu ce puteri su
praomenești să le scoți de 
acolo ? După clipe grele de 
tăcere, din grupul oameni
lor care priveau cu îngrijo
rare s-a desprins maistrul 
Miklos Francisc. A alergat 
spre baraca cu scule, a che
mat lingă el pe alți cițiva 
și s-a cufundat în apa 
neagră și rece. S-a cufun
dat mereu și mereu și a 
demontat utilajele piesă cu 
piesă, le-a legat cu parime, 
iar macaralele de pe ba
raj le-au ridicat și le-au 
scos din primejdie. Un om, 
o faptă de eroism s-au dăl
tuit astfel, pentru eterni
tate, pe trupul greu al ba
rajului de la Leșul.

Despre semnificațiile a- 
cestor gesturi umane, des
pre ceea ce reprezintă ele, 
constituind spiritul Bihoru
lui, am discutat cîteva mi
nute cu tovarășul Alexan
dru Fodor, secretar cu pro
blemele de 
comitetului 
partid.

— Uneori 
varășul Fodor 
furați de multitudinea 
complexitatea cifrelor. Ne 
obișnuim cu ele în aseme
nea măsură incit sint mo
mente cind încărcătura o- 
menească ne scapă. Dar 
iată, este deajuns să zăbo
vești mai mult asupra înțe
lesurilor pe care le au ci
frele dezvoltării noastre și 
să descoperi un univers răs
colitor, făurit de oameni. 
Cifra investițiilor alocate 
județului Bihor în primii

propagandă al 
județean de

— ne spune to- 
sîntem 

Și

trei ani din actualul cinci
nal ar putea să treacă 
drept oarecare dacă nu 
ne-am gîndi că materializa
rea ei a însemnat pentru 
noi apariția de uzine și 
combinate noi, a multor ca
pacități de producție in în
treprinderi mai vechi, apa
riția unor cartiere și con
strucții social-culturale noi. 
Asta înseamnă ridicarea la 
un alt ritm economic și so
cial a unor orașe ca Aleșd, 
Marghita. Beiuș, Orașul dr. 
Petru Groza. înseamnă 
locuri de muncă și posibili
tatea însușirii unor profesii 
de mare actualitate pentru 
17 200 de oameni. Mai în
seamnă locuințe noi, con
fortabile și moderne pentru 
aproximativ 20 000 de locui
tori ai județului. Iată ce 
conține și reține o simplă 
cifră, 
tentat

La 
șeaua 
sește 
străbătînd 
ale României. Și 
la granița județului, se a- 
flă un motel modern la 
care călătorii poposesc și, 
uneori, de la înălțimea 
muntelui, privesc drumul 
lăsat în urmă...

— Domnule doctor Gun
nar Hilding — ne adresăm 
noi unui turist din Suedia— 
vă aflați într-un ținut tra
dițional al României. ~ 
impresie v-a produs ; 
prim contact cu țara 
stră ?

— Tot ce-am văzut 
cintător — ne răspunde 
domnia-sa. Peisajul, culo
rile, orașele. Din drumul pe 
care l-am străbătut pînă a- 
cum iți dai seama limpede 
că țara dumneavoastră tre
ce printr-o perioadă de pro
grese. Abia aștept să stră
bat mai departe țara, spre 
ținta călătoriei mele. Tot 
asemenea frumuseți ne vor 
intimpina ?

— Firește. Drum bun.

pe care uneori ești 
s-o treci cu vederea. 
Piatra Craiului

„Europa 
ținuturile 

alte

șo- 
15" pără- 
Bihorului, 
meleaguri 
chiar aici,

. Ce 
acest 
noa-

e !n-

J



CAMBODGIA

Unităti ale forțelor patriotice 
aii pătruns in Pnooi Penh

® închiderea aeroportului Pochentong și retragerea în 
dezordine a trupelor lonnoliste ® Lupte înverșunate 

în jurul șoselei nr. 1

PNOM PENH 5 (Agerpres). — Orașul Pnom Penh este, practic, 
încercuit de unitățile forțelor patriotice cambodgiene de eliberare 
susținute de puternice efective logistice. Spiritul de rezistență și 
combativitate al soldaților lonnoliști scade cu fiecare zi — rela
tează agenția France Presse, referindu-se la evoluția evenimentelor 
din Cambodgia, unde forțele patriotice, respingind contraatacurile 
inamicului, continuă să inițieze atacuri ofensive în principalele 
puncte și direcții strategice care duc spre capitala cambodgiană.

