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In august, pe șantiere - ritm și ca litate
1la cota maximă a gr aficelor!

COLABORAREA DIRECTA $1 OPERATIVA 
INTRE BENEFICIARI, CONSTRUCTORI 

$1FIRNIZBBII RE UTILAJE GARANTEAZĂ 
RESPECTAREA TERMENELORDupă cum se știe, Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a examinat zilele trecute stadiul realizării lucrărilor de investiții, stabilind ca in lunile august și septembrie să fie lichidate rămînerile în urmă de pe unele șantiere, să se asigure un ritm mai intens de lucru, in vederea indeplinirii integrale a programului de investiții pe anul 1973. In legătură cu principalele probleme ale activității de investiții la ora actuală, cu măsurile ce se impun să fie neîntîrziat luate pentru accelerarea ritmului lucrărilor pe șantiere, am avut o convorbire cu tovarășul ION RĂȚOI, prim-vicepreședinte al Băncii de Investiții.

— Pentru început, vi rugăm, 
tovarășe prim-vicepreședinte, 
să prezentați, succint, urgențele 
lunilor august și septembrie pe 
șantiere.— Bilanțul realizărilor pe 7 luni in activitatea de investiții evidențiază— pe lingă rezultatele bune obținute— și anumite rămineri in urmă in realizarea unor obiective și capacități de producție prevăzute in programul de investiții pe acest an. a căror înfăptuire — după cum se știe— este hotăritoare pentru îndeplinirea planului cincinal înainte de termen. pentru dezvoltarea econontico- socială a țării in ritmurile și la nivelurile prevăzute. De aceea. în perioada actuală sarcina fundamentală in domeniul investițiilor o constituie concentrarea întregului potențial de care dispun constructorii, beneficiarii, furnizorii de utilaje tehnologice și materiale de construcții, conlucrarea strinsă și permanentă a acestora, astfel incit în lunile august și septembrie să fie recuperate întârzierile existente în executarea și punerea în funcțiune a unor capacități și obiective. să se asigure un ritm mai intens de lucru pe toate șantierele în vederea indeplinirii integrale, la toate prevederile sale, a planului de investiții pe acest an. Acesta este sensul major al chemării pe care tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a adresat-o tuturor celor angajați in procesul de realizare a investițiilor.
— Desigur, un ritm susținut 

de execuție trebuie să caracte
rizeze activitatea tuturor șan
tierelor in răstimpul care a 
mai rămas din acest trimestru. 
Care sint insă sectoarele în 
care se impune o concentrare 
a forțelor și mijloacelor, in a- 
ceastă perioadă, pentru execu
tarea obiectivelor de investiții?— Eforturile trebuie orientate cu precădere asupra marilor obiective, hotăritoare pentru economia națională, asupra capacităților de producție la care scadența punerii în funcțiune a expirat, precum și la cele prevăzute să înceapă producția in acest an, dar la care sînt încă de soluționat o serie de probleme ce condiționează respectarea, termenelor planificate. Mă refer. îndeosebi, la o serie de șantiere unde se construiesc obiective ale industriei chimice, industriei materialelor de construcții și economiei forestiere, industriei constructoare de mașini și industriei metalurgice. Grăbirea ritmului lucrărilor pe aceste șantiere depinde atit de beneficiari și constructori, cit și de unitățile constructoare de mașini care nu și-au onorat obligațiile de a livra la termen toate utilajele tehnologice. 

în acest sens, este de relevat că. nici la ora actuală nu au început să pro- , ducă o serie de capacități, cum ar fi cele de la Fabrica de armături din fontă și oțel Zalău, Combinatul de îngrășăminte chimice Slobozia, Fabrica de geamuri trase și speciale Buzău, la care termenele inițiale de intrare in funcțiune au expirat încă de anul trecut. Sint intîrziate lucrările și la un șir de capacități ale căror termene de punere in funcțiune prevăzute pentru acest an au fost depășite. Este cazul unor capacități de la Întreprinderea ..Electro-Argeș" din Curtea de Argeș, Uzina de fibre sintetice din Săvinești, Fabrica de Materiale izolatoare din Vaslui, Combinatul de materiale de construcții din Aleșd — capacități deosebit de importante pentru economia națională. Esențial este ca. in fiecare caz in parte, eforturile să fie îndreptate spre execuția acelor lucrări de construcții și spre montarea utilajelor care condiționează darea in funcțiune a capacităților planificate.— V-afi referit la anumite 
întârzieri în livrarea utilajelor 
tehnologice. Care sint priorită
țile in executarea utilajelor 
tehnologice, cărora trebuie să. . 
le facă față in această perioadă 
întreprinderile constructoare de 
mașirti Și unitățile specializate 
din cadrul ministerelor titulare 
de investiții ?— Din examinarea mersului îndeplinirii planului de investiții și de punere în funcțiune la principalele șantiere unde se construiesc capacități de producție industriale prevă-
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, s-a întîlnit luni, 6 august, în stațiunea Neptun, cu delegația Organizației Poporului din Africa, de Sud-Vest (Namibia) — S.W.A.P.O., condusă de Sam Nujoma, președintele organizației, care face o vizită de prietenie în țara noastră, la invitația C.C. al P.C.R. Din delegație fac parte Dimo Amambo, Richard Ka- pelwa și Peter Sheenhema, cadre de conducere din cadrul S.W.A.P.O.Au participat tovarășii Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului Executiv-, secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., Constantin Vasil'iu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.în cadrul convorbirilor au fost abordate probleme privind stadiul și perspectivele dezvoltării relațiilor de colaborare și solidaritate dintre P.C.R. și S.W.A.P.O. și s-a realizat un schimb de informații și de vederi în legătură cu situația internațională actuală, cu lupta popoarelor împotriva imperialis

mului, colonialismului și neocolo- nialismului.Președintele S.W.A.P.O. a relevat înalta apreciere a organizației sale pentru sprijinul permanent și multilateral acordat de România socialistă luptei de eliberare națională din Namibia și a exprimat tovarășului Nicolae Ceaușescu, Partidului Comunist Român, României socialiste calde mulțumiri din partea S.W.A.P.O., a poporului na- mibian pentru acest ajutor prețios și constant.Exprimînd mulțumirile sale și ale conducerii P.C.R. pentru aceste aprecieri, tovarășul Nicolae Ceaușescu a transmis, totodată, un călduros salut și urări de succes combatanților S.W.A.P.O. în lupta pentru eliberare națională, împreună cu asigurarea că Republica Socialistă România, Partidul Comunist Român și poporul român vor sprijini, pe mai departe, cauza justă a poporului namibian, acor- dîndu-i sprijinul său politic, diplomatic, moral și material în vederea lichidării dominației coloniale, a politicii de discriminare rasială și apartheid, pentru trium

ful idealurilor sale de emancipare națională și socială.Cu acest prilej s-a evidențiat necesitatea intensificării eforturilor pentru întărirea unității tuturor țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești, a forțelor revoluționare, antiimperialisțe și patriotice de pretutindeni — pe plan național și internațional — in lupta împotriva politicii de dictat și agresiune a imperialismului, a oricăror forme de dominație asupra altor popoare, pentru afirmarea dreptului fiecărei națiuni la o dezvoltare liberă, independentă, pe calea progresului economic și social.Consemnînd cu satisfacție faptul că relațiile bilaterale s-au dezvoltat, sub auspiciile prieteniei, solidarității militante și a respectului reciproc, reprezentanții P.C.R. [și S.W.A.P.O. au reînnoit dorința lor de a le extinde, în continuare, în interesul celor două popoare — român și namibian — al cauzei libertății, independenței naționale, progresului economic și social al popoarelor, păcii și înțelegerii internaționale.

Pesta plan, cantități 
Importanta de produseîn 7 luni, oamenii muncii din întreprinderile industriale și unitățile economice ale județului Mureș au obținut o producție-marfă suplimentară de peste 91 milioane lei. Astfel, au fost puse la dispoziția e- conomiei naționale, peste prevederi, 200 milioane kWh energie electrică, 4 660 km conductori electrici izolați, 1 100 mc cherestea, 600 000 mp țesături și alte produse. Pe ansamblul județului, in acest an s-a înregistrat un spor de producție de peste 500 milioane lei. față de aceeași perioadă a anului trecut, spor datorat creșterii productivității muncii și aportului celor 9 capacități intrate în funcțiune în prima jumătate a anului.
în funcțiune, cu 7 luni 

mai devremeLa Focșani și-a început activitatea. cu șapte luni mai devreme, o nouă unitate a industriei constructoare de mașini, specializată in producția de scule, dispozitive și veri- ficatoare. Unitatea este dotată . cu mașini și utilaje de înaltă tehnicitate a căror funcționare este în cea mai mare parte automatizată. Recent. de pe benzile de montaj ale fabricii au ieșit primele cuțite din oțel rapid pentru strunguri, cele dinții mașini de marcat, instalații de protejat cu masă plastică, scule, dispozitive și alte produse.
15 milioane lei ~ 

beneficii suplimentareColectivele celor 15 , unități din cadrul Centralei industriale de celuloză și hîrtie întîmpina marea sărbătoare cu noi și valoroase succese în producție. Din evantaiul. larg al realizărilor de pină acum reținem două date mai semnificative : reducerea cu 6,5 la sută a cheltuielilor la 1 000 lei producție și obținerea u- nor beneficii suplimentare de aproape 15 milioane lei.

ÎN ÎNTÎMPINAREA MARII SĂRBĂTORI

Succesele noastre, mândria noastră
Mașini și utilaje realizata 

prin autoutilareîn primele 7 luni din acest an, întreprinderile industriale din județele Neamț,' Bacău și Vraneea au realizat, prin autoutilare, peste 750 de utilaje, mașini-unelte și scule, renunțind la importul unor astfel de produse in valoare de 14 milioane lei valută. Alte 300 de instalații și mașini se află in diferite faze de construcție. Rezultate deosebite in această direcție au obținut colectivele întreprinderii de țevi din Ro

...Continuindu-ne traseul, trecem din Ialomița in Ilfov. La comitetul județean de partid stăm de vorbă cu tovarășul Constantin Răchitan, secretar cu problemele economice. Ne spune : „Din harta publicată în „Scînteia" am înțeles că itinerarul dumneavoastră urmărește firul Dunării. Deci, la noi vă interesează cu precădere realizările il- fovenilor de la țărmul Dunării... Vă sugerez să mergeți la Oltenița. De ce tocmai aici ? Iată un argument : in numai 5 ani a- cest oraș' și-a sporit populația de la 18 000 la 28 000 locuitori".Deci, la Oltenița.Oraș de Dunăre. Masă compactă de porumb și floarea-soarelui, c'ontopin- du-se cu fisia de țarină și nisip de la țărm. La mijloc, orașul, ca un ostrov cu contururile nedefinite. Culturile vegetale îți lasă impresia că pătrund in șiruri pe străzi ; în sens invers, construcțiile geometrizate. colorate pastelat, parcă se duc să cucerească cîmpia... Oraș de Dunăre : străzi drepte, ca niște afluenți ai fluviului, tăiați de alte străzi drepte care par niște ape paralele cu fluviul. Străzi bătute de arșiță, colorate de flori care iubesc canicula. Străzi tăcute, goale, ca in orice oraș de Dunăre, la ceas de după-a- miază. 

man. întreprinderilor metalurgice din Piatra Neamț. Bacău și Focșani, Combinatului de fire sintetice din Săvinești. Combinatului de îngrășăminte azotoase din Roznov, Combinatului petrochimic Borzești, precum și cele ale combinatelor de industrializare a lemnului.
Pe baza creșterii 

productivității munciiMuncitorii, tehnicienii și inginerii întreprinderii de mașini electrice- București iși îndeplinesc cu succes 

După-anjiază de lungă vară fierbinte...Căutăm un reper al realității in numele căreia ni se indicase această localitate. Nu-1 găsim. Ce să facem ? Să scriem despre poezia toridă, lichefiantă, a tîrgurilor de cimpie dună

convertește tăcerea de tirg în larmă de oraș. Și încă un amănunt : „oastea" dinspre Dunăre este alcătuită din bărbați ; cea dinspre cimpie, din femei... Așadar, nimic deosebit : este ora la care ies din schimb băieții de la șantierele na

cru un nou schimb, sintem oaspeții unui colectiv, dintre care 80 la sută poartă bășmăluțe multicolore. Director — ați ghicit — un bărbat : economistul Ila- rion Cozea. Răspunzind uimirii noastre voit exagerate, ne spune zimbind : „Nu

frumoasa vară fierbinte 
a unui oraș de la Dunăre

. ............................. —■■■Uliii IU—»—IUI III ■!! .... ............... .reană în miezul verii ? Pentru asta nu era nevoie să venim pînă aici. Și totuși...Deodată, ca la un semnal, totul se însuflețește. Simultan, dinspre Dunăre și dinspre hotarul opus, străzile sînt invadate de oameni. Zeci; sute .de oameni, în majoritate tineri. Oameni volubili, al căror glas

vale și fetele de la filatură, două dintre colectivele care în ultimii ani au făcut să sporească spectaculos populația Olteniței. Către care să ne îndreptăm ? Ne aducem aminte că despre băieții șantierului a scris, recent, în „Scînteia" o colegă... Deci, mergem la filatură....La ora cînd intră în lu

vă speriați ; la noi, in fruntea organizației de partid și U.T.C. sint femei, la sindicat avem președintă, din colectivul operativ' fac parte 2 bărbați și 4 femei, din 24 ingineri, 15 sînt femei, în comitetul oamenilor muncii proporția este de 60 la sută în favoarea «sexului dominant», iar inginer- șef este o ingineră. După

sarcinile de plan ca și angajamentele asumate in întrecerea socialistă. După cum rezultă dintr-o recentă analiză, harnicul colectiv de muncă al acestei unități va livra peste prevederile planului pe 8 luni o producție in valoare de circa 17 milioane lei.In principal, acest spor de producție se va obține pe seama depășirii productivității muncii planificate cu 4 la sută și se va materializa in : motoare electrice cu o putere totală de 21 000 kW, 30 de generatoare de sudură și 6 000 kW la generatoare electrice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit pe Mohamed Hafez Ismail, consilierul președintelui Republicii Arabe EgiptTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, s-a reîntîlnit, luni dimineața, cu Mohamed Hafez Ismail, consilierul președintelui Republicii Arabe Egipt pentru problemele securității naționale. în ve

cum vedeți, există un echilibru perfect". „Pină și in fruntea... comisiei de femei avem tot o tovarășă", preia tonul discuției tehniciană Elena Țifrea. secretara comitetului de partid, iar Alexandra Ciobanu, secretara organizației de tineret din fabrică, întărește ideea : „La noi. din 24 de organizații U.T.C. numai vreo 3 sint conduse de băieți". Nu ne mai rămine decit să consemnăm și contribuția inginerului-șef Maria Rațiu („toate cele 79 de brigăzi de producție ale întreprinderii noastre au in frunte femei") pehtru a avea imaginea exactă a unei importante unități industriale ale cărei destine sint Încredințate femeilor. Unor femei care, să nu uităm, cu cițiva ani în urmă, cele mai multe, nici n-auziseră de ringuri, de bataj, de carde sau flayere. Tot așa cum, poate, nici Oltenița n-auzise de filatură. îl întrebăm pe tovarășul Ila- rion Cozea :— Ce a adus colectivul dumneavoastră Olteniței— Sintem cea mai mare și cea mai modernă întreprindere de acest gen din țară. Dimensiunile producției, utilajul modern, tehnologiile care solicită nu
Petre DRAGU 
Lucian CIUBOTARU
(Continuare în pag. a IV-a) 

derea continuării convorbirii începute cu prilejul întrevederii de duminică, 5 august, acordată oaspetelui.A participat tovarășul Ștefan Andrei, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român.De asemenea, a luat parte Osman 
ÎN PAGINA A V-A
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Assal, ambasadorul Republicii Arabe Egipt la București.In aceeași atmosferă cordială, președintele Nicolae Ceaușescu și consilierul Mohamed Hafez Ismail au abordat probleme de interes comun pentru cele două țări și popoare.
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I faptul;
'divers'
! Mai valo- 
| roasă decît
I comoara
. găsită Iîn timp ce săpa o groapă I• de var pe un teren viran, Mihai
ISavaniu, din Satu-Mare, ajutor I de maistru la întreprinderea I „Solidaritatea", a simțit, deoda- •
Ită, sub cazma, un obiect tare. | Apoi, încă unul. Erau două bor- I cane de sticlă, acoperite cu ca- | pace de metal și, in ele, o ade-
I vârâtă comoară : bulgărași de I aur, bijuterii și monede de aur I din secolul trecut. Mihai Sava- •
Iniu a anunțat imediat organele I de miliție. Comoara descoperită valorează citeva sute de mii de | lei. Dar infinit mai valoroasă e
[cealaltă comoară : cinstea omu- I lui. |
j Pas și... I 
| cacialma!

Aproape că nu era zi ți, mai 
Iales. seară in care Nițu Stoica, 

Stelian Banu și Constantin 
Mancaș, toți din municipiul Ro- 

Iman. să nu se intilnească la un 
pocher. Deunăzi, pe masă se 
afla o sumă impresionantă de 

Ibani. Fiecare se „concentra", 
„fila", „calcula", dacă nu cumva 
cineva o să tragă vreo cacialma. 

IDar. tocmai cind unul se pre
gătea să zică „pas", se auziră 
niște... păți. Prinși cu o miză 
atit de mare pe masă, nu se I făcea ca amenda să nu fie și ea 
grasă. $i plăti bilă, de fiecare, 
egal, pe loc. Să nu se supere 
nimeni de... noroc !

La risc, 
fără fisc

Nu, nu este vorba de sfîntul 
• din poveste, ci de un altul, pă- 
Imintean de-al nostru, cu nume

le de Sin Petru și tot un po
sesor al unor chei de la un I imobil pe care l-a transformat 
intr-un adevărat hotel. Cum- 
necum, a îngrămădit in el 16 
persoane, de la care încasează I lunar vreo două mti de lei. Și 
asta — cum spune el — ..n-am 
anunfat la fisc. Eu merg la 

Irisc !“ Noi insă nu gîndim așa 
și, de aceea, indicăm adresa 
exactă a nu prea sfîntului Sin 
Petru : orașul Cugir, str. V. I. 1 Lenin nr. 69. Am menționat a- 
dresa nu pentru eventualii soli
citantă, ci pentru organele in 
drept.