Potrivit relatărilor agențiilor Ren
ter și United Press International un 
efectiv de aproximativ 1 000 de sol
dați din unitățile forțelor patriotice 
cambodgiene de eliberare au pătruns, 
duminică, in perimetrul orașului 
Pnom Penh, ocupind unele servicii

TOKIO

Sesiunea preliminară 
a Conferinței internaționale 1 » 
împotriva bombelor atomice 

și cu hidrogen
• INTERVENȚIA REPREZENTANTU

LUI ROMÂN

TOKIO (Corespondență de la FI. 
Țuiu). — în capitala niponă au conti
nuat lucrările sesiunii preliminare a 
Conferinței internaționale împotriva 
bombelor atomice și cu hidrogen, 
organizată cu prilejul comemorării 
anuale a dezastrului provocat de 
bombele atomice aruncate Ia 6 și 9 
august 1945 deasupra orașelor Hiro
shima și Nagasaki.

în ședința <de dimineață a luat cu- 
vîntul reprezentantul Comitetului 
Național pentru Apărarea Păcii din 
România, Dumitru Chițoran, care a 
transmis salutul de. solidaritate cu 
lupta dusă de GENSUIKYO, de po
porul japonez. împotriva armelor 
nucleare, pentru realizarea dezar
mării nucleare.

în aceeași ședință au vorbit re
prezentanți ai mișcărilor pentru pace 
din R.D. Vietnam. Polonia. Austra
lia, Cehoslovacia și ai unor organi
zații internaționale.

în continuare s-a întrunit comite
tul însărcinat cu elaborarea proiec
telor de documente, pe care urmează 
să le adopte conferința in sesiunea 
de la Nagasaki.

Cu aceasta, lucrările sesiunii preli
minare din Tokio au luat sfirșit. 
Luni, delegații vor pleca la Hiroshi
ma și, după ce vor participa la ma
nifestațiile de acolo, vor merge la 
Nagasaki! . Lucrările conferinței se 
vor încheia la 11 august.

Actualități 
politico-economice indiene

Pentru cei ce urmăresc îndeaproape 
actualitatea indiană sub toate aspec
tele ei, ultimele luni au scos în evi
dență, pe plan economic, două preo
cupări dominante : consolidarea sec
torului de stat și pregătirea celui 
de-al cincilea plan cincinal de dez
voltare a economiei naționale in pe
rioada 1974—1979. în strînsă legătură, 
ambele preocupări vizează unul și a- 
celași țel major — transpunerea 
in viață a programului guvernamen
tal de transformări economice și so
ciale, în interesul maselor largi ale 
populației.

înaintarea Indiei pe calea progre
sului a impus cu acuitate renovarea 
structurilor economice și sociale. în 
acest sens, intărirea sectorului de stat 
al economiei se înscrie printre obiec
tivele fundamentale ale guvernului 
condus de Indira Gandhi. în pofida 
împotrivirii cercurilor de dreapta, 
s-a trecut la aplicarea unui program 
de transformări progresiste, între 
care naționalizarea principalelor 
bănci, instituirea controlului de stat 
asupra unor importante ramuri eco
nomice, îngrădirea activității mono
polurilor, urgentarea reformei agrare 
etc. Ca urmare a acestor măsuri, e- 
conomia Indiei a înregistrat in ulti
mii ani succese remarcabile. Astfel, 
realizind un ritm mediu anual de 
dezvoltare industrială de' 7 ,1a sută, 
sectorul de stat produce astăzi circa 
30 la sută din întreaga cantitate de 
oțel, aproape 85. la sută din utilajul 
industriei grele și 60 la sută din pro
ducția industriei producătoare de u- 
tilaj energetic greu. în agricultură, 
prin extinderea irigațiilor șl folosirea 
pe scară tot mai largă a îngrășămin
telor minerale și a muncii mecani
zate, s-au obținut rezultate deosebite. 
Este suficient să arătăm că în peri
oada 1947—1972 producția de cereale 
s-a dublat.

Ținînd cont de stadiul cronic de 
subdezvoltare de la care a plecat In
dia anului 1947, aceste progrese sînt, 
firește, deosebit de semnificative. Cu 
toate acestea, drumul Indiei spre 
dezvoltare este abia lă început, efor
turile de edificare a structurilor eco
nomice și sociale moderne se cer con
tinuate și amplificate. Relevînd im
portanța întăririi sectorului de stat 
in dezvoltarea economiei naționa
le, premierul indian arăta că „in
dependența politică trebuie să 
fie consolidată pe baza edifică
rii unei economii de sine stătă
toare". Acestui scop îi sînt subordo
nate o serie de noi măsuri întreprin
se de guvern. Din multitudinea tele- 

de comunicație cu exteriorul, deter- 
minind închiderea aeroportului Po- 
cheniong și retragerea în panică și 
dezordine a trupelor lonnoliste.