Pușca din...
I pom
I Redăm textual (conform procesului verbal) un crimpei din discuția lui Vasile Peștenaru din Mehadia (Caraș-Severin) avută cu un milițian. Discuția a avut loc sub un... pom.— Recunoști că pomul e-al dumitale ?— Recunosc.— Recunoști că pușca de vină- toare găsită in el e a dumitale ?— Asta nu !— Dar a cui e ?— N-am văzut-o in viata mea. Ba, ca să nu mint, parcă am zărit-o odată, cind mă uitam după uri cîrd de păsări. Mai precis, niște berze.S-a stabilit insă, cu precizie, că pușca n-a fost adusă in pom de vreo barză sau alte zburătoare. ci că aparține sus-numi- tului, care va trebui să răspundă legal pentru port ilegal de armă.
Norocul 
lui NoroceaFluierind vesel, ca omul fără ■ nici o grijă, Adrian Norocea, I muncitor la Grupul de șantiere I Slobozia, lotul nr. 6 (județul Ialomița), vopsea fereastra unui I bloc nou. își alesese o poziție I pentru care l-ar fi invidiat ori- ■ ce echilibrist : stătea cocoțat pe ■ pervaz și se ținea numai do I rama geamului. La un moment | dat. fereastra a ieșit din balamale și neprevăzătorul vopsitor s-a trezit... zburător. Spre norocul lui... Norocea insă, acciden- • tul s-a soldat doar cu un braț i fracturat. Si cu o spaimă zdravănă. Să-1 lecuiască !
Nu vreți I 
un autobuz? |

Locuitorii comunei Fildu de | 
Jos (Sălaj) aduc la cunoștința i 
celor interesați că pe șoseaua I 
Huedin—Zalău s-a găsit un au- ■ 
tobuz cu numărul de înmatricu
lare 31—TM—3924. in perfectă | 
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De la începutul acestui an, colectivul Autobazei de transporturi Tulcea a înregistrat succese importante : au fost transportate peste plan 60 000 tone de mărfuri și s-au economisit peste 300 000 litri de benzină. Datele citate o- glindesc un succes important in întrecerea socialistă ce se desfășoară in cinstea celei de-a 29-a aniversări a insurecției naționale antifasciste armate, care merită a fi relevat ca atare. Dar aceleași date oglindesc, in graiul lor, și rezultatele pozitive ale activității organizației de partid in munca politică de masă consacrată dezvoltării responsabilității comuniste față de muncă....A existat și există încă părerea că in sectorul transporturi, datorită specificului muncii — răspindirea oamenilor pe o rază mare de acțiune — munca politică de masă nu ar putea avea aceeași eficiență ca in alte unități economice. Experiența organizației de partid de la Autobaza I.T.A. Tulcea infirmă un asemenea punct de vedere. O analiză cit de sumară relevă că in această unitate de transporturi — dispersată, firesc, ca oricare alta — agitatorii, colectivele care răspund de agitația vizuală etc. au găsit forme de activitate cu . largă audiență, de certă eficiență in sprijinul producției.Dar să concretizăm. Organizația de partid a considerat, după o temeinică analiză a posibilităților, că in munca politică de masă din această întreprindere este cazul să se acorde o importanță deosebită agitației vizuale. Concepută in strinsă legătură cu sarcinile economice concrete. cu preocupările profesionale ale oamenilor, panourile, lozincile, chemările afișate acum, fie pe aleea principală a sediului întreprinderii, fie la coloane sau în atelierul de întreținere, au un caracter funcțional, mobilizator.Reține atenția incă de la intrarea în unitate un panou cu titlu generic : „Fruntașul săplămînii". Pe el era scris, in ziua cind ne documentam pentru rîndurile de față, numele șoferului Marin Cristea. El stabilise un nou record : a depășit

arată experiența 
Autobazei Tulcea

planul de transport mărfuri cu 700 tone/km, obținind. in același timp, însemnate economii de carburanți și lubrifianți. Interesant, sugestiv sînt popularizați indicatorii planului pe 1973, an hotăritor in îndeplinirea înainte de termen a cincinalului. Pe aleea principală este afișat vizibil un calcul din care rezultă că pentru înfăptuirea angajamentului colectivului de a devansa realizarea

cit mai larg popularizate prin agitația vizuală. Așa s-a întîmplat, bunăoară, cu recordul lui Marin Cristea. După ce fotografia și datele privind recordul său au fost afișate la panoul „Fruntașul săptă- minii", intr-o pauză el a fost invitat să relateze colegilor și unor agitatori cum a realizat această performanță. Spre nedumerirea multora, cele spuse de el nu erau „des-
Acțiunea agitatorilor

in slujba dezvoltării atitudinii comuniste
față de muncă

planului este necesar ca producția din acest an să se îndeplinească in 10 luni și 20 de zile ; cea dintr-o lună — in 20 de zile : in 480 de minute să se obțină' .o producție egală cu cea planificată in 562 de minute ; iar în 8 ore — cea prevăzută pentru 10 ore și 3 minute. Texte concrete, mobilizatoare pot fi întâlnite la toate locurile de muncă, sintetizînd sarcinile cele mai actuale ale grupelor de lucru. Iată, de exemplu, cuprinsul lozincilor din atelierul de întreținere : „Un minut nelucrat de e- chipele de revizie înseamnă o pierdere de producție egală cu 126 de lei" ; „Prin recuperarea pompelor de apă in timpul reparațiilor se economisesc anual peste 15 000 de lei" ; „O cutie de viteză costă 3 600 lei. Fiecare mecanic să recondiționeze a- nual o asemenea piesă".Si incă un fapt. Biroul organizației de partid se îngrijește ca e- xemplele demne de urmat să fie

copepiri noi", ci lucruri îndeobște cunoscute : respectarea normelor de funcționare a autocamionului, eliminarea mersului în gol, evitarea stagnărilor, grija pentru, fiecare picătură de benzină. Datele acestui schimb de experiență ad-hoc au fost larg popularizate apoi la toate coloanele. la toate locurile do muncă, a- gitatorii folosind prilejul discuțiilor de la om la om pe această temă pentru a demonstra că spiritul de economie este definitoriu pentru o atitudine responsabilă. comunistă față de muncă și avuția societății socialiste.Citeva cuvinte doar despre acțiunile cele mai obișnuite ale agitatorilor. Organizația de partid s-a preocupat ca la fiecare coloană, a- telier să existe agitatori care, cu- noscind sarcinile actuale ale întreprinderii, ale fiecărei formații de lucru, să acționeze pentru intensificarea întrecerii socialiste, să intervină

COLABORAREA CU CETAJENII- 
inepmbils smă ie inițiativa 

.și eficienți gispoiireasci
Adîncirca și lărgirea continuă a democrației vieții noastre sociale, crearea unor organisme de stal sau obștești larg reprezentative, care să permită participarea cetățenilor la conducerea treburilor publice, constituie o caracteristică definitorie a activității statului nostru, a sensului evoluției sale. Dar. dincolo de formele instituționalizate de participare la conducere, de o mare importanță sînt metodele de activizare șl valorificare a imensului potențial de inițiativă și experiență al oamenilor muncii născute de viață, validate de practica zilnică a conducerii diferitelor sectoare de activitate.Despre această din urmă problemă — căi și metode de atragere a tuturor categoriilor de oameni ai muncii la rezolvarea treburilor obștești — am purtat nu de mult o discuție cu tovarășul GHEORGHE MICOTA, primarul municipiului Timișoara.Convorbirea a debutat cu următoarea apreciere a interlocutorului nostru :— Să colaborezi permanent și direct cu cei pe care trebuie să-i slujești. cu oamenii muncii, înseamnă să fii in fiecare zi prezent la cea mai bună școală ă conducerii, acolo unde democrația societății noastre devine'fapt cotidian de viață, de muncă. înseamnă să dai cu fiecare acțiune un examen serios cu cei mai intransigenți și obiectivi examinatori : cetățenii....Felul in care municipalitatea timișoreană și-a trecut pină acum „e- xamenele" este certificat de citeva cifre care nu au nici pe departe pretenția unui bilanț global, rămimnd la nivelul unor exemplificări. Adunarea generală a delegaților cetățenilor aproba in anul 1972 executarea unor lucrări edilitar-gospodărești in valoare de aproximativ 4 milioane lei. Totul s-a realizat conform olanului aprobat : rețele de apă potabilă — 5 238 ml pe 12 străzi, rețele canal subteran — 920 ml pe 4 străzi, trotuare’ din dale de beton — 5 172 mp pe 14 străzi. împictruiri — 12 520 mp pe 3 străzi etc. Nici un leu. nici o zi de muncă nu s-au irosit pentru altfel de lucrări decît cele propuse și aprobate de cetățeni. în plus, consiliul popular a mai alocat 1 milion și jumătate lei pentru executarea de trotuare pe încă 53 de străzi, lucrare a cărei manoperă a fost realizată exclusiv prin contribuția în muncă și patriotică a cetățenilor. A- nul acesta lucrările continuă in ritm susținut pe incă 93 de străzi, iar in zona stadionului 1 Mai a început a- menajarea a nu mai puțin de 50 terenuri de tenis, handbal, baschet, volei, fotbal, piste de atletism etc.Șirul realizărilor ar putea continua, dar’ne oprim aici, cu credința că exemplele sint suficiente pentru a ilustra modul in care municipalitatea timișoreană s-a preocupat de rezolvarea problemelor născute din necesitatea bunei gospodăriri a o- rașului, din dorința de a asigura tuturor locuitorilor cele mai bune condiții de viață. Mai ales că. de a- ceastă dată, mai important decit ce s-a realizat este cum s-a realizat. Să auzim ce spune, în acest sens, primarul municipiului :— Calitatea activității desfășurate la nivelul primăriei a depins în mod hotăritor de felul in care am știut sau nu să atragem cetățenii într-o acțiune sau alta. Și să îndepărtăm din activitatea noastră sechelele rutinei. De un mare folos in a- cest sens ne-au fost îndrumarea a- tentă și exemplul comitetului județean de partid. Fiecare locuitor a fost pentru noi nu un beneficiar anonim și pasiv ai serviciului public, cl in primul rind un factor

activ de conducere, inițiator și realizator nemijlocit al sarcinilor care ne-au stat în față. Șl ne-am convins o dată in plus că numai colaborarea permanentă, nemijlocită cu cetățeanul. eu cei deopotrivă cu noi, este condiția eficienței, dinamismului, a oricărei activități administrative,
File din activitatea 

municipalității 
timișorene

..profilaxia" cea mai potrivită contra birocrației, imobilismului, formalismului.— Concret, tovarășe primar, cum ați procedat ?— Foarte simplu, n-am făcut nimic extraordinar, doar că membrii biroului permanent, ai comitetului executiv și-au limitat timpul de lucru in sediu la strictul necesar. In rest, ca deputat* sau simpli cetățeni, ne străduim să fim cit mai prezenți in mijlocul vieții orașului. Pentru mulți dintre noi a devenit normal să 'suim în tramvai sau pur și simplu să luăm orașul la picior de la un cap la altul și, printre oameni. împreună cu ei — acolo unde există adevăratele probleme ce trebuie rezolvate— găsim cele mai potrivite rezolvări. Totul se petrece simplu, firesc. fără formalități, fără protocol sau festivism.Pe de altă parte, de mare preț sint și intilnirile săptăminale cu deputății. Pe cei mai activi și merituoși dintre aceștia — Alfredi Wilma, Cocoțeanu Autori. Blaga Viorel. Birău Adela. Haupt Ludovic, Iaku- bascik Stefan, Kol’f Ion, Cibilaș Gheofghe. Weiss Gezâ și mulți alții— ii cunoaște și ii stinjează toată Timișoara. Fiecare din cei 21 de membri ai comitetului executiv colaborează direct cu cite ungrup:del0 deputați. Ne intițnim cu deputății la serviciu, a- casă. în circumscripție, la sediul consiliului popular, oriunde. La a- ceste întilniri poți simți direct pulsul vieții orașului și soluțiile vin parcă ■de la sine. Foarte necesar este însă ca orice discuție să se poarte in limitele stricte ale utilului, să abordezi frontal problemele la ordinea zilei, pentru care există sau pot fi imediat create condiții de rezolvare. Orice propunere, orice discuție, ori-

cit ar fi de bună, de interesantă, devine sterilă, infructuoasă, formală clacă nu creezi instrumentul de execuție și nu o pui in aplicare imediat. Aceasta este de fapt menirea noastră ea specialiști, ca administratori : să găsim cele mai potrivite mijloace de realizare a sarcinilor trasate de obște....A fost îmbucurător să constatăm că toate afirmațiile tovarășului primar sint susținute de realitățile orașului. Intilnirile de lucru ale conducerii primăriei cu cetățenii. cu , deputății, cu conducerile întreprinderilor și instituțiilor timișorene au devenit de mult fapte curente, cotidiene, firești, au devenit regulă. Urmarea lor : numeroasele decizii ale comitetului executiv și hotăriri ale consiliului popular au răspuns celor mai diverse nevoi ale populației — de la construirea unei gherete de așteptare pentru stația de autobuz din comuna suburbană Giroda, la amplasarea unor planuri cu denumirea străzilor și numerele blocurilor la intrările in cartierele noi. de la construirea unei .școl1 in cartierul Cearda Roșie pină la asfaltarea străzilor Paroșeni și aleea Viilor din cartierul Mehala, de la reamplasarea unor stații de tramvai sau extinderea unor centre de a- provizionare a populației și piuă la diversificarea rețelei de alimentație publică. Și exemplele ar putea continua...' Dar mai important decit toate aceste hotăriri și decizii, alese de altfel la intimplare. este faptul că la Timișoara s-au făcut pași însemnați spre o mutație fundamentală in stilul de muncă al funcționarului public. Dialogul municipalității cu locuitorii nu se mai poartă de Ia oficialitate la cetățean, ci de la cetățean la cetățean. în a- celași timp, trebuie remarcat și a- preciat că problemele de rezolvat sint selectate nu numai din informări sau din ședințe care. Oricit de. bine ar fi făcute, rămin tot ceea ce sini, qi din contactul direct, nemijlocit cu realitatea.Și. ceea ce este și mai îmbucurător, pragul experimentării a fost depășit, consacrindu-se un stil de muncă. Confirmă această evoluție realitățile din '73. ca și „promisiunile" pentru '74 și '75 expuse de tovarășul ing. Vasile Pop. prim-vicepreședinte al consiliului popular municipal : „Ne prezentăm in fața adunării delegaților pentru stabilirea planurilor pe anul viitor cu multe lucruri bune, deja făcute. Do altfel, am pregătit această adunare din vreme : am stat de vorbă cu toti deputății, cu președinții comitetelor de cetățeni, cu delegații, cu alegătorii. Am mers in cartierele mărginașe aie orașului și am văzut cu Ochii noștri unde și ce probleme există. Ne-am sfătuit, știm ce avem de făcut și vrem să stabilim incă de pe acum plănui pe 1975. Cind oamenii hotărăsc ei singuri ce este de făcut devine muit mai ușor să realizezi"....Desigur, așa este. De aceea, recomandăm întreaga experiență pozitivă a primăriei din Timișoara cu speranța că ea va fi preluată și generalizată oriunde se va dovedi aplicabilă.
Florin CIOBANESCU

operativ atunci cind se ivesc cazuri de indisciplină, de risipă de materiale, combustibil și lubrifianți. în atelierul de revizii, agitatorul Anton Grâmoiu i-a convocat într-o intil- nire-fulger pe mecanicii de întreținere pentru a le prezenta un fapt : din cauza reviziei necorespunzătoare efectuate de echipa condusă de maistrul Mihai Buslă. unui autocamion i s-a defectat sistemul de fri- nare. Prin calcule concrete, agitatorul a arătat colegilor săi ce pagube au adus uriității aceste neglijente. Similar acționează și agitatorii care-și desfășoară munca in cadrul coloanelor. Cind șoferul Adam Grosu, de la coloana 9, a încercat să-și însușească bani de la călători din autobuze, fără să le e- libereze bilete, agitatorul Sava Co- non a convocat un ..complet ad-hoc" care a judecat acest caz. El a a- rătat că astfel de fapte constituie o pată pentru colectivul de muncă, nimănui nefiindu-i permis să-și însușească bani nemunciți. Pornind de la acest caz, organizația de partid a inițial dezbateri in cadrul grupelor sindicale, in care s-au arălat daunele ce le aduc asemenea manifestări străine climatului nostru etic, a indicat agitatoriloț ca in discuțiile și convorbirile cu muncitorii din secții și ateliere să aibă mai mult în atenție aspecte privind comportarea oamenilor in întreprindere și in afara ei, in concordanță eu normele eticii și echității socialiste.Notabilă este și experiența acestei organizații de partid in folosirea brigăzii artistice dc agitație. Ea nu are scenă sau sală de spectacole, ci se deplasează la locurile de muncă, in mijlocul oamenilor. în programul intitulat „Alo, I.T.A. la telefon", prezentat timp de 10 minute, în pauzele de lucru. în fața muncitorilor de la coloane și atelierul de întreținere, sint criticate manifestările, de indisciplină, chiul, neglijențe, risipă. Ori de cile ori se ivește un fapt nou este inclus operativ in programul brigăzii, astfel că textele au dc fiecare dată ceva proaspăt, de la fața locului. Mecanicul Nicolae Năstase, care întîrzia și, uneori, lipsea de la serviciu, a ascultat opinia brigăzii, fiind de față în secție la prezentarea programului. „Cind. la rostirea numelui meu, ochii celor din hală s-au îndreptat spre mine, am simțit că intru in pămînt de rușine" — ne-a spus el. Și Critica publică, după cum constatăm, i-a folosit. De atunci nu mai întîrzie de la lucru, a devenit yn exemplu de disciplină și corectitudine in secție.Punem punct aici însemnărilor despre această experiență, amintind insă și de citeva dintre inconsecvențele ei. Este firesc să întrebăm de ce nu a apărut încă o foaie volanță, care in condițiile de dispersare a salariaților autobazei ar putea a- duce o mare contribuție la informarea oamenilor despre rezultatele întrecerii socialiste, la combaterea u- nor neajunsuri din munca șoferilor și mecanicilor. în aceeași ordine de idei, amintim, de asrimenea. că stația de radioamplificare este insuficient folosită, emisiunile consacrate problemelor de producție sînt sporadțce și fără referiri la situații și cazuri concrete. Există aici și o părere greșită in ce privește utilitatea gazetei de perete. Tovarășii din comitetul de partid consideră că... in timpul verii nu ăr mai avea cine să o citească. O părere curioasă cel puțin intrucit aceiași tovarăși ' consideră că gazeta satirică „în lumina farului" se \ bucură de succes, inclusiv vara. E adevărat, in acest anotimp majoritatea salariaților lucrează mai tot timpul in coloane și o gazetă de perete centrală poate avea mai putini cititori. Dar de ce nu se pune atunci problema creării unor gazele de perete la locurile de muncă, care să reflecte concret, mobilizator preocupările, sarcinile diferitelor colective ?Experiența organizației de partid de la Autobaza de transporturi Tulcea in intensificarea muncii politice de masă este, desigur, un bun ciștigat. Ea se cere insă dezvoltată și aplicată cu consecvență.
Vasile MJHA1
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Nici o defecțiune în perioada de garanție I LaDepoul C.F.R. Pitești, profilat anul acesta pe repararea locomotivelor Diesel electrice și hidraulice, s-a reușit ca, prin executarea unor reparații de inallă calitate, in perioada de garanție să nu se producă nici o defecțiune la locomotivele reparate. Totodată, durata de execuție a reparațiilor la locomotive a fost redusă simțitor : cu 13.1 la sută și. respectiv, 31.8 la sută la L.D.E. și L.D.H. (Gheorghe Diaconu, maistru, Depoul C.F.R. Pitești).
De ce a întîrziat cursa de Focșani ? inumpiator, doi bicicliști din Cindcști-sat. județul Vrancea. s-au ciocnit între ei. Rănit, unul și-a pierdut cunoștința. Pe lingă locul cu pricina a trecut autobuzul care circulă pe ruta Dumitrești-Focșani. Șoferul Constantin Chiriac a coborit din mașină, i-a făcut respirație artificială accidentatului. apoi i-a transportat pe amindoi la spital. în acea zi. cursa de Focșani nu a sosit la timp la destinație. Cauza întirzierii : omenia. (Prof. Ionică Sava, satul Cindești, județul Vrancea).
în atenția Direcției generale comerciale șl a 

celei de telecomunicații din București ! Pină la primul telefon public și cel mai apropiat complex comercial, cetățenii care locuiesc in blocurile de pe strada Valea Ialomiței — microraionul 6 din Drumul Taberei — parcurg pe jos cel puțin 2 kilometri. Oare nu-i prea mare distanța ? (Dr. Mihai Paraschiv, str. Valea Ialomiței nr. 5 București).
După 42 de ani de muncă, lă-&tu?ul comunist constantin Onofrei, de la întreprinderea mecanică de material rulant Pașcani, a ieșit la pensie. El s-a numărat mereu printre fruntașii Întrecerii socialiste, fiind autorul a 12 propuneri de inovații. Colectivul secției, care a sărbătorit recent acest eveniment, ii urează și pe a- ceastă cale o viață îndelungată. (V. Zaharia — Pașcani).
2 108 fone cărbune cocsificabil au dat economiei naționale, în primele șapte luni ale anului, peste angajamentul asumat, muncitorii, tehnicienii și inginerii din cadrul minei Dilja—Petroșani. (Petru Găină, miner. E.M.—Dilja, Petroșani).
„Nu avem locuri pentru femei" I Cu acest răs- puns inospitalier sîntem întimpinate noi, femeile, care ne deplasăm pe teren in interes de serviciu, de cite ori solicităm o cameră sau un pat la hotel. ,.Dacă ați fi bărbat — ni se mai spune — v-am caza cu al'fi tovarăși, dar așa...“ Propun ca hotelurile din toate orașele să rezerve o cameră, două, măcar pină la o anumită oră. pentru salariatele care se deplasează în interes de serviciu in alte localități. (Wanda Klein, consilier juridic la Fabrica de zahăr din Român).
Pe motonava Transilvania * avut loc ?edinta in- chiderii învățămîntului de partid. Pregătirea politică a echipajului — s-â arătat cu acest prilej — a influențat pozitiv întreaga activitate de la bordul navei, care in decursul anului turistic 1972—1973 a transportat 22 000 excursioniști străini. (Șcrban Gheorghiu, propagandist pe motonava Transilvania).
BăHe termale din satul Slănic, comuna Aninoasa, județul Argeș, au ajuns in paragină. Din cauza neglijentei edililor locali, apele, foarte căutate in trecut, astăzi nu sint valorificate. (Semnează 39 de cetățeni).
RÎUi Argeș a rupt ?oseaua principală a satului Ungureni, din comuna Corbii Mari, județul Dîmbovița, in 3 locuri, distruglnd și un pod. Ca să ajungă la gara Titu, cetățenii și mașinile I.T.A. trebuie să facă un ocol de 40 km. Situația durează de 6 luni, dar organele locale nu au luat nici o măsură de remediere. (Gh. Barbu, comuna Corbii Mari, județul Dîmbovița).
Nu sînt colecționar ?it Pinâ acum am cumpărat trei biciclete. Le-am folosit pe. rind pină s-au uzat cauciucurile, intrucit la noi in comună și la Craiova nu se găsesc cauciucuri de rezervă. „Dacă vreți cauciucuri, luați o bicicletă nouă" — mi s-a spus. Oare va trebui s-o cumpăr și pe-a patra ? (Ion Firac, comuna Bistret, județul Dolj).
Primele venituri ale pionierilordin comuna Dura- brăyeni. județul Vrancea. care lucrează în microcooperativă, au fost obținute clin sectorul... zootehnic. Ei au predat Întreprinderii județene de preindustriali/.are și achiziții (D.C.A.) peste 120 kg gogoși de mătase, încasincl 5 000 de lei. AstNl, frunza nenumăratelor duzi județ a fost adunată in acest an de copii și transformată în citeva tone de mătase naturală. (I. Sava. comuna Dumbrăveni, județul Vrancea).

Rubrică realizată de Dumitru MINCULESCU

k___ __________ J

LN„ CAF!TALĂ DOM MAGAZINE 
ALIMENTARE DESCHISE ZIUA Șl NOAPTEARăspunzind unor mai vechi solicitări ale bucureștenilor, Direcția generală comercială a Capitalei a luat, zilele trecute, inițiativa organizării magazinelor alimentare de pe strada De- cebăl nr. 1 (colț cu Bd. 1848) și din Calea Griviței nr. 140 (in

apropierea Gării de Nord) cu program de funcționare nonstop. ziua și noaptea. în funcție de rezultatele experimentului — care în aceste prime zile sc anunță promițătoare — am fost informați că inițiativa va fi extinsă ți in alte cartiere ale Bucureștlului.

Ilustrată din Craiova
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În spiritul exigenței și combativității muncitoreștiAm participat la adunarea generală a oamenilor muncii de la Combinatul chimic din Tg. Mureș, una din renumitele unități ale județului, ale eco- ■nomiei naționale. Adunarea a avut un puternic caracter de lucru. Ea a prilejuit formularea a peste 70 de propuneri, cu o eficiență de ordinul a mai multor milioane de lei. reafirmarea hotărîrii întregului colectiv de a îndeplini cincinalul înainte de termen. Prin „filtrul" criticii și autocriticii au fost trecute activitatea din prima jumătate a anului, rezultatele obținute, problemele nerezolvate și, mai ales, răspunderea celor care nu le-au soluționat la vreme.— în primul semestru — a spus tov. ing. Dorel Popa, directorul combinatului — planul a fost îndeplifiit și depășit la marea majoritate a indicatorilor. Planul producției globale s-a. realizat in proporție de 101,09 la sută, iar cel al producției marfă — de 101,48 la sută. Instalațiile combinatului au produs suplimentar cantități însemnate de amoniac, acid azotic, azotat de amoniu, oxigen tehnic, hir- tie fotosensibilă și altele.A intrat. în scenă „artileria grea“ a cuvintului participanților la dezba- . teri. Remarcînd rezultatele obținute, 7-’ lg. Walter Gune, Alexandru Conian ,vi alții au relevat că, in perioada a- nalizată, realizările puteau fi și mai bune. Deci, un „Nu 1“ hotărît spiritului de automulțumire. Succesele consemnate în utilizarea capacităților de producție (coeficientul de schimb in activitatea combinatului a fost de 2,98 și de 2,91 in atelierul mecanic, la mașinile-unelte) au fost, totuși, umbrite de diferite neajunsuri. Practic, sectorul mecanic nu a fost destul de receptiv la criticile făcute în comitetul oamenilor muncii privind folosirea, la întreaga capacitate, a mașinilor din dotare, evitarea achiziționării de utilaje dacă acestea nu erau folosite complet, in 3 schimburi.Maximă atenție in cadrul dezbaterilor s-a acordat problemei funcționării ireproșabile a instalațiilor de amoniac, pentru fabricarea întregii cantități necesare producției de in- frășăminte chimice in semestrul II. n acest scop, pe loc. comitetul oamenilor muncii. adunarea au adoptat măsuri adecvate. Referin- du-se la defecțiunile înregistrate la unele instalații de la secția amoniac0 problemă amplu dezbătută - economisirea metaluluiConsumul de metal reprezintă peste 80 la sută din cheltuielile materiale de producție ale întreprinderii de țevi din Roman. Iată și motivul pentru care problema utilizării raționale a acestei importante materii prime a economiei a fost amplu dezbătută in adunarea generală a siderurgiștilor de aici.Mai intii succesele din acest an. Realizarea suplimentară a 3 829 tone țevi din oțel fără sudură, în condițiile in care consumul de metal a fost redus cu 239 tone. „Numai pe 

RECOLTAACTUALĂ — strînsă rapid 
CEA VIITOARE — pregătită temeinic
Stă în puterea noastră 

să obținem în 1974 
producții mai mari de grîu
Consfătuirea inginerilor șefi ai cooperativelor agricole de producție 

din județele din sudul și vestul țării

Luni dimineață au înoeput in Capitală lucrările Consfătuirii inginerilor șefi din cooperativele a- gricole de producție din județele din sudul și vestul țării.în prima zi a lucrărilor — consacrată culturii griului — au luat parte și președinți de cooperative, agricole, specialiști din întreprinderi agricole de stat și stațiuni pentru mecanizarea agriculturii, din stațiuni experimentale, institute de cercetări și de învățămint agricol superior, directori ai direcțiilor agricole județene și trusturilor I.A.S.. președinți ai uniunilor județene ale cooperativelor agricole de producție.în raportul prezentat de ministrul agriculturii, industriei alimentare și apelor. Angelo Miculescu, au fost înfățișate rezultatele obținute in acest an la cultura griului de toamnă și principalele prevederi ale programului de măsuri privind sporirea producției în anul viitor. Au fost evidențiate județele Ialomița, Brăila și Constanța, unități agricole de stat și cooperatiste din alte județe ale țării, care au înregistrat cele mai bune recolte. Ministrul agriculturii a analizat, de asemenea, pe larg cauzele care au determinat intr-o serie de unități obținerea unor producții sub nivelul posibilităților, insistînd asupra factorilor care trebuie să concentreze atenția specialiștilor, a tuturor lucrătorilor din agricultură, în vederea pregătirii și realizării unei producții superioare în anul 1974.

II, operatorul chimist Ion Manea a propus formarea unui colectiv care să studieze cauzele acestor neajunsuri și să ia măsuri practice.Gheorghe Țibrea, responsabilul comisiei pentru controlul calității. Sa- 
moilă JBogotai, președintele consiliului de control muncitoresc și alți vorbitori au subliniat sarcinile deosebite care stau in fața colectivului pentru îndeplinirea exemplară a planultfi de export. în acest scop, un rol principal il au îmbunătățirea in continuare a calității îngrășămintelor, asigurarea unui inalt grad de competitivitate pe piețele externe. Dar planul de producție și de export nu poate fi îndeplinit integral fără buna desfășurare a lucrărilor de dezvoltare a combinatului. Nu întimplător, în intervențiile lor. Ion Ungur, maistru la secția de uree. ing. Tiberiu Eissler, șef de secție, Paul Faleza, șeful secției intreținere, ș.a. au subliniat faptul că. deții cu prilejul analizelor periodice desfășurate pe șantier, cu participarea conducerii ministerelor respective, s-au stabilit măsuri pentru recuperarea răminerilor in urmă la montajul' utilajelor, totuși, in prezent se mai înregistrează restanțe importante la livrarea utilajelor și a materialelor. S-a subliniat că beneficiarul va sprijini cu toată hotărireia angajamentul colectivului de montori de la fabrica de amoniac III, de a termina lucrările de montaj pînâ la 23 August. în ceea ce privește instalația de îngrășăminte complexe (N.P.K.), avind in vedere stadiile actuale cu totul necorespunzătoare. adunarea generală a criticat conducerea Trustului de construcții industriale din Cluj pentru faptul că nu a asigurat din timp efectivele de cadre necesare. Aspru criticat a fost și Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Grele, in restanță cu livrarea a peste 2 0C0 tone utilaje.Concluzia dezbaterilor ? Spiritul lor constructiv, perspectiva clară in realizarea sarcinilor de plan pe acest an, precum și in pregătirea minuțioasă a producției anului viitor. Deci, garanții certe pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen.

DEAKI Lorand
corespondentul „Scinteii"

seama metalului economisit piuă în prezent putem lamina peste plan circa 25 kilometri de țeava" -- spunea în cuvintul său maistrul Pericle Varduca.Apoi au fost relevate rezervele existente în întreprindere, în domeniul utilizării raționale a metalului. Dăm, deci, cuvintul celor care au propus soluții concrete in acest domeniu. Laminatorul Constantin Lă- cătușu : „Să se aplice măsurile teh- nico-organizatorice stabilite in adunarea generală de anul trecut, pri

Cadre din conducerea ministerului, specialiști din unități agricole și cercetători științifici au prezentat apoi, în ședințe pe zone de cultură și grupe de județe, expe-. riența dobindită in acest an și elemente noi ale tehnologiei culturii griului, menite să contribuie la sporirea recoltelor, precum și unele măsuri pentru executarea la un inalt nivel a insămințărilor și a celorlalte lucrări prevăzute pentru anul agricol 1973—1974.Pentru următoarele zile, pe agenda lucrărilor consfătuirii sint 'înscrise puncte referitoare la : stabilirea măsurilor privind recoltările d<? toamnă și depozitarea in bune condiții a producției ; strângerea furajelor ; analiza modului de îndeplinire a programului de irigații; aplicarea măsurilor antierozionale ; orientările noi în dezvoltarea legu- mlculturil. pomiculturii și viticulturii pe linia concentrării, specializării și intensificării producției ; tehnologii moderne în zootehnie ; rezultatele obținute in organizarea și retribuirea muncii in acord global in cooperativele agricole de producție și măsurile ce trebuie întreprinse in 1974. precum și unele probleme legate de conducerea activității in agricultura cooperatistă.în lumina sarcinilor trasate de recenta ședință a Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R.. parlicipanții la lucrările consfătuirii vor dezbate cele mai eficiente măsuri tehnice și organizatorice pentru efectuarea la timp a tuturor lucrărilor, 

vind curățarea vetrei cuptoarelor de încălzire a țaglelor, in vederea evitării pierderilor însemnate de metal". Preluind ideea economisirii metalului, maistrul loan Anton, laminoris- tul Mihai Halac, tehnicianul Constantin Manciu și alți siderurgiști au cerut conducerii întreprinderii ca. pe agenda preocupărilor sale, să înscrie de urgență rezolvarea unor probleme „cheie" în acțiunea de e- conomisire a metalului, printre care: automatizarea evacuării țevilor la mașina de îndreptat, de la laminorul de 6 țoii, realizarea unui banc de probă pentru verificarea distribuitoarelor pneumatice, organizarea unor stații de oxigen în secții, in scopul realizării unei tăieri corecte și rapide a țevilor și altele. Materializarea acestor măsuri, au arătat participants la discuții, vor avea e- fecte favorabile nu numai asupra reducerii consumului de metal cuMinerii vă așteaptă, tovarăși proiectanți!Rezultatele obținute de colectivul întreprinderii miniere Căpeni în primul semestru a.c. nu au fost dintre cele mai bune. Cu toate că planul la producția globală a fost depășit cu 5,6 la sută și s-au extras, peste prevederi, peste 20 000 tone lignit brut, totuși, din cauza nepre- dării cărbunelui la termenul planificat și datorită nerealizării nici la ora actuală a parametrilor proiectați la noua instalație de brichetare, indicatorii economico-financiari, pe total întreprindere, nu au fost îndepliniți. Astfel, datorită funcționării total necorespunzătoare a instalației de brichetare — pusă în funcțiune la 28 aprilie a.c. (cu aproape un an după termenul planificat), întreprinderea minieră Căpeni a depășit cheltuielile Ia 1 000 lei producția marfă cu 41.2 lei ; ca atare. în primul serhestru al anului curent, în loc să realizeze beneficiul planificat, unitatea a înregistrat o pierdere de peste 3.3 milioane lei.Darea de seamă prezentată de Arcadie Boroș, Erou al Muncii Socialiste, directorul intreprinderii. a înfățișat obiectiv rezultatele ce s-au obținut, dar. in același timp, a arătat și deficiențele ce au existat în activitatea minerilor bazinului carbonifer al Băraoltului. Cuvintul directorului a contribuit, într-o marc măsură, la asigurarea unui climat profund de lucru al adunării generale. Mai mulți vorbitori. între care minerii Szilagyi Andras, sectorul Virghis II, Constantin Levența. ajutor miner la Virghis II. si Balinl Ferenz. ajutor miner la Virghis I. au arătat că nefuncționarea la parametrii proiectați a noii instalații de brichetare nu trebuie să constituie un paravan după care să fie ascunse o serie de neajunsuri existente in sectoarele de exploatare ale întreprinderii, mai ales în domeniul calității cărbunelui extras, randamentului complexului de abataj și I avansării medii zilnice in abataje cu front lung, bunei gospodăriri a lem- pului de mină, folosirii pe o scară din ce în ce mai largă la susținerea galeriilor a stilpilor hidraulici ș.a. Este drept, în primul semestru al anului, consumul specific de lemn de mină a fost redus peste prevederi cu 1,6 metri cubi la 1 000

in vederea realizării și depășirii producției stabilite pentru agricultură in anul viitor.Luni, întruniți in ședință plenară, participanții au adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușesctt.Folosim acest prilej — scrie in telegramă — pentru a ne manifesta încă o dată profunda noastră recunoștință pentru grija permanentă pe care conducerea partidului și statului nostrp o poartă dezvoltării și modernizării agriculturii. în vederea creșterii contribuției acesteia la ridicarea nivelului de trai al populației.Vă încredințăm, tovarășe secretar general, că ne vom preocupa cu toată grija de stringerea și depozitarea integrală a recoltei culturilor de toamnă, efectuarea în timp optim și de bună calitate a tuturor lucrărilor pregătitoare pentru producția anului 1974.Asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom depune toată priceperea și puterea noastră de muncă pentru perfecționarea continuă a activității in vederea realizării și depășirii sarcinilor trasate agriculturii de cel de-al X-lea Congres al P.C.R. și Conferința Națională a partidului și, împreună cu toți lucrătorii ogoarelor, ne vom aduce intreaga contribuție la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în România. (Agerpres) 

2—3 la sută, pe fiecare sortiment de țeavă. dar și asupra calității producției, iar ele pot fi înfăptuite in cadrul acțiunii de autodotare. Maistrul Ștefan Lupu, laminoriștii Gheorghe Botez, Dumitru Berov și Andrei Ulea aminteau, in cuvintul lor. că. deși laminorul de 16 țoii, spre exemplu, lucrează in prezent cu mult peste parametrii proiectați, totuși și aici există suficiente rezerve pentru creșterea în continuare a indicelui de utilizare a metalului.în adunarea generală s-a apreciat că, în acest an. siderurgiștii de aici vor produce peste plan 6 000 tone țevi din oțel fără sudură. In condițiile în care consumul de metal va fi redus sistematic, lună de lună și trimestru de trimestru.
Ion MANEA
corespondentul „Scînteii"

tone lignit extras, economisindu-se astfel aproape 500 mc lemn de mină. Dar și in această direcție mai sint rezerve nevalorificate. Vasile Bălan, șeful sectorului Virghis I. Aurel Pantelimon, brigadier al sectorului Virghis II, relevînd avantajele folosirii stilpilor hidraulici, au subliniat necesitatea aducerii unor modificări ale stilpilor hidraulici exis- tenți în prezent. „Ventilul stilpului hidraulic este amplasat foarte a- proape de baza sa ; ca atare, de multe ori se înfundă sau pur și simplu îl găsim după ce săpăm o jumătate de oră în jurul stilpului. De ce nu se poate amplasa acest ventil mai sus a întrebat Bălan Vasile. „Ar fi bine — a spus Pantelimon Aurel — ca proiectanții și constructorii acestor stilpi să vină la fața locului, să vadă concret cum se comportă aceștia in exploatare, să țină cont și de observațiile noastre". Alte intervenții, alte cerințe majore. „O atenție mai mare trebuie acordată și transportului cărbunelui ■— a sous Buzaș Imre, șeful sectorului mină Baraolt. pentru că, incă destul de des. se defectează u- nele transportoare, in special cele de tip TP-1 și SCR. Nu spun că, întotdeauna. aceste transportoare sint întreținute așa cum se cere, dar și calitatea lor iasă mult de dorit. Propun ca, in viitor, in locul acestora să se achiziționeze numai transportoare Tr-2, care se comportă mult mai bine în exploatare". Sugestii și soluții interesante au mai prezentat maistrul miner Nicolae Dima. de la sectorul de exploatare Virghis II : maistrul Szoes. Ferencz, de la instalația de brichetare I. cit și ing. Pulyer Zakab. șeful instalației de brichetare II. în cuvintul lor au cerut ca reprezentanții proiectantului și al constructorului să-'tnhă'in mină, să elucideze cauzele funcționării u- tilajelor instalației de brichetare cu mult sub capacitatea stabilită, astfel ca. pînă la sfîrșitul anului, minerii bazinului carbonifer al Baraol- tului să recupereze rămînerile în urmă și să raporteze îndeplinirea și depășirea tuturor sarcinilor de plan și a angajamentelor luate în întrecerea socialistă.
TOM&RI GSza
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Asigurarea spațiilor pentru depozitarea și conservarea în cele mai bune condiții a intregii recolte și, cu deosebire, a capacităților pentru păstrarea porumbului și florii-soarelui constituie in prezent una din principalele preocupări ale oamenilor muncii din agricultură. Timppl nu așteaptă și, de aceea, sint necesare măsuri urgente pentru identificarea, repararea și dotarea corespunzătoare a tuturor spațiilor- de depozitare existente, precum și pentru punerea in funcțiune, la termenele stabilite, a magaziilor prevăzute a fi construite în acest an.Din situația operativă existentă la Centrala de valorificare a cerealelor și producere a nutrețurilor combinate rezultă că, în primele șapte luni, planul a- nual de investiții a fost realizat in proporție de circa 50 la sută. Pe unele șantiere din județele Brăila, Bihor. Botoșani s-a muncit intens, executindu-se pină acum peste 75 la sută din volumul investițiilor destinate construcțiilor de magazii. în județul Ilfov se a- flă in plină desfășurare lucrările la toate cele 82 de pătule duble pentru porumb, cu o capacitate totală de 39 000 tone. Au fost create condiții bune de lucru pe fiecare șantier, s-a asigurat aprovizionarea cu materiale a fiecărui punct de lucru. Pentru acoperirea deficitului de spațiu la porumbul știuleți, sint in plină construcție platforme betonate cu o capacitate totală de 47 000 tone. Termenul la care beneficiarul s-a angajat să dea în exploatare noile spații de depozitare — 30 septembrie a.c. — va fi devansat cu 15 zile.Datele de care dispunem arată că există în- tîrzieri Ia multe obiective, datorate, In special, tărăgănării de către constructori a deschiderii lucrărilor; sînt șantiere unde stadiul lucrărilor este rămas în urmă

Secția de preparare faianță din cadrul întreprinderii de produse din ce
ramică pentru construcții din Cluj

Ml BflCfiU A ÎNCHEIAT
KCUlfflM GRIULUI

Telegrama adresată C. C. al P. C. R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescuîn numele oamenilor muncii din agricultura județului Bacău, comitetul județean de partid și consiliul popular județean vă raportează, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, încheierea recoltării griului de pe intreaga suprafață cultivată. Este o realizare de seamă pe care o datorăm sprijinului nemijlocit primit din partea conducerii de partid, indicațiilor date de dumneavoastră de a nu precupeți nici un efort pentru stringerea in cel mai scurt timp a recoltei de cereale.Mecanizatorii, cooperatorii, lucră- țorii.din țjșrmelo de stat.și specialiști! din urfitățile agricole din județul nostru, in frunte cu comuniștii. au muncit cu abnegație, au înfruntat adeseori vremea nefavorabilă. ferm hotăriți să înfăptuiască neabătut sarcinile ce le-au revenit în această importantă campanie a- gricolă.Acum eforturile oamenilor muncii din -agricultura județului sint îndreptate spre eliberarea terenurilor și efectuarea arăturilor de vară. Pină în prezent s-au însă- 

față de graficele de execuție. ceea ce atrage nerespec- tarea termenelor de punere in funcțiune la unele silozuri și magazii de cereale.La silozurile de cereale, planul de investiții a fost realizat doar in proporție de 43 la sută, deși multe din acestea trebuie date în exploatare inainte de începerea recoltatului porumbu-

județul Teleorman — de mai bine de trei săptămini lucrările au fost sistate deoarece proiectantul — ISCPCZ din București — intirzie să dea soluții constructive la unele nepotriviri intre proiect și situația de pe teren.Lucrările sint întirzaate și Ia construcția magaziilor. Cu toate că planul valoric