Agențiile internaționale relatează 
că in ultimele 72 de ore , lupte din 
cele mai înverșunate între forțele 
patriotice khmere și efectivele regi
mului de la Pnom Penh s-au desfă
șurat in jurul șoselei nr. 1, care asi
gură legătura între Pnom Penh și 
Saigon.

Comandamentul trupelor lonnoliste 
a dislocat efective suplimentare pen
tru consolidarea garnizoanelor ase
diate din jurul orașului. In ciuda 
sprijinului aerian masiv primit din 
partea aviației americane, care a 
continuat bombardamentele asupra 
pozițiilor forțelor patriotice și in 
cursul ultimelor 48 de ore, trupele 
regimului de la Pnom Penh n-au 
reușit să recucerească pozițiile ocu
pate de forțele patriotice.

Alte telegrame difuzate de agen
țiile de presă anunță că forțele pa
triotice cambodgiene de eliberare au 
supus duminică unui puternic bom
bardament de artilerie garnizoana 
trupelor lonnoliste din orașul Tak- 
mau. situat in apropierea capitalei — 
garnizoană considerată ca principa
lul punct de acces spre Pnom Penh — 
prorocind inamicului pierderi in oa
meni și materiale de luptă. Au fost 
atacate cu artileria și mortiere alte 
două puncte consolidate, dispuse la 
20 km sud-est de Pnom Penh.

agențiile de presă transmit:
•.re;;,

Lucrările celui de-al doi
lea Congres al Uniunii Ti
neretului Revoluționar din 
Vietnamul de Sud, care s au 
desfășurat într-una din regiunile eli
berate, au luat sfirșit. Congresul a 
adoptat noul program al mișcării de 
tineret din Vietnamul de Sud și a 
stabilit sarcinile organizației pentru 
perioada următoare. Congresul a 
hotărit ca Uniunea Tineretului Re
voluționar din Vietnamul de Sud 
să-și schimbe denumirea în Uniu
nea Tineretului Revoluționar Popu
lar Ho Și Min — relevă agenția de 
presă „Eliberarea".

gramelor de presă care au anunțat, 
în ultimul timp, aceste măsuri, ne 
vom opri doar la cîteva : naționali
zarea tuturor minelor de cărbune ne- 
cocsificabil din țară, trecerea "Sub 
controlul statului a altor fabrici tex
tile particulare, înființarea unei mari 
companii siderurgice prin contopirea 
tuturor întreprinderilor de profil ale 
sectorului de stat, instituirea contro
lului de stat asupra pieței grînelor, 
noi acțiuni în direcția limitării su
prafețelor de pămînt deținute de 
marii proprietari etc. Așa cum reiese 
din declarațiile oficiale ale autorită
ților, guvernul Indiei intenționează 
să continue politica de naționalizare 
și in alte domenii importante ale eco
nomiei naționale, deoarece „sarcinile 
dezvoltării industriale a țării nu pot 
fi rezolvate de marile grupări mono
poliste particulare, ci doar de un pu
ternic sector de stat", după cum afir
ma Y. B. Chavan, ministrul in
dian de finanțe. In vederea în
făptuirii acestor sarcini. în acest 
an, în sectorul de stat al economiei 
au fost investite din buget peste 23 
miliarde rupii.

Pornind de la realitățile societății 
indiene contemporane, noul plan cin
cinal, care va intra în vigoare la înce
putul anului viitor, își propune drept 
obiective fundamentale lichidarea să
răciei și răminerii în urmă, elimina
rea inegalităților din viața socială și 
economică, înfăptuirea unui amplu 
program de industrializare. Conform 
prevederilor sale, producția indus
trială va crește anual cu 6,2 la sută, 
iar cea agricolă cu 5,5 la sută. Pu
terea instalată a centralelor electrice 
din țară se va dubla, producția între
prinderilor metalurgice va ajunge la 
circa 19 milioane tone pe an, numărul 
tractoarelor pe care le va produce 
anual industria de stat va fi de 
35 000, șe va extinde simțitor re
țeaua de irigații. „Planul cincinal 
1974—1979 — arăta Indira Gandhi — 
trebuie să fie privit ca un punct de 
unire a efortului național suprem pe 
calea dobîndirii deplinei independen
țe economice a Indiei".

Răspunzînd necesităților profunde 
ale poporului indian, măsurile între
prinse în domeniul economic, în
treaga activitate a guvernului Indiei 
pentru aplicarea programului de 
transformări social-economice se bu
cură de sprijinul larg al populației, 
care vede în aceasta calea spre îm
plinirea propriilor năzuințe de pro
gres și bunăstare.