SPATIILE BE OEPOME
SA FIE GRABE TERMINATE

Realizările valorice nu spun totul

lui. în cazul unor silozuri — cum ar fi cele executate de Trustul de construcții industriale Timișoara și Trustul de construcții industriale și lucrări agrozootehnice București — termenele . de punere in funcțiune au fost prelungite cu peste un an. După modul în care este organizată munca pe aceste șantiere, construcțiile nu vor fi terminate pină la începerea recoltărilor de toamnă. Apare de neînțeles poziția pe care continuă să se situeze conducerea Trustului de construcții industriale și lucrări agrozootehnice București. Această unitate înregistrează serioase rămi- neri in urmă la execuția a două silozuri de cereale pentru unitățile agricole din județul Ialomița. în loc să se lucreze efectiv, la Fetești, unde s-a prevăzut construirea unui siloz pentru cereale, nici nu s-a trecut la organizarea șantierului. Pe un alt șantier — cel de la Salcia,

a fost realizat in proporție de 52 la sută, totuși, din cele 130 de magazii prevăzute a fi executate in cursul acestui an, nici măcar 15 la sută nu au fost date în exploatare. Mai mult, în uncie județe — cum sint Arad. Constanța. Dîmbovița, Gorj, Dolj—construcția magaziilor nu a început încă. Situația se da- torește atît constructorilor, cit și beneficiarului — Centrala de valorificare a cerealelor. întreprinderile județene din subordinea a- cestei centrale au deschis finanțarea simultan la un număr de obiective mult prea mare față de posibilitățile de realizare a lucrărilor. nu a ținut seama de necesitatea recuperării restanțelor la obiectivele începute anul trecut. La centrala de resort din cadrul Ministerului Agriculturii, procentul de realizare a planului la magazii se consideră ca satisfăcător. Dacă luăm în considerare planul

mințat culturi duble pe suprafața de 8 500 hectare și întreaga suprafață planificată de culturi su-ocesive. ou legume.Ne îndreptăm toată atenția spre terminarea, in cel mai scurt timp, a treieratului de pe suprafețele recoltate manual, pregătirea condițiilor pentru insămințăriile de toamnă, recoltarea, depozitarea și conservarea tuturor furajelor.O grijă deosebită se acordă in toate unitățile socialiste și organizațiile de partid realizării fondului centralizat a.l statului și depozitării corespunzătoare a intregii produc ți!." ' ” ";1 "•Ne angajăm, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să nu precupețim nici un efort pentru a aplica jn practică prețioasele dumneavoastră indicații, sarcinile ce ne revin din mărețul program stabilit de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale Partidului Comunist Român, de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.

valoric, putem fi de acord cu această apreciere. Dar ceea ce interesează este ca planul să fie realizat fizic. De ce să n-o spunem : în cile magazii se va depozita sămința de floarea-soare- lui ? Foarte puține. După unele date, deocamdată nici un sfert nu sînt gata să primească noua recoltă.Pentru depozitarea porumbului s-a prevăzut ca, in acest an, să se construiască pătule cu o capacitate totală de 1 milion tone. Care este stadiul lor de execuție, după mai bine de două luni de la declanșarea acestei acțiuni ? Planul a fost realizat in proporție de numai 10 la sută. în uncie județe — cum ar fi Sibiu, Cluj și Neamț — încă nu au aprobată documentația. Altele, ca Arad, Gorj. Mureș, au documentația. dar lucrările n-au fost începute. Sub 10 la sută din plan se situează județe cu pondere mare în producția de porumb și cărora, de fapt, le-au fost destinate și fondurile cele mai mari. cum ar fi : Timiș, Galați, Brăila, Constanța, Olt ș.a.Este nevoie ca, in aceste zile, comitetele județene de partid, consiliile populare. organele agricole, întreprinderile de construcții să ia toate măsurile pentru asigurarea spațiilor de depozitare a recoltei de toamnă, în lumina indicațiilor date și a apelului adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la ultima ședință a Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R.. Factorilor de răspundere le revine sarcina de a urmări permanent evoluția lucrărilor, de a controla sistematic activitatea de pe fiecare șantier, urmărind ca întregul potențial uman și material să fie. concentrat cu prioritate la capacitățile care trebuie date grabnic în funcțiune, astfel ca recolta acestui an să poată fi pusă bine la adăpost.
Iosif POP

COLABORARE DIRECIA 
SI OPERATIVĂ INTRE 

BENEFICIARI, 
CONSTRUCTORI Șl 

FURNIZORII DE UTILAJE
(Urmare din pag. I)zute a fi date in funcțiune in acest an, a rezultat că. pentru recuperarea răminerilor in urmă și pentru asigurarea unei activități susținute, este necesar să se acționeze cu fermitate și perseverență pentru punerea in aplicare, pe fiecare șantier, a programelor de acțiuni elaborate pe baza măsurilor și a indicațiilor date in acest an de conducerea de partid și de stat, dar care nu au fost peste tot și întocmai înfăptuite. Aș releva mai intii necesitatea unei preocupări mai stăruitoare din partea uzinelor constructoare de mașini, a centralelor șl ministerelor coordonatoare, pentru lichidarea neintîrziată a restanțelor la utilajele tehnologice, restanțe care afectează punerea in funcțiune a u- nor capacități de producție in curs de realizare. Accentuăm, de asemenea. cerința livrării la termenele stabilite și in ordinea necesară la montaj a utilajelor prevăzute să fie date la montaj în acest an, avin- du-se în vedere volumul deosebit de mare de utilaje care trebuie montat in perioada care a rămas pînă la sfirșitul anului. în același timp, în unitățile furnizoare trebuie acordată maximă grijă și răspundere calității, astfel ca fiecare utilaj sau aparat care se livrează pe șantiere să fie montat și să funcționeze in condiții normale. în acest scop, atit producătorii de utilaje tehnologice, cit și beneficiarii au datoria să manifeste intreaga exigență la recepția in fabrică a fiecărui subansam- blu sau utilaj in parte.— Tot atit de Important, este 

ca. odată sosite pe șantiere, 
utilajele să fie montate cit mai 
rapid. Ce măsuri sint necesare 
in acest sens ?— Esențial este, fără îndoială, să se asigure un ritm susținut de mon-, taj, determinat de stocurile mari de utilaje tehnologice existente pe unele: șantiere și de volumul important de astfel de utilaje care urmează să fie. livrate in perioadele următoare. în[ acest context, aș vrea să subliniez in mod deosebit sprijinul pe care trebuie să-l dea și beneficiarii de in-! vestiții, prin participarea cu forțe proprii la montajul utilajelor tehnologice. Titularii de investiții și beneficiarii pot și trebuie să constituie, echipe proprii de montori care să' lucreze efectiv, alături de constructori. la operațiunile de montare a utilajelor și instalațiilor tehnologice sau care să preia nemijlocit in-!■ treg montajul unor mașini și uti-j laje. Intensificarea acestui sprijin este deosebit de urgentă in sectoaj rele industriei chimice, industriei materialelor de construcții și indus-! triei metalurgice, in care, așa cum a rezultat din analizele recent efec-j tuate, numărul montorilor puși la dispoziția constructorilor este încă redus față de ’sarcinile stabilite și posibilitățile existente.Desigur, pentru intensificarea monj tajului este necesar, deopotrivă, ca pe șantiere să se creeze grabnic fron-r tul necesar montării utilajelor exisț tente in stoc, precum și a celor aflate in curs de livrare. De aceea, con-- structorii au obligația ca pe fiecare șantier să asigure concentrarea efor-- turilor la lucrările care condiționează punerile in funcțiune. Concret, aceasf- ta înseamnă o mai bună organizare■ a muncii și o disciplină fermă, utilizarea cit mai rațională a efectivelor de muncitori spre a se lucra la nivelul productivității planificate, precum și folosirea deplină a utilajelor de construcții, asigurindu-se in acest scop și o mai mare, mobilitate in dirijarea utilajelor grele și a forței de muncă, in funcție de cerințele reale ale Ișantierelor. Aoolo unde necesitățile impun, apare utilă organizarea muncii în mai multe schimburi sau in schimburi prelungite, asigurindu-se o asistență și un control riguros asupra desfășurării activității pe fiecare șantier, la fiecare obiectiv in parte.Este de subliniat și cerința livrării mai prompte a materialelor de construcții, îif" special a cimentului, de către furnizori cum sint cei din Cimpulung și Tîrgu-Jiu, precum și a armăturilor din fontă. Furnizorii de materiale de construcții care au restanțe la livrări au datoria să sprijine, mai bine eforturile constructorilor de pe șantiere, în care scop trebuie să ia măsuri hotărîte pentru realizarea sarcinilor de plan și onorarea riguroasă a contractelor economice.Consider că un loc hotăritor în activitatea tuturor factorilor angajați în realizarea planului de investiții . trebuie să-l ocupe asigurarea permanentă, zi de zi, a tuturor condițiilor de care depinde bunul mers al execuției obiectivelor de investiții. Analizele la fața locului, pe șantiere, sînt desigur necesare, dar accentul trebuie pus, mai mult decit pină acum, pe intervențiile prompte și eficiente în vederea înlăturării lipsurilor și soluționării operative a problemelor care apar, printr-o colaborare directă și permanentă Intre toți factorii cu sarcini precise în acest domeniu, prin abordarea și îndeplinirea cu Un inalt simț de răspundere a sarcinilor ce revin fiecăruia in parte. Aparatul Băncii de Investiții se angajează să sprijine îndeaproape realizarea planului de investiții și de punere in funcțiune a obiectivelor și capacităților prevăzute, in condiții de eficiență economică sporită.Am convingerea fermă că, pretu- ‘ tindeni, constructorii de pe șantiere, muncitorii din industria construcțiilor de mașini și de materiale de construcții, toți factorii angajați in procesul de realizare a investițiilor vor răspunde prompt, prin măsuri practice și eficiente, printr-o muncă fără preget, chemării adresate de secretarul general al partidului pen- ITu recuperarea grabnică a restanțelor și îndeplinirea integrală a planului de investiții și de producție pe anul 1973 — an hotăritor pentru realizarea cincinalului inainte de termen.

Convorbire realizată d« 
Cornellu CÂRLAN
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Era o vreme cînd teatrele — cele cîteva existente in țară — erau obligate să prezinte citeva zeci de premiere pe stagiune. Spectacolele se pregăteau atunci în cel mult o săptămînă, actorii străduindu-se să învețe rolurile în citcva zile, oricit de mari ar fi fost. Bineînțeles, existau și cazurile de excepție, ale unor actori care, pasionați iubitori ai artei lor, setoși de cunoaștere și de perfecționare, paralel cu munca lor zilnică, la sediu sau In numeroase turnee își pregăteau singuri, timp de luni sau chiar ani de zile, un rol de mare însemnătate, șlefuindu-1 mereu și desă- vîrșindu-și mijloacele, citind mult, făcînd zilnic exerciții, pină cînd, venind clipa mult așteptată a întruchipării personajului pe scenă, stârneau admirația și entuziasmul tuturor prin strălucirea interpretării, creînd astfel marile momente ale istoriei teatrului românesc. Se înțelege că in asemenea condiții nu putea fi vorba de o concepție de ansamblu a spectacolului, care, de cele mai multe ori, era un recital de splendide declarriații, de strălucite monologuri. Cînd Alexandru Davila a introdus in teatru ideea de ansamblu, a fost momentul unei adevărate revoluții.De atunci arta teatrului si evoluat substanțial la noi ca și pretutindeni în lume. Figura regizorului s-a impus treptat ca o necesitate obiectivă a spectacolului de teatru, conceput ca o operă de artă colectivă, ca o sinteză artistică, ai cărei factori componenți se află în strînsă și organică interdependență.Condițiile sociale-mate- riale și spirituale cu totul schimbate, în care își desfășoară astăzi activitatea teatrele din țara noastră, ca și evoluția artei teatrale, au impus transformarea radicală a însuși procesului de pregătire a spectacolului. Nu numai timpul mediu de pregătire s-a schimbat. Sensul esențial al transformării se află in însăși înțelegerea caracterului colectiv al artei teatrale și, ceea ce e deosebit de important, a funcției sale sociale active.Astăzi, pregătirea unui spectacol se realizează cu participarea întregului colectiv, pe baza concepției elaborate de regizor și de- săvîrșite în procesul repetițiilor, cu contribuția tuturor. Procesul de pregătire a spectacolului, care incepe cu „lectura la masă", e un proces conștient, care obligă la exigență și responsabilitate. însăși funcția socială a teatrului obligă la responsabilitate. Actorul, regizorul, scenograful, orice artist participant la realiza

rea unui spectacol nu se poate mărgini la exercitarea unui meșteșug, la repetarea stereotipă a unor trucuri, a unor procedee mai mult sau mai puțin ingenioase, pentru a stirni rîs sau lacrimi, pentru a uimi sau îngrozi. Artistul de teatru este un cetățean al țării, al unei ■ țări in plină evoluție și transformare revoluționară, iar contribuția conștientă a fiecărui cetățean la desăvirșirea acestei transformări este o datorie de onoare și totodată un drept cîștigat al cărui exercițiu este un act de demnitate civică.Mai mult decît oricare

cu ce mijloace artistice — așadar cu ce grad de expresivitate și forță de persuasiune — se realizează. Experiența ne-a arătat destule cazuri în care sala rămî- nea indiferentă la eforturile actorilor de a-i comunica idei, nobile poate, dar netransfigurate artistic sau in care spectatorii plecau nedumeriți după c.e urmăriseră un spectacol cu idei oscilante și concluzii cețoase.Desigur, alegerea judicioasă a repertoriului — fie că e vorba de dramaturgia originală, fie că e vorba de dramaturgia universală — e o condiție esențială pentru

o piesă. Se înțelege, așadar, cît de hotăritoare pentru orientarea spectacolului sint concepția regizorului, opțiunea sa pentru o direcție sau alta în realizarea operei scenice. Iar in opțiunea regizorului, concepția sa filozofică este determinantă. Se înțelege, de asemenea, cit de necesară este analiza colectivă a operei dramatice și a concepției regizorale, pentru implicarea tuturor realizatorilor in determinarea axei ideologice și artistice a spectacolului, pentru definirea direcției comunicării și găsirea celor mai adecvate mijloace de expresie.SPECTACOIU1 TEATRAL act de angajare și responsabilitate civică
altă artă, teatrul există șl se realizează prin legătura sa directă cu societatea. O artă teatrală in afara publicului, în afara colectivității ar fi un non sens. Iar legătura aceasta emoțională și intelectuală, care se stabilește seară de scară între scena luminată de strălucirea reflectoarelor și sala cufundată în penumbră, ește pregătită cu mult înainte, încă din primele momente ale lecturii piesei. Întregul proces al realizării spectacolului tinde spre crearea acestui contact, cu efecte miraculoase de interin- fluențare. Căci dacă actorii de pe scenă, cu întreaga lume a personajelor create, izbutesc să capteze atenția publicului, stabilind comunicarea dorită, ei primesc la rindul lor un nou impuls de creație prin firele nevăzute ale emoției sălii amuțite. în acest contact se află forța de inrîurire a teatrului asupra conștiințelor. In acest contact viu, unic și nerepetabil, se află vitalitatea nesecată și puterea teatrului.Această putere a artei teatrului, de a capta și a influența conștiințele, implică totodată marea responsabilitate a celor ce o exercită. Căci nu e deloc indiferent in ce direcție se îndreaptă comunicarea și nici

ca teatrul să-și poată împlini funcția educativă, de modelare a conștiințelor. Capacitatea de a analiza .și aprecia piesa. în toate implicațiile sale estetice și ideologice, este un atribut hotăritor al factorilor responsabili din teatru — director, regizor, secretar literar, actorii din colectivul de conducere. Acesta este ‘insă doar primul pas, primul act de răspundere artistică și civică a teatrului, ca instituție de cultură, cu o funcție educativă bine definită. Răspunderea realizării spectacolului cu piesa aleasă nu e deloc mai mică. Dezvoltarea artei scenice in zilele noastre a făcut să apară din ce in ce mai evidentă relativa autonomie a artei spectacolului față de opera dramatică, concretizată in multitudinea de interpretări ale unui text. Exemple grăitoare găsim destule chiar în teatrul nostru, cele mai la in- demînă fiind cele două spectacole cu „O scrisoare pierdută" de Caragiale, care puteau fi văzute în stagiunea trecută concomitent pe scena Teatrului Național și a Teatrului „Bulandra". Spectacolele se deosebeau prin nuanță mai mult decît prin substanță, dar ele arătau limpede cit de diferit poate fi „pitită"

Munca de pregătire a spectacolelor, practica artistică cotidiană. contactul permanent cu publicul sint prin ele insele mijloace de perfecționare in activitatea artistică. Totuși, nevoia de autodepășire, evidentă astăzi în toate domeniile vieții noastre sociale, exigențele crescute ale publicului educat la școala inaltelor idealuri comuniste impun și pentru artiștii teatrelor noastre eforturi sporite pentru atingerea unor trepte superioare de cunoaștere, de înțelegere, de perfecționare. Cunoștințele de filozofie marxistă însușite în timpul școlii nu mai sint suficiente azi, pentru a putea face față complexității problemelor pe care le ridică analiza unei opere dramatice. atunci cind e vorba s-o raportăm la realitatea socială a epocii noastre pentru a găsi cheia spectacolului. direcția comunicării cu publicul. „Viziunea contemporană" asupra unei opere dramatice clasice e o noțiune vagă, care a circulat o vreme cu multă stăruință in discuții, in paginile ziarelor, dar care pentru a-și găsi o definire substanțială are nevoie de studiul aprofundat al implicațiilor sale filozofice, concret-istorice. înțelegerea sensului dezvoltării socie

tății, a dialecticii luptei dintre vechi și nou este o condiție fundamentală pentru evitarea simplificărilor, a confuziilor, a unor erori de interpretare — care s-au manifestat în unele din spectacolele anilor trecuți. Iar această înțelegere nu se poate dobîndi fără un studiu aprofundat al legităților generale și al particularităților concrete ale dezvoltării sociale, fără confruntări de opinii în dezbateri colective, căițe să ducă la concluzii limpezi, lămuritoare.Se vorbește mult în ultima vreme despre teatrul politic, și citeva spectacole izbutite in stagiunea trecută și in stagiunea actuală au cucerit adeziunea firească a publicului nostru la această problematică de stringentă actualitate și de majoră semnificație. Dar am asistat și la unele încercări de a se importa sloganuri, atitudini, poziții aparținînd altor I realități sociale, inadecvate climatului nostru spiritual, aceste încercări dovedind tocmai o insuficientă cunoaștere a resorturilor profunde ale unor fenomene sociale cu aparențe înșelătoare.Același studiu aprofundat, dublat de un exercițiu practic zilnic, se impune pentru perfecționarea mijloacelor de expresie, pentru majorarea forței artistice a comunicării. Teatrul nostru a parcurs citeva etape distincte in această direcție. Deschiderea către tot ce a adus nou, valoros, arta scenică a dus la o îmbogățire de orizonturi, la o îmbogățire a experienței, a practicii creației, a esteticii teatrale. Nu-i mai puțin adevărat că in receptarea unor sisteme și modalități teatrale, a unor experiențe sau sugestii teoretice, au existat și aspecte mai puțin fertile artei scenice : un partizanat excesiv și unilateral, de suprafață ori negări/ totalitare, ambele atitudini păgubitoare și in contradicție cu una din ideile de bază ce guvernează politica noastră culturală. indemnul de a prelua creator tot ce slujește progresul artei, de a-1 integra fondului cultural specific național al teatrului nostru.Departe de a-și reștringe aria de activitate odată cu dezvoltarea mijloacelor de comunicare de masă, teatrul a dovedit că e in stare să reziste tuturor concu- renților. Cu condiția să facă totul pentru a-și dezvolta acele trăsături specifice, proprii numai lui. de comunicare vie și directă cu spectatorul, bazată pe o profundă cunoaștere și permanentă autoperfecționare.
Margareta BĂRBUȚA

t V
PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoala « Pagini din 
istoria patriei : Enigmele de 
la Adamclisi « Itinerar geo
grafic : Delta Dunării.

10,00 Telex.
10,05 Teleenciclopedia.
10.45 Selecțiuni din Festivalul de 

muzică ușoară de la Split.
11,05 Telecinemateca pentru copii : 

..Atenție, broasca țestoasă” — 
producție a studiourilor so
vietice.

12,25 Bijuterii muzicale : „Ricer- 
cari‘‘ de Orlando di Lasso ; 
..Don Quijotte" de Teleman.

12,55 52 de inițiative în 52 de săp- 
tămîni. ..Prietenii noului an
gajat”.

13.05 Telejurnal.
16.00-Trojteul „Țomls” la volei 

masculin’: România — Bul
garia. Transmisiune directă 
de la sala sporturilor din 
Constanța.

17.30 Curs de limba rusă. Recapi
tulare (5).

18.00 Telex.
18,05 Moment folcloric cu Ștefania 

S>tere.
18,15 Steaua polară — emisiune de 

orientare școlară și profe
sională. ..Calificarea la locul 
de muncă” : Operatorii chi- 
miști.

18.45 Reportaj la un festival — 
„Zilele muzicale tîrgumure- 
șene”.

19.10 Publicitate.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal o în cinstea 

marii sărbători.
20.00 Cîntecul sâptămînii : ..Pentru 

fetele din țara mea“ de Au
rel Giroveanu. Text — Aurel 
Felea. Cintă Marian Spîno- 
che.

20,05 Universitatea TV • Istoria 
civilizațiilor : Sfîrșitul civi
lizației romane (I). Participă 
acad. Emil Condurachi o Dic
ționar politic : Alimentație — 
film de montaj o Știință : 
Dimitrie Cantemir. mare filo
zof și umanist. Invitat, Vir
gil Cândea.

20.46 Seară de teatru : ..Io,
Mircea Voievod” de Dan Tăr- 
chilă. Partea a Il-a a spec
tacolului realizat în colabo
rare cu Teatrul ..Al. Davila" 
din Pitești, la Palatul lui 
Mircea cel Bătrîn din Tîrgo- 
viște.

21.4-0 Al IX-lea Festival național de 
folclor de pe litoral.

2-2.00 24 de ore.
22.30 Gala maeștrilor : Mihail

Arnăutu.
PROGRAMUL II

20.00 Prietenii lui Așchiuță. „Trei 
cărți pentru copii"

20.30 Buqureștiul și tinerii săi... Al 
V-lea anotimp — reportaj - 
anchetă de Mihai Stoian.

30,50 ..Apa vie. leac să-ți fie”. Cu 
Hari Brauner despre înțelep
ciunea și frumusețea veșnică 
a cîntecului popular.

21.30 Agenda.
21.40 Reîntîlnire cu Margareta 

Pîslaru și Doina Eadea.
22.10 Film sefial ,,Mannix“.

teatre
© Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (Grădina Boema) : Estival 
Boema — 20.
e Ansamblul artistic „Rapsodia 
română” : Meleaguri fermecate — 
18,30.

Invâțămîntul preșcolar 
la ora majoratului

Faptul că intr-un important document de partid, cum este Hotări- rea Plenarei C.C. al P.C.R. din 18—19 iunie a.c., se relevă rolul și sarcinile deosebite ale învățămintu- lui preșcolar, conceput ca parte integrantă a sistemului de in- vățămînt din țara noastră, demonstrează încă o dată cît de profundă și de cuprinzătoare este grija partidului și statului nostru pentru formarea și educarea tinerei generații, pentru a-i asigura condiții optime de pregătire, de la vîrsta cea mai adecvată însușirii cunoștințelor și formării deprinderilor. în același timp se corectează o optică veche, limitată, potrivit căreia instituția preșcolară — grădinița — n-ar avea decît menirea de a asigura o supraveghere a copiilor în timpul cind părinții se află la lucru. Aceasta a avut drept corespondent desfășurarea unui proces instructiv-educativ sporadic, fără continuitate între activitățile și noțiunile transmise, neglijindu-se aspectele formative ale personalității copilului.în viziunea unitară pe care o are asupra învățămîntului românesc; recenta hotărire integrează, în modul cel mai firesc, și vîrsta preșcolară, împreună cu școala generală și, în perspectiva ei, grădinița de copii are acum menirea de a desfășura un amplu proces formativ — care va cuprinde treptat, pină în anul școlar 1980—1981, pe toți copiii țării în vîrstă de 3—6 ani. Virsta preșcolară deține o pondere însemnată în formarea personalității omului activ, social. In acest scop însă trebuie să ne gîndim la măsuri de modernizare a activității cuprinzind toate laturile acestui învățămint : structură, conținut, tehnică și metode didactice, diversificarea activităților, continua perfecționare a educatoarelor etc. O atenție deosebită va trebui să acordăm, așa cum se menționează in hotărire, „desfășurării activităților pe baza unor programe elaborate pe grupe de virstă, pentru a se realiza o mai bună unitate între educația preșcolară și primele clase ale școlii generale, intr-o concepție unitară". De altfel, această prevedere se bazează și pe experiența acumulată intr-o serie de unități preșcolare — u- nele chiar și din județul nostru — în care parcurgerea unor activități cu continuitate în clasa I i-a ajutat substanțial pe copii la integrarea firească în ciclul primar, cu un bagaj mai bogat de cunoștințe și cu o putere de judecată superioară celorlalți copii. Preocuparea susținută pentru organizarea unor jocuri de construcție și de creație, eu valoare in dezvoltarea deprinderilor tehnice — etapă specifică in învățămîntul preșcolar — s-a fructificat prin formarea unor deprinderi de muncă la copii, care le-au permis continuarea, cu rezultate bune, a activității școlare în primele clase.Prin hotărire, partidul trasează și 
0 sarcină imediată forurilor de in- vățămint centrale și locale : cuprinderea în instituțiile preșcolare a tuturor copiilor de 5 ani de la orașe și sate, creindu-se condiții ca aceștia să poată primi educația și cunoștințele necesare în vederea trecerii lor în învățămîntul general. Pentru realizarea acestui deziderat incepind cu anul școlar 1973—1974,

la noi in județ s-au constituit brigăzi de îndrumare și control pentru unitățile preșcolare din sate și orașe, spre a se vedea cu exactitate care sint condițiile de lucru, cum se vor îndeplini noile obiective de pregătire a copiilor, care sint îndatoririle principale ale cadrelor didactice din acest sector. Concluziile brigăzilor au fost apoi concretizate intr-un material analitic, prezentat la consfătuirile cadrelor didactice din orașele județului (Vaslui, Birlad, Huși, Negrești). Asemenea consfătuiri urmează să aibă loc și la centrele de comune. Ar fi însă necesar, după părerea noastră, ca la acestea să participe — nu doar ca invitați — și învățătorii de la ciclul primar, aceștia avînd un cuvint important de spus în organizarea rodnică a procesului instructiv-educativ din grădinițe. De altfel, chiar dezbaterile din amintitele consfătuiri au scos in evidență cu claritate cerința unei colaborări permanente — nu numai in ședințe — dintre cadrele didactice din grădinițe și școli primare, cunoașterea reciprocă a programelor celor două unități de învățămint.Aplicarea în viață a măsurilor preconizate de conducerea partidului presupune din partea tuturor forurilor interesate — consilii populare, conducerile unităților economice și social-culturale — eforturi comune, susținute pentru asigurarea, în primul rind, a bazei _ materiale necesare bunei funcționări a uni

tăților preșcolare. Acestea vor trebui să beneficieze, in mai mare măsură și de sprijinul unor foruri centrale cu sarcini directe in dezvoltarea și perfecționarea invâțămintului. Inspecto- ratfil școlar al județului nostru se va ocupa cu mai multă atenție și de buna desfășurare a activității celor două clase de educatoare de la Liceul pedagogic din Birlad. al căror program va fi îmbunătățit. Ar fi însă utilă și organizarea, pe plan central, a unor forme mai eficiente de perfecționare a cadrelor didactice din învățămintul preșcolar. De asemenea, se cuvine rezolvată mai operativ și o cerință, de mai multe ori formulată, a personalului didactic din grădinițe : o mai mare varietate a materialului didactic necesar procesului instructiv-educativ din unitățile preșcolare, în mai strînsă concordanță cu prevederile concrete ale programei.Programul amplu, unitar și complex de dezvoltare și perfecționare a învățămîntului, elaborat de partid, principiile expuse cu claritate de hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 18—19 iunie a.c. vor călăuzi întreaga noastră activitate, consacrată, cu convingere și pasiune, educării celor mai tineri cetățeni ai României socialiste.
Natalia ANDRIAN 
educatoare gradul I, 
de la Inspectoratul școlar 
județean Vaslui

cinema
• 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 : SCA
LA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, 
BUCUREȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, la grădină — 20, STA
DIONUL DINAMO — 20.
• Distratul : PATRIA — 9; 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 — 
8,30: 11; 13,30; 16; 18,30; 21, la
grădină — 20.
q Pe aripile vîntului : CENTRAL.
— 10; 14,30; 19.
© Ordonanța Selmenko : LUMI
NA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30;
20,45.
© Program de deșerte animate 
pentru copii : DOINA — 9,30.
q Florcntiner 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 Șoimăreștiior ; POPU- 
lar — 16; 19.
© Aventurile lui Babușcă : TIM
PURI NOI — 9,15—18,45 în conti
nuare.

• Program de documentare : 
TIMPURI NOI — 20,30.
® Astă seară mă distrez — 10; 12; 
14; 16,30; 18,30, Maria Stuart — 
20,30 : CINEMATECA (Sala Union).
• Un om în sălbăticie : GRIVIȚA
8 45; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30, 
TOMIS — 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.
© Jucătorul : COTROCENI —
15,30; 18: 20,15.
© Cu copii la mare : PACEA — 
16; 18; 20.
© Te așteptăm, flăcăule : UNIREA 
16; 18: 20.
© Ultimul cartuș : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE 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, FLAMURA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
© Ciprian 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 rîndunelele : DRU
MUL SĂRII — 16: 18: 20.
© Simon Templar intervine : 
MUNCA — 15.30: 18; 20,15, FE
RENTARI — 10; 12,30; 15,30; 17,45; 
20.
© Jandarmul la plimbare : 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: 18: 20, la grădină — 20.30, 
MOȘILOR — 16; 18, la grădină
— 20.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTIIn .numele meu și în numele poporului și guvernului egiptean, am onoarea să vă prezint dumneavoastră și Consiliului de Stat cele mai sincere mulțumiri ale noastre pentru amabilele dumneavoastră felicitări și călduroasele urări de bine exprimate cu ocazia celei de-a 21-a aniversări a glorioasei revoluții din 23 iulie. Dînd o înaltă apreciere nobilelor dumneavoastră sentimente, vă pot asigura că legăturile cordiale și cooperarea dintre cele d-ouă țări ale noastre vor continua sâ prospere în folosul ambelor noastre popoare și pentru promovarea păcii în lume. Cu toată sinceritatea, vă urez multă sănătate și fericire, iar poporului prieten al României glorie și prosperitate.
MOHAMED ANWAR. EL SADAT

ZIUĂ NAȚIONALĂ A REPUBLICII
x l

COASTA DE FILDEȘ

Excelenței Sale
Domnului FELIX HOUPHOUET-BOIGNY

Președintele Republicii Coasta de Fildeș ABIDJANCu prilejul Zilei naționale, cea de-a XIII-a aniversare a proclamării independenței Republicii Coasta de Fildeș, am plăcerea să vă transmit, în numelg Consiliului de Stat, al guvernului, poporului român și al meu personal, cordiale felicitări, urări de sănălate și fericire * Excelenței Voastre, iar poporului ivorian prieten bunăstare și succes în dezvoltarea economică și socială a patriei sale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Parcă ascunsă InGolful Guineei, printre lagune, nesfirșite păduri tropicale, savane și plantații, Republica Coasta de Fildeș cunoaște importante mutații, exprimate mai ales printr-o viață economică animată. îndecursul celor 13 anicare au trecut de la cucerirea independenței, Coasta de Fildeș a reușit să-șidiversifice agricolă — ramură a producția principala economieinaționale — iar apoi să-și orienteze programul de dezvoltare spre efearea unei industrii proprii. Ea a devenit al treilea producător de cafea dinlume, după Brazilia și Columbia, ocupă locul al patrulea in produc

ția de cacao și al șaselea in cea de banane. Valorificarea imenselor bogății forestiere asigură, prin export, ponderea cea mai mare in veniturile țării. Coasta de Fildeș deține primul loc printre tinerele state independente ale continentului african in ce privește venitul pe cap de locuitor.Creșterea beneficiilor provenite din comercializarea produselor agricole a făcut posibilă crearea unei industrii alimentare și de prelucrare care a permis, in ultimii ani. dublarea valorii mărfurilor exportate. Alături de unitățile industriei alimentare au apărut, de asemenea, fabrici și uzine noi de produse textile, chimi

ce, metalurgice, de mase plastice, exploatări miniere.Programul de dezvoltare al Coastei de Fildeș prevede, totodată. alocarea de fonduri însemnate in scopul creării de cadre naționale pentru- diversele ramuri ale economiei.Pe plan extern, Coasta de Fildeș promovează o politică de cooperare cu toate statele lumii.Cu prilejul Zilei naționale a Coastei de Fildeș, poporul român — prieten consecvent al popoarelor africane, al tuturor noilor state independente — transmite poporului acestei țări calde felicitări și urări de pace și progres.
N. POPOV1CI

Tabăra de 
sculptura Măgură 73BUZĂU (corespondentul „Scîn- teii“, Mihai Bâzu). — Cadrul natural de un pitoresc deosebit din vecinătatea cunoscutelor cariere de piatră de la Măgura găzduiește cea de-a 4-a ediție a taberei de sculptură in aer liber.Ca și in edițiile precedente, 16 artiști plastici au Început modelarea blocurilor de piatră.Împletind elementele tradiționale ale zonei, ca și ale întregii creații culturale românești cu tendințele moderne, artiștii plastici și-au conturat in schițe 1 proiecte îndrăznețe ce vor deveni autentice opere menite să imbogățească tezaurul valoros al plasticii contemporane.

(Urmare din pag. I)doar îndemînarea, ci și cunoștințele teoretice și inteligența muncitoare, au înzestrat orașul nu doar cu cîteva sute de locuitori în plus, simple unități de notat într-o statistică, ci și cu cîteva sute de locțiitori de calitate. Argumente ? De pildă, faptul că tot mai multe absolvente de liceu vin să lucreze aici — și nu lâsîndu-se rugate sau „lămurite", și nici din... strim- torare materială, ci pentru că, în scurt timp, • întreprinderea a impus prestigiul profesiei de filatoare.— Cum a fost impus a- cest prestigiu ?— în primul rînd prin însăși prezența muncitoarelor noastre în viața orașului, prin comportarea lorj-.prin felul lor de a trăi și acționa. 200 dintre fetele noastre urmează liceul la seral. Contactul lor cu elevele de la zi (întreprinderea noastră patronează practica in producție a liceului din localitate) face să se estompeze, pină la confundarea ideală, diferențele dintre preocupările strict intelectuale și cele strict productive. Apoi, fetele noastre sint prezente in viața culturală a orașului, viață pe care, de fapt, au reînsuflețit-o prin pasiunea cu care s-au organizat în formații artistice, în cercuri culturale, în echipe sportive. Ca să nu mai vorbim de faptul — e- sențial — că muncitoarele noastre își trăiesc evenimentele importante ale existenței în plenul opiniei publice. Nunțile fetelor noastre — și avem multe a- semenea evenimente intr-un an — sint cunoscute și admirate; cei 1 200 de copii „ai întreprinderii", felul cum sint crescuți, cum sint înconjurați cu dragoste de colectivita

tea fabricii reprezintă, de asemenea, un model, un punct de interes pentru opinia orașului. Și. desigur, la fel de important este și faptul că fetele noastre obțin însemnate succese in producție, performanțe demne de cea mai mare filatură din țară, a- tribut care nutrește și el, la rindul lui, orgoliul justificat al Olteniței.de astăzi.Vorbindu-ni-se de performanțele de muncă, ne este evocată chiar una realizată în aceste zile : in-

căror piepturi strălucesc cite 3—4 și cinci steluțe de fruntașe, ale căror portrete împodobesc pereții luminoși ai întreprinderii, ale căror nume sint cunoscute in in- treg orașul. Preda Niculina, Bănică Liana, Toth Terezia, Sărăru Victoria, Căprarii Jăna, Dumitru Elena sint numai cîteva dintre sutele și sutele de valori profesionale și etice care au îmbogățit populația Olteniței cu cetățeni de elită.Despre asemenea cetățeni, despre prezența lor in ac-

tră in funcțiune grupul școlar pavai cu 900 elevi, din- 'tre care 600 interni), a cadrelor didactice, medicale (69 de medici iși îndeplinesc azi nobila misiune in Oltenița), a impus dezvoltarea rețelei comerciale, a activității cultural-sportive (au apărut un stadion, terenuri complexe pe lingă întreprinderi, vom avea piscine olimpice...). Toate a- cestea reprezintă doar un început — intre anii 1980— 1985 Oltenița va ajunge la 65 000 de locuitori. Nu este

OLTENIȚA 
frumoasa vară fierbinte 

a unui oraș de la Dunăre

nevoită să plece unde-o vedea cu ochii. A văzut, intr-un ziar, că se face filatură la Oltenița și, fie ce-o fi, a venit aici. Nu cunoștea pe nimeni. Nu știa ce înseamnă filatură ; avea doar încrederea in sprijinul pe care ii poate da un colectiv muncitoresc... Astăzi, Maria Cristea este filatoare fruntașă a întreprinderii din Oltenița, are un cămin un- de-și crește copiii cu demnitate, are o familie de mii de surori și are, după cum ne spunea ea insăși, în mod poetic, un nou loc natal : Oltenița. Pentru că Maria Cristea este și poetă. Și-a descoperit vocația aici. Versurile ei sint citite la cercul literar, sint recitate pe scenă, la radio, sint tipărite în presă... De cite ori caut să dau un chip Olteniței de ieri, de azi și de miine, mă gindesc la muncitoarea Maria Cristea".Iar noi nu putem încheia altfel această consemnare dintr-o zi de vară fierbinte a Olteniței decit transcriind una din poeziile Măriei Cristea :trarea în producție a unei noi secții rezultate din mai buna utilizare a spațiului productiv. secție care va face să sporească capacitatea de producție cu 22 la sută. „Este un punct de onoare, de mîn- drie, de ambiție pentru colectivul nostru, de a a- răta că a înțeles pe deplin indemnul tovarășului Ceaușescu care, atunci cind ne-a făcut bucuria de a ne vizita întreprinderea, ne-a atras atenția cu grijă că. deși filatura noastră este frumoasă, deși rezultatele in producție sint bune, din păcate, pe alocuri. se face risipă de spațiu productiv".Ambiția profesională a femeilor de la filatura Olteniței este ilustrată prin numele muncitoarelor pe ale

țiunile de dezvoltare a orașului discutăm cu tovarășul Nicolae Iosin, primarul Olteniței. „Aș putea spune, figurat vorbind, că primul cetățean de onoare al orașului nostru este industria. Atit pentru suflul nou, de energie, de spiritualitate sănătoasă pe care l-a sădit in aceste locuri, cit și pentru darurile materiale concrete pe care ni le-a adus. Iată citeva exemple : apariția in orașul nostru a colectivului de la filatură a impus crearea și dezvoltarea unui impresionant sistem de transporturi în comun ; dezvoltarea industriei a generat înmulțirea școlilor (acum a- vem 9 școli generale, un liceu teoretic și unul industrial, o școală profesională agricolă, iar din toamnă in-

o prognoză probabilă, ci o certitudine validată chiar de prezent.— Așadar, o „lungă vară fierbinte".— Dacă vă refereați la un anotimp al permanentei tensiuni creatoare, al rodirii continue, atunci să știți că pentru Oltenița, ca pentru atitea alte localități din țară, o asemenea vară generoasă este menită să dureze cincinale și decenii in șir. Iar dacă este vorba să mă gindesc la devenirea Olteniței. îmi vine in minte următoarea comparație : cu cițiva ani in urmă, a venit in orașul nostru, de undeva din Moldova, in prag de iarnă, o femeie necăjită, cu patru copii mărunței ți- nînd-o de poale. O chinuia un soț neomenos și fusese

BUCURIE

Plină de frumuseți 
Se naște ziua 
In lumina anilor 
tineri
cu. mii și mii de vise. 
Vara asta 
fierbinte, 
încărcată,
de mireasma 
florilor 
și-a grinelor, 
mă face să tint, 
să strig de bucurie : 
n-ai fost niciodată 
atit de bogată 
tara mea
Românie ! •
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SCÎNTEIA — marți 7 august 1973