Eugen IONESCU

Om LATINO-AMERICANE
Pentru o mai largă cooperare între 
țările membre ale Pactului Andin
LIMA 5 (Agerpres). — La ■ Lima 

au luat sfirșit lucrările celei de-a 
patra conferințe anuale a miniștrilor 
de externe din țările membre ale 
Pactului Andin — organizație econo
mică latino-americană din care fac 
parte Chile, Columbia, Peru, Ecua
dor, Bolivia și Venezuela — infor
mează agenția Prensa Latina. La 
încheierea reuniunii a fost adoptată 
o declarație care subliniază necesi
tatea „reorganizării Organizației Sta
telor Americane (O.S;A), creșterii' 
colaborării între țările membre ale 
Pactului Andin în cele mai diverse 
domenii de activitate și extinderii 
relațiilor și contactelor directe cu 
toate popoarele lumii dornice să coo
pereze".

După ce arată că „țările membre 
ale Pactului Andin au cunoscut ne
dreptatea și agresiunea economică 
exercitată din exterior în procesul 
de transformare a structurilor social- 
economice", documentul condamnă 
energic „orice măsură legislativă sau 
acțiune economică de natură coerci
tivă îndreptată împotriva statelor

Un plan de dezvoltare economico- 
socială a Argentinei

BUENOS AIRES 5 (Agerpres). — 
Ministrul de finanțe al Argentinei, 
Jose Gelbard, a anunțat un plan gu
vernamental de amploare in dome
niile economic și social.

Planul prevede, pentru următorii 
ani. sporuri importante in domeniul 
producției industriale, menite să asi
gure dezvoltarea economiei țării. 
Astfel, se are în vedere ca. de la ac
tuala producție anuală de oțel de 2.5 
milioane tone să se ajungă la circa 
5 milioane tone în anul 1977 și la 25 
de milioane de tone in jurul anului 
1985. sporuri însemnate urmînd să 
fie asigurate și in producția de ci
ment, deosebit de importantă pentru 
sectorul construcțiilor. Pe ansamblul 
ramurilor economiei se prevede, 
pentru următorii cinci ani, o rată a- 
nuală de creștere de 6 la suță, spo
ruri ale producției fiind planificate 
și in sectorul agricol, care deține o

Stabilirea de relații di
plomatice între R. D. Viet
nam și Iran. Guvernele Republi
cii Democrate Vietnam ^i Iranului 
au hotărît să stabilească relații di
plomatice la nivel de ambasadă, a- 
nunță un comunicat al Ministerului 
de Externe al R.D.V., dat publicită
ții la Hanoi.

Biroul Politic al Uniunii 
Progresiste Senegaleze - 
partid unic de guvornămint în Sene
gal — a anunțat, intr-un comunicat 
dat publicității, numirea lui Karim 
Fall în funcția de secretar permanent 
al partidului.

Convorbirile dintre dele
gațiile R. R. Egipt și Libiei, 
in problema proiectatei uniuni în
tre cele două țări, au început la 
Tripoli. Delegația egipteană este 
condusă de vicepremierul pentru 
problemele culturii și informațiilor, 
Abdel Kader Hatem, iar delegația 
libiană de Abdel Salam Jalloud, 
membru al Consiliului' Comandamen
tului Revoluției, primul ministru al 
Libiei. Actuala etapă a convorbiri
lor constituie o continuare a discu
țiilor purtate in cursul lunii pre
cedente. la Cairo, intre președinții 
Anwar Sadat și Moamer Geddafi.

Recent, trei plute, avînd la bord mai multi cercetători științifici, au părăsit 
portul Guayaquil, Ecuador, cu destinația Mooloolaba, Australia. Naviga
torii speră să-și încheie cu succes traversarea Pacificului în noiem

brie. în fotografie : echipajul uneia din cele trei plute

R D. P. A YEMENULUI

Trecerea în proprietatea statului 
a resurselor minerale

ADEN 5 (Agerpres). — Președintele 
Republicii Democratice Populare a 
Yemenului, Salem Robaya Aii, a sem
nat un decret potrivit căruia „toate 
resursele mineralș aflate pe teritoriul 
țării, in subsol sau la suprafață, ca 
și in interiorul apelor teritoriale, sînt 
proprietate de stat". 

care adoptă hotărîri in vederea re
cuperării ori apărării resurselor Tor 
naturale, terestre sau maritime".

Declarația critică, de" asemenea, 
companiile multinaționale care, în 
goana după profituri, încearcă să-și 
impună punctul de vedere în țările 
în care iși desfășoară activitățile, in
tervenind în treburile lor interne, in 
problemele producției și consumului, 
și afirmă, totodată, principiul potri
vit căruia societățile străine . trebuie 
să respecte legislația în vigoare din 
statele în care acționează.