VIZITA SECRETARULUI GENERAL
AL O.N.U., KURT WALDHEIM

CONVORBIRI OFICIALELa Ministerul Afacerilor Externe, luni dimineață au avut loc convorbiri oficiale intre George Macovescu. ministrul afacerilor externe, șl Kurt Waldheim, secretarul general al O.N.U.La convorbiri au luat, parte Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe. Ion Datcu, ambasador, reprezentantul permanentSOLEMNITATEA DECERNĂRII TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA Al UNIVERSITĂȚII DINLuni după-amiază a avut loc solemnitatea conferirii titlului de Doctor honoris causa al Universității din București secretarului general al Organizației Națiunilor Unite, dr. Kurt Waldheim, pentru merite deosebite in promovarea cauzei colaborării intre popoare și a păcii in lume.La solemnitate au participat George Macovescu, ministrul afacerilor externe. Alexe Popescu, adjunct al ministrului educației și invățămin- tului, personalități ale vieții politice, rectori, academicieni. oameni de știință și cultură, cadre didactice u- niversitare, studenți.In asistență se aflau, de asemenea. S. A. Chedid, directorul Centrului de informare ai O.N.U. la :• ucurești, Manfred Ribbing, directorul Centrului european UNESCO
Festivitatea atribuirii numelui 

de „Piața Națiunile Unite" 
Pieței Splaiului din CapitalăIn prezența secretarului general al O.N.U., Kurt Waldheim, luni după-amiază a avut loc festivitatea atribuirii numelui de „Piața Națiunile Unite" Pieței Splaiului din Capitală.La festivitate au luat parte George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Dumitru Joița, prim-vice- președinte al Comitetului Executiv al Consiliului popular al municipiului București, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, deputați, un mare număr de cetățeni.Au fost de față membri ai conducerii și funcționari ai unor instituții și organizații și organisme specializate ale O.N.U. la București.In numele locuitorilor capitalei României, Dumitru Joița a adresat secretarului general al. O.N.U. un călduros salut. Bucureștiul — a spus vorbitorul — este gazda mai multor instituții și organisme specializate ale O.N.U., .cu caracter general și regional și, totodată, locul de desfășurare a numeroase reuniuni internaționale, organizate sub egida O.N.U. și a altor organizații internaționale. O nouă legă-Dejun oferit deMinistrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a oferit luni un dejun in onoarea secretarului general al Organizației Națiunilor Unite, Kurt Waldheim, care face o vizită oficială in țara noastră. )La dejun au participat Maria Groza, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Bujor Almășan, Theodor Burghele, Octavian Groza, Florin Iorgulescu, membri ai guvernului, alți reprezentanți ai conducerii unor ministere, Dumitru Joița, prim-vicepreședinte al Comitetului Executiv al Consiliului popular ai municipiului București. Traian Ionașcu, președintele Asociației pentru Națiunile Unite, Jean Lives- cu, președintele Comisiei naționale pentru UNESCO, Virgiliu Radu- lian, președintele Comitetului național român pentru UNICEF, și alte persoane oficiale.Au luat parte Bohdan Levandowski, secretar general adjunct al O.N.U., Georg Henning, șeful Secretariatului secretarului general al O.N.U., Sayed Abbas Chedid; directorul Centrului de informare al O.N.U. ia București. Manfred Ribbing, directorul Centrului european UNESCO pentru învățământul superior, Fuad Mohammed, reprezentantul ad-inte- rim al P.N.U.D. la București.A participat, de asemenea, Jaromir Ocheduszko, ambasadorul R. P. Polone, decanul corpului diplomatic la București.In timpul dejunului, desfășurat intr-o atmosferă cordială, George Macovescu și Kurt Waldheim au rostit toasturi.Salutind cu căldură și satisfacție vizita in România a secretarului general al O.N.U.. in toastul rostit, ministrul afacerilor externe a subliniat neobosita activitate pusă de Kurt Waldheim in slujba marilor idealuri do pace, bunăstare, progres și libertate ale popoarelor de pretutindeni. Țara noastră — a spus vorbitorul — are pentru dumneavoastră sentimente de considerație și apreciază activitatea pe care o desfășurați cu atita e- nergie pentru înțelegere și cooperare în lume, pentru întărirea Organizației Națiunilor Unite, pentru creșterea rolului ei in viața internațională.Profundele mutații care au loc pe arena mondială in direcția destinderii și colaborării, a afirmării politicii de independență națională a popoarelor, a participării tuturor statelor la soluționarea problemelor internaționale și, în acest cadru, a sporirii rolului țărilor mici șl mijlocii, a ridicării conștiinței politice și a răspunderii popoarelor în salvgardarea păcii — a spus în continuare ministrul roman __fac să crească tot mai mult rolul Organizației Națiunilor Unite și al altor organisme internaționale ca factori de stimulare a colaborării dintre state, de elaborare a normelor, care să guverneze relațiile dintre țări și de asigurare a înfăptuirii in viață a acestor norme.Guvernul român crede în țelurile Organizației Națiunilor Unite, in misiunea ei și apreciază la justa valoare locul pe care ea trebuie să 11 ocupe in viața internaționala. In consecință, este firesc ca guvernul român să militeze ca Organizația Națiunilor Unite să devină un instrument eficace in apărarea și întărirea independenței și suveranității tutu- 

al României Ia O.N.U.. Gheorghe Săulescu si Dragoș Șerbănescu, directori in M.A.E.Au participat Bohdan Levan- dowski, secretar general adjunct al O.N.U., și Georg Henning, șeful Secretariatului secretarului general al O.N.U.In cursul convorbirii au fost abor- 

pentru invățămintul superior, Fuad Mohammed, reprezentantul ad-inte- rim al P.N.U.D. la București.Festivitatea a fost deschisă de prof. dr. George Ciucu. rectorul U- niversității din București, care a adresat un cuvint de bun venit, distinsului oaspete. „Activitatea bogată, rodnică, pe care o desfășurați pentru promovarea cauzei colaborării intre popoare, a menținerii păcii în lume, a spus el. este bine cunoscută in țara noastră. Lucrările dv., cuvin- tările rostite în diverse domenii de mare importanță in viața internațională, caracterizate prin spirit clarvăzător, pline de umanism, de grijă față de viitorul omenirii, de progresul și bunăstarea tuturor țărilor lumii. au avut un larg ecou in România socialistă. Ca oameni de știință și cultură, care trăim intr-un stat

tură între Organizația Națiunilor Unite și orașul București se impli- nește astăzi, cînd — cu ocazia vizitei dv. in România și in semn de înaltă prețuire față de O.N.U. — * municipalitatea a decis ca piața în care are loc această festivitate, situată chiar in inima Capitalei, să se numească de aici înainte „Piața Națiunile Unite".In aplauzele celor prezenți. secretarul general al O.N.U. a dezvelit apoi placa ce indică noua denumire a frumoasei piețp bucureștene.în încheierea festivității a luat cuVintul Kurt Waldhpim, care a spus printre altele : Consider că această festivitate este un moment deosebit atît pentru dumneavoastră, cit și pentru mine, secretarul general al Organizației Națiunilor Unite. Ea reprezintă încrederea pe care poporul român, guvernul român și orașul București o acordă Națiunilor Unite. Faptul că această piață capătă numele de Națiunile Unite demonstrează interesul poporului român intr-o dezvoltară pașnică a omenirii și in creșterea rolului Națiunilor Unite. sprijinul României față de această mare organizație a păcii.ministrul afacerilor externe, George Macovescuror statelor, a dreptului inalienabil al fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta fără nici un amestec din afara și să acționeze cu toată fermitatea pentru prevenirea și curmarea actelor de agresiune sau a oricăror altor acțiuni care ar primejdui pacea și securitatea internațională, după cum este necesar ca ea să devină un puternic instrument de largă cooperare, in toate domeniile, intre toate popoarele lumii.Afirmarea cursului nou in viața internațională, noile realități apărute in societate cer mai mult decit ori- cind respectarea absolută de către toate statele și față dc fiecare stat a obligației asumate prin Cartă O.N.U. și alte instrumente internaționale de a nu recurge la amenințarea cu forța sau la folosirea forței, de a se abține in relațiile lor internaționale de la orice fel de const,rin- gere de ordin militar, politic, economic sau de altă natură, in orice împrejurări șix sub orice formă.împărtășim, domnule secretar general, părerea exprimată și de dumneavoastră, că este necesar ca organizația să se achite de funcția sa principală, aceea de prevenire a conflictelor și stărilor de încordare, de întărire a păcii și securității internaționale și apreciem că trebuie să crească rolul său în îndeplinirea de către toate statele a obligației de a soluționa problemele internaționale exclusiv prin mijloace pașnice.Susținem, ca și dumneavoastră, că sporirea, rolului O,N.U. in viața internațională reclamă angajarea fermă a statelor de a-și îndeplini obligațiile rezultind din Cartă și rezoluțiile adoptate.Toate acestea constituie însăși rațiunea de a fi a Organizației Națiunilor Unite.Pentru noi, românii — a spus apoi vorbitorul — aceasta nu este o poziție de circumstanță. Poporul român. in istoria sa bimilenară, a ținut la libertatea și independența sa și a luptat pentru ele. vărsînd singe și cheltuind multă Înțelepciune și inteligentă. A prețuit pacea și s-a dedicat edificării ei. A făcut totul să trăiască în prietenie și înțelegere cu toți vecinii și cu toată lumea. A respectat celelalte popoare, dar. întotdeauna a cerut Să fie respectat.în condițiile construirii societății socialiste multilateral dezvoltate in România, in împrejurările internaționale de astăzi, ale profundelor transformări in colectivitățile umane, ale revoluției in tehnică și știință, poporul român simte și nevoia și datoria sa de a milita cu toate capacitățile sale pentru instaurarea în lume a păcii, a unei păci deosebite, care să ne garanteze tuturor dezvoltarea. înaintarea rapidă spre culmile civilizației.Mesajul de pace al poporului român a fost adus la Națiunile Unite de cel mai autorizat reprezentant al său. de președintele Consiliului de Stat. Nicolae Ceaușescu. care a subliniat cu fermitate că „România acordă o atenție deosebită întăririi rolului Organizației Națiunilor Unite și altor organisme internaționale, sporirii contribuției active a acestora la soluționarea marilor probleme actuale, la asigurarea colaborării și la aplicarea in practică a principiilor de egalitate și respect reciproc, prevăzute și in Carta Națiunilor Unite".

LA M. A. E.date probleme ale vieții internaționale actuale și creșterii rolului O.N.U. in menținerea și întărirea păcii și securității internaționale, în dezvoltarea colaborării între state, precilm și cu privire la contribuția activă a României in acest domeniu.Convorbirea s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială.BUCUREȘTIliber și independent, aflat în plin proces de dezvoltare, urmărind cu a- tenție deosebită fenomenele economice. sociale și politice ale lumii contemporane, considerăm că opera și activitatea dv., apropiate de spiritul popoarelor. favorizează dezvoltarea științei și folosirea descoperirilor științifice in scopuri pașnice, in folosul și pentru binele umanității".După ce prof. dr. docent Jean Li- vescu, in numele Comisiei de acordare a înaltului titlu, a reliefat personalitatea dr. Kurt Waldheim, in a- plauzele asistenței, rectorul George Ciucu a inminat secretarului general al O.N.U. diploma de Doctor honoris causa al Universității din București.Mulțumind pentru onoarea ce i s-a făcut, înaltul oaspete a menționat că aceasta constituie totodată un simbol al profundului atașament manifestat de guvernul și poporul român față de Organizația Națiunilor Unite. „Rolul pe care ii joacă România in cadrul Națiunilor Unite a demonstrat că o țară mijlocie poate exercita o influență considerabilă. Faotul că in luna august a anului următor se va desfășura la București Congresul mondial al populației — organizat de Națiunile Unite — constituie un alt indiciu asupra participării însuflețite a României la activitățile organizației mondiale. Aceasta dovedește, de asemenea, conștiința manifestată de România față de problemele actuale și de viitor care pot afecta toate națiunile. Sint sincer convins, a încheiat dr. Kurt Waldheim, că guvernul și poporul român — și tineretul român îndeosebi — vor dovedi un entuziasm reînnoit față de cauza Națiunilor U- n'te. Sint sincer convins că această Universitate va continua să transmită generațiilor viitoare dragostea pentru cunoaștere și adevăr. înțelegere pentru toți cetățenii lumii".
Recepție oferită de directorul Centrului 

de informare al 0. N. U. la Bucureștiîn onoarea secretarului general al O.N.U.. Kurt Waldheim. directorul Centrului de informare al O.N.U. la București, S. A. Chedid. a oferit luni scara o recepție în saloanele hotelului Athenee- Palace.Au participat Maria Groza, vicepreședintă a Marii Adunări Naționale, George Macovescu, ministrul
Acestea sint. domnule secretar' general, temeiuri solide care ne fac să acordăm importanța cuvenită prezenței dv. în România. Vizita pe care o faceți in țara noastră ne oferă, in același timp, și prilejul de a saluta in persoana dumneavoastră pe un distins fiu al Austriei, țară cu care avem excelente relații, la edificarea cărora s-a așezat și activa dumneavoastră contribuție.In încheiere, ministrul afacerilor externe a toastat in sănătatea secretarului general al O.N.U. și a persoanelor care îl însoțesc, a tuturor celor prezenți. pentru nobila cauză a păcii și bunei înțelegeri în lumea întreagă, pentru viitorul strălucit al Organizației Națiunilor Unite.Mulțumind pentru invitația guvernului român, secretarul general al O.N.U.. Kurt Waldheim, a spus : Această vizită îmi dă ocazia foarte plăcută și deosebit de valoroasă pentru un schimb de opinii cu președintele Nicolae Ceaușescu, cu dumneavoastră, domnule ministru, cu colaboratorii dumneavoastră. Consider că aceste contacte personale sint deosebit de importante. Vizita mea in România, prima in calitate de secretar general al O.N.U., coincide cu o evoluție favorabilă a situației internaționale. Sîntem martorii u- nei destinderi internaționale și am văzut un mare număr de exemple încurajatoare în această direcție. Unul — poate cel mai izbitor — este Conferința europeană pentru securitate și cooperare. Noi. cei de la O.N.U., salutăm această evoluție. Avem convingerea că este o evoluție pozitivă, o evoluție care este de un mare ajutor, inclusiv pentru Națiunile Unite. A- ceastă cooperare regională, care constituie unul dintre pilonii destinderii internaționale, este foarte avantajoasă Națiunilor Unite.După ce a relevat că există și o altă evoluție interesantă pe plănui relațiilor internaționale, efortul marilor puteri de a coopera mai bine, de a-și intensifica contactele, fapt observat in ultimii ar.i, vorbitorul a apreciat că aceasta este cu siguranță o evoluție pozitivă.Arătind în continuare că acțiunile diplomatice1 bilaterale și ceje multilaterale sint complementare, secretarul general al O.N.U. a subliniat că ..astăzi avem, intr-adevăr, nevoie, pe lingă eforturile bilaterale. de sprijinirea 'destinderii internaționale de către toate țările mici și mijlocii și cred că dacă vom realiza acest lucru, nu ne va. îngrijora viiltOrul".Vreau să vă mulțumesc foarte mult, cu toată sinceritatea, a spus în continuare secretarul general ai O.N.U., pentru sprijinul pe care l-ați acordat, recent, din nou cauzei Organizației Națiunilor Unite. Și permite- ți-mi să .profit de această ocazie spre a exprima guvernului României recunoștința mea adincă pentru înțelegerea și sprijinul său pentru cauza Organizației Națiunilor Unite.Noi sîntem un instrument al păcii, 

a subliniat apoi vorbitorul. Dacă sîntem folosiți, putem acționa și putem face o treabă bună. Dacă nu sintem folosiți, nu trebuie criticată

Secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, a făcut, în cursul dimineții de luni, o vizită la Centrul de .informare al O.N.U. și Reprezentanța P.N.U.D. din București.Secretarul general al O.N.U. a fost intimpinat la sosire de Sayed Abbas Chedid. directorul centrului, Fuad Mohammed, reprezentant ad- interim al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, de funcționarii reprezentanțelor O.N.U. și ex- perții P.N.U.D. in România.In sala bibliotecii centrului a avut loc o scurtă reuniune. Directorul centrului a rostit o alocuțiune de bun venit. Răspunzind. secretarul general al O.N.U. a arătat că vizita sa la București se desfășoară intr-un moment fericit din punct de vedere al destinderii internaționale. Subliniind că la realizarea acestui curs România a contribuit in mod considerabil, vorbitorul a arătat că Organizația Națiunilor Unite iși va aduce în continuare contribuția la dezvoltarea înțelegerii intre popoare, exprimîn- du-și convingerea în statornicirea unei lumi a păcii pentru generațiile actuale și viitoare ale omenirii, ca efect al eforturilor depuse astăzi, in acest scop, de popoare.Kurt Waldheim a vizitat, de asemenea, Centrul european al UNESCO pentru invățămîntul superior. La sosire, el a fost intimpinat de Erik Manfred Ribbing, directorul centrului, și de personalul internațional al acestei instituții specializate.Tot in cursul dimineții de luni, Kurt Waldheim a vizitat Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România.însoțit de prof. dr. Constantin Io- nsseu. secretarul general al Academiei de științe sociale și politice, și de prof. dr. Ștefan Olteanu, directorul științific al muzeului, oaspetele a parcurs o serie de săli ale acestui lăcaș de cultură, Oprindu-se cu interes in fața a numeroase exponate care vorbesc despre trecutul glorios de muncă și luptă al poporului nostru. El și-a exprimat admirația față de vestigiile istorice ce amintesc e- xistența unei civilizații multimilenare pe aceste meleaguri.

afacerilor externe. Mihnea Gheorghiu. președintele Academiei de științe sociale și politice, membri ai guvernului, personalități ale vieții culturale și științifice, alte persoane oficiale.Au luat parte șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București, ălți reprezentanți ai corpului diplomatic.
organizația, ci mai degrabă statele membre care nu folosesc această mare organizație așa Cum ar trebui. Cred că acesta este tot secretul problemelor. al crizelor O.N.U.. așa cum le spunem noi uneori. Nu Carta este cea necorespunzătoare și nici organizația nu este cea care nu funcționează bine. Avem totul, avem mecanismul, dar el trebuie folosit. Sint deqsebit- de recunoscător, de aceea, pentru declarația dumneavoastră și pentru sprijinul puternic pe cftre-1 acordați cauzei Națiunilor Unite.Permiteți-mi, de asemenea, să spun că sintem o Organizație politică. E- xistă, in prezent, o anumită tendință de a afirma că funcția Organizației Națiunilor Unite este depășită. Sint convins că nu este așa și știu că dumneavoastră împărtășiți această părere. Sintem o organizație politică, Organizația Națiunilor Unite a fost creată in 1945 nu pentru a se ocupa de mediul înconjurător, ca să amintim numai una dintre problemele actuale cu cârc sintem confruntați, ci a fost creată pentru a menține pacea și securitatea in lume. Aceasta este menirea noastră, acesta este rolul principal al O.N.U. Dar, pentru a a- tinge această stabilitate politică in lume, avem nevoie, firește, și de stabilitate economică și socială. Așadar, O.N.U. are de îndeplinit o funcție dublă. Pe lingă acestea sintem confruntați cu o largă gamă de probleme noi, pe care fondatorii O.N.U. nu le-au cunoscut. Sint profund convins — a spus in continuare vorbitorul — că aceste probleme nu pot fi rezolvate decit prin intermediul unei cooperări internaționale multilaterale. Cum ne-am putea imagina să fie rezolvată, de exemplu, problema poluării numai pe o bază națională ? Poluarea nu se oprește la granița națională, ea traversează granița și este nevoie de cooperare internațională. Mai sint și alte numeroase exemple, care arată deosebit de clar faptul că niciodată n-a fost mai necesară decit astăzi cooperarea internațională. Sint adine convins că nu există altă alternativă pentru Națiunile Unite. Salutăm e- forturile marilor puteri dft a rezolva problemele, dar credem că acțiunile diplomatice multilaterale, internaționale trebuie să sprijine aceste eforturi și, dacă vom a- junge la acest rezultat, sint sigur că vom putea menține pacea și securitatea in lume.România a dat numeroase dovezi ale dorinței sale puternice de a coopera pe arena internațională. România a făcut numeroase propuneri, a luat multe inițiative pentru a contribui la această cooperare internațională. De aceea, vreau să vă exprim aici recunoștința mea adincă ți aprecierea Organizației Națiunilor Unite. Dacă vom continua să cooperăm in acest fel, dacă vom ajunge la o adevărată cooperare internațională, atunci, sint sigur, vom dobindi ceea ce toți dorim să dobindim — pace, pace pentru noi. pace pentru copiii noștri, pace pentru generațiile viitoare.în încheiere, secretarul general al O.N.U. a toastat in onoarea președintelui Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu. a ministrului de externe și a celorlalți membri ai guvernului. a tuturor oaspeților, pen
tru poporul României.
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PlfCAREA IA BERLIN A DELEGAȚIEI DE PARTID Șl DE STAT 
A REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA, CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL 

ION GHEORGHE MAURER, CARE VA PARTICIPA EA FUNERALIILE

Luni după-amiază a părăsit Capitală. plecind la Berlin, delegația de partid si de stat a Republicii Socialiste România care va participa la funeraliile tovarășului Walter Ulbricht. membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului do Stat al R. D. Germane.Delegația este alcătuită din tovarășii Ion Gheorghe Maurer, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri, conducătorul delegației, Vasile Vilcu,
Vizitele delegației

Partidului Comunist din GuadelupaDelegația Partidului Comunist din Guadelupa, formată din tovarășii Hegesippe Ibene și Gertyi Archi- mede. membri ai Biroului Politic, Osange Talis-Gane, membru al Comitetului Central, și Margueritte Amat, militantă a C.C. al P.C. din Guadelupa, care, la invitația C.C. al
VIZITELE DELEGAȚIEI PARTIDULUI

POPORULUI MAURITANIANContinuînd vizita pe care o face în țara noastră, la invitația C.C. al P.C.R.. delegația Partidului Poporului Mauritanian, condusă de Abdou- laye Baro, membru al Comitetului permanent al Biroului Politic Național al P.P.M., ministrul lucrărilor
Satul Șieu Sfîntu-la 800 de ani de existențăSatul Șieu Sfintu. din județul Bis- trița-Năsăud, a aniversat 800 de ani de existență documentară.Ca atitea așezări străvechi ale tării noastre, satul a cunoscut multe transformări. Trăind și muncind împreună, luptînd înfrățiți, locuitorii satului, români și maghiari, au învins cu bărbăție vicisitudinile vremurilor apuse și. azi. fiii foștilor iobagi de odinioară și-au făurit o viață nouă. A fost schimbată din temelii imaginea acestei străvechi localități transilvănene.Cu prilejul sărbătoririi celor 800 de âni de existență documentară, locuitorii satului au adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu. in care se scrie : Satul nostru cunoaște In acești ani o înflorire mu!tila.terală, rod al politicii
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VOLEI TROFEUL TOMIS"în sala sporturilor din Constanța a început luni după-amiază marele turneu internațional masculin de volei dotat cu „Trofeul Tomis". La competiție participă selecționatele Japoniei, campioană Olimpică, U.R.S.S., campioană europeană, Bulgariei, Cehoslovaciei, Mexicului
ACTUALITATEA LA TENISFinala zonei americane a „Cupei Davis", care se desfășoară la Little Rock (Arkansas) intre selecționatele S.U.A. și Chile, ă continuat cu partida de dublu, in care au evoluat perechile Jaime FillOl-Patricio Cornejo (Chile) și Stan Smitlț-Erik van Dillen (S.U.A.). Primul set a revenit jucătorilor chilieni cu 9—7. tn cel de-al doilea, un veritabil set „maraton", s-a înregistrat un scor rar întilnit pe terenurile de tenis : 39—37 în favoarea cuplului chilian ! Cei peste 4 800 de spectatori au urmărit timp de trei ore și 45 de minute (record absolut in „Cupa Davis") o dispută pasionantă, in care cei patru jucători și-âu etalat întreaga lor măiestrie sportivă. Vizibil marcați de efort, Jaime Fillol și Patricio Cornejo au pierdut setul trei cu 6—8.Partida s-a întrerupt, din cauza întunericului, la scorul de 9—7. 39—37, 6—8, 1—5 în favoarea cuplului chilian.La reluare, jucătorii americani reușesc să ciștige ultimele două seturi

„Mobra“ a trecui 
cu succes examenulTG. JIU (Corespondentul „Seîn- teii", Mihai Dumitrescu). — Timp de trei zile s-a desfășurat la Tg. Jiu prima etapă a campionatului republican de regularitate și rezistență rezervat motoretelor „Mobra" de fa-, bricație românească.La Startul acestei disputate întreceri s-ali prezentat 62 de concurenți din cunoscute cluburi sportive din țară, printre ei nu mai puțin de șase campioni naționali ai acestui sport, străbătind trei trasee in județ, cu drumuri de mare dificultate, care ău pus la grele încercări, atît pe concurenți, Cit și motoretele ..Mobra" (defileul Jiului, pînă la Petroșani. ’ al Sohodolului, Tismana etc.). Prima etapă s-a încheiat ieri cu o cursă pe un traseu închis pe străzile municipiului Tg. Jiu. Mii de spectatori au aplaudat frumoasa dispută a concu- renților, care au știut să demonstreze calitățile motoretei „Mobra" de-a lungul întregului traseu.în clasamentul general, după trei zi'lă de întreceri, pe primele locuri S-âu situat sportivii clubului „Steagul roșu" Brașov, in următoarea ordine : J. Krizbai Adam ; 2. Lucaci Perre ; 3. Ionescu Ion, ce au adus locul I pentru clubul pe care l-au reprezentat. Etapa a Il-a a acest ii campionat va avea loc la sfirșitul lunii august, la Brașov, adică „acasă" la „Mobra". 

membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al Consiliului de Stat, Vasile Vlad. membru supleant al C.C. al P.C.R., ambasadorul României in R. D. Germană.La plecare, pe aeroportul Bănoasa, membrii delegației au fost salutați de tovarășii Emil Bodnară.ș. Paul Nlculescu-Mizil. Gheorghe Rădules- cu. Ilie Verdeț. Dumitru Popescu. Ștefan Voitec. Miron Constantinescu, de membri ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului.Erau de față Hans Voss, amba

P.C.R., face o vizită in țara noastră, și-a continuat călătoria in județele Constanța. Galați și Iași, unde a vizitat obiective economice, culturale și noile cartiere de locuit.In timpul vizitelor, oaspeții s-au întilnit cu reprezentanți ai organelor locale de partid și ai organizațiilor de masă.

publice și al muncii, a avut luni o !n- tilnire la Comitetul județean Tulcea al P.C.R.De asemenea, oaspeții au vizitat obiective economice și social-cultu- rale din orașele Tulcea și Constanța. (Agerpres)
Înțelepte a partidului nostru comu- .nist, de • dezvoltare armonioasă a tuturor regiunilor țării. Noi știm bine că in tot ce s-a înfăptuit, in acești ani luminoși pe glia românească străbună sini prezente inima și gindul dumneavoastră — tovarășe secretar general — dorința fierbinte de a înălța continuu România pe noi culmi de progres și bunăstare. Folosim acest plăcut prilej pentru a ne manifesta din nou atășamentul profund față de politica Partidului Comunist Român, hotărireâ noastră fermă de a munci și de acum înainte, fără preget, pentru transpunerea >n viață a tuturor sarcinilor ce ne revin din vastul program de înflorire a națiunii noastre, pe deplin con- știenți că numai in acest fel ne a- ducem contribuția la prosperitatea României socialiste.

ți României. In meciul „derbi" s-au intilnit echipele U.R.SB. și Japoniei. Jucind excelent, voleibaliștii sovietici au obținut victoria cu 3—0 (7, 10. 10).Echipă României a învins cu 3—0 (2, 7. 7). selecționata Mexicului, iar echipa Cehoslovaciei a dispus cu 3—0 (6, 8, 11) de echipa Bulgariei.
cu 1—6 ; 3—6. Echipa S.U.A. conduce deci cu 3—0.

★Echipa de tenis a Cehoslovaciei s-a calificat pentru semifinalele interzonale ale ..Cupei Davis" invln- gind cu 4—1 echipa Italiei in meciul disputat la Praga. în ultima partidă de simplu KodeS (C) a dispus cu 6—1, 6—3, 0—6, 6—2 de ZUgarelli (1). în semifinale, echipa Cehoslovaciei va juca în compania selecționatei Australiei.
★Au luat sfirșit întrecerile turneului internațional masculin de tenis de la Louisville (Kentucky), tn finala probei de simplu, jucătorul spaniol Manucl Oranlcs l-a întrecut cu 3—6. 6—3, 6—4 pe campionul australian John Newcombe.Proba de dublu a fost ciștigată de perechea Ion Tiriac (România)-Ma- nuel Orantes (Spania), învingătoare cu 0—6, 6—4, 6—3 in finala susținută cu cuplul John Newcombe (Austra- lia)-Ciârk Graebner (S.U.A.).
★Se proiectează ca anul viitor, in lunile mai și august, să se dispute O cupă de tenis inter-orașe a S.U.A.. competiție la care vor fi invitați cei mai buni jucători din lume. Agențiile internaționale de presă au transmis lista jucătorilor preferați de cele 16 orașe angajate in competiție. Ilie Năstase e propus in echipa orașului San Diego, Împreună cu Rod Laver (Australia). Aleksandr Metfeveli (U.R.S.S.) și Jan Kodes (Cehoslovacia). Iată și „formațiile" preferate aie altor orașe : Boston : Pilici (Iugoslavia). Țiriac (România) ; Minnesota : Smith (S.U.A.), Proisy (Franța) ; Houston : Newcombe (Australia), Stockton (S.U.A.) ; New York ; Emerson (Australia), Ashe (S.U.A.).

De la Regionala de căi feraîe BucureștiRegionala de căi ferate București aduce la Cunoștința publicului călător că, azi, marți, 7 august 1973, din cauza unor lucrări de sistematizare, trenul de persoane 8004 Care circulă pe distanța Constanța — București Nord și trenul 

accdlerat 838 pe tanța Slbbozia che — București Nord ver fi limitate la Stația București — Bă- neasa, cu următoarele ore de sosire : trenul 8004 sosire București— Băneasa ora 12.49 ; trenul 838 sosire București — Băneasâ ora 9,17.

dis- Ve-

sadorul R. D. Germane la București, și membri ai ambasadei.
★La aeroportul central din Berlin, delegația a fost întimpinată de Horst Sindermann, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., prim-vlcepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.D.G.. Hans Rielz, vicepreședinte al Consiliului de Stat. Ewald Mold!. adjunct al ministrului afacerilor externe al R.D.G.Au fost prezenți membrii Ambasadei ■ române la Berlin.

(Agerpres)

SOSIREA NOULUI 
AMBASADOR 

AL R. P. CHINEZELuni a sosit la București Li Tin- ciuan. noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Chineze in Republica Socialistă România.
Cronica zileiGeorge Macovescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a trimis lui Arsene Assouan Usher, ministrul afacerilor externe al Re.publicii Coasta de Fildeș, o telegramă de felicitare cu prilejul celei de-a XIII-a aniversări a proclamării independenței Republicii Coasta de Fildeș, Ziua națională.

★Artiștii Ansamblului național indian de eîntece și dansuri și-âu in>- cheiat turneul întreprins, timp de a- proape două sfiptămini, in țara noastră cu un spectacol de gală prezentat, luni seara, pe scena grădinii „Boema" din Capitală.La spectacol au asistat Andrei Velă, vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale eu străinătatea, funcționari superiori din Consiliul Culturii și Educației Socialiste și Ministerul Afacerilor Externe. oameni de artă și cultură, un numeros public.Au fost prezenți V. K. Ahuja. ambasadorul Indiei la București, șefi ai unor misiuni diplomatice și alți membri ai corpului diplomatic.Frumusețea muzicii și dansului. In interpretarea mesagerilor artei populare din India, a fost răsplătită de publicul bucureștean prin vii aplaneze. La sfîrșitul spectacolului, artiștilor indieni le-au fost oferite flori.(Agerpres)

ATLETISM

Semifinalele masculine 
ale „Cupei Europei**Au luat sfirșit Întrecerile ceior trei grupe semifinale ale „Cupei Europei" la atletism masculin. Pentru faza finală a competiției s-au calificat echipele U.R.S.S., Angliei, 

R. D. Germane, Franței, R. F. Germania și Finlandei.în grupa de la Nisa, pe primul Ioc s-a situat R. D. Germană — 98.5 puncte, urmată de Franța — 90 puncte. Cehoslovacia — 76 puncte. Suedia — 72 puncte. România — 42 puncte și Bulgaria — 41.5 puncte. Performerul concursului a fost sportivul suedez Anders, Gaerderund, învingător in proba de 3 000 m obstacole cu rezultatul de 8T0"2 10, timp superior actualului record european (8T8''4 10). care aparține aceluiași atlet. Gheorghe Cefan (Romania) s-â clasat pe locul 4 cu 8'35”8/10. La 800 m a ciștigat Fromm (R. D. Germană) — 1’45”7 10. Clasat pc locul 3, atletul Gheorghe Ghipu a stabilit un nou record al României la seniori cu timpul de l'46”4/10.Rezultate notabile din celelalte două grupe semifinale. Grupa de la Celje (Iugoslavia) : 200 m : Kar- tunen (Finlanda) — 20”95 100 ; suliță : Siitonen (Finlanda) — 89,02 m; prăjină : Kalliomei (Finlanda) — 5.43 m. (nou record național) : greutate : Reichenbach (R. F. Germania) — 20.18 m. Grupa de ia Oslo : 400 ;m : Jenkins (Anglia) — 45*'2 10 (nou record național) : lungime : Podluzni (U.R.S.S.) - 8.11 m ; 10 000 m : Sviridov (U.R.S.S.) — 28T9"8T0; 200 m. ; Mennea (Italia) — 20”7;10.
La Miami Beach au luat sfirșit campionatele mondiale de lupte libere pentru juniori. In clasamentul final echipa Bulgariei a ocupat locul intii eu 44 puncte (luptătorii bulgari au ciștigat 5 medalii de aur). Echipa U.R.S.S. s-a clasat pc locul doi cu 42 puncte (4 medalii de aur), urmată dă S.U.A. cu 41 puncte. Echipă României a totalizat 7 puncte, ocupind locul 7 (selecționata romană a fost alcătuită însă numai din 3 luptători).

De asemenea, trenul accelerat 837 din a- ceeași dată, care circulă pe distanță București Nord — Ciulni- ța — Slobozia veche, va pleca din stația București Băneasâ o.ra 15,05.



viața internațională
Pentru asigurarea păcii 
și securității în Europa 

și în lume
Apelul celui de-al X-lea

Festival mondial al tineretului și studențilorBERLIN 6 (Corespondență de la C. Varvara). — La Berlin a fost dat publicității apelul celui de-al X-lea Festival mondial al tineretului și studenților, la care au participat 25 000 de reprezentanți ai tinerei generații din 140 de țări...Astăzi, dezvoltarea țărilor socialiste. a forțelor, progresiste din țările capitaliste și a mișcării de eliberare națională limitează cîmpul de acțiune al politicii de agresiune a imperialismului" — arată apelul, care subliniază că tineretul lumii își va uni e- forturile și va dezvolta colaborarea, pentru ca tendința spre pace și progres social să devină ireversibilă. In cadrul acestor acțiuni, tineretul lumii va continua lupta pentru pace, împotriva agresiunii imperialiste, a războiului și cursei înarmărilor, pentru ca pacea și securitatea să fie asigurate în Europa și în celelalte regiuni ale globului, pentru ca lumea să pășească înainte pe calea coexistenței pașnice, pentru ca dreptul popoarelor de a hotâri ele însele desti

nul lor să fie recunoscut și pentru a se garanta justa soluționare pașnică a conflictelor internaționale.Chemînd tineretul lumii la lupta pentru cauza independenței naționale, apelul relevă necesitatea curmării colonialismului, neocolonialismu- lui și dominației monopolurilor in vederea cuceririi și consolidării independenței politice și economice a popoarelor, pentru ca bogățiile fiecărei țări să fie puse în slujba dezvoltării naționale și- sociale, în slujba poporului și a tineretului. Chemarea la apărarea și promovarea democrației și libertății cuprinsă în apelul festivalului subliniază necesitatea respectării drepturilor tinerelului, astfel incit tînăra generație să beneficieze pretutindeni de dreptul la muncă, la studii, la învățămînt. democratic, la cultură și odihnă și să poată participa la conducerea societății.Apelul îndeamnă tinăra generație la intensificarea acțiunilor pentru independență națională, democrație, pace și progres social.

La 9 august vor incepe

Negocieri preliminare intre R.D.G. și S.U.A. 
in vederea stabilirii de relații diplomaticeWASHINGTON 6 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al Departamentului de Stat a anunțat, la Washington, că S.U.A. și R.D.G. vor incepe, la 9 august, negocieri preliminare în vederea stabilirii de relații diplomatice. EI a precizat că negocierile se vor purta intre Walter Stoessel, asistent al secretarului de

stat al S.U.A. pentru problemele europene, și observatorul interimar al R.D.G. la O.N.U., Dietmar Hucke. Cei doi reprezentanți vor examina „procedura pentru convorbirile privind stabilirea relațiilor diplomatice", urmînd ca negocierile propriu-zise să aibă loc ulterior la Washington — relatează agențiile T.A.S.S. și U.P.I.
LIMA

SINDICATELE PEROANE ÎȘI EXPRIMĂ ADEZIUNEA 
FATĂ DE LINIA POLITICĂ PROMOVATĂ DE GUVERN

HIROȘIMĂ

LIMA 6 (Agerpres). — La Lima a fost dată publicității o declarație prin care Confederația Generală a Oamenilor Muncii Peruani (C.G.T.P.) își exprimă adeziunea față de pozițiile exprimate de președintele Juan Velasco Alvarado in mesajul adresat națiunii cu prilejul aniversării Zilei naționale.Organizația sindicală peruană relevă că mesajul prezidențial constituie o „reafirmare a liniei politice promovate de guvern, în sensul înlăturării unei ordini sociale caduce, străină de interesele poporului. Totodată. se menționează că, in etapa actuală, se impune o adîncire pro

gresivă a maturității demonstrate de clasa muncitoare care, dejucînd manevrele organizațiilor politice de dreapta, a sprijinit în mod activ procesul revoluționar inițiat de guvernul Alvarado.C.G.T.P. salută reafirmarea intenției guvernului de a promulga legea proprietății sociale. Centrala sindicală peruană consideră că marile întreprinderi -industriale, precum și zăcămintele petrolifere și minerale trebuie să intre in patrimoniul statului, pentru a putea fi valorificate și administrate conform intereselor naționale, menționează documentul.Ceremonia din Parcul Păcii
Chemare la intensificarea mișcării mondiale 

împotriva armelor atomiceTOKIO 5 (Corespondență de la FI. Tuiu). — Luni a avut loc. în Parcul Păcii din Hiroșima, un mare miting pentru comemorarea victimelor exploziei primei bombe atomice, lansată la . 6 august 1945 asupra orașului de către forțele militare americane.La ora 8,15 — ora la care a avut loc explozia acum 28 de ani — miile de persoane adunate in parc au păstrat un minut de reculegere in memoria celor 200 000 de victime ale bombei atomice. Primarul Hiroșimei. Setsuo Yamada. a dat apoi citire „Declarației păcii".El a cerut să se lărgească și să se

intensifice mișcarea mondială împotriva armelor atomice, pentru a nu se mai repeta tragedia orașelor Hiroșima și Nagasaki. Au mai' luat cuvintul Susumu Nikaido. șef al secretariatului cabinetului nipon, și reprezentanți ai orașului Nagasaki, oraș asupra căruia a explodat a doua bombă atomică, la 9 august. 1945.A urmat ceremonia de depunere la cenotaful atomic a numelor celor 2 650 de noi victime ale bombei atomici. identificate în ultimul an. Pe cenotaf sint înscrise acum numele a 82 833 de persoane ucise de bombă și identificate pînă în prezent.
Evoluția situației din CipruNICOSIA 6 (Agerpres). — Situația din Cipru tinde să se complice, evo- luind, după cum apreciază agențiile France Presse, Reuter și Associated Press, către „un punct critic". La a- ceasta au contribuit, in mare măsură, răpirea de către forțele favorabile generalului Grivas a ministrului de justiție. Christakis Vakis, declanșarea unui val de atentate cu bombe împotriva sediilor unor instituții guvernamentale, ale organelor de poliție și locuințelor unor funcționari dc stat, precum și încordarea politică intervenită in urma publicării, dumi

nică. a ..proclamației" adresate de generalul Grivas președintelui Makarios și poporului cipriot.în legătură cu răpirea ministrului de justiție — considerată de guvern și de cercurile opiniei publice cipriote ca un act de natură să inv''nmr»Z'' relațiile intre comunitățile greacă și turcă — nu au intervenit elemente noi. acesta continuînd să fie căutat do organele de poliție.Cu toate măsurile luate dc guvern p’enb'U monținer-'o- ordinii publice, continuă să se înregistreze atentate și acțiuni teroriste.Noul destin al salpetrului
Din Tocopilla — oraș portuar al nordului chilian, cu străzi simetrice din care soarele tropical a șters orice culoare vie, cu înălțimi stincoase pârind niște fantasme de piatră in echilibru instabil — au pornit, zilele acestea, noi drumuri prin Pampa spre loca- litățile-oază din deșertul cu nume mitic indian — Atacama....La Tocopilla a avut loc prima întilnire națională a lucrătorilor din industria salpetrului. Cei aproape trei sute de delegați s-au întors acasă cu „indicatoarele" acestor noi itinerare. Sint răspun- suri-soluții la problemele care au constituit mandatul lor și pe care conferința le-a dezbătut, timp de patru zile, cu seriozitatea a- celor bărbați ce se trag din pionierii primelor pirtii deschise in deșert spre „Floarea albă" a pustiului. Așa i se spune, in Chile, salpetrului natural care, după cupru, este a doua mare bogăție naturală a țării. In secolul trecut, fusese chiar pe primul loc. Atunci au răsărit, parcă din pămînt, dar de fapt, cu eforturi supraomenești, șantierele botezate „o- ficinas salitreras", a- șezările miniere — „Pampa Union", „Yun- gai", „La Placella", „Pedro de Valdivia", „Maria Elena", „Funia Rieles". Erau ca niște insule izolate în mijlocul oceanului.După descoperirea straturilor nesfîrșite de salpetru natural, grupuri oligarhice străine, secondate de cele autohtone, au deschis — aici — pînă la refuz, compasul unor profituri fabuloase. Dar pentru miile de lucrători care se . istoveau sub arșița neîndurătoare cu rații de apă drămuite visul încropirii unui rost omenesc a rămas un miraj al Pampei. La sfirșitul

secolului trecut, cind președintele țării din vremea aceea. Balma- ceda. a cutreierat regiunile unde se aflau „oficinas salitreras". a fost cutremurat de suferințele minerilor și a dispus o creștere importantă a salariilor. Dar „regii salpetrului" n-au respectat ordinul prezidențial. precipi- tind, după vizita lui Balmaceda in Pampa, complotul organizat împotriva lui.în acea perioadă lucrătorii din Atacama încep să descopere noua forță a protestu-’
CORESPONDENȚA 
DIN SANTIAGO 