în scopul dezvoltării economiilor 
lor naționale și al apărării bogății
lor naționale, miniștrii1 de externe 
din țările andine s-au pronunțat pen
tru înființarea unor organisme care 
să ofere pirghii sporite de colabora
re, între care înființarea unei, orga
nizații latino-americane a energiei 
(O.L.A.D.E.), dezvoltarea cooperării 
in cadrul Comisiei speciale'de coor
donare. latino-americane (C.E.C.L.A.), 
și restructurarea Asociației latino- 
americane a liberului schimb 
(A.L.A.L.C.).

pondere majoră in economia națio
nală.

Ansamblul măsurilor in sfera pro
ducției — a arătat ministrul de fi
nanțe — urmează a fi conjugat cu 
măsuri în domeniul economico-so- 
cial, chemate să asigure o mai echita
bilă repartiție a venitului național, 
de care să beneficieze oamenii mun
cii. Menționind că, în prezent, numai 
36 la sută, din venitul național re
vine milioanelor de salariați din Ar
gentina, Jose Gelbard a arătat că se 
urmărește ca în anul 1977 această 
proporție să ajungă la 48 la sută.

Pe de altă parte, se anunță că li
derul mișcării justițialiste din Ar
gentina, Juan Peron, și soția sa. Isa
bel Peron, au fost proclamați, de 
convenția mișcării justițialiste, can
didați la funcțiile de președinte și, 
respectiv, vicepreședinte ai Argenti
nei.

Un acord de colaborare 
între Guineea și U.R.S.S., 
privind crearea unui centru de cer
cetări științifice, la care să fie efec
tuate, de către specialiști ai celor 
două țări, studii în domeniul ocea
nografiei. heliofizicii și asupra com
portării diferitelor materiale și pro
duse în condițiile climei tropicale, 
a fost semnat la Conakry.

Republica Malgașă 3 ho1ă- 
rît să părăsească Organizația co
mună africană malgașă și mauricia- 
nă — a anunțat Didier Ratsiraka, 
ministrul malgaș al afacerilor-exter
ne. El a precizat că țara'sa a luat 
această hotărire întrucît OCAM este 
depășită de actuala conjunctură, iar 
țara sa dorește să-și consacre efor
turile activității in cadrul Organiza
ției Unității Africane.

Bilanțul incendiului de 
mari proporții izbucnit în urmă cu 
cîteva zile la complexul hotelier-tu- 
ristic „Summerland", situat la nord 
de orașul Douglas, capitala insulei 
britanice Man din Marea Irlandei, se 
ridică la 51 de morți și un dispărut. 
Pe de altă parte, poliția a anunțat că 
trei adolescenți suspectați de a fi 
provocat sinistrul au dispărut fără 
urmă.

Decretul prezidențial precizează că 
prospectarea și. exploatarea acestor 
bogății naționale sint de competența 
exclusivă a statului, care va executa 
aceste lucrări prin intermediul orga
nismelor de stat din ramura petrolu
lui și mineralelor.

Festivalul mondial al tineretului
si studenților s-a încheiat
3 1

BERLIN 5 — Corespondență de 
la C. Varvara : ,în capitala Re
publicii Democrate Germane a 
luat sfirșit duminică cel de-al 
X-lea Festival mondial al ti
neretului și studenților, amplă ma
nifestare a tineretului lumii care s-a 
dovedit a fi o nouă contribuție la 
cauza mai bunei cunoașteri și apro
pieri intre popoare, la extinderea co
laborării și la întărirea solidarității 
dintre organizațiile de tineret din în
treaga lume în nobila luptă pentru 
promovarea prieteniei și conlucrării 
pașnice, a progresului social și a 
păcii.

Tineretul și întreaga populație a 
R. D. Germane, in lunile precedente 
și in timpul desfășurării festivalului, 
s-au străduit să creeze condiții cit 
mai bune pentru o asemenea întîl- 
nire de amploare a tineretului.

Membrii delegației de, tineret a 
Republicii Socialiste România au 
participat la numeroase adunări, 
conferințe, seminarii, colocvii și alte 
dezbateri, organizate șub egida marii 
întîlniri de la Berlin. Reprezentanții 
tineretului nostru, dînd glas voinței 
și năzuințelor întregului popor ro
mân, au împărtășit aspirațiile țării 
noastre, care promovează consecvent 
o politică de continuă Întărire a le
găturilor sale cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orinduire 'socială, 
și care militează pentru afirmarea 
în viața internațională a unor noi 
relații bazate pe principiile deplinei 
egalități in drepturi, ale respectării 
independenței și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc, ale 
renunțării la. forță și la amenințarea 
cu folosirea forței. Ei au înfățișat, 
totodată, activitatea creatoare a po
porului român pentru dezvoltarea 
accelerată economică și socială a 
țării, condițiile de muncă și de viață 
ale tineretului, rolul său activ în 
societatea noastră, perspectivele des
chise tinerei generații de programul 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

în spiritul solidarității sale eu 
lupta forțelor revoluționare, progre
siste și democratice din întreaga 
lume, împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialismului,

MARGINALII

Simpozion științific
consacrat culturii românești

Colegiul New En
gland din orașul Han- 
niker, . statul New 
Hampshire, a fost timp 
de două zile gazda 
simpozionului „Cultu
ra României și semni
ficația ei internațio
nală", manifestare or
ganizată sub auspiciile 
Societății americane 
de istorie a științei și 
Bibliotecii române din 
New York și dedicată 
apropiatei sărbători 
naționale a României, 
ziua de 23 August.

Lucrările seminaru
lui, care au fost con
duse de prof. Ralph 
Scott de la Universita
tea ■ din Carolina de 
Nord, președintele So
cietății americane de 
istorie a științei, și de 
prof. Dan Grigoreseu, 
directorul Bibliotecii 
române din New York, 
au reunit numeroși 
oameni de cultură și 
artă, cercetători și 
profesori de la univer
sități de prestigiu de 
pe tot cuprinsul Sta
nelor Unite — Harvard, 
Columbia, New York, 
Washington. Minne
sota, Vermont, New 
Hampshire și altele. 
Cuvîntul de deschide
re a fost rostit de prof. 
Michael Smith, recto
rul Colegiului New 
England, care a vorbit 
despre prefacerile în 
viața socială, economi
că și culturală a 
României contempo
rane, a căror cale a

fost deschisă de actul 
istoric de la 23 Au
gust.

Simpozionul a fost 
axat asupra unor 
probleme de deosebit 
interes științific pri
vind istoria culturii 
române, contribuția sa 
profund originală la 
patrimoniul culturii 
universale. Simpla e- 
numerare a cîtorva 
din titlurile comuni
cărilor științifice pre
zentate de gazde — 
..Baladele populare 
românești, expresie a 
tragicului și frumosu
lui", „Un original as
pect al tradițiilor re
nașterii : picturile mu
rale ale mînăstirilor 
din nordul Moldovei", 
„Dimitrie Cantemir, 
istoric al vieții impe
riului otoman", „Geor
ge Enescu și muzica 
modernă europeană", 
„Luceafărul lui Mihal 
Eminescu, o viziune 
cosmologică româneas
că", „Școala româneas
că a literaturii compa
rate", „Aspecte ale 
implicației sociale în 
romanul românesc 
contemporan" — sint 
grăitoare pentru am
ploarea și profunzimea 
incursiunilor făcute în 
cultura poporului nos
tru.

Din partea Româ
niei, prof. Dan Grigo- 
rescu a susținut co
municarea „Caracter 
național și valori in
ternaționale în cultura 
română". In semn de 
recunoaștere a contri

„Olecție de economie politică"
Joi după-amiază. Ia - 

Besanțon, un eveni
ment unic in istoria 
clasei muncitoare din 
Franța : muncitorii u- 
zinelor de orlogerie 
„Lip" și-au plătit ei 
inșiși salariile, folo
sind fondurile strînse 
din vinzarea ceasuri
lor fabricate în cele 
peste 100 de zile de 
cînd lucrează fără di
rector, fără conduce
re tehnico-administra- 
tivă. Acest act. consi
derat ilegal de către 
cercurile patronale,
ilustrează hotărîrea
fermă a muncitorilor 
de la „Lip" de a con
tinua lupta împotriva 
concedierilor și a în
chiderii uzinei.

La Besangon, ulti
ma săptămînă a fost 
bogată în evenimente. 
Astfel, marți, tribuna
lul de comerț din lo
calitate a hotărit în
cetarea activității și li
chidarea bunurilor u- 
zinei. Reacția organi
zațiilor sindicale de la 
„Lip" a fost netă : . 
muncitorii și-au con
tinuat activitatea cu 
calm și disciplină. A 
doua zi, miercuri, mi
nistrul dezvoltării in
dustriale și științifice. 
Jean Charbonnel, a 