DE CHILE

lui împotriva condițiilor de muncă și de viață inumane — organizarea. Se formau cele dinții asociații ale muncitorilor, se constituiau primele sindicate ale proletariatului din Atacama. Emilio Re- cabarren, fondator al primului partid muncitoresc din Chile (care în 1932 avea să se transforme în partidul comuniștilor), organiza reuniuni, denunțind cauza mizeriei — exploatarea capitalistă. Luptele muncitorești au încins adesea Pampa mai tare decit soarele. Focul aprins nu a putut fi oprit nici după acea teribilă zi de 21 decembrie 1907, cînd minerii greviști, adunați cu soțiile și copiii in curtea școlii „Santa Maria" din Iquique, au căzut sub gloanțele mitralierelor.Noi pagini de eroism proletar s-au adăugat în Atacama și după ce descoperirea salpetrului sintetic, intr-un laborator european, a dus la încremenirea instalațiilor multor „o- ficinas", căci acolo unde s-a menținut producția au rămas nu

clee ale organizării muncitorești, cu iradiere de forță in toate centrele industriale din regiunile unde se descoperise cupru.Luptele populare pentru reintegrarea atit a salpetrului, cit și a cuprului in patrimoniul național au cunoscut. in ultimii doi ani, o mare victorie : guvernul președintelui Allende a naționalizat și cuprul și salpetru!. Trebuiau și trebuie încă învinse mari dificultăți, atit in ce privește mecanismele producției ca atare, cit și in legătură cu reînnoirea utilajului, în mesajul din 21 mai 1973 al președintelui Allende către congresul național s-au propus soluții pentru înlocuirea parțială a e- chipamentului tehnic învechit. S-a fixat ca obiectiv creșterea producției de salpetru de la 580 000 de tone la 665 000. Agricultura a solicitat de urgență furnizarea unei cantități sporite de' salpetru natural — excelent ingrășămînt. Toate aceste probleme au făcut obiectul dezbaterilor întilnirii de la Tocopilla. Stabilirea cadrului de discutare a problemelor producției cu participarea oamenilor muncii, decizia de a se organiza un sindicat unic. cu tehnicieni alături de muncitori, în vederea impulsionării cercetărilor privind modernizarea proceselor tehnologice în scopul creșterii producției și a productivității — toate aceste hotăriri luate de conferință au avut ca numitor comun emulația patriotică a minerilor, deciși să-și sporească contribuția la progresul economic și social al țării.Energia lor revoluționară a marcat, la Tocopilla, cu noi jaloane destinul salpetrului.
Eugen POP

LIDER AL FRELIMO INVITAT OFICIAL ÎN R. F. 6.BONN 6 (Agerpres). — Vicepreședintele Frontului de Eliberare din Mozambic (FRELIMO), Marcellino dos Santos, aflat in R.F.G. intr-o "vizită oficială, a declarat, intr-o conferință de presă, că invitarea de către Partidul social-democrat a delegației FRELIMO reprezintă un gest de „simpatie și solidaritate față de organizația sa". El a lansat, cu acest prilej, un apel țărilor membre ale N.A.T.O. să înceteze a mai acorda

ajutor militar, economic și diplomatic Portugaliei.La rindul său, președintele Comitetului pentru relații internaționale al P.S.D., Hans-Juergen Wi- schnewski, a declarat că partidul său sprijină lupta pentru independența Mozambicului și realizarea dreptului popoarelor africane la autodeterminare. pronunțîndu-se pentru încetarea războiului colonial dus de Portugalia.
CONVORBIRILE EGIPTEANO-LIBIENETRIPOLI 6 (Agerpres). — Luni a avut loc la Tripoli, sub conducerea președintelui Moamer Geddafi. o reuniune comună a Consiliului Comandamentului Revoluției și guvernului libian, consacrată examinării rezultatelor celor două runde de convorbiri egipteano-libiene în problema realizării proiectatei uniuni între cele două țări.

Președintele Geddafi a primit pe Ashraf Marawan, secretar pentru informații al președintelui Sadat și secretar al conducerii politice' unificate egipteano-libiene. care a sosit duminică la Tripoli pentru a se a- lătura delegației țării sale. Ashraf Marawan a inminat președintelui Geddafi un mesaj din partea șefului statului egiptean.
O B ® ® ®

HANOI

MITINGUL PRIETENIEI
VIETNAMEZO - CONGOLEZEHANOI 6 (Agerpres). — La Hanoi s-au încheiat convorbirile dintre Ton Duc Thang, președintele R. D. Vietnam, și Marien N’Gouabi, președintele Republicii Populare Congo. în timpul întrevederilor șefului statului congolez cu oficialități ale R. D. Vietnam au fost discutate probleme privind dezvoltarea, în continuare, a relațiilor de prietenie și solidaritate dintre cele două țări.

★La Hanoi a avut loc un miting de masă, organizat în cinstea lui Marien. N’Gouabi. Au luat parte Truong Chinh, președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale a R. D. Vietnam, alți conducători vietnamezi.Luînd cuvintul la miting, Nguyen Duy Trinh, președinte interimar al guvernului R.D. Vietnam, a salutat politica de independență și de sprijinire a mișcărilor de eliberare națională promovată de Republica Populară Congo, contribuția acestei

țări la lupta antiimperialistă, la cauza păcii, independenței naționale, democrației și progresului social.în cuvintarea pe care a rostit-o la miting, președintele Marien N’Gouabi a relevat că țara sa sprijină cauza justă a poporului vietnamez și a subliniat solidaritatea celor două țări în lupta pentru afirmarea unei adevărate suveranități. Totodată., el a arătat că Republica Populară Congo sprijină lupta poporului laoțian și cea pe care o duce poporul cambodgian, sub conducerea Guvernului Regal de Uniune Națională.
★în timpul cit s-a aflat la Hanoi, Marien N’Gouabi a primit vizita reprezentanței speciale a Republicii Vietnamului de Sud in R.D. Vietnam, condusă de Nguyen Van Tien.
★Luni, Marien N’Gouabi și-a încheiat vizita oficială la Hanoi, părăsind capitala R.D. Vietnam.

Vizita delegației R.D. Vietnam
în Bulgaria

SOFIA 6 (Agerpres). — La reședința guvernamentală din Evksinov- grad. lingă Varna, au fost semnate documentele bulgaro-viet.nameze referitoare la creditele pe anul 1974. precum și la schimbul de mărfuri și plățile pe anul 1974.De asemenea, la Sofia a fost dat

publicității un comunicat de presă referitor la vizita în Bulgaria a delegației de partid și guvernamentale a R. D. Vietnam, condusă de Fam Van Dong, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, președintele Consiliului de Miniștri al R.D.V.
*

budapesta fntîlnire tovărășească
BUDAPESTA 6 (Corespondență de la A. Pop). Tovarășul Janos Fazekas. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România. aflat in vizită in R. P. Ungară, la invitația guvernului acestei țări, s-a intilnit cu Aczel Gyorgy. membru al Biroului Politic,

secretar al C.C. al P.M.S.U.. și Valyi Peter, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Ungare.La convorbiri, care s-au desfășurat intr-o atmosferă caldă, de prietenie. a fost de față consilierul C. Cimbru, insârcinat cu afaceri a.i. la Budapesta.

agențiile de presă transmit:
Delegația Consiliului Na

țional al Frontului Unității 
SOCialiSte, condusă de tovarășul Andrei Cervencovici, membru al Consiliului National. președintele Consiliului județean Arad al F.U.S., care face o vizită in Finlanda, la invitația Uniunii Democrate a Poporului Finlandez (S.K.D.L.), a fost primită de Ele Alenius, președintele S.K.D.L., și a avut intilniri la secretariatul și comitetul de conducere ale uniunii, cu cadre ale acestei organizații din districtul Helsinki și din întreprinderi industriale. Delegația a participat la festivitățile organizate de S.K.D.L. la Forsso, cu prilejul împlinirii a 70 de ani de la crearea Partidului Muncitoresc Finlandez.

Convorbiri sovieio-ira- 
nisn@. Luni au început, la Moscova. convorbirile dintre Alexei Kosi- ghin. președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și Amir Abbas Hoveyda, primul ministru al Iranului. sosit intr-o vizită oficială în U.R.S.S. la invitația guvernului sovietic.

Conferință națională 
consacrată wroMemslor în- 
vățâmîntului la Havana. Delegații sosiți din toate regiunile țării au dezbătut rezultatele anului școlar recent. încheiat și au stabilit sarcinile pentru următorul an de învățămînt. La plenară au luat cuvintul Belermino Castilia, vicepreședinte al Guvernului revoluționar, care a relevat că, în acest an, guvernul a alocat sume sporite pentru nevoile in- vățămintului, ele ajungind la 689 milioane pesos. Pînă în anul 1980, alocațiile pentru învățămînt vor ajunge, in Cuba, la 1 miliard pesos.

Primul ministru al Japo- njg5f Kakuei Tanaka, va face o vizită oficială in U.R.S.S. în prima jumătate a lunii octombrie 1973 —anunță agenția T.A.S.S.
Candidaturi pentru scru

tinul din 23 septembrie din
Argentina. Convenția PartiduluiDemocrat Progresist din Argentina i-a desemnat pe Francisco Manrique și pe Rafael Martinez -andidați la funcțiile de președinte și. respectiv, vicepreședinte al țării, pentru scrutinul din 23 septembrie. Pinâ in prezent și-au mai anunțat candidații Partidul Socialist al Muncitorilor (Carlos Coral și Jose Paez) și Mișcarea Justiționalistă Națională (.luai Domingo Peron și soția sa, Isabel Peron).

Formarea noului cabinet 
mandea. Președintele Juvenal Habyalimana. care a preluat puterea la 5 iulie, inlăturindu-1 pe fostul șef al statului, Gregoire Kavibanda. și-a asumat funcția de premier și pe cea de ministru al apărării. în fruntea altor ministere au fost numiți : Nska- lije Aloys — la Ministerul Afacerilor Externe și Cooperării, Simba Aloys — Ia Ministerul Informațiilor, Kan- yarenghwe Alexis — la Ministerul Afacerilor Interne și Funcțiilor Publice. iar portofoliul Ministerului Justiției a fost repartizat lui Habi- mana Bonaventure. Referindu-se la politica externă a noului guvern, președintele Habyalimana a declarat că vor fi respectate toate acordurile și tratatele Încheiate cu celelalte țări și cu organizațiile internaționale.

Ambasadorul României
primit de președintele 

Republicii Niger
NIAMEY 6 (Agerpres). — Cu prilejul plecării sale definitive din Niger, ambasadorul român la Niamey, Gheorghe Iason. a fost primit de președintele Republicii Niger, Hamani Diori. Cu acest prilej a avut'loc un schimb de păreri privind evoluția relațiilor bilaterale șt perspectivele dezvoltării lor continue.
Atac terorist comis 

pe aeroportul 
internațional din AtenaATENA 6 (Agerpres). — Pe aeroportul international din Atena a a- vut loc, duminică după-amiază, un atentat comis de două persoane, înarmate cu automate și grenade, împotriva pasagerilor care urmau să se îmbarce pe un avion al companiei a- mericane TWA, cu destinația New. York. Cu citeva minute înainte, de pe același aeroport decolase un avion al companiilor americane in direcția Tel Aviv. în timp ce erau supuși controlului obișnuit al bagajelor, cei doi teroriști au aruncat patru grenade de mină în sala de tranzit a aeroportului, în care se aflau numeroși pasageri. Trei persoane (cetățeni americani), printre care o tinără dc 20 de ani, au fost ucise, iar 55 de persoane au fost rănite. Autorii atentatului au luat 20 de ostatici dintre pasageri, dar, după tratative, s-au predat poliției. Organele de poliție au arestat și alte persoane suspecte de pe aeroport. Ancheta continuă.

CHILE

Marea Britanic. Ploile abundente care au căzut in ultimul timp în comitatul Yorkshire au provocat inundații și au perturbat traficul rutier. în fotografie : un aspect din localitatea Market Weighton

Președintele Comitetului 
Permanent al Adunării Re
prezentanților Populari din 
întreaga Chină, Ciu De 3 3VUî- luni, o întrevedere cordială cu Miao Yun-tai, fost ministru fără portofoliu in guvernul Gomindanului. aflat in R P. Chineză — informează agenția China Nouă.

„Comuniștii din Argen
tina, se sPune 'ntr"° declarație a Comitetului Executiv al C.C. al Partidului Comunist din Argentina, sprijină hotărirea Camerei Deputați- lor și a Senatului cu privire la necesitatea de a declara «persona non grata» pe însărcinatul cu afaceri al Statelor Unite la Buenos Aires, Max Vence Krebs", care s-a amestecat in treburile interne ale țării.

Instituirea unui tribunal 
de anchetă de C3tre °-N-u- in legătură cu informațiile privind masacrarea de către trunele colonialiste portugheze a populației, pașnice din satul mozambican Wiriyamu a fost cerută de Partidul laburist din Marea Britanie.

Prospecțiunile geologice efectuate in apropierea orașului Zrenianin din Voivodina. au dus la descoperirea unor zăcăminte de petrol considerate ca fiind din cele mai mari in Iugoslavia. In Marea Adriatică. în apropiere de țărmul Iugoslaviei, a fost descoperit primul zăcămint de gaze naturale.
Iranul și Singapore au h°- tărît să stabilească relații diplomatice la nivel de ambasadori in vederea extinderii legăturilor prietenești dintre cele două țări, anunță agenția iraniană de presă „Pars".
Suprafața planetei Venus — considerată pînă în prezent ca fiind plată, fără protuberante — este, in fapt, acoperită de cratere de origine meteoritică. similare cu cele de pe Lună. Această descoperire a fost făcută, cu ajutorul unor radaruri foarte puternice, de savanții de la Pasadena.
Petrolierul „Dona Mari

ka", de 11 000 tone, navigînd sub pavilion liberian, a eșuat, in noaptea de duminică spre luni, pe stîncile de la intrarea în portul englez Milford Haven (Pembrokeshire). Nava, prinsă intr-o furtună violentă, riscă să se rupă în două. Cei 38 de membri ai echipajului continuă să se afle la bord, întrucît valurile enorme împiedică vasele de salvare să se apropie de petrolierul avariat.

Rezultatul referendumului 
din FilipineMANILA 6 JAgerpres). — La, Manila s-a anunțat oficial că 91 la sută din participanții la referendumul national care a avut loc in Filipine, in zilele de 27 și 28 iulie a.c., s-au pronunțat in favoarea rămine- rii președintelui Ferdinand Marcos la conducerea statului și după expirarea actualului mandat prezidențial. in decembrie 1973. Guvernul fi- lipinez și-a prezentat luni demisia colectivă. Aceasta va oferi președintelui filipinez posibilitatea de a proceda la o reorganizare a guvernului.

Arestarea unuia 
din asasinii 
aghiotantului 
prezidențialSANTIAGO DE CHILE 6 (Ageri- preș). — Organele de urmărire penală chiliene l-au arestat pe Mario Rojas Zegers, participant la asasinai- rea aghiotantului prezidențial Arturo Araya Peeters, la 27 iulie a.c. După cum au declarat surse autorizate ale poliției, Mario Rojas Zegers a mărturisit că, împreună cu alți membri a- parținind Partidului național de ex-l tremă dreaptă și grupării profasciste ilegale autointitulate „Patrie și li-: bertate", l-a ucis pe aghiotantul pre-j zidențial „din ordinul superiorilor"; pentru a crea o stare de tensiune și confuzie in țară, in contextul declanșării grevei patronale din sectorul transporturilor.

Lansarea stației automate 
interplanetare „Marte-6“

MOSCOVA 6 (A-
gerpres). — In Uniu
nea Sovietică a fost 
lansată stafia auto
mată interplanetară 
,.Marte-6". După cum 
relatează agenția
T.A.S.S.. scopul lan
sării constă in stu
dierea planetei Mar
te și a spațiului cos
mic înconjurător în 
afara aparaturii so
vietice, la bordul sta
ției automate au fost 
instalate și aparate 
franceze destinate 
studierii in comun de 
către specialiștii ce
lor două țări a radia
țiilor solare, caracte
risticilor plasmei so
lare și razelor cos
mice.

„Marte-6" se deo
sebește de stațiile au
tomate cu același 
nume, lansate in luna 
iulie, prin aceea că

poate efectua cerce
tări și experiențe, fo
losind și aparatele 
instalate la bordul 
stației ,.Marte-4“.

in cadrul aceluiași 
program, la 30 iulie 
și 3 august, au fost 
corectate traiectorii
le de zbor ale stații
lor „Marte-4“ și. 
„Marte-5“.

Controlul și dirija
rea tuturor celor trei

★Astronomii de la observatorul astronomic din Crimeea au urmărit zborul stației „Marte-6“ cu ajutorul unui telescop avînd diametrul oglinzii principale de 2,6 metri. Stația „Marte-6" a fost urmărită cu precizie la distanțe variind între 45—

stații ..Marte" se e- 
fectuează de la corn- .
plexul de comandă < i 
și măsurători, care 
dispune de mijloace
tehnice instalate in
diferite puncte ale
teritoriului U.R.S.S. 
De asemenea, activi
tatea complexului de 
comandă este spriji
nită de cinci nave 
științifice, aflate in 
Oceanul Atlantic.

■k120 000 km de Pămînt. în cursul nopții de duminică spre luni fiind determinate 85 de poziții ale stației și rachetei purtătoare. Datele obținute au fost transmise centrului de coordonare și calcul însărcinat cu urmărirea zborului stației.
Prima activitate

a misiuniiHOUSTON 6 (Agerpres). — Cu o întirziere de o oră și jumătate față de programul prevăzut, datorată întreruperii contactului radio cu centrul de control de la Houston și a u- nei verificări suplimentare a costumelor și sistemelor de depresurizare, as- tronauții Owen Garriott și Jack Lous- ma au efectuat luni prima activitate extravehiculară a misiunii „Sky- lab-2". Scopul principal al acestui punct din program a fost instalarea unui nou scut termic deasupra laboratorului spațial. Primul a ieșit în spațiu Jack Lous- ma, după care cei doi astronauți au instalat o rețea metalică, formată din 22 de tuburi, și au întins deasupra ei un înveliș din material plastic acoperit cu aluminiu, alcătuind un nou strat protector iii fața radiațiilor solare.

extravehiculard 
„Skylab-2“Totodată, Lousma și Garriott au scos din camerele de luat vederi ale telescopului solar casetele cu filme și au pus altele noi. Ei au procedat, de asemenea, la o serie de verificări ale sistemului de funcționare a celor două rachete direcționale defecte ale cabinei „Apollo". Informațiile obținute vor permite specialiștilor de la Centrul de control o analiză aprofundată a cauzelor unuia din accidentele cele mai importante, care a- menință chiar continuarea zborului. Comandantul echipajului, Alan Bean, a rămas in interiorul laboratorului, de unde dirijează activitățile colegilor lui. în momentul ieșirii in spațiu, laboratorul evolua pe o orbită la aproximativ 436 km în jurul Pămintului și se afla deasupra Golfului Mexic.
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