propus un plan de so
luționare a crizei, care 
prevede împărțirea u- 
zinei in trei societăți 
distincte : ceasornică
rie. mașini-unelte și 
produse cu destinație 
militară. Dar toate 
cele trei societăți nou 
create nu ar putea 
prelua decit 700 pină 
la 900 din cei 1 300 de 
muncitori ai actualei 
uzine. în consecință, 
muncitorii de la „Lip" 
au respins și acest 
plan, care nu ține sea
ma de aspectul so
cial al crizei. Și ast
fel, joi a avut loc a- 
cel moment fără pre
cedent : împărțirea
salariilor. O sumă de 
2.2 milioane franci, 
din aproximativ 7,7 
milioane obținute din 
vinzarea ceasornice
lor fabricate în ulti
mele trei luni, a fost 
atribuită celor 1300 
de muncitori, în func
ție de participarea lor 
la producție. Pentru 
calcularea exactă a 
salariilor, un grup de 
muncitori a repus în 
funcțiune ordinatorul 
contabilității, iar dele
gații sindicali au în
tocmit fișele persona
le de plată. Cu acest

pentru libertate și independență, 
pace și progres social, solii tinere
tului român au susținut un dialog 
viu cu reprezentanții unui mare nu
măr de organizații de orientări po
litice și ideologice diferite.

La ora cînd transmit, în marea 
piață Marx-Engels are loc o impre
sionantă demonstrație de tinerețe și 
voioșie și. in același timp, de mani
festare a hotăririi tinerei generații de 
a lupta pentru traducerea in viață a 
celor mai nobile idealuri, idealuri 
prezente tot timpul la marea întil- 
nire mondială a tineretului, desfă
șurată sub deviza „Pentru solidari
tate in lupta antiimperialistă, pentru 
pace și prietenie". Este festivitatea 
de închidere, la care și-au dat intil- 
nire cei aproximativ 20 00(1 delegați 
din partea a peste 1 700 organizații 
de tineret din aproape toate țările 
lumii.

Sîmbătă seara, C.C. al P.S.U.G., Con
siliul de Stat și Consiliul de Miniștri 
ale R.D.G. au oferit o recepție la 
care au participat conducerile dele
gațiilor prezente la festival, printre 
care și cea a delegației României. 
Cu acest-«prilej, au luat cuvintul .Erich 
Honecker, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., Willi Stoph, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.D.G.. și 
Roberto Viezzi, președintele F.M.T.D.

Ședința Biroului Politic 

al C.C. al P. S. U.G.
BERLIN 5 (Agerpres). — După 

cum relatează agenția A.D.N., Biroul 
Politic, al C.C. al P.S.U.G., reunit la 
Berlin, a ascultat o informare pre
zentată de Erich Honecker, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G., cu pri
vire la desfășurarea și rezultatele 
întîlnirii prietenești a conducătorilor 
partidelor comuniste și muncitorești 
din unele țări socialiste, desfășurată 
in Crimeea. Participanții și-au ex
primat aprobarea deplină față de ra
portul prezentat și rezultatele întil- 
nirii din Crimeea.

buției sale la răspindi- 
rea și cunoașterea 
culttirii române în 
Statele Unite, prezen
tatorul comunicării a 
fost ales membru de 
onoare al Uniunii A- 
sociației Științifice din 
S.U.A.

Comunicările științi
fice, -ca și intervențiile 
ce au urmat, s-au re
marcat printr-o înaltă 
ținută științifică, do
vedind o cunoaștere 
aprofundată și un in
teres crescind din 
partea cercetătorilor 
americani pentru stu
dierea unor probleme 
fundamentale ale crea
ției spirituale româ
nești.

Televiziunea din o- 
rașul Concard. capita
la statului New Hamp
shire, g transmis o 
emisiune de o oră de
dicată colocviului de 
cultură românească. 
Postul de radio al o- 
rașului Manchester, 
din același stat, a 
transmis un program 
de muzică românească 
și de lecturi din poe
zia românească tradu
să în limba engleză.

Societatea americană 
de istorie a culturii a 
hotărît să publice toa
te comunicările coloc- 
,viului intr-un volum 
și să organizeze perio
dic astfel de manifes
tări despre creația spi
rituală a României.

C. Alexandroale
Washington

prilej s-a organizat o 
colectă muncitorească, 
prin care s-au strîns 
peste 200 000 franci 
pentru fondul de luptă 
sindicală.

După cum relatau 
ziarele franceze de 
vineri, . acest eveni
ment s-a desfășurat 
într-o atmosferă de 
calm și disciplină, de 
însuflețire. Muncitorii 
de la „Lip" și-au ex
primat și prin acest 
act voința de a con
tinua lupta, de a face 
față tuturor încercări
lor de concediere și 
de dislocare a uzinei.

Valul de solidarita
te cu acțiunea celor 
1 300 crește în întrea
ga Franță, iar inte
resul stîrnit de aceas
tă mișcare muncito
rească fără precedent 
depășește frontierele 
țării. Astfel, ziarul 
britanic „TIMES" scrie 
că reprezentanții de 
la „Lip" constituie o 
lecție pentru toate, 
școlile de economie și 
de politică din lumea 
occidentală.

Paul
DIACONESCU

Paris

OXIGEN PENTRU 
RÎURILE BOLNAVE

Se pare că riurile, atît de 
vulnerabile în fața „flagelului" 
poluării, vor putea fi scutite pe 
viitor de a mai suferi de aceas
tă „boală" atît de răspindită 
azi. în Anglia a luat ființă un 
serviciu special pentru protec
ția cursurilor de apă, care uti
lizează o metodă eficientă în 
combaterea poluării rîurilor. 
Imediat după depistarea unui 
caz de poluare, se trimite de 
urgență un vas. al cărui perso
nal, ajungînd la locul semna
lat, injectează oxigen lichid în 
apa riului „bolnav" pentru a-1 
înlocui pe cel pierdut prin in
festare. Tratamentul durează 
pină se constată că riul și-a 
„revenit", avînd din nou un 
procent corespunzător de oxi
gen pentru a putea „respira" ca 
orice rîu... teafăr.

FIȘĂ MEDICALĂ 
LA PURTĂTOR

Pentru ca medicii să aibă la 
dispoziție imediat. „cazierul" 
medical al unei persoane care a 
suferit un accident astfel incit 
să i se poată prescrie pe loc 
tratamentele care să nu fie con
traindicate. într-un șir de țări a 
fost lansată o metodă inedită : 
fișa medicală completă transpu
să pe microfilm.

Datorită dimensiunilor sale, 
ea poate fi cu ușurință purtată 
in portofel, dovedindu-se de un 
real folos in caz de nevoie.

SUNET Șl LUMINĂ

Oricît. ar părea de ciudat, mu
zica poate deveni lumină 1

Specialiști japonezi au reali
zat un ingenios dispozitiv de 
iluminare, bazat, pe transforma
rea sunetului muzical în lumi
nă. Utilizarea e cit se poate de 
simplă : firul electric al lămpii 
e conectat, pe de o parte, la ra
dio sau la magnetofon, iar pe 
de alta la o priză de perete, 
în funcție de muzica transmisă 
— de la Beethoven pină la șla
gărele de ultimă oră — se poate 
realiza, în interiorul locuințelor, 
o lumină deosebită, in nuanțele 
delicate ale curcubeului, odată 
cu aceasta creîndu-se o ambiantă 
cu totul particulară pentru re
ceptarea muzicii.

ASIGURĂRI COTIDIENE 
ÎMPOTRIVA 

ACCIDENTELOR

Accidentele de circulație au 
ajuns atît de numeroase la New 
York incit a fost introdusă o 
inedită formă de asigurare in 
masă. Despre ce este vorba ? Pe 
străzi au fost instalate automa
te, oare in schimbul unei sume 
foarte reduse (5 cenți) elibe
rează tichete de asigurare va
labile timp de 24 de ore.

Pe toată durata respectivă, 
pietonul este asigurat contra 
oricărui risc în ce privește ac
cidentele de circulație. După 
cum informează presa de spe
cialitate. automatele sînt extrem 
de solicitate.

FULGI DE... ARAHIDE

După șase ani de cercetări, 
profesorul american J. Mitchell 
de la Universitatea Clauson a 
pus la punct un nou produs a- 
limentar : fulgi de semințe de 
arahide. Bogat în proteine, cu' 
înaltă valoare nutritivă, noul 
produs prezintă avantajul de a 
nu conține colesterol. Fulgii pot 
fi consumați ca atare sau în 
combinație cu alte alimente, 
amestecați cu zahăr sau cioco
lată ca umplutură pentru sand
vișuri ete.

PLIMBARE FĂRĂ GRIJI 
PE BICICLETĂ...

Un cui sau un ciob de sticlă 
pe care nu le observi și e 
de-ajuns : cauciucul se sparge 
punind capăt plimbării atit de 
plăcute pe bicicletă ! Iată însă 
acum o veste bună pentru bici- 
cliștii ghinioniști : crearea unui 
nou tip de pompă, conținind 
cauciuc lichid sub presiune. 
După producerea neplăcutului 
incident, pompa e fixată la ven
til și, automat, spărtura acope
rită cu o peliculă din substan
ța lichidă, iar cauciucul umflat 
din nou in mai puțin de un mi
nut. De acum, plimbare fără 
griji pe bicicletă...
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